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RESUMO 
 

Dissertação de mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

O DESENVOLVIMENTO INSUSTENTÁVEL NO CASO MINAS DO CAMAQUÃ, 
CAÇAPAVA DO SUL/ RS 

 
 

Autor: Dênis Pansardi Cabreira 

Orientador: Joaquim Anécio Almeida 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 01 de setembro de 2008. 

 

 
Este trabalho trata do histórico do desenvolvimento econômico e social em uma pequena 
comunidade rural que nasceu, cresceu e quase desapareceu em função da atividade produtiva 
extrativista de recursos naturais não-renováveis; a mineração. Tem como objetivo geral 
resgatar a trajetória da comunidade de Minas do Camaquã em sua relação com a mineração, 
registrar as reações e conseqüências para a dimensão social do desenvolvimento local a partir 
da recente ausência desta base econômica. Deste ponto em diante, o objetivo específico é 
demonstrar analiticamente que a dimensão econômica não foi suficiente para sustentar o 
processo de desenvolvimento em uma comunidade rural anteriormente próspera. A referência 
teórica para estas demonstrações e análises são os conceitos de desenvolvimento e 
sustentabilidade. Ao contrário do usual, a metodologia adotada aqui aborda estes conceitos 
em um momento posterior à descrição dos ciclos e particularidades locais do 
desenvolvimento, para assim analisar os fatos mais importantes identificados sob a luz dos 
parâmetros do desenvolvimento sustentável. A construção da dissertação, portanto, foi 
determinada prioritariamente pela pesquisa bibliográfica e documental sobre a história 
econômica e social de Minas do Camaquã. Em um segundo momento, o modo de 
investigação também adotou procedimentos referenciados nas técnicas da pesquisa-ação, em 
um trabalho de campo que buscou captar a opinião dos moradores da localidade sobre o quê 
estaria faltando para que o processo de desenvolvimento ali ocorra esse de forma mais 
consistente e durável do que foi no passado. O resultado, após o cruzamento de fatos e dados 
captados com a teoria, é a apresentação de um exemplo. Um exemplo da importância da 
dimensão social nos processos de desenvolvimento em pequenas localidades rurais, e do 
quanto pode ser difícil e complexa a reorganização social, analisada sob o enfoque da 
sustentabilidade nos casos que envolvem mineração. 
 
  
Palavras-chave: DESENVOLVIMENTO; SUSTENTABILIDADE; MINERAÇÃO. 
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ABSTRACT 
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Unsustainable Development in the case of Minas de Camaquã, Caçapava do Sul/ RS. 

 
 

Author: Dênis Pansardi Cabreira 

Advisor: Joaquim Anécio Almeida 
Santa Maria, september 01, 2008. 

 

 
 This work treats about the history of economical and social development in a small rural 
community that originated, expanded and almost disappeared due to an extractive productive 
activity of nonrenewable natural resources: mining. The general objective is to recover the 
course of the community of Minas do Camaquã and its association with mining, and to 
register the reactions and consequences for the social dimension of the local development 
since the absence of this economical foundation. From then on, the specific goal is to 
analytically reveal that the economical dimension was not enough to sustain the developing 
process in a once thriving rural community. The theoretical reference for these demonstrations 
and analysis are the concepts of development and sustainability. Contrasting with the 
ordinary, the methodology employed here approaches these concepts in an afterward moment 
to the description of the cycles and local particularities of the development to evaluate the 
most important facts identified in the studied case in the light of the parameters of sustainable 
development. Therefore, the construction of the essay was firstly determined by the 
documental and bibliographical research about the social and economical history of Minas do 
Camaquã, as well as the examination of the concepts in question. After that, the investigation 
adopted procedures inspired in the research-action techniques for a fieldwork that aimed at 
obtaining the opinion of the local people about what was missing so that the developing 
process happened in a more consistent and lasting manner than it had in the past. After 
crossing relevant facts and theoretical data, the outcome is the presentation of an example of 
the importance of the social dimension in the developing processes in small rural 
communities. Furthermore, it shows how hard and complex the social reorganization analysed 
under the approach of sustainability related to mining can be.  
 
 
Key-words: DEVELOPMENT; SUSTAINABILITY; MINING. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 O presente trabalho relata e analisa o processo do desenvolvimento em diferentes 

momentos vividos pela comunidade de Minas do Camaquã, pequena localidade rural 

pertencente ao município de Caçapava do Sul, que está situado na região do pampa gaúcho. O 

ponto de partida é a descoberta do minério de cobre, no século 19, passando pelas 

características do crescimento econômico das décadas de 60 e 70, pelo processo de transição 

do paradigma econômico  registrado durante os anos 80 e 90, e finalizando no processo de 

decadência e reorganização imposto à comunidade por todo um conjunto de fatores, nos 

primeiros oito anos da primeira década do século 21. Aspira de forma geral resgatar a 

trajetória da comunidade de Minas do Camaquã em sua relação com a mineração, registrar as 

reações e conseqüências para a dimensão social do desenvolvimento local, a partir da mais 

recente ausência desta base econômica, para assim contribuir na discussão e reflexão sobre os 

pré-requisitos necessários à construção e consolidação do desenvolvimento e da 

sustentabilidade em comunidades rurais cuja principal atividade produtiva foi, ou é, a 

mineração. Insere-se nos estudos sobre desenvolvimento sustentável e nas dimensões 

envolvidas com o tema, como o enfoque econômico, social e ecológico. Relata um caso de 

insustentabilidade do desenvolvimento e de uma experiência de identificação de fatores que 

mantém esse quadro junto à comunidade em foco. Saber o que fazer, certamente, passa pelo 

conhecimento sobre o que não fazer, também na dimensão social, uma das prerrogativas 

fundamentais do que se entende hoje por desenvolvimento sustentável. É este exercício 

inverso, de relato e análise de um caso demonstrativo de desenvolvimento insustentável, a 

proposta desta dissertação.  

 O problema da pesquisa surge ao se observar os detalhes da história da comunidade 

rural de Minas do Camaquã, que levam ao seguinte questionamento: por que o 

desenvolvimento não se sustentou neste lugar cuja história foi marcada pela prosperidade 

econômica, pela abundância de recursos naturais e por uma diferenciada presença de 

oportunidades de cultura, lazer e bem-estar geral para seus habitantes?  

 A resposta a esta indagação pode ajudar a definir os rumos do desenvolvimento 

econômico, ecológico e social, tanto de Minas do Camaquã, quanto de muitas outras 

comunidades rurais e municípios com características semelhantes, no Brasil e em países onde 

a mineração representa uma atividade produtiva importante. Nestes locais, a interrupção da 

mineração pode produzir efeitos sociais, por vezes, mais devastadores que o próprio impacto 
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econômico do fim de uma atividade produtiva. Em um mundo onde os recursos naturais são 

cada vez mais escassos, e onde os ciclos de desenvolvimento baseados no extrativismo destes 

recursos transformam, drasticamente, os rumos de milhares de vidas, é urgente que se 

encontrem alternativas racionais e sustentáveis para a permanência do desenvolvimento, 

assim como os motivos que explicam a insustentabilidade de determinadas e importantes 

experiências, como as reveladas pela história de Minas do Camaquã e por um caso 

semelhante, ocorrido no sudeste da França, que é discutido na parte final deste trabalho. 

Revisando os erros e acertos do passado, é possível entender mais facilmente o presente, e 

planejar melhor o futuro.  

 A dissertação objetiva, portanto, estudar na linha lógica da descrição histórica as 

diversas etapas da trajetória do desenvolvimento da localidade de Minas do Camaquã, bem 

como analisar os fatores externos e internos que explicam o estágio de abandono e decadência 

vivido durante período recente. A teoria norteadora da análise é a do desenvolvimento 

sustentável. Considerando a natureza do trabalho, essa análise é colocada após a descrição 

histórica, no capitulo 6, com o intuito de interpretar os fatos à luz dos ditames da teoria.  
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CAPÍTULO 1: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 A metodologia científica que norteou  a elaboração deste trabalho é de caráter amplo e 

diversificado em função da própria proposta da dissertação. Primeiramente, foram seguidas as 

formas tradicionais de abordagem. A investigação do tema proposto tomou como técnica a 

pesquisa bibliográfica e documental em livros, artigos científicos, atas, correspondências e 

estatutos de instituições relacionadas, revistas, jornais e outros tipo de publicações. Também 

foram seguidamente consultadas matérias telejornalísticas, páginas na internet e registros em 

meio eletrônico, para o necessário embasamento na parte da pesquisa que relatou e analisou a 

história do desenvolvimento na comunidade rural em questão.  

 Importante frisar que a entrevista como meio de captação de dados e informações 

relevantes foi uma das técnicas mais amplamente utilizadas na formulação desta dissertação. 

Foram realizadas entrevistas com observadores privilegiados, com testemunhos da história da 

comunidade, entrevistas individuais, entrevistas em grupo. A entrevista foi a ferramenta que 

melhor respondeu à necessidade de desvendar os detalhes do caso investigado. Para tanto, a 

elaboração dos questionamentos adequados constituiu-se em um desafio à parte. 

Freqüentemente, articular a pergunta ideal para a situação observada é mais difícil do que 

encontrar a própria resposta.  

Questionários semi-estruturados respondidos diretamente pelo entrevistado, contatos 

por telefone, questões enviadas por e-mail e muitas conversas diretas com os observadores e 

protagonistas do caso em questão in loco, foram algumas das formas de acesso aos 

consultados. Com o intuito de tentar explicitar e apontar da forma mais ampla possível os 

anseios e a realidade da comunidade estudada, elaborou-se e distribuiu-se de um questionário 

que abordou o tema desenvolvimento, o qual registrou, mesmo que minimamente, uma 

quantificação da investigação.  

Neste sentido, nos momentos em que a questão em foco esteve relacionada a algum 

tipo de polêmica, ou demonstrou que mais de uma parte tinha ligação com o assunto, foi 

observada a regra fundamental no ofício dos profissionais que trabalham na área de 

reportagem: procurar, ouvir, e se possível registrar a versão de todos os participantes 

envolvidos. O resultado desta escolha poderá ser verificado no relato de momentos históricos 

do desenvolvimento deste núcleo mineiro, tais como o episódio da mobilização pela 

pavimentação da estrada de acesso à comunidade e a questão do destino e mudanças 

envolvendo a rede de energia elétrica que abastecia a vila.  
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 Em um segundo momento, a opção por um trabalho também construído em bases 

efetivamente empíricas levou à adoção de técnicas utilizadas pela metodologia da pesquisa-

ação. A adoção destas técnicas foi motivada, principalmente, pelo entendimento pessoal de 

que ocorrem, normalmente, sérios problemas de aproveitamento do conhecimento produzido 

na academia dentro da realidade prática das comunidades rurais, principalmente em se 

tratando de pesquisas na área das ciências sociais. Prioritariamente, o objetivo sempre foi o de 

produzir um trabalho útil para o núcleo humano investigado, escapando dos relatórios e 

coletas de dados que posteriormente são arquivados sem provocar efeito prático positivo na 

realidade estudada. 

Levando em consideração um bom volume de conhecimento acerca das virtudes, 

potencialidades, problemas e dificuldades enfrentadas pela comunidade de Minas do 

Camaquã, acumulado durante cinco anos de visitas regulares ao local, concluiu-se que era 

viável uma iniciativa em que estivessem incluídas formas de intervenção pragmática em um 

contexto então caracterizado pela crise social, e assim, optou-se pelo uso de técnicas 

inspiradas na metodologia da pesquisa-ação em parte deste trabalho. Thiollent (1985) refere 

que a pesquisa-ação  tem entre diversas definições possíveis a seguinte:  

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 
1985, p. 14). 

 

 As características da abordagem nesta pesquisa se identificam com o conceito 

mencionado: a cooperação entre as partes e a participação ativa de todos os envolvidos 

durante o trabalho de campo, com sugestões, críticas e questionamentos, criaram formas e 

contextos importantes de interatividade .  

 Examinando aspectos complementares do conceito verifica-se também a adequação da 

estratégia metodológica ao contexto estudado, em função de que, de acordo com Thiollent 

(1985, p.16): 

 
a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas 
na situação investigada; 
b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 
pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta; 
c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação 
social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação; 
d) o objetivo da pesquisa ação consiste em resolver ou, pelo menos, em 
esclarecer os problemas da situação observada; 
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e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de 
toda a atividade intencional dos atores da situação;  
f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se 
aumentar o conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos 
considerados. 

 

No caso em foco, a ênfase foi dada ao aspecto da tomada de consciência  quanto aos 

aspectos que determinam o processo de desenvolvimento daquela coletividade, para que 

assim, fosse facilitado o processo de resolução de um problema específico: a crise de 

representatividade da comunidade. Em nenhum momento foram negados os padrões de 

cientificidade normalmente expressos sob a forma de abordagens que apresentam dados 

quantificáveis. Não apresenta-se, aqui, este tipo de procedimento, mas acredita-se que o relato 

analítico baseado em documentos e testemunhos da trajetória histórica de um núcleo social 

rural, surgido a partir de uma determinada atividade produtiva, aliado à experiência prática 

com integrantes deste agrupamento humano, no sentido de se buscar uma solução para uma 

dificuldade,  pode contribuir  para a discussão acadêmica e fazer avançar o debate sobre os 

detalhes que tornam o desenvolvimento mais ou menos sustentável em comunidades rurais 

relacionadas com a mineração. Este propósito apoiou-se em diversos momentos em 

referências como Chambers (1995), que recomenda: “Fazer visitas não programadas, andar a 

pé e fazer perguntas sobre coisas que se vão vendo, planificar não ter nenhum programa 

especial e evitar dar a impressão de ter alguma influência sobre os benefícios que uma 

comunidade poderia vir a receber, tudo isso reduz os perigos de se obterem respostas e 

impressões enganadoras” ( p. 208). 

Também merece destaque e se constituiu fonte de dados para esta dissertação a 

avaliação de diversos setores da localidade estudada realizada pela turma do ano de 2006 de 

mestrandos do PPGExR/UFSM, utilizando a técnica do Diagnóstico Rural Rápido, que 

revelou dados para a investigação relativa à dimensão social do desenvolvimento em Minas 

do Camaquã. 

 Sabe-se hoje que desenvolvimento é muito mais do que mero crescimento econômico. 

A ele se associam, entre diversos outros aspectos, a preservação ecológica e o 

desenvolvimento social como princípios fundamentais, quando o assunto é sustentabilidade. 

O enfoque econômico relacionado com o aspecto social explica muito do contexto atual da 

comunidade que é o foco deste estudo, conforme poderá ser observado ao longo do trabalho. 

A compreensão deste contexto para a necessária melhoria do social local se impõe como 

desafio, já que características problemáticas desta área, que interpretamos como heranças de 

antigos modelos de desenvolvimento, têm funcionado como barreiras que dificultam a 
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evolução em diversas outras categorias e prejudicam a transição para a sustentabilidade neste 

e certamente em outros agrupamentos humanos semelhantes. 

Não é um problema simples de resolver. Mudanças que representem evoluções na área 

social de comunidades rurais demandam tempo, investimentos em educação, planejamento e 

revisão geral de posturas políticas, entre outras necessidades.  

No entanto, o reconhecimento do problema é o primeiro passo na busca por soluções. 

A comunicação social aplicada, como sistema de duas vias que emite e recebe mensagens, e 

que promove a conscientização sobre situações como a crise, através do debate direto com os 

atores sociais envolvidos, é sempre uma alternativa a ser considerada nos processos de estudo 

e intervenção que visem melhorias práticas em comunidades rurais. A metodologia utilizada 

nesta pesquisa seguiu esta premissa, buscando escapar das limitações e armadilhas comuns 

em questionários fechados. 

Algumas movimentações e fatos posteriores à pesquisa em Minas do Camaquã levam 

a crer que o diálogo, na forma de mecanismos de mediação que facilitem a comunicação entre 

as partes, são necessários em todas as etapas do processo de definição e transição para 

modelos sustentáveis de desenvolvimento, e mais: tais iniciativas representam uma ferramenta 

indispensável para o trabalho do Extensionista Rural e de outros profissionais que busquem 

colaborar nos processos endógenos de desenvolvimento com crescimento econômico, 

preservação ambiental e evolução social. Evolução esta que pode ser seriamente prejudicada 

quando o sistema predominante não estimula alguns princípios fundamentais do 

desenvolvimento sustentável tais como a participação comunitária e o exercício da cidadania, 

como aconteceu no caso Minas do Camaquã. A ação permanece mesmo após a conclusão da 

pesquisa. Algumas importantes iniciativas coletivas implementadas em momento posterior à 

fase de elaboração do trabalho demonstram que a intervenção externa neste sentido pode 

surtir efeitos a médio e longo prazo, e que a reorganização social em processos de 

desenvolvimento demanda períodos de maturação.  
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CAPÍTULO 2: OS CICLOS DE DESENVOLVIMENTO EM MINAS DO 
CAMAQUÃ 
 

 

2.1 Da fazenda ao garimpo: o início da mineração 

 

 

Ocorrências de cobre no Rio Grande do Sul são conhecidas desde 1870. Desta data 
para cá inúmeras ocorrências foram encontradas na área centralizada por Caçapava 
do Sul e abrangendo os municípios de São Sepé, São Gabriel, Bagé, Lavras do Sul, 
Santana da Boa Vista, Encruzilhada do Sul e Cachoeira do Sul, numa área 
correspondente a 15.000 km² (ANAWATE, 1976, p. 39). 

 

Minas do Camaquã é uma localidade do 3º distrito rural de Caçapava do Sul, 

município 32.576 habitantes segundo o último Censo do IBGE, localizado na região central 

do Rio Grande do Sul, cuja economia é baseada em atividades primárias como a pecuária, 

produção de arroz e de soja. A mineração também representa um papel importante nas 

finanças locais – atualmente, em torno de 80% do calcário agrícola produzido no estado sai 

das terras de Caçapava do Sul. 

No fim do século 19, antes da localidade receber esta denominação, Minas do 

Camaquã era uma fazenda de criação de gado, cujo dono era um Coronel chamado João 

Dias1. No ano de 1865, andando à cavalo pelos campos pedregosos da propriedade, recobertos 

por inúmeras formações rochosas, o Coronel João Dias encontrou algumas pedras brilhantes, 

de coloração verde azulada, em uma das tantas coxilhas da região:  

 

As pedras que se alteravam do verde para o azul com apenas um movimento 
chamaram a atenção do pecuarista. Naquela época, Lavras do Sul estava no auge da 
produção aurífera pelos ingleses. Dias foi até o município com a raridade no bolso. 
Descobriu que sua propriedade de 1,3 mil hectares ocultava um tesouro intocado no 
subsolo2.  

 

Em torno de 15 anos mais tarde, os ingleses se tornaram os primeiros sócios do 

proprietário das terras na exploração das reservas minerais ali existentes. Essas reservas estão 

localizadas nas proximidades do rio Camaquã, que acabou dando nome para o núcleo de 

extração de minérios que então se formava no local: Minas do Camaquã.  

 A sociedade de João Dias com os ingleses não durou muito, assim como as outras que 

se seguiram nos anos finais do século 19 e iniciais do século 20, com exploradores alemães e 

                                                 
1 Poderá ser vista, nos anexos, uma fotografia do Coronel João Dias e sua esposa. 
2 Zero Hora, Editoria Geral, Domingo 18/02/2001, p. 32. 
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belgas. Em cada um dos acordos comerciais entre o fazendeiro, que entrava com as terras, e 

seus parceiros estrangeiros, que entravam com a tecnologia de mineração, ocorreram avanços 

na infra-estrutura e nos modos de extração e beneficiamento do concentrado do cobre. Em 

todas essas fases, porém, um fator foi determinante para a continuidade ou não dos trabalhos: 

a relação entre o custo de produção local e o preço do minério no mercado internacional.  

 A cotação do cobre neste mercado é o critério definidor, o indicador de viabilidade 

econômica nesta atividade que envolve grandes riscos e exige altos investimentos. Desde o 

princípio da história da mineração em Minas do Camaquã, o preço do minério no mercado 

internacional paralisou ou estimulou investimentos para a continuidade das atividades de 

extração nas jazidas locais, assim como em qualquer outro pólo mineiro do planeta. 

Logicamente que outros fatores como a profundidade das jazidas, o teor do minério e o custo 

de transporte do concentrado são itens importantes na planilha de cálculos que torna a 

atividade mais ou menos atrativa financeiramente, mas o preço do produto no mercado 

internacional é o mais importante de todos. Uma evidente abundância de jazidas do minério 

de cobre seria o único fator capaz de compensar o pagamento de preços baixos pelo produto, 

entretanto, esta nunca foi a situação das reservas de minas do Camaquã.  

 A cotação no mercado internacional já mostrou seu peso na primeira fase de 

exploração. Durante dezessete anos, entre 1880 e 1887, os ingleses extraíram o minério de 

uma galeria subterrânea aberta em parceria com João Dias, que ficou conhecida no local como 

a “galeria dos ingleses”. Usava-se explosivos para partir as rochas, que eram levadas para a 

área externa das minas em vagonetas através de trilhos.  

 

O minério era levado de carro de boi para o porto de Rio Grande. Cada carreta 
levava cerca de 1,5 tonelada. O material chegava de navio em Liverpool, na 
Inglaterra. O minério foi exportado para a Inglaterra até que mudanças no preço 
internacional do cobre tornaram inviável a extração3. 

 

Com a saída dos ingleses, entram em cena empreendedores alemães. Estabelecidos em 

Pelotas, os empresários Maximiliano e Ricardo Saenger e Emílio Kleinod se tornaram sócios 

do fazendeiro João Dias. A empresa Rio Grande Gold Mining Limited operou nas Minas do 

Camaquã entre 1888 e 1898. A queda do preço do cobre no mercado internacional mais uma 

vez determinou a paralisação das atividades e os alemães venderam o direito de exploração 

das minas à Companhia Belga pela importância de seiscentos contos de reis (HARRES, 2000, 

p. 30). 

                                                 
3 Diário de Santa Maria, caderno Mix, p. 5, 17/18 dez 2005. 
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 A fase em que a extração do minério do cobre foi administrada por exploradores 

belgas foi marcada por grandes investimentos em tecnologia, industrializando o processo e 

diminuindo custos de produção. Eles criaram uma usina para a concentração do minério e 

também construíram uma barragem no arroio João Dias, onde foi instalada uma turbina com o 

objetivo de fornecer energia elétrica para o empreendimento. Nesta época a Mines de Cuivre 

Camaquam (Brésil) , com sede em Bruxelas, negociava o produto retirado daqui com os 

portos de Hamburgo e Liverpool. A empresa parou com as atividades em abril de 1908. 

Produzido com a finalidade de abastecer de informações a Comissão Especial da Assembléia 

Legislativa para o estudo da pesquisa, extração e industrialização do cobre no Rio Grande do 

Sul (1977), o relato sobre a história local organizado pelo engenheiro  Henrique Anawate 

(1976) afirma: “Assim que foram encontradas as grandes jazidas cupríferas da África, a 

empresa apressou-se em encerrar suas atividades aqui a favor das novas ocorrências naquele 

Continente” (p. 40). A informação é confirmada pelo sr. Nero Passos, apresentado pelo 

engenheiro Anawate como grande conhecedor da história da mineração no Estado, e que, 

assim, se referiu na comissão sobre a saída dos belgas de cena:  

 

A mina do Camaquã foi trabalhada pelos belgas e pelos ingleses; os belgas 
trabalharam de 1876 até 1909. Abandonaram a mineração no Rio Grande do Sul 
porque naquela  mesma época a companhia – Union Minière – ainda hoje existente, 
encontrou as minas de Catanga, na África, ex-Congo Belga, e então se transferiram 
para lá, mas deixaram aqui um trabalho notável, produzindo naquela ocasião 
concentrado do minério. Naturalmente, pegaram a jazida virgem, rica, pois na 
superfície o minério está mais enriquecido, chegando a mandar minério para a 
Europa com 15% de cobre. Faziam aqui também a “mata”, um produto metalúrgico 
que também exportavam. Como, na mesma ocasião, eles mineravam também ouro 
em Lavras, talvez eles adicionassem o ouro à “mata”, para depois, na Europa, 
retirarem-no quando do refino (p. 45). 
 

A prefeitura do município de Alegrete comprou uma parte dos equipamentos da 

empresa, a outra, bem como benfeitorias e prédios, foi vendida para o antigo proprietário das 

terras. Além das vantagens surgidas com a descoberta das novas jazidas no ex-Congo Belga, 

que levaram os exploradores a se transferirem para o continente africano, o preço do cobre no 

mercado internacional foi novamente determinante para a paralisação dos trabalhos, em 

conjunto ainda com vários outros fatores. “A empresa teria ido muito bem se ela tivesse 

limitado a exportar somente o minério de mais de 30% de cobre, deixando os minérios mais 

pobres para tempos oportunos, suprimindo, por conseguinte, quase toda a preparação 

mecânica e a fusão do minério” (HARRES, 2000, p. 33). A falta de uma infra-estrutura 

adequada para o transporte da produção também se configurou como uma séria dificuldade, 

segundo Harres (2000). A pesquisadora destaca que era necessário o transporte do minério em 
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carretas de boi, em estradas freqüentemente precárias, até a estação de trem mais próxima, 

que ficava cerca de 80 km distante. Era alto também o custo com a compra e o frete de 

insumos como o coque para o processo de enriquecimento do minério. Tudo isso acabou por 

tornar economicamente inviável a continuidade da extração, e mais uma vez Minas do 

Camaquã teve paralisada sua principal atividade produtiva.  

No romance “Baby Pignatari – o centauro de bronze” Macedo (2006) relata com as 

seguintes palavras o episódio da saída dos belgas:  

 

Foi o pior ano novo da história dos mineiros caçapavanos. E também dos carreteiros 
que transportavam o minério até a estação ferroviária de Hulha Negra, perto de 
Bagé.(...) Todos saíram perdendo. Os mineiros e demais trabalhadores, a ferrovia, o 
porto, os donos dos navios. O Brasil deixava de exportar o cobre, mas não houve o 
mínimo esforço do Governo do Rio Grande do Sul para evitar essa catástrofe. O 
Presidente Borges de Medeiros manteve-se alheio ao fato (MACEDO, 2006, p. 34). 

 

A paralisação iniciada em 1908 permaneceu até 1942. Neste ano, de acordo com a 

concepção política de desenvolvimento predominante, que visava a industrialização e a 

substituição das importações, o governo federal brasileiro decide estimular e apoiar 

investimentos para a reativação das atividades de extração de cobre no local. “(...) as Minas 

do Camaquã foram reabertas sob nova direção e com a participação de um terço do capital 

pertencente ao Estado do Rio Grande do Sul4”. 

A reabertura das Minas do Camaquã foi o resultado de toda uma investigação 

preliminar iniciada em 1936, sob coordenação do engenheiro Emílio Alves Teixeira, do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DPNM). Iniciativa esta que estava inserida no 

contexto político e econômico da década de 30, marco da industrialização no Brasil e período 

em que a atividade de mineração foi fortemente impulsionada pelo governo federal. As 

pesquisas implementadas pelo DPNM e pela Diretoria de Produção Mineral do Estado 

funcionaram como argumentos demonstrativos da viabilidade de implementação de um 

empreendimento industrial de grande porte para extração de minérios no local. Na 

apresentação do relatório final das pesquisas Joaquim Homem da Costa Filho, do DPNM, 

argumentava que a conjuntura era favorável à investimentos nesta área, em virtude inclusive, 

do panorama mundial daquele momento, conforme cita Harres (2000): 

 

As possibilidades de lavra da mina de cobre de Camaquã estão cada vez mais 
sedutora em face do presente conflito mundial e conseqüente procura desse metal 
em todos os mercados. E agora, depois da recente entrada dos Estados Unidos na 

                                                 
4 Engº Henrique Anawate, pres.da CBC, em depoimento à Comissão Especial da Assembléia Legislativa para o 
estudo da pesquisa, extração e industrialização do cobre no Rio Grande do Sul, 11/05/1976, p. 39). 
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guerra, a produção mundial de cobre tornou-se insuficiente para satisfazer as 
necessidades militares dos aliados, tendo-se que substituí-lo em parte por ligas de 
valor exorbitante, com resultado menos satisfatório. Por essa razão a importação do 
cobre semifaturado caiu assustadoramente ou já não existe. (...) Inversamente, o 
preço por tonelada tem sido grandemente majorado. Em 1930, a tonelada de cobre 
valia Cr$ 3.300,00 e em 1935 custava Cr$ 3.700,00. Na ocasião da corrida 
armamentista de 1937, o seu valor começou a subir rapidamente, e em princípios de 
1939 já não se o obtinha por menos de Cr$ 4.500,00 a tonelada. Nos fins de 1939, 
depois do início da II Guerra Mundial, era vendido por Cr$ 5.400,00, e em 1940 
atingia o valor de Cr$ 6.000,00 a tonelada. Em 1942, o preço oficial não é elevado, 
porém, não se o encontra por Cr$ 11.000,00 a tonelada [sic] (p. 36). 

 

Neste contexto, em 1942 iniciam na localidade rural caçapavana de Minas do 

Camaquã as atividades da CBC, Companhia Brasileira do Cobre.  A empresa surge, entre 

outras, pela articulação política do presidente da república Getúlio Vargas, que através do 

Banco do Brasil, disponibilizou capitais para o empreendimento. “Constitui-se como empresa 

de capital misto, sendo o Estado do Rio Grande do Sul e a Laminação Nacional de Metais 

Ltda de Francisco Pignatari os sócios majoritários, dividindo o controle acionário, com 33,3% 

das ações cada um” (HARRES, 2000, p. 37). A empresa representa um marco histórico do 

desenvolvimento na região. Foi tendo por base a economia gerada por ela que uma 

comunidade nasceu, cresceu, teve em torno de 5 mil habitantes e poucos anos depois quase 

desapareceu. Mais do que isto, muito além das fronteiras geográficas de Minas do Camaquã a 

influência da CBC nos rumos do crescimento econômico regional se fez presente, sendo mais 

um e seguramente um dos mais importantes ciclos de desenvolvimento vividos pela região.  

 

 
2.2 Baby Pignatari, a C.B.C e o desenvolvimentismo 

 

 

Pesquisas geológicas do Departamento Nacional de Produção Mineral (DPNM) 

informavam sobre um grande potencial de exploração de cobre nas jazidas de Minas do 

Camaquã na década de 30. O preço do minério de cobre no mercado internacional aumentara 

de Cr$ 3.300,00 a tonelada em 1935 para a Cr$ 11.000,00 ou mais em 1942, em função da II 

Guerra Mundial. Influenciada pela crise provocada pela quebra da bolsa de Nova York em 

1929, a política econômica do governo federal brasileiro buscava a diversificação das 

atividades produtivas, “o crescimento da industrialização e a substituição das importações, 

orientação que resulta em um grande impulso para a área da mineração” (HARRES, 2000, p. 

35-37). 
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É neste contexto econômico e social que surge em setembro de 1942 a CBC, 

Companhia Brasileira do Cobre. Era uma empresa de capital misto, sendo o Estado do Rio 

Grande do Sul e a Laminação Nacional de Metais Ltda., de Francisco Pignatari, os sócios 

majoritários, com 33,3% das ações cada um (HARRES, 2000, p. 37). O governo federal, 

através do Banco do Brasil, disponibilizou os recursos necessários à constituição da empresa.  

Para este relato analítico interessa deixar resumidamente clara a percepção sobre 

desenvolvimento no momento de criação da empresa. Em Minas do Camaquã, um estudo 

multidisciplinar, a pesquisadora Marluza Marques Harres ressalta alguns elementos 

importantes que dão uma idéia do panorama social e político em que surge a CBC. A 

industrialização era vista como o melhor caminho para uma nação atingir o desenvolvimento 

econômico e social, e por aqui, União e estados estavam dispostos a investir nessa área.  

 

Nos anos 30 a participação das empresas estatais ainda era numericamente pequena, 
e o governo vai atuar mais na criação de condições gerais para o desenvolvimento 
econômico, seja através da criação de um aparato institucional de apoio à iniciativa 
privada, seja através da implementação da legislação trabalhista, regulamentando as 
relações entre o capital e o trabalho. A partir da II Guerra Mundial, a participação 
das empresas estatais ficou mais evidenciada, tomando o Governo a frente de 
determinados empreendimentos no setor siderúrgico, no setor energético e também 
na mineração com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1943 (HARRES, 
2000, p. 39).  

 

Desenvolvimento era sinônimo de crescimento econômico no Brasil desta época. A 

CBC é a expressão de uma tentativa governamental em unir a capacidade de investimento do 

poder público com a capacidade de gestão da iniciativa privada. Um produto da estratégia 

desenvolvimentista do presidente da república Getúlio Vargas, considerado por muitos 

estudiosos como a mais expressiva personalidade política do século XX no Brasil, em cujo 

governo, que se estendeu por quase vinte anos, também surgiu a CSN – Companhia 

Siderúrgica Nacional, a CVRD – Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é uma das maiores 

empresas de mineração do mundo, e a Petrobras, também atualmente uma das maiores 

empresas mundiais de exploração de petróleo. A CBC nasce então em um período de Estado 

administrado com atribuições de provedor e empreendedor em áreas estratégicas como a 

mineração. Surge no período que entendemos aqui já estar inserido no ideário do chamado 

desenvolvimentismo*. Para não perder o enfoque da proposta deste trabalho não se discute 

aqui a vasta gama de conceitos e marcos cronológicos da fase política e econômica 

denominada desenvolvimentismo. Tal fase é controversa, e freqüentemente confundida com 

outros momentos históricos relacionados ao conceito, tais como a defesa da industrialização e 

do intervencionismo, desde políticas econômicas expansionistas até a implantação de 



 21 

empresas e bancos de fomento estatais justificados por um discurso de apelos ideológicos 

nacionalistas (FONSECA, 2004, p. 225). Objetivando apenas contextualizar econômica e 

politicamente o surgimento da CBC, e entendendo que tal surgimento é fruto deste momento 

histórico, compartilha-se do raciocínio de Fonseca, que resumidamente define ter o 

pensamento desenvolvimentista uma espécie de “núcleo duro”, formado basicamente pela 

defesa da industrialização, do intervencionismo governamental pró-crescimento e do 

nacionalismo (FONSECA, 2004, p. 225).  

 

 

2.2.1 O surgimento do mito 

 

 

 Foi tendo este cenário como pano de fundo que o empresário italiano, naturalizado 

brasileiro, Francisco Matarazzo Pignatari atuou como protagonista da história da Companhia 

Brasileira do Cobre e de toda região.  

 O empresário iniciou sua participação como um dos três donos da CBC em 1942, 

passando a exercer o controle acionário majoritário da empresa a partir de 1956. Conhecido 

em todo o país pelo apelido de infância, Baby Pignatari fazia parte do mundo das celebridades 

da época. Ganhou notoriedade no jet-set internacional pelas festas que freqüentou e ofereceu; 

e pelos diversos relacionamentos amorosos que teve com artistas famosas e beldades em 

geral, entre elas uma princesa. Por outro lado, a fama de Baby também se dava pelo 

impressionante patrimônio econômico herdado e ampliado pelo empresário, que atuou em 

diversas frentes, como a fabricação de aviões, de armas e de artefatos metálicos em geral. 

Pignatari foi amigo dos presidentes da república Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, tendo 

deles recebido fortes influências nacionalistas.   

A fase em que a CBC, e por conseqüência Minas do Camaquã, foi administrada pelo 

empresário Baby Pignatari, representa um marco fundamental para a interpretação do 

processo de desenvolvimento local.  

Foi durante o período em que ele esteve no comando da CBC, entre 1956 e 1974, que 

se desenvolveu a infra-estrutura urbana e a teia social da comunidade de Minas. Alguns 

antigos moradores e ex-funcionários relatam, de forma saudosa, ter sido esta fase o apogeu da 

comunidade local:  
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(...) tinha um colégio, depois tinha 2º grau, tinha ônibus, pra levar o pessoal pra 
faculdade em Bagé(...), e isso marcava muito por causa que a turma procurava ter 
um lado social muito bom, e depois também é que, o que nós tinhamos nas Minas do 
Camaquã eu nunca vi em lugar nenhum, toda a assistência que tinha, assistência 
médica, dentária, a parte social, o pessoal se preocupava muito com as crianças, 
tinha creche e todas as coisas, tinha ônibus á disposição, os aluguéis de casas 
irrisórios, cinema e  tal, era um lugar muito, muito excelente5(...). 

 

Por varios motivos Francisco “Baby” Pignatari se transformou em personagem temido 

e admirado em Minas do Camaquã e região. Mesmo morando em São Paulo, ia com 

freqüência ao local, inspecionar o andamento das atividades da empresa de mineração. Para 

isso, normalmente, se utilizava dos aviões que fabricava os “paulistinhas”, que se tornaram 

populares em aeroclubes de todo o país após uma campanha de estímulo ao crescimento da 

aviação no Brasil, coordenada na época pelo jornalista Assis Chateaubriand. Gostava de 

pilotar suas aeronaves, fato que explica uma das mais famosas lendas envolvendo Pignatari e 

Minas. 

Segundo esta lenda, em determinada ida para acompanhar os trabalhos na CBC o 

empresário voava já sobre o local de destino, mas enfrentava grandes dificuldades para 

aterrissar, devido às precárias condições de tempo naquele momento. Religioso, ele teria feito 

uma promessa: caso conseguisse pousar com segurança, mandaria erguer uma cruz na 

formação rochosa mais alta do lugar. A descida na pista de pouso foi bem sucedida, e por isso 

teria sido construída em 1968 a cruz no alto da pedra que hoje é a imagem mais representativa 

de Minas do Camaquã. 

A cruz na pedra não foi à única marca deixada por Pignatari naquele lugar. Na 

memória de qualquer pessoa que tenha trabalhado ou vivido no universo de influência da 

CBC na época6, permanece forte a lembrança de um empresário diferenciado para aqueles 

tempos, que gostava de presentear com brinquedos os filhos dos funcionários em datas como 

o Natal e o Dia da Criança, e que bancava grandes festas para comemorar o 1º de maio, dia 

mundial do trabalhador. Por um lado, o “chefe” Pignatari ficou conhecido pelo alto grau de 

exigência e pela pouca paciência com eventuais falhas de seus subordinados. Por outro, 

ganhou notoriedade por demonstrar respeito e ser acessível aos trabalhadores mais humildes 

da empresa de mineração: “Ele era muito mais dos peões do que dos da engenharia”, lembra 

o mineiro aposentado Evaldo Macedo, um dos muitos que conviveram com Pignatari na 

época em que ele visitava regularmente Minas do Camaquã.  

                                                 
5 José Emílio Figueiredo Rodrigues, ex-supervisor de depto. de RH da CBC, em entrevista no documentário 
“Minas do Camaquã”, exibido no canal de televisão 36 - TV Com, em 19 de setembro de 2006. 
6 Universo este que além de Minas do Camaquã, abrangia também os municípios de Caçapava do Sul, Lavras do 
Sul, Santana da Boa Vista, Piratini, Bagé, São Sepé e Cachoeira do Sul, entre outros. 
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A pequena cidade montada por Baby chegou a ter quase 5 mil habitantes nas fases de 

maior produtividade de extração mineral da CBC, que exigiam um número cada vez maior de 

contratações. Esta população era distribuída em alojamentos provisórios para solteiros e casas 

para famílias, construídas pela empresa, que chegaram a somar seiscentas unidades. O valor 

do aluguel dessas casas era simbólico, e taxas como de água e energia elétrica não eram 

cobradas. Os habitantes contavam ainda com hospital, igreja, clubes de lazer para diferentes 

categorias de funcionários, posto bancário (quando este serviço ainda não era comum), 

farmácia, padaria, supermercado, escolas de ensino fundamental e médio. Quem freqüentava 

alguma faculdade da instituição de ensino  superior existente no vizinho município de Bagé 

contava com transporte gratuito em um ônibus da empresa7. O comércio de alimentos dentro 

da vila era exclusividade da CBC neste período, e como não visava lucro, os produtos eram 

vendidos a preço de custo para os moradores.  

 

Para muitos, tudo o que Pignatari pensava poderia parecer utópico. Para ele, no 
entanto, cada detalhe do Cerro João Dias e do arroio de mesmo nome que ali 
passava era uma pista de inestimável riqueza. Na essência, considerava-se um 
desbravador. E decidira plantar e ver nascer ali uma comunidade harmônica e feliz 
(MACEDO, 2006, p. 80). 

 

A preocupação de Pignatari com o lazer da comunidade de Minas  parece confirmar o 

raciocínio de Cheuíche. É comum em Minas do Camaquã encontrar pessoas que conheceram  

e conviveram com ele e que definem sempre o empresário como uma pessoa com dois lados 

muito evidentes: o de patrão exigente, com temperamento explosivo, e ao mesmo tempo o do 

chefe acessível, humanitário, que se divertia muito ao ver seus subordinados se divertirem. 

Uma das iniciativas de Baby neste sentido pode ser vista ainda hoje na área central de 

Minas do Camaquã, e se chama Cine Rodeio. O prédio totalmente no estilo Far West 

americano, é um imenso galpão de madeira, com a porta da frente formada pelas clássicas 

duas abas, que abrem e fecham em vai e vem. A fachada tem ainda detalhes esculpidos no 

frontão da parte superior que definem a edificação como um típico saloon do velho oeste 

americano. Um capricho do empresário que não escondia o gosto pelos filmes do gênero, e 

que chegou a ser fotografado usando camisa com franjas e chapéu de cowboy.  

 

O prédio desenha na paisagem uma situação totalmente insólita ou surrealista na sua 
relação com os prédios mais próximos. O espaço criado pelo cinema em sua relação 
com a praça, na qual, vagonetas, como esculturas, nos lembram a existência das 
minas próximas, definem um espaço urbano de boa qualidade. Esse cenário nos 

                                                 
7 Fotografias antigas, que demonstram o avanço da cidade, estão expostas na parte de anexos, como o ônibus, 
supermercado, padaria e máquinas industriais que haviam na época. 



 24 

transporta para longe do estereótipo de uma vila no interior do Rio Grande do Sul 
(STRÖRER, 2000, p. 65).  

 

O Cine Rodeio também é um caso raro, senão único, de cinema sem bilheteria: 

ninguém pagava ingresso para assistir os filmes, que por um contrato de parceria da CBC com 

uma distribuidora de Porto Alegre, eram lançados, simultaneamente, na capital do estado e na 

pequena vila mineira do interior de Caçapava do Sul. Além da exibição de filmes, o local que 

tinha capacidade para 600 espectadores também era utilizado para a realização de bailes e 

festas da comunidade. 

Entre as festas e acontecimentos notórios, o dia 16 de fevereiro de 1971 foi especial 

para a história de Minas do Camaquã. Foi, neste dia, que a comunidade local recebeu a visita 

do então Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médice, que foi até lá à convite 

de Francisco Pignatari para inaugurar um novo engenho de cobre. O aviso sobre a visita foi 

dado poucos dias antes e por isso, os preparativos para receber o presidente causaram pânico 

para muitos dos trabalhadores mais próximos da direção da empresa. Uma das providências 

mais urgentes seria adaptar às pressas a pista local, usada somente por pequenas aeronaves, 

para o pouso de grandes aviões Búfalo da FAB. A adaptação exigiu vários dias de trabalho 

diurno e noturno com máquinas pesadas que tornaram a pista maior. No dia marcado os 

aviões militares pousaram com segurança trazendo a comitiva do presidente. 

Moradores mais antigos lembram que na ocasião toda vila foi enfeitada com fitas 

verde-amarelo, e que os morros e formações rochosas ao redor foram tomados por soldados 

que faziam a segurança. O povo foi mantido à distância, e o protocolo rigoroso de certa forma 

teria apagado um pouco a espontaneidade e o brilho da ocasião. O Presidente da República foi 

recebido por Pignatari, pelo governador do estado e por prefeitos e diversas outras autoridades 

da região. Logo após a solenidade de inauguração do engenho, a comitiva teria seguido para 

um coquetel na casa do empresário e depois para um churrasco no antigo prédio que na época 

abrigava o Clube dos Engenheiros, “(...) na mesma casa onde, em 1865, João Dias comera 

uma mistura de carne, arroz e feijão, enquanto admirava a pedra verde que havia encontrado” 

(MACEDO, 2006, p. 117). 
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2.2.2 Números curiosos da comunidade na “Era Baby” 

 

 

 O empresário e militar da reserva José Deni Rodrigues, ex-morador da localidade e 

criador da CEMAMC - Confraria de Ex-Mineiros e Amigos de Minas do Camaquã, conseguiu 

recuperar alguns antigos arquivos da CBC relativos ao ano de 1971, que demonstram algumas 

particularidades da comunidade local já na fase final da administração de Francisco “Baby” 

Pignatari na empresa. Os números e curiosidades apresentadas a seguir de certa forma 

confirmam a disposição do empresário Pignatari em proporcionar através da empresa o acesso 

da comunidade local à saúde, ao lazer e à educação. Por outro lado os dados também 

confirmam que tudo em Minas do Camaquã era controlado pela CBC, única e exclusiva 

responsável pelo atendimento das necessidades da comunidade local no início da década de 

setenta. As informações retiradas do arquivo recuperado dão conta de que todas as operações 

comerciais locais eram realizadas sem fins lucrativos – toda comercialização de produtos para 

os funcionários de empresa e seus dependentes deveria ser realizada a preço de custo. Os 

dados foram organizados por José Deni Rodrigues em um audiovisual apresentado durante o 

III Encontro dos Mineiros, em janeiro de 2008, e resumidamente, relatam que: 

 

• Em 1971 a população de Minas do Camaquã era de 3.878 habitantes.  

• Deste total 1.460 pessoas eram funcionários da CBC e 2.418 eram seus dependentes; 

• Existiam 174 casas para famílias, de madeira e alvenaria, e 15 alojamentos para 

solteiros, construídos pela empresa CBC; 

• Dois hotéis foram construídos para receber vendedores, técnicos visitantes e 

prestadores de serviços em geral; 

• Existiam dois restaurantes, com capacidade para atender duzentas pessoas; 

• A energia elétrica de Minas do Camaquã era produzida então por 11 motores à diesel 

instalados em uma usina geradora; 

• A área de operações abrangia 600 hectares, as áreas residenciais eram descentralizadas 

e por isso foi criado um serviço de transporte circular gratuito; 
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• Em virtude da distância de outros núcleos populacionais era mantido um serviço de 

radiotelégrafo; 

• Além do supermercado e de uma padaria, a CBC mantinha também uma granja de 

aves, um matadouro, dois açougues e dois bares;  

• Em 1971 o supermercado de Minas do Camaquã vendeu 150 mil kg de arroz, 84 mil 

kg de açucar, 26.400 kg de feijão, 21.600 kg de banha, 86.400 kg de batata, 79.200 

litros de leite, 16.800 litros de óleo de soja, 36 mil pacotes de massa, 1.800 botijões de 

gás e 2.700 pares de calçados; 

• O montante de vendas com estes e outros produtos somou CR$2.789.728,00, sem 

nenhum lucro para a empresa; 

• Em 1970 foi criado o time de futebol Minerador Atlético Clube, composto por 

funcionários da CBC, que arcava com todos os custos de excursões e material 

esportivo; 

• Existiam várias áreas de lazer na pequena vila, com canchas de bocha, parque de 

recreações nas margens da barragem, e várias pracinhas junto aos núcleos residenciais; 

• Os dois grupos escolares juntos somavam 1.030 alunos em 1971. Além dos filhos dos 

funcionários, as escolas também recebiam estudantes das localidades rurais das 

proximidades; 

• As comemorações de datas cívicas pelas escolas locais representaram um dispêndio de 

CR$ 50.000,00 em 1971; 

• A vila contava com um serviço de coleta de lixo domiciliar e em todos os núcleos 

residenciais estava disponível a rede de esgotos; 

• Implantado programa de arborização de logradouros e de iluminação pública; 

• Em 1971 foram realizados 69 partos no Hospital Júlio Pignatari; 

• Em 1971 foram efetuados no pronto socorro do hospital 30.315 curativos, o que 

corresponde a uma média de 100 curativos por dia útil; 

• Realizadas 13.139 consultas médicas, em média 40 por dia, e aplicadas 30.846 

injeções; 

• Os estudantes faziam dois exames odontológicos por ano; 

• A equipe do Hospital Júlio Pignatari era formada por dois médicos, dois dentistas, 6 

enfermeiros, um atendente, uma secretária, uma lavadeira e uma zeladora; 

• Em 1971 as despesas com assistência médica para a população de Minas do Camaquã 

atingiram CR$ 1.151.759,96;  
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• Desse total, o INAMPS cobriu CR$ 243.913,93, o que equivale a 21% do total. O 

restante foi bancado pela empresa CBC. 

 

Os dados mencionados, juntamente com outros registros da história local, comprovam 

que Minas do Camaquã era então uma comunidade que desfrutava de elevado grau de 

qualidade de vida e bem estar social, com acesso a emprego, saúde, lazer e educação, podendo 

assim ser considerada uma sociedade desenvolvida para os padrões da época. Grande parte 

deste desenvolvimento pode ser creditado ao idealismo do empresário Francisco “Baby” 

Pignatari, que apoiou financeiramente a criação de uma infra-estrutura urbana e social 

superior a de muitos pequenos municípios da região naquele período. A era Baby Pignatari 

terminou em 1974, quando o empresário passou o controle acionário da CBC para o governo 

federal. 

 

 

2.2.3 O fim da Era Baby 

 

 

A mineração começou a declinar em 1971, justamente no momento em que, através 
de inovações técnicas, a empresa aumentou sua capacidade de produzir o 
concentrado de cobre. As limitações, entretanto, colocaram-se no âmbito da extração 
do minério. O trabalho nas minas havia chegado a 150 metros de profundidade, e a 
continuidade da extração dependia de novas pesquisas, planejamento e, 
principalmente, investimentos em tecnologia. O grupo Pignatari enfrentava 
dificuldades e não podia realizar os investimentos requeridos; nesse contexto, a mina 
passou a ser controlada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social e, em 1975, foram paralisadas as atividades da empresa (HARRES, 2000, p. 
42). 

 

 O convite para a inauguração do novo engenho representou uma tentativa de 

aproximação de Pignatari com o governo militar em 1971, mas a iniciativa foi frustrada: 

mesmo sendo um nacionalista convicto o empresário jamais conseguiu dos generais o mesmo 

apoio que teve do governo Vargas, por exemplo.  

 O namoro com Caçapava do Sul e Minas do Camaquã ainda durou mais três anos. 

Francisco “Baby” Pignatari cultivou grandes amizades na região, levou muitas pessoas para 

trabalharem com ele em São Paulo e na Bahia, prestou favores para a comunidade, como 

transportar doentes em seu avião particular para cidades com mais recursos, arcando com 

todos os custos. Bancou as despesas da banda marcial da escola Ginásio Santíssimo Nome de 

Jesus, de Caçapava, em uma apresentação em São Paulo. Foi um grande incentivador do 



 28 

Minerador Atlético Clube, que até hoje e lembrado como uma das mais importantes 

agremiações do futebol amador da região. Realizou sonhos, fez história com suas famosas 

comemorações. 

 

Proporcionou muitas festas nas Minas, principalmente no Dia do Trabalho. Nessas 
ocasiões não existia hierarquia funcional. As festas eram regadas com finíssimo 
vinho Santa Úrsula distribuído a todos sem distinção. Às vezes tornava-se um 
homem folclórico e gozador. Certa ocasião seu amigo João do Táxi lhe confidenciou 
que sonhava com dentes novos, dourados. Não teve dúvidas! Alguns dentes do 
chofer foram extraídos e colocada uma dentadura de ouro (MACEDO, 2006, p. 
121). 
 

 A pedra da estrela é uma formação rochosa localizada dentro da área urbana de Minas 

do Camaquã, tem menos altura do que a pedra da cruz, mas assim como esta, funciona como 

um mirante para o público que busca um local de fácil acesso para admirar do alto a vila e as 

belezas naturais da região. Ali, ainda podem ser vistas mais duas heranças dos tempos de 

Baby: uma torre de aproximadamente dez metros, com uma grande estrela  na extremidade, e 

bem perto dela, também voltada para a vila, os restos de uma estrutura metálica retangular.  A 

estrutura antigamente era uma grande placa de letras brilhantes iluminadas por gás neon, uma 

cara e moderna novidade para a época, onde se liam frases que desejavam boas festas para a 

comunidade, nas comemorações de Natal e Ano Novo de 1972.  

 O empresário Francisco Pignatari explorou as jazidas de cobre das minas do Camaquã 

durante 32 anos, entre 1942 e 1974, e jamais cumpriu com um dos compromissos firmados na 

criação da CBC, onde estava prevista a implantação de uma metalúrgica de cobre no Rio 

Grande do Sul que complementaria as atividades de extração e de tratamento inicial do 

minério. 

 

Apesar do empenho do Governo Estadual, o projeto de uma metalúrgica na região 
mineira do Rio grande do Sul não se efetivou. As razões, em parte, relacionam-se ao 
fato de que, pelo contrato de formação da Companhia Brasileira do Cobre, a 
Laminação de Metais S/A de Francisco Pignatari ficou encarregada de dirigir 
tecnicamente a execução da usina metalúrgica (Azevedo e Leinz, 1944). O que 
provavelmente foi sendo indefinidamente protelado, afirmando-se as bases da 
empresa metalúrgica em Itapeva e, posteriormente, em Utinga, no estado de São 
Paulo, para onde seguia o concentrado de cobre produzido nas minas do Camaquã 
(HARRES, 2000, p. 38). 
 

E o que teria levado o grupo Pignatari a adiar ad infinitum a implantação de uma usina 

metalúrgica no estado? Resumidamente, sem entrar no debate teórico sobre os 
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comportamentos oportunistas8 que podem surgir das associações entre poder público e 

iniciativa privada, uma hipótese seria a vantagem financeira para empresas do grupo Pignatari 

que, providencialmente, realizavam em metalúrgica própria, localizada em São Paulo, a 

separação do minério de cobre que também continha ouro e prata. Ressalta-se que o 

imperativo político daquele momento histórico era o do desenvolvimento econômico e social 

do país através da industrialização, que por sua vez, exigia cobre para sua expansão. As minas 

do Camaquã eram então as maiores produtoras de minério de cobre do Brasil na época, e 

apesar da produção local e nacional deste minério nunca ter conseguido acompanhar o ritmo 

de crescimento da industrialização, a não implantação da metalurgia no Estado por certo 

representou a perda de uma oportunidade de dinamização ainda maior do desenvolvimento do 

setor mineiro no Rio Grande do Sul. “Provavelmente, menos por razões técnicas e muito mais 

por razões políticas. No fundo, o que existe para explorar e aprofundar, em termos reflexivos, 

nessa questão, é a forma como se articulam argumentos técnicos e decisões políticas”  

(HARRES, 2000, p. 49). 

A política e a argumentação técnica sempre representaram papéis fundamentais na 

história do desenvolvimento insustentável de Minas do Camaquã, como poderá ser 

acompanhado no decorrer deste relato analítico. Francisco “Baby” Pignatari foi um dos 

protagonistas desta história, pelo muito que fez e também pelo que deixou de fazer. De sua 

participação neste enredo restam evidências materiais gigantescas, que permanecem ao 

alcance da vista, na forma de edificações como o Cine Rodeio, a Pedra da Cruz ou a casa que 

era utilizada pelo empresário em suas idas ao local. A maioria das heranças deixadas por 

Baby para Minas são no entanto subjetivas, não-materiais, e tem a forma de nítidas marcas 

psicológicas que se produziram no inconsciente coletivo da população de Minas do Camaquã.  

Para ela, Baby Pignatari foi um tutor, um grande pai, um comandante supremo que 

conduziu seu exército de mineiros em uma jornada árdua, mas compensadora segundo a 

opinião destes “soldados”. Para muitos mineiros aposentados, que hoje vivem no local, o 

período em que trabalharam na empresa, quando esta era gerida pelo empresário, é tido como 

o período mais feliz de suas vidas. Seguidores da Doutrina Espírita que realizam estudos em 

Minas do Camaquã relatam manifestações que comprovariam a presença espiritual e a 

preocupação de Pignatari com os destinos daquele local. Pignatari foi uma espécie de “Vargas 

local”, um provedor exigente e ao mesmo tempo condescendente, e seu modo paternalista de 

gerenciar os rumos de Minas resultou em conseqüências somente verificáveis muitos anos 

                                                 
8 “Comportamento oportunista” é uma prática abordada na área da economia pela Teoria dos Custos de 
Transação. 
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após sua passagem por ali. Nos recentes momentos de crise daquela comunidade, muito se 

reclamou da falta de uma liderança, como a dele, na busca por soluções, conforme poderá ser 

verificado na parte relativa à coleta de dados deste trabalho. 

Sem ter conseguido o apoio necessário para reorganizar as operações de mineração em 

Caraíba, na Bahia, e nas minas do Camaquã, Francisco “Baby” Pignatari passou o controle 

acionário da CBC para a FIBASE (Insumos Básicos S/A Financiamentos e Participações), 

uma subsidiária do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(HARRES, 2000, p. 43)9. Isso aconteceu em novembro de 1974, ano em que teria ido pela 

última vez em Minas do Camaquã, somente para apanhar pertences pessoais na casa que 

habitou.  

Nesta época Pignatari já estava doente, sofrendo de leucemia. O empresário morreu no 

dia 27 de outubro de 1977 em São Paulo, em meio a uma profunda crise pessoal e 

profissional. Seu corpo foi cremado no cemitério de Vila Alpina, e suas cinzas foram 

depositadas na mansão do Morumbi. Não foram jogadas no lixo, como era seu desejo. 

 

A gente não consegue entender como um homem com o poder que o Baby tinha e 
com a influência que ele tinha foi desmoronando aos poucos, aos poucos, aos 
poucos, até permanecer numa mansão que ele tinha em São Paulo praticamente 
sozinho, ficaram só os amigos mais íntimos, os mais íntimos10.  

 

O empresário Francisco Pignatari morreu, mas sua presença e legado continuam vivos 

no imaginário coletivo da comunidade, que é o objeto de estudo deste trabalho. A etapa em 

que a empresa e a pequena cidade foi por ele administrada, constitui a fase áurea de Minas do 

Camaquã para os muitos que o conheceram e privaram de sua intimidade. Surge, assim, o 

maior mito local. Um mito que ainda hoje, influencia corações e mentes mineiras, 

representado um passado de glórias para alguns, e inspirando projetos de um futuro ainda 

mais grandioso para outros tantos . 

 

 

 

 
 

                                                 
9 Apesar do extremo rigor e profissionalismo da autora na apuração dos dados apresentados em seu artigo, é 
necessário observar que, na época citada, o banco que assumiu o controle da CBC ainda não tinha o “S” de 
“social” em sua denominação oficial; em 1974 a instituição se chamava apenas BNDE. 
10 Depoimento do Dr.Renato Pinto Beck no documentário Minas do Camaquã, exibido no programa Documento 
TV Com em setembro de 2006. 
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CAPÍTULO 3: A MOBILIZAÇÃO POLÍTICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA MINERAÇÃO 
 

 
3.1 Início da fase estatal - comissão especial da Assembléia Legislativa 

 

 

 No início da década de setenta, durante o governo do General Ernesto Geisel, o 

nacionalismo ainda representava uma forte tendência dentro da concepção de 

desenvolvimento do governo federal brasileiro, e seguindo este princípio, buscando aumentar 

as reservas e diminuir o volume de importações do produto, a mineração do cobre continuou a 

receber apoio do poder público. Se na época de Getúlio Vargas este apoio se deu, entre outras 

maneiras, na forma de linhas de crédito para a reativação da mineração de cobre no estado, 

desta vez, a União intervém de forma mais direta, tomando o controle de empreendimentos 

como a C.B.C e estimulando fortemente a área de pesquisas de novas jazidas.  

 Esta linha de entendimento e as conseqüentes ações governamentais dela advindas  

tiveram reflexos no Rio Grande do Sul, em Minas do Camaquã. Com a FIBASE/BNDE 

assumindo o controle da C.B.C., a atividade de produção de concentrado de minério foi 

paralisada novamente, no ano de 1975. O preço do cobre no mercado internacional estava 

baixo, a tecnologia, plano de lavra e infra-estrutura da empresa estavam defasadas e produzir 

nestas condições era anti-econômico. A paralisação, no entanto, não significou o fim das 

atividades da empresa e da dinâmica social no local. 

 Em 15 de março de 1976 um grupo de 21 deputados estaduais presididos pelo então 

líder do governo, Deputado Celestino Goulart, solicitou criação de uma Comissão Especial 

destinada a estudar o problema da pesquisa, extração e industrialização do cobre no Rio 

Grande do Sul. “Ninguém ignora que o cobre – na sua prospecção, extração e 
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industrialização, é fator de relevância indiscutível para o desenvolvimento e prosperidade da 

economia do Rio Grande do Sul” (GOULART, 1977, p. 9). 

 As justificativas para a criação do grupo somavam nove argumentos. Previa-se a falta 

de minério de cobre para atender as necessidades de expansão da indústria nacional. Assim, 

citava-se o II PND (Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento) do governo federal, que 

identificava na época a necessidade de se desenvolver no país a produção de metais não 

ferrosos. A projeção era de que no ano de 1980, em torno de 98% do cobre utilizado no país 

seria importado, o que sujeitaria o país às flutuações dos preços internacionais e demandaria 

dispêndios cada vez maiores.  

Para tentar minimizar o problema o Governo Federal decidira pela implantação de 

duas unidades metalúrgicas no território nacional, contando com dois terços do concentrado 

de cobre necessários para o processamento nas unidades produzidos em território brasileiro, 

ficando apenas o complemento para ser trazido de outros países. Um estudo de viabilidade de 

implantação de uma usina no Rio Grande do Sul foi realizado e entregue pelo engenheiro 

Henrique Anawate, Diretor da Cia. Brasileira do Cobre, ao Governador do Estado, Sinval 

Guazelli, em nome presidente do BNDE (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico), 

Engenheiro Marcos Vianna.  

O estudo cogitava a criação de duas unidades de metalurgia com capacidade de 

processar 100.000 toneladas de cobre ao ano, e levava em conta duas localizações, tendo 

como principal critério à existência de reservas de cobre no local da possível instalação. O 

mais provável era de que a primeira usina fosse instalada na Bahia, em função do estado deter 

as maiores reservas conhecidas até aquele momento e de vantagens que na época a SUDENE 

(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) oferecia para empresas que se 

instalassem na região. Estava em jogo, portanto, a conquista da segunda unidade, e para 

garantir esta conquista, deveria ser criada então a comissão especial.  

Os deputados integrantes da comissão realizaram diversas reuniões com dirigentes de 

empresas e órgãos públicos envolvidos com a pesquisa e extração do cobre no Rio Grande do 

Sul, tais como a CRM (Companhia Rio-grandense de Mineração), DNPM (Departamento 

Nacional de Pesquisa Mineral) e CBC (Companhia Brasileira do Cobre). O objetivo desses 

encontros era o de levantar esclarecimentos a respeito da real situação e potenciais da 

mineração de cobre no estado, para com estes dados, construir uma argumentação 

convincente de que o estado, e mais especificamente Caçapava do Sul eram os locais mais 

adequados para a implantação da segunda usina metalúrgica.  
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Em todas as audiências os dirigentes de instituições de mineração, como Arthur 

Schneider, presidente da CRM, enfatizavam a necessidade de pesados investimentos em 

pesquisas para a quantificação das reservas estaduais. “É um princípio aceito universalmente, 

que os resultados da pesquisa estão relacionados diretamente com os investimentos feitos. 

Isso não significa que fazendo investimentos automaticamente se obtenham as reservas. Mas 

não se fazendo grandes investimentos, não se terá reservas de maneira alguma” 

(SCHNEIDER apud GOULART, 1977, p. 28). 

Na conclusão do depoimento do presidente da CRM foi solicitada a opinião do técnico 

sobre as condições do Estado na disputa pela segunda unidade de metalurgia de cobre, a ser 

implantada pelo governo federal. Schneider fez uma longa explanação citando a chamada 

“província cuprifera” do estado, região geológica onde a empresa realizava pesquisas naquele 

período e que abrangia municípios como Lavras do Sul, Encruzilhada, Cachoeira do Sul, 

Santana da Boa Vista e Bagé, com especial destaque para as Minas do Camaquã, em 

Caçapava do Sul: “Excluída a Bahia, não conheço outro Estado que tenha a potencialidade do 

Rio Grande do Sul em matéria de reservas de cobre” (SCHNEIDER apud GOULART, 1977, 

p. 30). 

O técnico também salientava como vantagens adicionais: a existência no Estado de  

“know-how” especializado na atividade de mineração de cobre, de infra-estrutura para a 

metalurgia, como energia elétrica e sistema viário desenvolvidos, a disponibilidade de água na 

região mineira (melhor inclusive que a situação da Bahia) e o mercado consumidor em 

expansão, através do crescimento da indústria eletro-mecânica e eletrônica, entre outras. Na 

opinião do presidente da CRM, a ausência até então da metalurgia do cobre no Rio Grande do 

Sul (que tornava obrigatório o transporte do produto até São Paulo para o beneficiamento) 

sempre representou um prejuízo e prejudicou a ampliação da mineração no estado. Assim, a 

instalação da metalurgia do cobre no Rio Grande do Sul poderia representar um incentivo à 

prospecção do metal e significar um importante aumento das reservas, favorecendo a 

viabilidade econômica de projetos de mineração. 

 

O ouro, como já referimos, está associado ao minério de cobre e em Volta Grande11, 
por exemplo, se confirmarem os primeiros resultados que estamos obtendo, algumas 
áreas serão mais jazidas de ouro do que de cobre. Nesses lugares o cobre será o 
minério subsidiário e o ouro o principal. Muitas análises deram teores que 
alcançaram 20 gramas de ouro por tonelada. Hoje, teores acima de 7 gramas de ouro 
por tonelada de rocha, são econômicos. Mesmo teores de dois gramas de ouro por 
tonelada já são muito importantes na metalurgia, porque esses dois gramas pagam 
grande parte de todo o custo de mineração” (SCHNEIDER, 1977, p. 39).  

                                                 
11 Área de mineração do município de Lavras do Sul que estava sendo pesquisada pela CRM na ocasião. 
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O ex-secretário de Minas e Energia no Rio Grande do Sul nos governos  do Coronel 

Walter Peracchi Barcellos e do engenheiro Euclides Triches, que naquele momento era o  

diretor-presidente da C.B.C, engenheiro Henrique Anawate, também prestou esclarecimentos 

para a comissão especial da Assembléia Legislativa. O engenheiro apresentou para esta 

comissão um histórico da mineração de cobre no estado, relatando a situação pós 1974 da 

seguinte maneira: 

 

Em novembro de 1974, a FIBASE/BNDE, assumiu o controle acionário do 
Companhia Brasileira do Cobre. As “Minas do Camaquã”, as únicas em operação no 
Brasil, estavam numa situação difícil operando em pequena escala a produção de 
concentrados (a capacidade da usina de tratamento de minérios era para uma 
produção de 5.000 t/ano de cobre contido, com possibilidades de aumento). A 
ampliação da produção de minério verificou-se muito difícil, pois carecia a mina de 
desenvolvimento. O equipamento estava obsoleto e inadequado para maior escala de 
produção. Ademais, o preço internacional do cobre estava baixíssimo, devido à 
recessão dos últimos dois anos, e as reservas minerais globais, conhecidas, bastante 
baixas, não ultrapassando 8.000.000 de toneladas. A Usina de Itapeva, no Estado de 
São Paulo, receptora dos concentrados produzidos aqui, operava precariamente. 
Nessas circunstâncias suspendeu-se temporariamente a produção de concentrados e 
passou-se a dedicar atenção ao desenvolvimento das minas visando, na retomada 
futura, operar em escala industrial mais adequada e econômica (p. 40). 

 

 Anawate relatou que em maio de 1975 foi contratada a DOCEGEO, subsidiária da 

Cia.Vale do Rio Doce, e também mais tarde a CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais, para os trabalhos de sondagens e geofísica. Assim, teria se dado o inicio a um 

grande programa de pesquisa que também contou com o trabalho de geólogos e engenheiros 

de minas da própria CBC, com a finalidade de descobrirem mais e melhores jazimentos. 

Quanto ao projeto da União de implantação de usinas de cobre no país, em 1976, refere 

Anawate (1976) que: 

 

O governo brasileiro, através do Ministério da Indústria e Comércio, lançou um 
edital em janeiro último, com prazo até 31 de maio do corrente, convocando 
empresários brasileiros a apresentarem propostas para a instalação de usinas que 
atendam as necessidades do mercado brasileiro, cujo consumo em 1980 é estimado 
em 300.000 toneladas. Espera-se o surgimento de duas grandes unidades. A Bahia 
preenche melhores condições e por isto deverá ter a preferência. Para a segunda 
unidade, considero válida a opção do Rio Grande do Sul. A tradição da mineração 
do cobre e as perspectivas excelentes de novas reservas, que a província cuprífera 
oferece pela utilização de métodos avançados de pesquisas, são dois importantes 
fatores que, afora outros, poderão garantir as vantagens e as preferências para o Rio 
Grande do Sul (p. 42). 

 

 No depoimento à comissão especial da Assembléia Legislativa, o técnico e consultor 

do DNPM, sr. Nero Passos fez questão de referir que o Departamento Nacional de Produção 
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Mineral, em conjunto com a Diretoria da Produção Mineral do Estado, fizeram um trabalho 

que possibilitou a reativação das minas do Camaquã com outras perspectivas.  

 

Como em prospecção nunca se chega a uma palavra final, as reservas – 
principalmente da mina Camaquã, que sempre se apresentou como a melhor da 
região – receberam mais trabalho e foram ampliadas para oito milhões de toneladas. 
Agora (1976), nesta fase em que o BNDE assumiu o comando da mina, em um ano 
de trabalho, empregando-se novas técnicas, novos conhecimentos e mais recursos, 
chegou-se a vinte e sete milhões de toneladas. Muitas outras ocorrências precisam 
ser trabalhadas e a Companhia Brasileira do Cobre está empenhada em fazer o 
melhor” (p. 45). 

 

 O modelo de desenvolvimento predominante na década de 70 exigia cobre para a 

expansão da industrialização, e a disponibilidade do minério, bem como o contexto geral do 

país nesta área, foram sintetizadas pelo engenheiro Henrique Anawate (1976) com as 

seguintes palavras “parte-se do princípio que o Brasil não tem cobre suficiente. Como precisa 

de mais reservas, vai ter que pagar para ser achado e é o que o Governo, através do BNDE 

está fazendo, não poupando nenhum vintém, nenhum esforço para que o sucesso seja o maior 

possível” (p. 46). 

Eram destacadas as vantagens advindas dos modernos recursos que naquele momento 

se colocavam disponíveis para facilitar e melhorar as investigações. Recursos como a 

fotografia aérea, a geofísica e a geoquímica. Ao mesmo tempo, foram inúmeras vezes 

ressaltadas pelo engenheiro Anawate as grandes dificuldades enfrentadas pelas pesquisas em 

função dos tipos de jazimentos minerais que caracterizavam a região. Estas características 

tornavam os trabalhos de investigação bem mais onerosos:  

 

Uma das preocupações que tenho sempre é que esse trabalho sai caro, e necessita 
muito dinheiro. Se esse dinheiro é para uma pesquisa mineral e as pessoas investem 
anos e anos para depois se colher os resultados, creio que é um dinheiro que deve ter 
um custo especial, um custo compatível. Deveria haver a possibilidade de incentivos 
especiais para este tipo de investimento. Se não, não vamos desenvolver isto à 
altura. A menos que o governo agüente a mão, então, aí é diferente (ANAWATE, 
1976, p. 49). 

 

O governo federal “aguentou a mão” e as atividades nas minas do Camaquã 

continuaram, realmente em ritmo diferenciado. O presidente da C.B.C. também prestou, na 

comissão, um esclarecimento importante quanto ao que a mineração do cobre representava em 

termos de impostos, e, consequentemente, em termos de fator de desenvolvimento para a 

região de Caçapava do Sul. De acordo com Anawate:  
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A produção mineral tem uma taxação direta, através do imposto único sobre 
minerais (IUM). O município é favorecido, parece que com 20% desse imposto 
único. Então, dado o alto preço desses minérios concentrados, é claro que 
distribuindo um pouco em Bagé, um pouco em Caçapava, um pouco em Santana da 
Boa Vista, ajudaremos a recuperar a economia desses municípios (ANAWATE, 
1976, p. 51). 

 

 Poderia ser definida como extremamente positiva a expectativa do engenheiro em 

relação à possibilidade de implantação da segunda usina metalúrgica de cobre no Rio Grande 

do Sul. A projeção era de uma fabulosa geração de receita com o ICM12, com estimativas de 

um faturamento de US$ 200 milhões por ano, o que corresponderia na época, a Cr$ 300 

milhões anuais em imposto para o Estado.  

 A presença de investidores estrangeiros na área da mineração era vista por muitos 

políticos como uma ameaça. Impressionado com os relatos que davam conta da necessidade 

de investimentos em pesquisas, e dos enormes custos que isso representava, o deputado 

Moisés Velasquez fez o seguinte comentário a respeito: 

  

(...) diante do quadro que já vi lá nas minas do Camaquã e diante da sua (do 
engenheiro Anawate) manifestação, agora, confirmada aqui, de que a pesquisa é 
muito cara e dificilmente uma empresa pode arcar, e tivemos um exemplo, o 
Sr.Pignatari, em Caçapava, sustentou a empresa por certo tempo, mas chegou a um 
determinado ponto em que não conseguiu mais sustentar, então, se verifica que essas 
empresas, podem prejudicar o nosso País. Nós corremos, me parece, o risco de que 
essas empresas para sobreviver, têm que associar-se a empresas estrangeiras. Então 
(...) entendo que é hora do País buscar ele próprio pesquisar essas riquezas minerais, 
porque, senão, nós estaremos correndo este risco: dão-se as concessões e, mais tarde, 
as empresas nacionais premidas pela falta de recursos, vão ter que entregar a grupos 
estrangeiros, o cobre, e principalmente, o ouro, são materiais nobres (VELAQUEZ, 
1976, p. 54). 

 

 Na ocasião o presidente da CBC esclareceu que a União realizava naquele momento 

uma revisão do código nacional de minas, que deveria estar aprovada até julho daquele ano 

(1976). O objetivo seria o de evitar situações como as que ocorriam até aquele momento, em 

que uma pessoa ou empresa poderia ficar eternamente detentora de uma concessão para 

mineração. O engenheiro também esclareceu que naquele momento, trabalhavam na CBC 675 

homens,  

 

...e a tendência é aumentar mais, porque agora vamos fazer obras civis, devemos 
lançar lá um hotel hospedaria com bom conforto, dentro daquela linha de ação de 
tornar Camaquã uma base de pesquisa, e para tal é necessário oferecer-se conforto 
adequado, pois, pretendemos receber até especialistas estrangeiros (p. 59). 

 

                                                 
12 Precursor do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
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No depoimento, Anawate forneceu mais detalhes sobre a situação imediatamente 

posterior à transferência de controle da empresa para o BNDE, quando as atividades foram 

parcialmente paralisadas, com a interrupção da produção “nós na realidade não paramos a 

mina, apenas reduzimos as atividades do subsolo, ao preparo da mina. A diretriz não é pois 

produzir, gerando prejuízo; a diretriz agora é preparar a mina para operá-la economicamente. 

É um trabalho insano, que já está em marcha” (p. 59). 

A promessa era de que a paralisação da lavra duraria três ou quatro anos no máximo, e 

que a receita para Caçapava, com a suspensão temporária do Imposto Único sobre Minerais, 

aumentaria na mesma proporção do aumento da produção, que era estimada em cinco ou seis 

vezes. Ao receber esta informação o deputado Moisés Velasquez comentou: 

 

O que eu queria caracterizar bem é que esta Comissão tem vários aspectos, várias 
facetas para analisar. Inclusive, isso vai servir-nos de argumento junto ao 
Sr.Governador, que aliás, diga-se de passagem, já nos atendeu na primeira fase, 
entregando um crédito especial de Cr$ 500.000,00 à Prefeitura de Caçapava para 
compensá-la pela paralisação. Mas acontece que uma paralisação de até quatro anos, 
para nós, que dependemos muito desses recursos das minas, prejudica 
demasiadamente o município. Então, nós temos que preparar – o nobre Deputado 
Celestino Goulart e eu, que somos de lá – temos que criar, imaginar fórmulas, que 
venham a compensar a comunidade neste instante (VELASQUEZ, 1976, p. 60). 
 

 

3.2 Energia elétrica 

 

 

O presidente da CBC destacou também um outro detalhe de extrema importância entre 

os fatores de desenvolvimento econômico e social para aquela região: a questão energética. 

Comentou Anawate para a comissão de deputados que, naquele momento, a direção da CBC 

realizava investimentos em uma grande rede de energia elétrica de alta tensão: a linha 

Candiota-Minas do Camaquã. 

 

São 90 km que o BNDE financiou à CEEE e já estamos com todos os equipamentos 
da subestação em casa, praticamente. Então, neste segundo semestre, deverá ser 
iniciada a montagem da subestação. É uma linha de 138.000 volts. Já em 1970, eu 
defendia a necessidade dessa linha e havia uma resistência por parte do então 
presidente da empresa. Nunca me davam um documento por escrito da preferência 
da energia da CEEE sobre a produzida nas minas. No entanto, já estava nos planos 
do BNDE o financiamento para essa linha. Quando nós assumimos a C.B.C, a 
primeira coisa que fizemos foi assumir o risco – mas que risco: a energia que 
utilizamos, gerada por diesel, é caríssima, e a energia que vamos comprar da CEEE 
será muito mais econômica para a empresa. Então a expansão da indústria não vai 
mais depender de ter ou não diesel. Se amanhã surgir uma outra mina na redondeza 
– em Vista Alegre por exemplo – já se terá a linha. Então, é fundamental esse 



 38 

investimento para garantir a expansão da mineração de cobre. A CEEE tem plena 
consciência de que esse é um empreendimento pioneiro que vai provocar uma 
resposta positiva com o tempo.(...) A linha de 69 km, que foi para Caçapava, tornou-
se insuficiente, porque, de repente, surgiram nove grandes empresas de moagem de 
calcário e acabou-se a disponibilidade de energia. E a demanda vai aumentar mais 
ainda. Essa outra fonte de Candiota vem a propósito pra nós. Só a subestação é um 
investimento de quase oito milhões de cruzeiros. E a linha é um investimento de 
quarenta ou cinqüenta milhões. Vejam como há muitos investimentos, assim que 
não aparecem, mas que é uma infra-estrutura imprescindível, sem o que, também 
não se desenvolve um trabalho dessa natureza. E as minas em geral estão nos lugares 
mais inacessíveis possíveis. E como na região a agricultura não era forte, o próprio 
traçado ferroviário contornava-a. Por isso, tudo é difícil na nossa mineração 
(ANAWATE, 1976, p. 60). 

 

 Caso verdadeiro, e não há motivos aparentes para que não o seja, o comentário feito 

pelo então diretor-presidente leva a um questionamento: porque a direção anterior da C.B.C (o 

grupo Pignatari) teria preferido manter a empresa abastecida por energia elétrica produzida 

por geradores à diesel, forma esta muito mais dispendiosa do que a energia gerada pela usina 

de Candiota e que poderia ser comprada da CEEE13 a um custo menor? Considerando que o 

insumo energia representa um dos mais importantes fatores de custo em empreendimentos 

deste tipo, a permanência de um sistema mais oneroso de abastecimento, quando se tem a 

possibilidade de um mais barato, parece contra-producente. Uma pista para a elucidação desta 

questão pode ser encontrada em um relatório da C.B.C que informa sobre obras de conserto 

de vazamentos e de elevação da crista de contenção da água da barragem sobre o Arroio João 

Dias, no ano de 1968. O relatório não explica o objetivo da obra, mas segundo uma antiga 

moradora ex-funcionária da C.B.C, poderia indicar a intenção de reativação da usina local de 

geração própria de energia elétrica, empreendimento criado ainda na fase belga de exploração, 

e destruído por uma enchente do Arroio. Não encontramos porém nenhum registro que 

comprove ter sido esta a finalidade da obra.  

 A rede de energia elétrica mencionada pelo engenheiro Anawate foi construída e 

abasteceu Minas do Camaquã e a C.B.C até pouco depois do encerramento das atividades da 

empresa, em 1996. A estrutura representou a disponibilidade de um importante fator de 

desenvolvimento econômico da empresa e da comunidade da região. Também poderia ter 

abastecido, ou no mínimo ter representado um diferencial atrativo para eventuais outros 

empreendimentos produtivos de grande porte que por ventura tivessem surgido nas 

redondezas, mas a linha de energia elétrica teve um destino controverso, conforme poderá ser 

verificado na parte relativa às conclusões deste trabalho. 

  

                                                 
13 CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica. 
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3.3 Outros dados apresentados para a comissão do cobre 

 

 

De acordo com o então Secretário Estadual de Energia, Minas e Comunicações Walter 

Jobim Filho, o cobre era o segundo ítem da lista de importações brasileiras em 1976, ficando 

atrás apenas do petróleo. Em sua explanação para a comissão especial da Assembléia 

Legislativa sobre o cobre, Jobim Filho também comentou sobre um curioso parâmetro de 

desenvolvimento da época: o consumo per capita de cobre de cada país. 

Segundo Sutulov (professor Alexander Sutulov, autoridade de renome internacional no 

assunto conforme apresentação do Secretário Jobim Filho),  

 

o consumo “per capita” em cobre traduz, de forma aproximada, o desenvolvimento 
técnico, industrial e social de um país. Assim, verifica-se que nos países 
subdesenvolvidos o consumo anual de cobre por pessoa é inferior a 1kg, sendo 
maior esse valor nos países considerados desenvolvidos. Atualmente (1976), os 
consumos “per capita” são os seguintes: 
Estados Unidos (USA).................................................10kg 
Europa..........................................................................7kg 
Brasil.........................................................................2,5kg 
China.........................................................................0,3kg 
Como se verifica, a situação do Brasil é razoável no que se refere ao consumo, mas 
nosso maior problema reside na produção que, conforme tive ocasião de salientar, é 
extremamente baixa, justificando plenamente os esforços que vem sendo 
desenvolvidos no sentido de aumentar nossas reservas, para que possamos, em 
futuro próximo, alcançar a tão almejada auto-suficiência (FILHO, 1976, p. 70). 

 

Cabe observar que em seu depoimento para a comissão especial da Assembléia 

Legislativa, o Sr. Luiz Antônio Dubois Ferreira, do DPNM, referiu que o trabalho de pesquisa 

que estava sendo desenvolvido deveria ser mantido e se possível intensificado, por ter 

revelado em um esforço de oito meses, que as reservas de 8 a 10 milhões de toneladas do 

Estado passaram para 40 toneladas. È bem mais do que a estimativa citada anteriormente pelo 

Sr. Nero Passos, do mesmo DPNM, que falava em 27 milhões de toneladas. Para efeitos 

comparativos o sr. Dubois Ferreira (1977) afirmava que: 

 

Há na Bahia uma reserva de cobre da ordem de 150 milhões de toneladas com um 
por cento de cobre contido, que deverá assegurar àquele Estado uma participação 
razoável na metalurgia que ali será implantada. Mas, pelas pesquisas recentemente 
desenvolvidas e também por toda essa potencialidade mostrada, a situação do Rio 
Grande do Sul talvez não seja menos privilegiada do que da Bahia (p. 55). 
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Em 1976 o DPNM já apontava que os teores médios de cobre das jazidas exploradas 

vinham reduzindo-se gradativamente (GOULART, 1977, p. 114): 

 

1800 5% 

1901 3% 

1930 1% 

1974 0,5% 

 

A exploração do cobre com teores cada vez mais baixos se dava em função da 

crescente escassez do produto, que viabiliza a adoção de novas tecnologias de mineração e 

beneficiamento, conseqüentemente elevando seu preço no mercado internacional.   

 

A exploração do minério de cobre pode ser economicamente viável a partir de um 
teor médio de 0,5% do metal, em casos extremos atingindo 0,4%”. (...)Poucos 
metais básicos são tão sujeitos à influência de condições econômicas e políticas no 
mercado mundial como as referentes ao cobre. Daí poder-se afirmar que é um 
produto altamente estratégico14. 

 

As pesquisas realizadas pelo DNPM, pela CRM e pela CBC na década de setenta 

davam conta de que eram excelentes as perspectivas de aumento das reservas e da mineração 

do cobre no Rio Grande do Sul. Somente a CBC, com o apoio da FIBASE, investiu 15 

milhões de cruzeiros em 1974, elevando para 12 o número de sondas e contratando assessoria 

técnica especializada da DOCEGEO, subsidiária da CVRD. 

Também começavam a surgir indícios de possíveis jazidas em outros estados como 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Goiás e Mato Grosso. Na região da Amazônia, o estado do Pará, também, surgia como uma 

promissora perspectiva em termos de reservas minerais de cobre.  

No Rio Grande do Sul, ocorrências de cobre metálico nativo foram detectadas em 

fendas de rochas basálticas dos municípios de Frederico Westphalen, Iraí e Carazinho, porém 

sem volume que permitisse a lavra em termos econômicos. Até mesmo no subsolo da Lagoa 

dos Patos, no município de São José do Norte, foram encontrados indícios de cobre em abril 

de 1976, com reservas estimadas em 20 milhões de toneladas, segundo o prospector alemão 

Rudolf Heinz Hortz Gerwing (GAZETA MERCANTIL, 1976, p. 132).  

                                                 
14 Relatório docegeo citado em “Cobre, uma potencialidade” (GOULART, 1977, p. 114-115). 
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Em todos os depoimentos de especialistas da área de mineração de cobre nas reuniões 

da comissão especial da Assembléia Legislativa para estudar o assunto, bem como em 

qualquer notícia vinculada pela imprensa da época sobre o setor de mineração, era ressaltado, 

sempre, que a mina de Camaquã, no município de Caçapava do Sul, era a única mina do país 

que se encontrava em lavra até o fim de 1974, e uma das maiores esperanças após a 

implantação do programa de pesquisa que multiplicou por cinco a estimativa de reservas 

economicamente exploráveis no local. 

 O relatório final da comissão especial para o estudo da pesquisa, extração, e 

industrialização do cobre no Rio Grande do Sul foi apresentado no dia 7 de outubro de 1976. 

O documento reuniu um total de 15 argumentos técnicos, econômicos e políticos que no 

entender dos integrantes da comissão, justificavam e recomendavam a implantação de uma 

usina metalurgica de cobre no estado.  

 No dia 24 de junho de 1977, três jornais da capital gaúcha davam destaque para o 

assunto usina de cobre no Rio Grande do Sul. A Folha da Manhã apresentava a seguinte 

manchete: Eluma promete usina gaúcha de cobre funcionando em 82. A matéria informava 

que a empresa Eluma S/A Indústria e Comércio, com sede em São Paulo e ligada ao grupo 

multinacional Bundy, pretendia implantar, no Rio Grande do Sul, uma metalúrgica para 

produzir inicialmente 100 mil toneladas de cobre, gerando mil empregos diretos. Por decisão 

do governo federal a implantação teria sido direcionada para o Estado; a preferência da 

empresa era pela instalação em São Paulo, onde o grupo já operava. O presidente da empresa, 

Luis Eduardo Campello, após encontro com o governador Sinval Guazzelli, teria esclarecido 

que a localização da empresa no estado se dava também em função da proximidade entre 

minas de carvão e de cobre, o que se constituía em um diferencial vantajoso, já que o carvão 

seria utilizado no processo de refino do cobre15. Outros jornais da época como o Correio 

do Povo e  Zero Hora informavam que com a implantação da usina para a produção de cobre, 

prevista para iniciar as atividades no ano de 1982, o país teria uma economia de 75 a 80 

milhões de dólares anuais. A refinaria de cobre custaria 300 milhões de dólares segundo os 

jornais, financiados pelo BNDE, e representava “o maior empreendimento privado que está 

sendo instalado no país” (CORREIO DO POVO apud GOULART, 1977, p. 203). 

 A projeção era de uma capacidade de 150 mil toneladas anuais quando o 

empreendimento atingisse a etapa final, o que poderia significar 31 milhões de dólares por 

ano em recolhimento de ICM.  

                                                 
15 As informações sobre esta matéria jornalística foram retiradas do livro “Cobre, potencialidade a ser 
explorada”, p. 203. 
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O processo empregará o carvão gaúcho e 75 por cento do equipamento será 
nacional. Além da economia de divisas – pois hoje o Brasil precisa importar cobre – 
estimada em 75 a 80 milhões de dólares ao ano, (preços atuais do mercado 
internacional), o empreendimento também proporcionará uma economia de 10 
milhões de dólares em enxofre (que vem junto ao cobre bruto) e vai estimular 
diretamente o setor de fertilizantes, já que o principal subproduto da refinaria será o 
ácido sulfúrico (ZERO HORA apud GOULART, 1977, p. 207). 

 

 O presidente da Eluma S/A explicava que com a capacidade da usina, de 150 mil 

ton./ano, seriam produzidas cerca de 1.300 toneladas diárias de ácido sulfúrico, produto muito 

utilizado pela indústria de fertilizantes. A própria definição da localização da usina no estado 

teria levado em consideração este fator, pois a produção de ácido representaria mais uma 

fonte de geração de recursos, pelas próprias características da economia gaúcha, baseada 

fortemente na agricultura. Naquele período a direção da empresa também afirmava aos meios 

de comunicação que:  

 

Tendo sido definida a instalação neste Estado, para aqui virão os engenheiros  da 
Eluma estudar e escolher o local definitivo para sediar a refinaria. Informou que o 
governador Guazzelli vai escolher um dos seus assessores para ser o contato com a 
Eluma. “Será o homem do cobre”, disse o presidente da empresa (CORREIO DO 
POVO apud GOULART, 1977, p. 204). 

 

 Apesar da enorme expectativa criada com a mobilização de técnicos e comissão dos 

deputados, o desenrolar dos fatos não foi exatamente o desejado pelos especialistas e 

articuladores políticos, nem o que foi divulgado pelos meios de comunicação da época, 

conforme será abordado na parte de conclusões deste trabalho. 
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CAPÍTULO 4: DO BNDES À VENDA PARA OS FUNCIONÁRIOS: O 
CAMINHO INVERSO  
 

 

4.1 A profissionalização 

 

 

Ficou para trás a figura do mineiro de picareta, pá, lampião a querosene e carbureto, 
imagem da mineração no “tempo dos belgas” ou mesmo no “tempo do Pignatari” Os 
trabalhadores do “tempo do BNDES” eram operadores de máquinas, eram 
profissionais qualificados, submetidos a treinamentos e cursos de aperfeiçoamento 
profissional (HARRES, 2000, p. 44). 

 

As pesquisas realizadas, até o fim da década de setenta, indicavam que as reservas 

locais teriam um teor médio de 1,05% de cobre. Elas justificaram os investimentos na ordem 

de US$ 50 milhões realizados pelo governo federal no projeto C.B.C. As atividades de 

produção de cobre foram efetivamente retomadas a partir de 1981, com o prosseguimento das 

escavações subterrâneas e, a partir desta etapa, também com a exploração da Mina Uruguai a 

céu aberto.  

Esta nova modalidade de exploração tornou a atividade da mineração no local algo 

evidente, não mais feita apenas nas galerias subterrâneas - agora a extração das muitas 

toneladas de pedras que continham os minérios era visível aos olhos, na forma de um imenso 

cerro que era consumido de cima para baixo por explosões, homens e máquinas.  

O resultado deste trabalho ficou para a eternidade e impressiona. Quem chega em 

Minas do Camaquã, vindo de Caçapava do Sul pela RS 625, enxerga de longe,  à direita, 

pouco antes de entrar na zona mais urbanizada da vila, uma imensa “escadaria” esculpida no 

rochedo. É um “cone” em pé, com degraus, cada um com aproximadamente dez metros de 

altura por dez de largura, que descem em direção ao fundo da terra. A escadaria é formada por 

centenas desses degraus, o que indica que o homem tirou dali uma verdadeira montanha de 

minérios16.   

                                                 
16 Fotografias podem ser vistas na parte de anexos. 
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 Ao mesmo tempo, o trabalho nas minas subterrâneas também era acelerado. As 

escavações desceram mais 150 metros de profundidade. Lá embaixo centenas de homens 

iam e vinham das frentes de trabalho em máquinas e elevadores, pelos diversos níveis da 

mina. Um mundo subterrâneo era construído diariamente, com túneis para circulação, 

refeitórios e oficinas. O processo de extração do minério foi totalmente mecanizado. 

Carregadeiras e caminhões articulados se movimentavam por túneis estreitos e cada vez 

mais profundos. As máquinas eram operadas por funcionários que se revezavam em 3 

turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mineiro aposentado Zalmir Teixeira lembra 

bem desta fase. 

 

(...) eu descia na mina todos os dias, eu tinha uma equipe que trabalhava lá, eu dava 
a manutenção industrial toda era minha, era mais ou menos 150 funcionários sob o 
meu comando (...) e cada lugar tinha um encarregado. Virava 24 horas, uma época 
não falhava sábado, nem domingo, nem feriado, nada, era direto. Depois a coisa foi 
acertando pra gente parar no domingo17. 

  

Nas trocas de turno, no momento de deslocamento das turmas de funcionários, outras 

equipes aproveitavam para dinamitar à céu aberto as bancadas que liberavam as rochas que 

seriam trabalhadas. Era um trabalho perigoso que envolvia o uso diário de centenas de quilos 

de explosivos. Nas galerias subterrâneas a insalubridade se dava pela rotina de várias horas 

de trabalho por dia em um ambiente úmido, pouco iluminado e mal  ventilado, com fumaça 

dos caminhões e máquinas à diesel e com muita poeira produzida pela circulação das 

máquinas e extração das rochas.  

Centenas de trabalhadores padeceram com a silicose, conhecida como “mal dos 

mineiros”. A doença ataca o sistema respiratório, que vai definhando aos poucos. Aos 

poucos também foi sendo implantada a cobrança pelo uso de equipamentos de segurança. 

Esta cobrança, porém, chegou tarde demais para muitos mineiros como seu Evaldo Macedo, 

uma das várias vítimas da doença. 

 

(...) a gente usava muito aquelas proteção que davam, porque ultimamente eles 
davam proteção, aqueles equipamento...de começo, quando eu fiquei, em 72, aquilo 
não tinha nada disso, não tinha máscara, não tinha nada dessa coisa de segurança 
assim não tinha (...); eu fiquei, e a maior parte ficaram com problema de saúde, nos 
pulmão,  silicose, isso aí é raro a pessoa que trabalhava no subterrâneo que não 
fique com o problema, isso é muito raro18 (...).  

 

                                                 
17 Entrevista dada para o documentário “Minas do Camaquã”, exibido, pela TV Com, em setembro de 2006. 
18 Idem. 
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Cada mina subterrânea tinha neste período uma imagem de Santa Bárbara, padroeira 

dos mineiros, exposta em uma pequena capela situada no alto e no centro do marco de 

entrada das galerias que davam acesso às frentes de trabalho. Vários relatos dão conta de que 

era costume da imensa maioria dos trabalhadores saudar a santa com a retirada do capacete, 

pedindo a proteção divina no início de cada turno e, agradecendo por esta proteção na saída, 

ao final de cada dia trabalho.  

Todos os anos, no dia dois de dezembro é realizada em Minas do Camaquã a Festa de 

Santa Bárbara, com procissão, missa e comemorações na comunidade. A devoção à protetora 

dos mineiros representa entre aposentados da C.B.C. e demais remanescentes desta época, 

um fator de unidade e identidade comunitária. 

 

 

4.2 A Prosperidade 

 

 

A prosperidade econômica teve continuidade no período em que a empresa e a 

comunidade foi administrada pelo BNDES, o que dava à localidade de Minas do Camaquã um 

“status público” de lugar desenvolvido na região.  

Mudou a dinâmica de vida da população, inicialmente um pouco menor, mas sempre 

ligada ao trabalho na empresa, que não era mais um grupo privado e sim uma estatal do 

governo brasileiro.  

Os funcionários da CBC sempre foram muito bem remunerados, tanto no período em 

que a empresa foi administrada pelo grupo Pignatari quanto na fase estatal, e esta é a 

lembrança mais recorrente, mais clara, mais positiva entre os que testemunharam os ciclos de 

prosperidade de Minas do Camaquã.  

A cada início de mês, a comunidade mineira invadia o comércio de Caçapava, Santana 

da Boa Vista e outras cidades da região para gastar seus salários. Supermercados, lojas e 

prestadores de serviços geralmente recebiam à vista pelos produtos e trabalhos prestados para 

a empresa ou seus funcionários.  

O mercado de automóveis era mais um dos vários beneficiados pela renda dos 

mineiros, e uma frase popular criada na época, e até hoje muito lembrada, resumia bem o 

contexto: “se tem toca-fita e buzina, vende na mina”.   

Também é corriqueiro em Minas do Camaquã moradores mais antigos relatarem 

situações curiosas sobre o notável padrão de consumo de bens exercido pela comunidade local 



 46 

no passado. Uma das histórias mais comuns diz respeito à troca, com freqüência 

impressionante, de móveis e eletrodomésticos nas residências. Esta troca freqüente seria 

motivada pela “sobra” de dinheiro e também por uma certa “disputa” entre as famílias de 

mineiros, que faziam questão de ter sempre em casa os utensílios mais bonitos e modernos da 

época, vaidosamente exibidos como um símbolo de status.  

Conta-se muito em Minas do Camaquã que sofás, camas, televisores e video-cassetes 

(eletrodoméstico que era a grande novidade daqueles tempos), não chegavam a entrar na 

maior loja local: a procura seria tanta que os clientes já compravam as mercadorias 

diretamente do caminhão, quando ele chegava para descarregar.  

Quanto a estes fatos o cruzamento de informações junto à fonte, mostra que ocorre 

certa confusão ou exagero comum neste tipo de situação. A loja que realizava estas vendas foi 

consultada, e confirmou que realmente Minas do Camaquã representava uma importante 

parcela de sua clientela, que alavancou na época o crescimento da empresa.  

Foi, em Minas do Camaquã, que as Lojas Urbis abriram a sua segunda filial. A 

empresa evoluiu a ponto de se tornar uma rede de lojas, que chegou a ter 14 unidades 

espalhadas por municípios da região da campanha e central do estado.  

 

A venda nas Minas do Camaquã iniciou por volta do ano de 76/77 quando o diretor 
da empresa, Sr. Alberto Cidade visitava a comunidade com um caminhãozinho cheio 
de mercadorias vendendo as mesmas de porta em porta, as vendas cresceram tanto 
que foram contratados 2 funcionários para fazer vendas por lá, sendo que as vezes 
nem sobrava espaço no caminhão para levar mercadorias de pronta entrega, somente 
eram transportados os pedidos anteriores. Durante o período de vendas o Sr. Alberto 
se hospedava na casa do Sr. Brasiliano, onde também ficava guardado o dinheiro 
arrecadado com a vendas, até que o mesmo retornasse para Caçapava. Na época as 
Minas contavam com 5.000 funcionários com um bom padrão salarial. Mas somente 
em 82 foi que a empresa instalou uma filial19. 

 

 

A empresa manteve a filial em funcionamento entre agosto de 1982 e junho de 1998, 

quando a loja foi fechada em virtude da inviabilidade de manter a unidade pela queda 

vertiginosa no volume de vendas, causada pela redução do número de clientes.  

 

 

4.3 A privatização 

 

 

                                                 
19 Leceanne Dalmaso, assessoria de imprensa Lojas Urbis, por e-mail. 
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A produção de cobre em Minas do Camaquã não correspondeu as expectativas do 

governo federal. Conforme informações apresentadas na tese de doutorado de Marcelo José 

Ribeiro (1991, p. 31), os teores do minério no período entre 1981 e 1989 oscilaram entre 

0,49% e 0,71% de cobre por tonelada de minério extraído. São resultados bem abaixo da 

estimativa projetada em 1977 pelos estudos realizados pela DOCEGEO, apresentados no 

relatório final do chamado Projeto Especial Camaquã (PEC), que reavaliou as reservas em 

28.400 milhões de toneladas com teores médios de 1,05% de cobre (HARRES, 2000, p .44). 

Ao mesmo tempo, o modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo Brasil 

estava sendo revisto naquele momento. A participação do Estado em empreendimentos como 

a mineração começava a ser questionada. A privatização da CBC era cogitada desde a 

retomada da exploração pelo BNDES no início da década de 80. Ao longo dela, os resultados 

da produção de cobre da estatal demonstravam que o negócio representava prejuízo para a 

União. “Em 1987 o Sistema BNDES assumiu a totalidade do endividamento bancário da 

empresa e reconheceu perdas da ordem de US$ 29,7 milhões” (HARRES, 2000, p. 45). O 

governo então decide vender ou fechar a empresa, caso não surgissem interessados. O leilão 

da CBC marcado para o dia 21 de outubro de 1988 foi suspenso porque as cinco empresas 

qualificadas para participar da disputa desistiram do negócio. Diante da situação, e por 

sugestão do próprio BNDES, um grupo de administradores e funcionários da empresa 

manifestou o interesse em assumir o controle acionário da CBC. Harres (2000, p. 47) destaca 

que:  

 

A fórmula inédita de privatização acabou ganhando ampla projeção. As manchetes 
da época são expressivas da idealização que acompanhou a questão: 
“Empregados serão os donos da Companhia Brasileira do Cobre” 
“CBC será dos empregados” 
“Servidores da CBC assumem seu controle” 
“Privatização leva CBC à autogestão” 
“CBC fica com os empregados”. 

  

Mais do que um negócio fora dos padrões, a tomada do controle da empresa por 408 

dos então 960 empregados da CBC em 1988, representou uma tentativa desesperada de tentar 

manter os empregos por mais cinco ou seis anos, caso estivessem corretas as projeções sobre 

as reservas de minério viáveis de extração sem a necessidade de grandes investimentos em 

tecnologia. A história registrou que as atividades foram até um pouco além das expectativas, 

durando até 1996. O valor acordado pela empresa, de NCz$ 7,2 milhões, seria pago com a 
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produção de cobre no período de 24 a 60 meses, conforme noticiou um jornal na ocasião da 

privatização20.  

A edição 1045 da revista IstoÉ de 27 de setembro de 1989 publicou um informe 

publicitário que representa a versão definitiva da ideologia presente no episódio da 

privatização  da  CBC.  Este  material  pode  ser  visto  na  íntegra, na  parte de anexos  deste  

trabalho, e tinha o seguinte título: Trabalhadores descobrem o mapa da mina e acabam 

virando seus próprios patrões. Logo abaixo deste título vem uma fotografia, com a imagem 

de nove funcionários que, naquele momento, faziam parte da nova direção da CBC.  

O texto divulgava, em moldes de relato histórico, o que seria um perfeito exemplo de 

situação inserida dentro da nova concepção política e econômica de desenvolvimento, que 

naquele momento o poder político dominante buscava  consolidar no Brasil. Relata que, em 

21 de outubro de 1988, “aconteceu o que ninguém esperava: nenhuma das diversas empresas 

pré-qualificadas apareceu para comprar a CBC. E agora? 900 famílias iam perder sua fonte 

de sustento? (ISTOÉ, 1989, p. 99). 

A peça publicitária informava que o problema foi resolvido quando reunidos em 

Assembléia, os trabalhadores da CBC decidiram formar a holding Bom Jardim S.A, comprar 

as ações e assumir o controle da empresa, operação que se confirmou em 20 de março de 

1989, após o pagamento da primeira prestação com um empréstimo obtido pela Bom Jardim 

no Banco Meridional.  

 

Logo no primeiro dia da troca de dono, a produtividade da CBC cresceu em 23%. 
Um plano de cargos e salários foi elaborado pela nova administração para corrigir 
as defasagens que tinham ocorrido. Com 408 donos acostumados a trabalhar como 
empregados, a CBC passou a ser uma nova empresa. Produtiva, eficiente, lucrativa. 
O negócio vai tão bem que hoje, setembro de 89, parcelas da compra que só 
venceriam em janeiro de 90 já estão pagas (ISTOÉ, 1989, p. 99). 

 

O texto do material é concluído com uma “resposta” às críticas ao processo de 

privatizações de estatais em curso naquele momento no Brasil, tomando o caso CBC como 

exemplo. “Quando se diz que as privatizações do BNDES beneficiam os grandes grupos, no 

caso da CBC isso é verdade: foi um grande grupo de 408 trabalhadores que assumiu o 

controle da empresa. Desenvolvimento econômico e social é isso” (ISTOÉ, 1989, p. 99). 

Minas do Camaquã era, então naquele período, uma pequena comunidade mineira 

divulgada nacionalmente pela experiência que ali se tentava, e o horizonte agora era mais 

claro. Sabia-se que as reservas de cobre viáveis de extração com a tecnologia disponível 

                                                 
20 Zero Hora, 22/03/89, p. 27.  
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eram limitadas. A direção da empresa que agora era propriedade dos funcionários, ao longo 

da década de 90, buscou possibilidades de ampliação da mineração e também a 

diversificação de atividades: 

 

Após a privatização da CBC em 1989, todos os esforços no sentido de criar 
alternativas para o futuro foram feitos, entre eles: Jazida de chumbo e zinco, 
madeireira e reflorestamento, jazida de calcário, rocha ornamental, sulfato de cobre, 
campanha geofísica, consultorias canadense e sul africanas, jazidas de carvão, 
porém todas estas iniciativas eram custeadas pela receita do cobre que infelizmente 
terminou antes que estes projetos estivessem totalmente concluídos ou gerando 
receita suficiente para manter toda a infra-estrutura existente21.  

 

Além da insuficiência de receitas para o desenvolvimento desses diversos 

empreendimentos, também não se chegou a um consenso entre os acionistas para que na 

época, eles fossem levados adiante, de acordo com depoimentos colhidos ao longo deste 

trabalho com pessoas que trabalharam na empresa e participaram da comunidade mineira 

naquela fase.  

Ainda assim, Harres refere que a holding Bom Jardim conseguiu saldar suas dívidas 

com o BNDES antes do prazo estipulado. Continuou com a mineração do cobre até o 

esgotamento total das jazidas, em abril de 1996 (HARRES, 2000, p. 48).  

Na época, o referido esgotamento das jazidas foi amplamente divulgado na imprensa 

e usado como justificativa para a paralisação das atividades. Hoje se sabe que essas jazidas na 

verdade nunca esgotaram completamente - ainda existem reservas minerais no local, mas 

somente a grandes profundidades, o que exige grandes investimentos em tecnologia para a 

sua extração. Este investimento não era viável, naquele período, em função do baixo preço do 

cobre no mercado internacional, conforme relato de ex-dirigentes da CBC consultados para 

este trabalho22.  

O relatório da administração da CBC datado de 31/12/1996, mas publicado no Jornal 

do Comércio de quinta-feira, 24 de abril de 1997, informa que a usina de calcário Mudador, 

teve seu desempenho melhorado, mas mesmo assim não conseguiu atingir o equilíbrio e a 

auto-suficiência, por isso, a Companhia teria optado pela paralisação das atividades. Da parte 

de rochas ornamentais é relatado que foi dado início a abertura de duas pedreiras 

selecionadas e produzidos os primeiros blocos de granito, mas o trabalho também teria sido 

suspenso, aguardando posteriores decisões. Quanto a Florestamento e Expansão Industrial o 

                                                 
21 Nilson Torres Dorneles, por e-mail. 
22 O engenheiro Luiz Pavão, ex-vice-presidente da CBC, e o geólogo Nilson Torres Dorneles, ex-liquidante da 
empresa, são algumas dessas fontes. 
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relatório afirmava que através da Mademina – Florestamento, Industrialização e Comércio de 

Madeira Ltda. continuavam naquele momento a exploração das florestas de pinus da 

empresa, sendo o resultado era positivo. Referente ao Meio-ambiente, o documento 

esclarecia que os efluentes continuaram a ser tratados, tendo iniciado naquele momento o 

processo de recuperação de uma área de 120 hectares da bacia de rejeitos, através da 

dispersão de sementes de gramíneas, orientada por agrônomos. 

 No derradeiro capítulo do relatório, destinado à informação sobre os resultados 

econômicos e financeiros da CBC, na ocasião do fim de suas atividades de mineração, é 

posto que pela exaustão das reservas, suspensão das atividades e despesas com indenizações 

trabalhistas resultantes da demissão dos funcionários, o resultado final não era positivo, pela 

própria anormalidade da situação. Ressaltava, porém, o montante produzido pela Companhia 

durante a fase em que foi administrada pelo BNDES e também na fase privatizada, período 

este que somava 15 anos, nos quais teriam sido produzidas um total de 397.500 toneladas de 

concentrado de cobre a 30%, correspondendo a 120.000 toneladas de cobre contido, 3.857,2 

quilos de ouro e 146.100,00 quilos de prata, que juntos teriam gerado um faturamento de US$ 

260 milhões. 

 

A Companhia não pôde atenuar a carência de cobre no período da guerra, entretanto 
posteriormente, contribuiu positivamente para a balança comercial pela economia 
de importados de concentrados , além da significativa produção de ouro e prata. 
Contribuiu ainda para a absorção de novas tecnologias de lavra e tratamento de 
minérios, para o treinamento de pessoal neste campo industrial especializado e até 
para o aprimoramento de equipamentos especiais que operam em minas 
subterrâneas. Isto sem contar o volume de impostos rigorosamente recolhidos aos 
cofres federais, estaduais e municipais, contribuição para a formação de Geólogos e 
Engenheiros de Minas, através da colaboração com as Universidades, Unisinos e 
UFRGS, e à evolução dos conhecimentos da geologia no Rio Grande do Sul 
(JORNAL DO COMÉRCIO, 1997, p. 3). 

  

 Em empreendimentos de mineração, que geralmente se localizam em áreas rurais 

distantes das áreas urbanas mais densamente povoadas e organizadas, o comum é a montagem 

de uma infra-estrutura para atender os trabalhadores e suas famílias enquanto durar a 

exploração daquele bem mineral, como esclarece o geólogo Nilson Torres Dorneles, ex-

liquidante da C.B.C. De acordo com o geólogo essa infra-estrutura varia conforme o valor 

econômico do projeto mineiro e a distância em relação a centros urbanos, e “normalmente 

após o encerramento das atividades estas comunidades buscam novas oportunidades, 

deixando para trás uma ‘vila fantasma’23. Foi o que aconteceu em Minas do Camaquã, mas 

                                                 
23 Nilson Torres Dorneles, por e-mail. 
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com algumas particularidades. Elas são abordadas a seguir e resumidamente descreve e 

analisa alguns fatos importantes da fase posterior a mais esta paralisação da mineração no 

local.  

 
 

 

 

CAPÍTULO 5: DE CIDADE DOS SONHOS PARA CIDADE 
FANTASMA: A BUSCA DE ALTERNATIVAS 
 

 

5.1 O que sobrou depois do fim 

 

 

Com o fim das atividades da CBC em abril de 1996, a população começou então a 

abandonar Minas do Camaquã, em busca de trabalho em outros municípios. Naquele período, 

o lugar que antes fora a cidade dos sonhos de muitos, tomou o aspecto de uma cidade 

fantasma, com máquinas paradas e centenas de casas, escolas, escritórios e instalações 

industriais vazias e depredadas. Um ex-funcionário da CBC, que testemunhou os 

acontecimentos da época, relatou a situação como um momento carregado de dramaticidade: 

 

Eu ajudei a fazer, digamos assim, o apagamento das luzes na Mina do Camaquã, 
fizemos as demissões e tal, e aquilo foi muito triste, muito chocante, que o pessoal 
que nasceu e se criou aqui chorava e se desesperava, porque nunca acreditaram que 
ia terminar, porque diziam que o cobre era eterno, então quando houve isso aí foi 
uma cena muito chocante24. 

 

Pouco mais de três anos depois do encerramento das atividades da CBC uma equipe 

da RBS TV de Porto Alegre produziu uma matéria especial, com mais de 8 minutos de 

duração, para o programa Teledomingo, falando sobre a situação de Minas do Camaquã 

naquele momento. O vídeo era a principal manchete do programa, e foi chamado em 

conjunto pelos apresentadores Túlio Millmann e Regina Lima, no estúdio, e pelo repórter 

autor da matéria, Cristiano Dalcin, que entrou ao vivo, de Porto Alegre, direto da residência 

de um grupo de antigos moradores de Minas do Camaquã. A intenção era a de captar a 

opinião destes antigos moradores sobre o lugar que seria mostrado, e também a reação deles 
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diante do estado em que se encontrava naquele momento, a “cidade” onde um dia eles 

viveram e foram felizes. Uma produção especial para destacar uma história repleta de 

curiosidades e dramas, em um programa televisivo de grande audiência no canal de TV mais 

assistido do sul do país. 

A população de pouco mais duzentos habitantes que restaram em um lugar que teve 5 

mil moradores, e o valor irrisório dos aluguéis de residências, que podiam naquele momento 

ser alugadas por apenas trinta e seis reais por mês, foram as informações destacadas pelos 

apresentadores na chamada da matéria. Ao longo desta, o texto fala do histórico do lugar, do 

mito Baby Pignatari, das curiosidades como a visita do Presidente da República e as missas 

nas galerias subterrâneas; relata a decadência, após o encerramento das atividades da CBC, 

com o desânimo de quem manifestava o desejo de ir embora, e a “insistência” de quem tinha 

decidido ficar;  conta sobre o comércio sem clientes, o hospital sem doentes, a polícia sem 

ocorrências, a escola que só funcionava por causa dos alunos das áreas rurais das 

proximidades. A matéria termina com imagens de o cotidiano da vila, moradores e animais  

tranqüilos, acompanhadas da narração do seguinte texto: “Uma vaca pastando na praça, 

cabrito que vira animal de estimação, ainda é comum nessa cidade onde gralha azul não é 

pássaro raro. Minas do Camaquã tem mesmo algo de diferente, e agora a natureza daqui 

pode provar que é mais rica do que o cobre, e através do turismo, salvar este lugar25”. 

Concluída a matéria volta a transmissão ao vivo da residência onde estavam reunidos 

ex-moradores de Minas do Camaquã. O repórter entrevista então o Dr. Paulo, que por algum 

tempo foi o único médico do local, e que relatou ter excelentes lembranças do que ele 

chamava de “um mundo de fantasia”, diferente de qualquer outro lugar. Logo em seguida 

Cristiano Dalcin pergunta para a filha do Dr. Paulo, Simone, se ela acreditava que com o 

turismo, Minas do Camaquã poderia ressurgir, voltar a ser o que era, e ela responde: “Tomara 

que volte, que deixe de ser essa cidade fantasma e volte a ser o nosso conto de fadas”. 

 

 

5.2 A Associação Comunitária 

 

 

                                                                                                                                                         
24 José Emílio Figueiredo Rodrigues – ex-supervisor do depto.de RH da CBC, em entrevista no documentário de 
Minas do Camaquã.  
25  Programa Teledomingo, RBS TV,  exibido dia 18/10/1999. 
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Os primeiros anos após a paralisação das atividades de mineração, em 1996 foram 

marcados pela fuga em massa da população local, destruição, desmembramento e reocupação 

progressiva do patrimônio imobiliário, reorganização da coordenação dos serviços urbanos  e 

iniciativas isoladas em busca de alternativas de geração de emprego e renda.  

A CBC não estava mais ativa, mas permanecia, mesmo que para algumas poucas 

famílias, a necessidade da prestação de serviços que sempre foram responsabilidade da 

Companhia, como o tratamento e distribuição de água, a coleta de lixo, a limpeza de ruas, 

espaços de lazer comunitário, a manutenção de prédios, equipamentos públicos como ginásio 

de esportes, hospital, cine-rodeio, rede de iluminação pública, e até a prestação de 

atendimento em saúde. É nesta época que começa a ganhar importância a Associação 

Comunitária Minas do Camaquã (ACMC).  

A Associação foi fundada em 24 de outubro de 1987, ainda nos tempos de 

funcionamento da CBC estatal, como uma tentativa de ampliar a autonomia da comunidade 

frente às demandas coletivas que surgiam. No capítulo I do Estatuto, relativo à constituição e 

fins da instituição, o artigo 1º define que: 

 

A Associação Comunitária das Minas do Camaquã, designada Associação 
Comunitária “MINAS DO CAMAQUÃ”, fundada em 24 de outubro de 1987, com 
sede nas Minas do Camaquã, 3º Distrito de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, é uma entidade de direito privado, reivindicatória, com fins 
desenvolvimentistas e comunitários, sem fins lucrativos, visando a integração da 
comunidade, bem como o saneamento de necessidades e carências da mesma, 
desvinculadas de interesses particulares, partidários e sindicalistas, cor ou credo. 
Esta Associação também tem como objetivo o desenvolvimento e o bem estar da 
coletividade, através do trabalho comunitário, molde de mutirão, no que se refere a 
saúde, educação, alimentação, transporte, lazer, cultura, esporte e Assistência Social 
(Art. 1°, 1987, s/nº). 

 

Com o fim das atividades de mineração, a direção da CBC iniciou, em fins de 1996, 

uma negociação para que a Prefeitura de Caçapava do Sul assumisse as responsabilidades 

sociais da empresa na localidade, pertencente ao terceiro distrito rural do município.  

Diante da solicitação formalizada da direção da CBC, o prefeito de Caçapava do Sul 

na época, José Erli Vargas, respondeu via ofício que a limpeza e conservação das ruas, a 

distribuição de água potável e o atendimento médico e odontológico sempre foram atribuições 

da CBC, que era a proprietária das Minas. O ofício informava que naquele momento a 

Prefeitura Municipal enfrentava grandes dificuldades financeiras, e por isso as máquinas do 

município estavam sucateadas. Colocava também que estava sendo feito um esforço para 

realizar o recolhimento de lixo e a distribuição de água potável em conjunto com a CBC, mas 

que herdava uma rede de distribuição de água com sérios problemas de encanamentos, que 
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necessitavam ser repostos. A Prefeitura reiterava ainda no documento que todas essas 

atribuições eram da Companhia, e que não possuía máquinas para manter as vias em 

condições de tráfego, nem ambulância disponível para eventuais plantões no hospital, nem 

residências para médicos e enfermeiras. Após todas as considerações citadas, o ofício nº 025 

do gabinete do prefeito, de 14 de fevereiro de 1997, estabelece que: 

 

Em face do exposto, a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul vem propor a esta 
Companhia o seguinte:  
Ela assume os compromissos citados acima, desde que a CBC também colabore com 
a sua parte, dando para a mesma os seguintes imóveis e equipamentos:  
a) Hospital completo como se encontra; 
b) Residência para o médico e enfermeiras; 
c) Ambulância Ipanema, ano 1993. 
d) A unidade de tratamento de água com seus equipamentos; 
e) Caminhão Caçamba Chevrolet atualmente em uso; 
f)    Motoniveladora Caterpilar modelo 140-B ano 84, nº435; 
g) Retro escavadeira Massey Fergunsson mod.MF 86 HS; 
h) Carregadeira Caterpilar 966 c, ano 81, nº226; 
i)    Pick-up Toyota Bandeirante ano 93, nº 191; 
j)    Caminhão Chevrolet com comboio lubrificação ano 80 nº 309. 

 

O ofício salientava ainda que a Prefeitura tinha interesse em adquirir da empresa 

outros sete itens entre equipamentos e veículos como motoniveladoras, camionetes e tornos 

mecânicos. Não se sabe se a transação em questão chegou a ser efetivada. O que se sabe é 

que, em torno de 5 anos depois, já com a CBC sob a direção de um empresário de Caçapava 

do Sul, foram realizadas diversas doações de patrimônio da empresa para o município, entre 

eles prédios como o do Cine Rodeio e do hospital, e veículos como um caminhão que até o 

presente momento é utilizado para serviços em geral.  

A Prefeitura de Caçapava do Sul, na gestão do engenheiro José Erli de Vargas, 

assumiu os serviços urbanos de Minas do Camaquã até a publicação da lei 9.790 de 23 de 

março de 1999, quando as atribuições foram repassadas para a Associação Comunitária de 

Minas do Camaquã, via convênio entre as instituições. Na administração municipal do médico 

Jorge Pereira Abdalla, no ano de 2001, pelas leis 1209/2001 e 1303/2002, o convênio foi 

renovado.  

Pelo convênio ficou acertado que a Associação assumiria a coordenação dos serviços 

mediante repasses de verbas da Prefeitura para as despesas decorrentes. A direção da 

Associação por sua vez, se comprometia a prestar contas periodicamente sobre o destino dos 

recursos públicos repassados, com a apresentação de balanços, notas fiscais e todo tipo de 

documento necessário. Assim, a Associação contratou 9 funcionários, todos moradores de 
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Minas do Camaquã, que segundo Relatório de Atividades da entidade de 11/12/2002, foram 

assim distribuídos:  

_03 funcionários para a Estação de Tratamento de Água (ETA); 

_01 mecânico/eletricista para a Estação de Tratamento de Água e gerais; 

_01 enfermeiro para atendimento do Posto de Saúde (PS); 

_01 motorista para a ambulância e caçamba (PS); 

_03 funcionários para serviços gerais de limpeza das vias públicas nas vilas, 

recolhimento do lixo, auxílio na ETA e manutenção e conservação do Ginásio de Esportes. 

5.3 A Associação como representante dos interesses mineiros 

 

 

Pode ser avaliado que o sistema criado para atender as necessidades imediatas de 

serviços públicos da comunidade funcionou bem quando administrado pela Associação 

Comunitária até o ano de 2005.  

No período entre 1996 e 2005, a Associação coordenou ou participou de questões 

importantes para a comunidade, como o apoio à venda do patrimônio imobiliário da CBC, que 

será melhor detalhado no próximo capítulo. Em se tratando de ações concretas vale destacar a 

reforma do prédio do ginásio de esportes, a ampliação e melhoria do atendimento no posto de 

saúde26, e a criação e manutenção de ações de assistência social como o custeio de parte do 

transporte escolar para alunos moradores de vilas mais distantes, o auxílio com cestas básicas 

a algumas famílias carentes e passagens para o transporte de portadores de deficiência física 

até a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) em Caçapava do Sul (Relatório 

de Atividades da Associação Comunitária de Minas do Camaquã, 11/12/2002).  

Uma das mais importantes iniciativas da Associação como entidade representativa  

dos interesses da comunidade de Minas do Camaquã se deu no ano de 2002, com a 

coordenação de uma mobilização popular pelo asfaltamento da RS 625, trecho de 25 km da 

estrada de ligação da vila com a BR 153, em direção a Caçapava do Sul, e trecho de 

aproximadamente 35 km que liga Minas com a BR 392, no município de Santana da Boa 

Vista. 

A mobilização se deu na forma de uma campanha para conquistar o maior número 

possível de votos para a proposta nº 02 do Orçamento Participativo daquele ano, que 

determinava a pavimentação de 7 km da rodovia. O Orçamento Participativo era um sistema 

                                                 
26 Montado em uma pequena área do antigo hospital Júlio Pignatari, agora desativado. 
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de consulta popular do governo do estado na gestão do governador Olívio Dutra, do PT, onde 

através de assembléias municipais, a comunidade da região votava nas obras públicas que 

deveriam ser prioritárias.  

A campanha para a escolha da opção 02 fez com que a direção da Associação 

Comunitária buscasse votos até mesmo em Assentamentos do MST localizados na região. Na 

época, o turismo começava a ser discutido entre a comunidade local como uma possível 

alternativa para a retomada do desenvolvimento, e para isso, a pavimentação da RS 625 era 

identificada como um diferencial capaz de facilitar o processo. 

A proposta de asfaltamento da estrada foi a mais votada na Assembléia Pública 

Municipal do Orçamento Participativo referente à região da campanha, realizada em maio 

daquele ano, no ginásio de esportes de Minas do Camaquã, com a presença de moradores dali 

e da região, vereadores da Caçapava e Santana da Boa Vista, professores e lideranças 

comunitárias locais e regionais27.  De acordo com a então presidente da Associação 

Comunitária na época a obra asfaltamento da RS 625 foi votada como prioritária por 

aproximadamente 5 mil pessoas, em um processo que, além de Minas do Camaquã, também 

teve votações em Caçapava do Sul e Bagé.  

O projeto, no entanto, parece nunca ter passado do estágio de mera proposta no 

encaminhamento para os órgãos responsáveis pela execução, e com a troca de governo 

estadual, acabou caindo no esquecimento. Para registrar a posição oficial do governo sobre o 

que aconteceu foi consultado o DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, 

autarquia do governo do estado responsável pelo setor de rodovias no Rio Grande do Sul. Foi 

a maneira encontrada para esclarecer definitivamente o assunto, já que estranhamente no 

endereço eletrônico do Departamento na Internet, constava a informação de que a estrada era 

pavimentada. Esta informação foi alterada logo após primeiro contato com a Assessoria de 

Imprensa do órgão, que via e-mail, esclareceu posteriormente o seguinte: 

 

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) esclarece que não 
consta contrato para a pavimentação da RS/625, como já não constava em 2000 ou 
2001 quando, segundo sua informação, teria havido mobilização local visando a 
realização dessa obra. A propósito de constar no site do DAER a RS/625 como 
sendo rodovia pavimentada, solicitamos indicar especificamente em que página, 
uma vez que foi verificado o site e a rodovia RS/625 consta como implantada. De 
qualquer forma estamos iniciando uma manutenção em todo o site, se for constatado 
algum equívoco será prontamente corrigido28.  
 

                                                 
27 Uma fotografia que registra a Assembléia em Minas pode ser vista na parte de anexos deste trabalho.  
28 Assessoria de Comunicação Social/DAER, 2008, encontrado em: www.daer.rs.gov.br. 
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 A mobilização pela pavimentação da estrada de acesso à Minas do Camaquã foi um 

dos momentos mais significativos em termos de iniciativas internas, na busca por alternativas 

para o desenvolvimento da localidade, registrados nos primeiros anos posteriores à 

paralisação da mineração.   

 

 

 

 

5.4 O projeto Resort e a venda do patrimônio imobiliário 

  

A comissão liquidante encarregada de vender o patrimônio da CBC após sua 

desativação, sob direção do geólogo Nilson Torres Dorneles, administrou entre 1998 e 2002 o 

projeto Resort Minas do Camaquã.  

Basicamente, o projeto previa a exploração turística de todo o complexo urbano, 

industrial e ambiental  pertencente à Companhia, que era constituído por prédios de 

escritórios, antigas residências de mineiros, galpões, galerias subterrâneas, oficinas e 

equipamentos, além de florestas, barragem e formações rochosas, em uma área de mil e 

trezentos hectares.  

A meta era vender todo este patrimônio para alguma empresa do setor, disposta a 

aproveitar a infra-estrutura existente e criar em Minas do Camaquã um empreendimento 

turístico de grande porte. O assunto chamou a atenção de diversos veículos de comunicação 

na época, entre eles a edição brasileira da revista National Geographic de setembro de 2002, 

que apresentava a manchete “Vende-se essa cidade” entre os destaques da publicação. Na 

conclusão da matéria, o jornalista Marcelo Câmara esclarecia: 

 

A CBC precisa chegar a um acordo com os moradores para, depois, tentar 
finalmente negociar todo o conjunto urbano de Minas do Camaquã com algum 
grupo hoteleiro interessado em desenvolver ali o projeto de um “resort histórico”, 
com ênfase no turismo ecológico. Ao adquirirem seus terrenos, os moradores 
ficariam como uma atração viva, parte do contexto original do lugar. “A vila é 
privilegiada não só pelos aspectos históricos, mas também pela paisagem”, afirma o 
geólogo Luiz Henrique Ronchi, autor de uma proposta de desenvolvimento 
sustentável para a região. 

 

A estratégia para a comercialização do complexo também incluiu a contratação da 

Iniciativa Produções, Cinema e Vídeo Ltda. empresa sediada em Porto que produziu na 

ocasião um audiovisual de divulgação do projeto. O material produzido tem oito minutos e 
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sete segundos de duração, em fitas VHS que foram repassadas para diversos possíveis 

empreendedores de todo o país com condições de concretizar o projeto. 

O texto do audiovisual vende a idéia de que, a apenas 300 km de Porto Alegre, se 

encontrava uma nova opção de lugar para o lazer e o descanso. Recuperava resumidamente o 

histórico da mineração em Minas do Camaquã, e como não poderia deixar de ser, ressaltava o 

potencial turístico deste patrimônio cultural.  

Ao mesmo tempo, também eram destacadas todas as possibilidades de transformação 

do lugar em uma espécie de paraíso do ecoturismo e do turismo de aventura ou de esportes 

radicais. A narração era acompanhada por música e imagens dinâmicas, cheias de efeitos 

especiais, em um trabalho de edição profissional, mas que por vezes beirava o apelativo. Em 

determinado momento, por exemplo, um clip de imagens e texto em caracteres informava 

sobre a possibilidade de prática de 24 tipos de esportes no local, alguns bastante improváveis 

como o surf,  bodysurf indoor, bungee jump e o vôo livre. A divulgação do projeto Resort 

Minas do Camaquã era concluída no audiovisual com as seguintes informações que seguem 

abaixo: 

 

O Resort Minas do Camaquã já conta com seiscentas casas, ginásio, ruas 
pavimentadas, cine-teatro, área para a construção de campo de golfe de padrão 
internacional, subestação de energia elétrica com capacidade de geração de 22 
megawatts, campo de pouso de mil metros equipado com radiofarol, e prédios 
industriais que são o espaço ideal para restaurantes e casas de shows. No parque o 
visitante poderá reconstituir o caminho da mineração do cobre, com as vagonetas 
originais, que permanecem conservadas. As Minas estão situadas em meio à 34 
cidades somando um milhão e trezentos mil habitantes. Próximo às rotas do 
Conesul, o parque projeta mais de 140 mil visitantes ao ano.  

 

 A expectativa da comissão liquidante, nas palavras de Nilson Torres Dorneles, era de 

que “o projeto iria gerar 500 empregos diretos e 1500 indiretos, além de proporcionar 

desenvolvimento não só nas Minas do Camaquã como nas cidades vizinhas”. 

 Existem 34 municípios em um raio de apenas 150 km ao redor da localidade de Minas 

do Camaquã. O projeto Resort chegou a despertar o interesse de alguns investidores. No 

entanto, nenhum deles chegou a apresentar alguma proposta concreta. Na opinião de Nilson 

Dorneles, dois pontos negativos podem ter colaborado para que a venda não fosse 

concretizada: o fato de a empresa se encontrar em liquidação, mesmo que fosse uma auto-

liquidação, extra-judicial, e a distância do local em relação a outras rotas turísticas do Estado. 

Sem perspectivas, o projeto foi então abandonado, e gradativamente, a relação entra a CBC e 

a comunidade foi sendo por sua vez transformada.  
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Um empresário de Caçapava do Sul que já trabalhava na área de mineração, no caso, 

de calcário, foi aos poucos comprando ações da CBC que estavam nas mãos de antigos 

funcionários da empresa. No fim do ano de 2002, o empresário se tornou o acionista 

majoritário da CBC, e a auto-liquidação da empresa foi suspensa.  

Pouco antes, prédios como os antigos alojamentos coletivos destinados a receber 

funcionários recém contratados pela CBC, e vilas inteiras como a Bela Vista, começaram a 

ser demolidos. A decisão tinha o objetivo de tentar evitar mais roubos de material de 

construção e o vandalismo, que estava provocando a destruição de muitas edificações na vila, 

que continuava perdendo população. 

Este processo de demolição dos prédios desocupados foi suspenso no início do ano de 

2003. A nova administração da empresa, sob influência e com o apoio da Associação 

Comunitária, entendeu que era mais viável economicamente vender tudo, no estado em que se 

encontrava, do que ter que gastar com mão de obra e transporte para demolir o conjunto de 

prédios e comercializar o material de construção resultante.   

Foi iniciado então um processo de desmembramento da CBC e venda de parte do 

patrimônio imobiliário da empresa, constituído por aproximadamente seiscentas casas. Os ex-

funcionários acionistas  tiveram preferência na compra dos prédios, que foram vendidos por 

preços simbólicos. Uma casa na vila Santa Bárbara, por exemplo, com dois quartos, sala, 

cozinha, banheiro e terreno de 8 metros de frente por 36 metros de comprimento, podia ser 

adquirida por R$ 500,00 (quinhentos reais), parcelados em seis vezes. A iniciativa foi um 

sucesso. Rapidamente quase todas as casas desocupadas de Minas do Camaquã foram 

vendidas.  

Ao estimular o processo, a expectativa da Associação Comunitária era de que a 

reocupação das casas abandonadas contribuísse na construção de uma maior autonomia e 

conseqüente desenvolvimento da comunidade local. Não foi este o resultado imediato do 

processo, o que não significa que não venha a ser a longo prazo.  

Observa-se que a venda dos prédios colaborou no sentido de promover a reocupação 

de grande parte de um patrimônio que estava sofrendo com a ação do tempo e do vandalismo. 

A comercialização também reorganizou social e economicamente o espaço urbano, com 

antigas residências de engenheiros, geólogos e encarregados de setores sendo agora ocupadas 

por professores da escola que permaneceu em funcionamento, comerciantes e principalmente 

ex-funcionários da CBC, agora aposentados, que tinham permanecido ali por apego ou falta 

de opção, ou que retornaram ao local atraídos pela oportunidade de compra a preços 

acessíveis boas residências, onde antes viveram seus antigos superiores na hierarquia 
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profissional da empresa. Era a classe operária conquistando um espaço que mesmo nos áureos 

tempos da mineração, nunca imaginou conquistar: as casas mais amplas, mais bonitas e 

melhor localizadas de seus antigos chefes. 

O antigo patrimônio imobiliário de Minas do Camaquã também começou a ser 

ocupado por agricultores e pecuaristas idosos, que viviam na área rural próxima da localidade. 

Eles buscavam a possibilidade de ficarem mais próximos do pequeno comércio que se 

manteve, e mais perto também do único posto de saúde daquela área rural, que permanecia em 

funcionamento mesmo que precariamente. Foi um movimento significativo de migração de 

pessoas com sessenta anos de idade ou mais, em direção a um núcleo urbano que oferecia 

mais segurança pela oferta maior de recursos. Esta migração acabou por conter um pouco a 

queda da população local, consolidando ao mesmo tempo na vila a condição de economia 

fortemente dependente das aposentadorias e também reforçando o perfil demográfico da 

comunidade, caracterizada pela predominância de idosos. 

Mesmo que muitas vezes bastante deterioradas, as residências de preço extremamente 

acessíveis próximas da escola local, que oferece ensino nos níveis fundamental e médio, 

também funcionaram como estímulo, para que famílias rurais da região comprassem casas e 

se mudassem, ou enviassem apenas os filhos adolescentes para estudar em Minas do 

Camaquã. Em conversas informais com alguns desses novos habitantes, foi esclarecido por 

eles que mandar os filhos para estudar na escola de Minas é mais fácil e acessível geográfica e 

economicamente do que as escolas de Caçapava ou Santana da Boa Vista, os dois municípios 

mais próximos. Além disso, muitas vezes a vila é a única possibilidade de proporcionar 

estudo para os mais jovens em uma escola que desfruta de prestígio junto à comunidade da 

região.  

Por fim, muitas das casas, principalmente na vila Santa Bárbara, foram vendidas para 

pessoas de outros municípios, algumas até de outras regiões do estado, que constituíram ali 

residências de lazer e descanso, ocupadas, geralmente, nos períodos de férias, feriados 

prolongados e finais de semana. Estes habitantes eventuais trouxeram uma nova dinâmica 

econômica e social para o local. 

 

 

5.5 O projeto Portal e a Coopminas 
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 O período de comercialização do patrimônio imobiliário da CBC no ano de 2003 

atraiu um empreendimento em especial que também tem participação no processo de 

mudança da dinâmica social de Minas do Camaquã. Este empreendimento se chama Projeto 

Portal. Em sua página oficial na internet29 a definição de Projeto Portal é: “programa de 

implantação de comunidades no Brasil e no mundo onde serão utilizados processos de auto-

imunização, novas tecnologias e fontes alternativas de energia. É um local de ensinamentos 

transmitidos por seres extraterrestres”. 

A direção do Projeto Portal comprou em Minas do Camaquã um prédio onde 

antigamente funcionou um alojamento de funcionários da CBC, com dezenas de dormitórios. 

Alguns participantes do projeto também compraram casas na localidade. Periodicamente, a 

organização que tem unidades espalhadas por todo o Brasil, realiza eventos em Minas do 

Camaquã.  Estes encontros freqüentemente reunem centenas de seguidores do projeto vindos 

de diferentes cidades do estado e do país, que são vistos com curiosidade e interesse pela 

comunidade local, como relatou um jornal da região.“O povo das Minas não desperdiça 

energia procurando a verdade sobre os poderes sobrenaturais de Urandir. O projeto é visto 

como um ótimo chamariz de turistas e de dinheiro” (Diário de Santa Maria, 2005, p. 8-9). 

 A instalação de uma unidade do Projeto Portal em Minas do Camaquã tem portanto  

beneficiado economicamente, desde 2003 alguns comerciantes e prestadores de serviços 

locais, de forma inconstante, mas progressiva.  

 A Coopminas surgiu pouco depois da chegada do Projeto Portal, em abril de 2004. Um 

grupo de moradoras da localidade, interessadas em ter acesso a cursos profissionalizantes e 

alternativas de atividades produtivas, se organizou e buscou orientação especializada com a 

OCERGS, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. A 

intenção era a de aproveitar o fluxo crescente de turistas e criar oportunidades de trabalho e 

renda para as cooperativadas através do artesanato e produção caseira de alimentos.  

Chegou a ser realizada uma palestra com um consultor da OCERGS, foi sugerida uma 

oficina, mas o empreendimento não foi adiante. De acordo com relato de uma das 

idealizadoras do projeto, o prefeito de Caçapava do Sul na época teria inclusive oferecido um 

local para ser utilizado pela Cooperativa e pela Associação Comunitária, no antigo Clube dos 

Engenheiros da CBC, então propriedade do município, que contava com uma infra-estrutura 

que incluía duas piscinas, quadra de futebol, de basquete, cancha de bocha, área de camping e 

outros atrativos. O uso do local dependia de um acerto para a utilização partilhada entre as 

                                                 
29 http://www.projetoportal.org.br 
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duas instituições, mas a então presidenta da Associação Comunitária não teria se interessado 

pela parceria. 

O projeto Coopminas, criado no dia 04/04/2004, foi então abandonado. A cooperativa 

já tinha nascido “em um dia de lua totalmente fora de curso”, segundo uma de suas principais 

incentivadoras.  

 

 
 
5.6 A eleição polêmica 

 

 

Conforme mencionado, anteriormente, o provimento de serviços públicos em Minas 

do Camaquã, após o fim das atividades de mineração no local, foi transferido da CBC para a 

Prefeitura de Caçapava do Sul, que por sua vez, repassou as atribuições no ano de 2001 para a 

Associação Comunitária. Assim, por meio da oficialização de um convênio estabelecido com 

executivo municipal, a Associação assumiu a responsabilidade de prestar serviços para a 

comunidade local como a captação, tratamento e distribuição de água potável nas residências, 

a limpeza de ruas e logradouros públicos, a coleta de lixo, a substituição de lâmpadas da rede 

de iluminação pública, a manutenção de prédios e veículos e o provimento de equipamentos, 

medicamentos e atendimento no posto de saúde. Pelo convênio era estabelecido que as 

despesas decorrentes desta prestação de serviços ficariam a cargo da Prefeitura, que repassaria 

verbas para a Associação, mediante prestação de contas.  

 A coordenação da Associação Comunitária é escolhida pelos moradores de Minas do 

Camaquã em eleições que devem acontecer a cada dois anos, de acordo com o Estatuto da 

instituição. Em Março de 2005 concluída mais uma gestão da entidade, deveria ser realizada 

eleição para a escolha da nova direção da Associação, composta pelo 1º e 2º Coordenadores, 

que indicam os Secretários (1º e 2º), e os  Tesoureiros (1º e 2º).  

 A administração da Associação Comunitária nos anos de 2003 e 2004 era criticada por 

muitos moradores de Minas do Camaquã, que reclamavam do que seria um certo “excesso de 

rigor” e “autoritarismo” na forma como as decisões eram tomadas. Um exemplo desta 

situação, sempre citado por moradores da localidade, foi o episódio da praça. Em certa 

ocasião, a então coordenadora da Associação determinou que a praça infantil localizada ao 

lado do Cine Rodeio, que é toda cercada, tivesse o portão fechado com cadeado, para impedir 

que animais soltos como vacas e cavalos invadissem e sujassem o local, além de danificar os 
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brinquedos, como acontecia freqüentemente. Crianças que quisessem brincar deveriam pedir a 

chave para a pessoa responsável. A situação que parecia simples à primeira vista, causou 

grande contrariedade entre muitos moradores da comunidade. Desta forma, a eleição de 

março de 2005 era vista por alguns como a oportunidade para troca e renovação da direção da 

Associação Comunitária. Esta troca realmente acabou acontecendo, mas cercada de muita 

polêmica. 

 No dia seis de março de 2005, quando faltavam cinco dias para a eleição, convocada 

por edital público, uma única chapa se apresentou como candidata. Na ata nº109, de 21 de 

dezembro de 2004, que registrou a Assembléia Geral realizada na data para tratar da reforma 

do Estatuto da Associação Comunitária de Minas do Camaquã – ACMC, conforme novas 

exigências do Código Civil, o artigo 20, ítem “D” determina que “se houver apenas uma 

chapa inscrita, será realizada uma reunião da Assembléia Geral de filiados e a mesma será 

eleita por aclamação”.  

 Por razões nunca satisfatoriamente esclarecidas, a determinação do Estatuto não foi 

obedecida, e a direção da Associação Comunitária na época deliberou que, mesmo com uma 

única chapa como candidata, deveria ser realizada uma eleição. Foi estipulado que os 

moradores de Minas do Camaquã deveriam votar em “SIM” ou “NÃO” para decidir se a 

única chapa que se apresentava para o pleito assumiria ou não a direção da Associação 

Comunitária.  

 Diante da situação, o candidato que encabeçava a chapa única relata que chegou a 

pensar em desistir da disputa, não o fazendo somente por pressão dos demais integrantes. O 

dia da eleição, sexta-feira, 11 de março de 2005, é lembrado por diversos moradores como um 

dia estranho, de muita movimentação no local da votação. O clima  no ambiente teria se 

tornado constrangedor, com algumas pessoas contrárias à única chapa concorrente indo e 

voltando de carro, transportando outros moradores para votar na opção “NÃO”. 

 No desenvolvimento desta pesquisa, em várias oportunidades e para diferentes 

participantes do episódio, foi feita sempre a mesma pergunta: porque as pessoas que não 

simpatizavam com a única chapa que se apresentou para concorrer na eleição não 

apresentaram, também, uma chapa?  

 A pessoa que liderou a articulação dos contrários explicou que não houve tempo hábil 

para o registro de uma chapa concorrente. Mas, segundo depoimento da então coordenadora 

da instituição, o estatuto da Associação prevê que eventuais interessados possam apresentar 

chapas até 72 horas, três dias antes da eleição. Como mencionado anteriormente, a única 

chapa concorrente foi registrada cinco dias antes do prazo final. 
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 Uma pessoa chegou a justificar que existia a expectativa de que o “NÃO” venceria a 

disputa, fato que tornaria possível então a apresentação de uma outra chapa. Outro morador 

afirmou que o “NÃO” só perdeu porque a votação teve a participação de “muita gente de 

fora”, se referindo às pessoas que são proprietários de residências em Minas do Camaquã mas 

que não moram no local, participação esta que, pelo Estatuto, seria vetada. Por fim, a ex-

coordenadora da Associação afirmou que na época não tinha interesse em permanecer no 

cargo – se eu tivesse interesse eu teria colocado uma chapa e acho que seria reeleita, 

complementou, ela, em depoimento, que pode ser verificado na parte de anexos deste 

trabalho. A ex-coordenadora não esclareceu o motivo da decisão de convocar uma eleição 

quando a única chapa concorrente poderia ter sido empossada por aclamação. A única 

explicação é sobre uma confusa e contraditória expectativa de empate entre os favoráveis e os 

desfavoráveis à chapa que se apresentava como concorrente, que também pode ser conferida 

nos anexos. Alguns integrantes dessa chapa eram pessoas que não eram naturais de Minas do 

Camaquã, que posteriormente foram embora da localidade, situação esta que acabou fazendo 

uma grande diferença, conforme será demonstrado no próximo segmento. 

 

 

5.7  A crise na Associação Comunitária  

 

 

A partir de março de 2005 tomou posse então a nova administração da Associação 

Comunitária em Minas do Camaquã. Esta nova administração tinha um diferencial em relação 

às anteriores: o presidente também trabalhava na CBC, que naquele momento era uma 

empresa um pouco mais distanciada da comunidade, por ter se tornado propriedade de apenas 

dois irmãos, empresários da área da mineração de calcário em Caçapava do Sul. Um desses 

donos da CBC teria inclusive manifestado contrariedade quanto a seu funcionário assumir a 

responsabilidade de administrar a Associação. Na CBC, o funcionário era responsável, entre 

outras funções, pela venda do patrimônio imobiliário da empresa, e mesmo sem a 

concordância de seu patrão, continuou como presidente da entidade que exercia o papel de 

prefeitura na vila.  

Em um primeiro momento, a nova direção da Associação executou com eficiência 

todas as demandas públicas da população local. Diversos depoimentos de moradores dão 

conta de que a nova gestão “começou bem”. Os primeiros problemas começaram a surgir 

quando começaram a ir embora de Minas integrantes da coordenação que exerciam funções 
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importantes dentro da instituição. A primeira a sair foi a vice-presidente, que se mudou para o 

município de Bagé por questões profissionais. Depois foi o primeiro secretário, que na 

prática, era quem mais tinha contato com a comunidade, quem organizava e executava os 

serviços, e que foi embora para Porto Alegre igualmente em função de melhores 

oportunidades de trabalho. O próprio presidente da Associação enfrentou problemas pessoais 

entre 2006 e 2007 e optou por transferir o domicílio para a sede do município de Caçapava do 

Sul. O trabalho na CBC no entanto tornava obrigatória a ida e a permanência por alguns dias 

em Minas do Camaquã semanalmente. Sem o auxílio dos integrantes que foram embora, o 

presidente da Associação começou então a ter dificuldades para administrar a organização da 

instituição, mas os piores problemas ainda estavam por vir. 

No ano de 2006, a Prefeitura de Caçapava do Sul decidiu reduzir substancialmente o 

volume de recursos destinados à manutenção dos serviços em Minas do Camaquã. A redução 

era justificada por um novo convênio que tinha como objetivo diminuir as despesas públicas 

do município. O convênio desta vez era com a CORSAN, Companhia Riograndense de 

Saneamento. A prefeitura negociou com a CORSAN a concessão para a captação, tratamento 

e distribuição da água em Minas Camaquã, e teoricamente, sem ter mais a necessidade de 

transferir recursos para a Associação realizar este trabalho, o poder público municipal decidiu 

reduzir de 160 para 96 mil reais por ano o montante de verbas repassadas para a manutenção 

dos serviços no local, segundo depoimento do então presidente da Associação Comunitária. O 

detalhe é que, por um atraso da Corsan em assumir definitivamente a prestação do serviço,  a 

direção da Associação alega ter sido obrigada a continuar executando o mesmo para garantir o 

abastecimento de água no local, e gastando para isso, o que teria provocado deficit  e 

descontrole nas finanças.  

Iniciou então, a partir daí, um longo período de desacertos entre Associação e 

Prefeitura quanto à repasse de verbas e esclarecimento do destino da aplicação dos recursos 

públicos. Estes conflitos resultaram em uma crise sem precedentes na administração das 

demandas coletivas em Minas do Camaquã.  

A prefeitura interrompeu o repasse de recursos alegando falta de prestação de contas, e 

com isso deixaram ser pagos os salários dos funcionários da Associação. Alguns funcionários 

foram demitidos, sem terem quitadas suas indenizações. Sem o repasse de verbas todos os 

serviços ficaram prejudicados. Deixaram de ser trocadas lâmpadas da rede de iluminação 

pública e muitas ruas ficaram às escuras. A coleta de lixo parou e a sujeira tomou conta das 

ruas, sendo que algumas tomaram um aspecto ainda maior de abandono, por já terem 

problemas de esgotos à céu aberto.  
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No início de abril de 2007 o jornal Gazeta de Caçapava trouxe na capa a manchete 

“Posto de saúde das Minas não tem luz, nem telefone, nem médico”. O subtítulo 

complementava que o atendimento em saúde na localidade já era precário e tinha piorado, e 

que a comunidade, que chegou a ter um hospital próprio, naquele momento não tinha sequer 

um posto de saúde em funcionamento. O texto da matéria informava que: 

 

Os moradores ou visitantes das Minas do Camaquã que precisarem de atendimento 
médico terão que percorrer pelo menos uns 60 quilômetros até Caçapava ou Santana 
da Boa Vista. O posto de saúde da localidade está sem energia elétrica desde 16 de 
março. A luz foi cortada por falta de pagamento, assim como o telefone, 
interrompido há 90 dias. Durante 2006, o médico esteve apenas três vezes na 
unidade. Este ano, ainda não apareceu (Gazeta de Caçapava, 2007, capa). 

 

Conforme mencionado na matéria, antes mesmo das dificuldades resultantes da crise 

administrativa da Associação Comunitária, o posto de saúde local já tinha sérias dificuldades 

para prestar atendimentos. O médico da Prefeitura de Caçapava que periodicamente deveria ir 

até o posto, para a realização de consultas e atendimento preventivo da comunidade, chegou a 

ficar sete meses sem aparecer no local. Na época, a prefeitura informava ter falta de 

profissionais para prestarem o atendimento. Mesmo quando a situação foi normalizada e uma 

médica passou a ir até Minas quinzenalmente, o número de fichas para o atendimento era 

limitado a 15, com isto, muitas pessoas passavam a noite em frente ao posto para tentar 

garantir uma ficha de atendimento bem cedo, em manhãs de sábado, quando abria a unidade 

de saúde e as senhas eram distribuídas. Este fato foi presenciado e registrado fotograficamente 

em uma noite muito fria de junho de 2007, em um período em que a temperatura na região é 

tão baixa que freqüentemente fica abaixo de zero. Na pequena vila, que tinha então uma 

população de apenas 417 moradores, pelo menos 14 deles dormiram em frente ao posto nesta 

data para conseguir uma ficha de atendimento médico ao amanhecer, relatando que são 

comuns ali situações como aquela, que remetem a dura realidade de grandes centros urbanos.   

 A crise administrativa da Associação Comunitária de Minas do Camaquã durante os  

anos de 2006 e 2007 ainda provocou diversos outros problemas, como o corte da energia 

elétrica do Cine Rodeio, ponto de referência para reuniões, bailes e eventos em geral da 

comunidade, e bloqueio da conta no único posto de gasolina local, que possibilitava o 

abastecimento com pagamento à prazo da ambulância e da caçamba que fazia o recolhimento 

do lixo e reposição das lâmpadas da rede pública de iluminação. 

 A situação veio também confirmar a crise de auto-estima e de desmobilização social 

que naquele momento atingia a comunidade mineira. Um levantamento informal realizado 
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anualmente pelo auxiliar de enfermagem responsável pelo posto de saúde30 demonstrava que 

naquela fase, a população de Minas do Camaquã continuava caindo: o número de habitantes 

fixos diminuíra de 432 pessoas ou 164 famílias em julho de 2006, para 417 moradores, ou 163 

famílias em julho de 2007. A redução populacional se dava pela fuga contínua de habitantes 

para outros municípios, principalmente de jovens, que partiam em busca de emprego ou 

estudo em outros lugares. Pelo levantamento de julho de 2007, apenas 163 pessoas, ou 

39,09% da população local, tinha entre 11 e 40 anos de idade. O restante, em torno de 60% da 

população, com idades entre 41 e 90 anos, constituía o perfil demográfico local, ou seja, uma 

comunidade formada basicamente por idosos, geralmente aposentados. Alguns observadores 

privilegiados da comunidade, como comerciantes e professores locais, manifestavam nesta 

época preocupação com a situação, se perguntando sobre qual será o destino de Minas do 

Camaquã quando desaparecerem os aposentados.  

A impressionante adversidade social vivida naquele momento, confrontada com a 

prosperidade, organização e estruturação social do passado da comunidade, configurava um 

paradoxo que acabou por estimular a tentativa de uma investigação mais detalhada da 

situação. A expectativa era de que esta investigação funcionasse também como mecanismo de 

intervenção positiva na busca por soluções. É disso que tratam os anexos A e B, deste 

trabalho, que abordam duas iniciativas de Universidades em relação ao caso Minas. O 

primeiro apresenta resumidamente uma proposta de intervenção elaborada por um estudo 

multidisciplinar da Unisinos. O segundo anexo comenta inicialmente uma análise coletiva do 

cenário da pesquisa também sob variados enfoques, realizada pela turma 2006 de mestrandos 

do CPGExR/UFSM e, em um segundo momento, mostra o trabalho de campo desta 

dissertação, que diz respeito a uma tentativa de aprofundamento empírico no contexto 

estudado.  Este trabalho prático junto à comunidade, apresentado no anexo II, registra um 

processo que é concluído com a criação da sub-prefeitura de Minas do Camaquã, marco 

referencial do fim de mais um ciclo na história desta localidade. O próximo capítulo, por sua 

vez, faz o cruzamento do caso até aqui relatado, com a evolução da teoria do 

desenvolvimento.  

 

 
 
 

                                                 
30 O Sr.Guilherme Oliveira Melo faz anualmente contagem detalhada da população de Minas do Camaquã, indo 
de residência em residência e catalogando inclusive a idade dos moradores, para controle estatístico do Programa 
de Saúde Familiar (PSF) do SUS que é executado por ele e por uma Agente de Saúde.  
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CAPÍTULO 6: DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE E O 
CASO MINAS DO CAMAQUÃ 
 

 

6.1 Desenvolvimento  

 

 

 O termo desenvolvimento é extremamente abrangente e por sua amplitude é utilizado 

na atualidade por todas as ciências. Associado ao termo sustentabilidade transformou-se em 

palavra de ordem do marketing empresarial, em expressão da moda diretamente identificada 

com bom comportamento social e ambiental, capaz de estar relacionada a tudo, ou quase tudo, 

neste início de século 21. Antes porém de ganhar o sobrenome sustentável, o termo 

desenvolvimento já teve e tem ainda diversos outros anexos, assim como vários significados.  

Tomando como ponto de vista o enfoque sociológico, que mais interessa aqui no 

momento, Wijenberg (1991, p. 68) observou que ocorre certa confusão acerca da abrangência 

do termo, relacionando para isso sete razões. Na quarta delas, o autor refere que “a essência 

do problema é que ‘desenvolvimento’ tem muitos significados científicos, dependendo do 

contexto social, experiências intelectuais e fins políticos. 

A abrangência ampla, no entanto, não significaria a inexistência de um conteúdo 

consistente, e de um esforço de sistematização do pensamento na teoria do desenvolvimento 

segundo Wijenberg (1991), que ao trabalhar a conceituação do termo, destacou duas 

utilizações: o desenvolvimento como evolução e o desenvolvimento como gerenciamento. 

Ao esmiuçar o conceito de desenvolvimento como evolução o autor lembra que o mesmo foi 

amplamente usado pela história, antropologia e sociologia ainda no século XIX, antes da 
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utilização na biologia, e que considerar institutos e instituições como organismos contribuiu 

de forma importante para o estudo das sociedades.  

Por outro lado, Wijenberg (1991) também aponta para a dificuldade de aproveitamento 

do enfoque biológico nas ciências sociais, em função de três criticas em particular: a noção do 

invariável movimento de simples ao complexo, a inevitabilidade do processo evolutivo e a 

possibilidade de predizer o curso do processo no futuro. 

O conceito de Wijenberg (1991) para desenvolvimento como gerenciamento por sua 

vez é mais próximo das reflexões propostas neste trabalho. O autor define este da seguinte 

forma: 

 

Desenvolvimento pode significar ‘administrar meios para alcançar determinados 
objetivos’. Esse desenvolvimento (ou os objetivos) é alcançado através de mudança 
material e social controlada. “Alcançar determinados objetivos” é que faz a 
diferença, considerando que algumas sociedades possuem certos elementos ou os 
possuem em maior intensidade (sociedades desenvolvidas) que as outras. O que falta 
nas sociedades subdesenvolvidas é freqüentemente expresso e calculado em termos 
econômicos, usando dinheiro como o meio de cálculo. A falta de prosperidade, por 
exemplo, é indicada como baixa renda per capita em relação a outras sociedades que 
tem renda per capita maior e, portanto, são prósperas, ricas, desenvolvidas. Outros 
indicadores de diferenças relativas são, por exemplo, a produção e o nível 
tecnológico (...) (WIJENBERG, 1991, p. 80). 

 

 Chegamos assim, perto de uma noção de processo, relacionado com vantagens 

econômicas, financeiras, ideário que por muito tempo representou a concepção mais comum 

de desenvolvimento. 

 Esta concepção é bem exemplificada em The Stages of Economic Growt – a non-

communist manifesto, onde W.W Rostow apresenta uma alternativa à teoria marxista na qual 

o processo de desenvolvimento econômico é dividido em cinco etapas: a sociedade 

tradicional, as pré-condições para o arranco, o arranco, a marcha para a maturidade e a era 

do consumo em massa (ROSTOW, 1961, p. 14). Sob a ótica do autor, desenvolvimento era 

prioritariamente uma conseqüência do crescimento econômico, um resultado que aumentaria 

conforme a superação dos estágios mencionados. Ao definir o que seria a terceira etapa do 

processo, o arranco propriamente dito, ele refere: 

 

É ele o intervalo em que as antigas obstruções e resistências ao desenvolvimento 
regular são afinal superadas. As forças que contribuem para o progresso econômico, 
e que já haviam dado lugar a surtos e ilhotas de atividade moderna, dilatam-se e 
conseguem dominar a sociedade. O desenvolvimento passa a ser sua situação 
normal. Os juros compostos como que se integram em seus hábitos e em sua 
estrutura institucional. Na Grã-Bretanha, bem como nas partes bem dotadas do 
mundo povoado principalmente por ela (Estados Unidos, Canadá, etc.), o incentivo 
próximo para o arranco foi principalmente (mas não inteiramente) tecnológico. No 



 70 

caso mais geral, o arranco aguardou não só a acumulação de capital social fixo e um 
surto de evolução tecnológica da indústria e da agricultura, mas também o acesso ao 
poder político de um grupo preparado para encarar a modernização da economia 
como um assunto sério e do mais elevado teor político (ROSTOW, 1961, p. 18).  

 
 Em uma definição mais abrangente, desenvolvimento pode ser conceituado como a 

realização de potencialidades socioculturais e econômicas de uma sociedade em perfeita 

sintonia com seu entorno ambiental, “a partir da construção do pensamento liberal, a 

aplicação do conceito de desenvolvimento passou a conotar uma idéia de crescimento 

econômico, adotando como parâmetro definidor do desenvolvimento os padrões de vida e de 

consumo alcançados pelas nações ocidentais industrializadas” (CAPORAL e COSTABEBER, 

2004, p. 80). 

 Pesquisadores como Olivo (2000) observam que a consolidação do pensamento liberal 

se deu como uma resposta do modelo capitalista à crise social e econômica que atingiu neste 

período países “desenvolvidos” e também da América Latina. Esta consolidação do 

liberalismo teria se tornado mais evidente a partir dos anos 60, “com a saída do Estado como 

condutor da economia, permitindo que o mercado funcionasse com total liberdade guiado pela 

competência dos indivíduos e das empresas” (OLIVO, 2000, p. 64). 

 No Brasil e, em Minas do Camaquã especificamente, a mudança efetiva de modelo  e 

suas conseqüências acabaram ocorrendo vários anos mais tarde, no final da década de 80, em 

um fenômeno definido pelos estudiosos da área já como Neoliberalismo. Vale ressaltar que 

ocorrem divergências no universo acadêmico da Economia e da História, quanto à definições 

e datas relativas a este fenômeno no Brasil. Não cabe aqui entrar no mérito destas questões, 

mas sim apenas esclarecer a opção pelo compartilhamento, com a interpretação de autores 

como Caporal e Costabeber no sentido de reafirmar que é notadamente economista a 

concepção de desenvolvimento no Brasil (e por sua vez em Minas do Camaquã), no período 

entre as décadas de 50, 60 e 70 (época que ficou conhecida como “milagre econômico”) e 

que, independente do nome para o modelo político-econômico vigente, por aqui também a 

prioridade era o crescimento via produção própria de bens de consumo e conseqüente 

substituição das importações.  

A industrialização se constituía então em uma das exigências para a ascensão de 

qualquer país à categoria desenvolvido. Para ser considerado como tal, um país deveria ter um 

Produto Interno Bruto (PIB) elevado e com isso, uma também alta renda per capita, entre 

outros diferenciais. Era este, basicamente, o parâmetro de desenvolvimento – quanto maiores 

os índices do PIB e da renda per capita, maior o grau de desenvolvimento da nação em 

questão, poré a adoção desta receita não se deu sem ônus. 



 71 

Nos anos 60 e 70, durante a chamada “Revolução Verde”, por exemplo, a utilização de 

sementes industrialmente modificadas e a disseminação de novas tecnologias agrícolas, com 

uso intensivo de agrotóxicos não resolveu o problema da fome e do alto custo de produção 

nos países em desenvolvimento, conforme era esperado. A produtividade agrícola nos países 

“subdesenvolvidos” aumentou, mas ao mesmo tempo também aumentaram a concentração 

fundiária, a dependência em relação a pacotes agroquímicos importados, a degradação 

ambiental e também cultural de pequenos agricultores, já que técnicas tradicionais de 

produção de alimentos passaram a ser encaradas como “atrasadas” pelos técnicos e pelos 

próprios produtores. Ao mesmo tempo em que proporcionou elevação dos índices de 

produtividade, a Revolução Verde em países como o Brasil, também implicou em avanço da 

monocultura e das fronteiras agrícolas, mediante desmatamentos descontrolados, 

contaminação de solos e de mananciais de água. Todo este processo começou a chamar a 

atenção de sociedades e do meio científico, demonstrando falhas perigosas do paradigma de 

desenvolvimento em uso. 

  

A partir da década de 70, os resultados da aplicação das estratégias convencionais de 
desenvolvimento já começavam a se mostrar insuficientes para as conta das 
crescentes condições de desigualdade e de exclusão social. Apesar do crescimento 
do PIB, as análises destes resultados passavam a indicar que tais estratégias estavam 
ocasionando graves danos ao meio ambiente (CAPORAL e COSTABEBER, 2004, 
p. 81). 

 

Em Minas do Camaquã a preocupação ambiental com os resultados do processo 

industrial de mineração parece ter adquirido um peso maior somente a partir da década de 80, 

quando a empresa chegou a ser embargada pelo IBAMA, devido à poluição do rio Camaquã  

por metais pesados e resíduos químicos provocada pela atividade mineradora (HARRES, 

2000, p.48). A crescente exigência da legislação brasileira por padrões ambientalmente 

aceitáveis de resíduos resultantes da atividade de extração de minérios, obrigou a direção da 

C.B.C a investir grandes somas de recursos financeiros na melhoria de seus sistemas de 

destinação de rejeitos.  

 

 

6.2 Ecodesenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável 
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Nos países industrializados os anos 70 são marcados pela popularização do 

ambientalismo (ganham espaço as posturas sociais mais críticas), e pelo aumento significativo 

do conhecimento científico relativo aos processos de degradação ambiental. É esta a 

configuração do terreno onde nasce e cresce o conceito de Ecodesenvolvimento, referência 

teórica e conceitual antecessora do Desenvolvimento Sustentável.  

  

No início dos anos 70, devido ao debate de economistas diante da insustentabilidade 
dos recursos naturais, como a superexploração e a poluição, emerge o conceito de 
ecodesenvolvimento, atribuído a Maurice Strong, que Ignacy Sachs esforçou-se em 
sistematizar como “desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias 
forças, submetido à lógica das necessidades do conjunto da população, consciente de 
sua dimensão ecológica e buscando uma relação de harmonia entre o homem e a 
natureza. Essa preocupação com a preservação do meio ambiente, conjugada com a 
melhoria das condições socioeconômicas da população, fez surgir o conceito de 
ecodesenvolvimento, depois substituído pelo de desenvolvimento sustentável 
(OLIVO, 2000, p. 67-68). 

 

A onipotência da “mão invisível do mercado”, que tudo poderia resolver ao longo das 

etapas de construção do progresso material dos povos, começa ser questionada. Aos poucos, 

começa a ser percebida a dimensão social até então ignorada ou no mínimo diminuída pela 

matemática dos programas de crescimento.  

 

A noção de ecodesenvolvimento sustenta a idéia da necessidade de um novo critério 
de racionalidade que fosse amparado por duas dimensões de solidariedade: a 
solidariedade diacrônica, com respeito às gerações futuras, mas sem esquecer a 
solidariedade sincrônica, que deve ser estabelecida entre as gerações presentes. 
Além disso, supõe o pluralismo tecnológico, calcado na importância da utilização 
das tecnologias tradicionais e modernas de forma adequada, respeitando as 
condições do ecossistema local e, ao mesmo tempo, estando de acordo com as 
necessidades e decisões conscientes dos atores envolvidos nos processos de 
desenvolvimento. Se adverte, desde então, que o mercado é imperfeito e incapaz de 
resolver todos os problemas – especialmente os socioambientais –, podendo, 
inclusive, gerar um “mau desenvolvimento” (SACHS apud CAPORAL E 
COSTABEBER, 2004, p. 82-83). 

  

De acordo com alguns teóricos da área, o diferencial da sustentabilidade passou a ser 

valorizado e amadurecido no âmbito dos estudos sobre desenvolvimento ainda no século XIX, 

quando iniciam os questionamentos e reflexões sobre modelos econômicos e políticos 

existentes, caracterizados pela espoliação do homem e da natureza (OLIVO, 2000, p. 72).  

A decadência do Fordismo e o surgimento de novos pontos de vista sobre modelos de 

desenvolvimento provocam reações no campo das idéias e resultam em novas propostas, entre 

as quais se destaca a do Desenvolvimento Sustentável, conforme referiu Buarque. 
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Aparentemente o primeiro grande impacto nas consciências se dá no final da década 
de 60 e início da de 70, como resultado do efeito combinado da crise do petróleo, 
com a publicação do primeiro relatório do Clube de Roma – Os Limites do 
Crescimento (MEADOWS et al., 1981), em 1969, como uma crítica sólida e 
competente da concepção tradicional de uma natureza inesgotável e disponível à 
exploração da humanidade (BUARQUE, 1999, p. 16). 

 

 Percebe-se então o quão longo foi o caminho até as primeiras formulações teóricas de 

desenvolvimento sustentável. Reflexões e formulações provocadas, entre outros motivos, por 

mal sucedidos programas de ajuda a países “em desenvolvimento”; por uma crise econômica 

mundial ocasionada pelo aumento de preço de um recurso natural não renovável;  pela 

evidência das conseqüências nefastas para as nações menos industrializadas de uma política 

econômica financeiramente concentradora, socialmente injusta e ambientalmente destrutiva. 

“A descoberta começa com a consciência da anomalia, isto é, com o reconhecimento de que, 

de alguma maneira, a natureza violou  as expectativas paradigmáticas que governam a ciência 

normal” (KUHN, 1969, p. 78).  

Novas percepções sobre como podem se desenvolver os processos de busca do bem 

estar coletivo das sociedades, de forma durável e acessível a todos,  moveram diferentes 

pesquisadores na criação das idéias que construíram o conceito de desenvolvimento 

sustentável, conforme resume Olivo (2000): 

 

Galache e André (1978, p. 16) referem-se ao desenvolvimento como um processo 
global de aperfeiçoamento auto-sustentado dos subprocessos econômico, social, 
político e cultural nas suas inter-relações estruturais; enquanto processo global, o 
desenvolvimento é mais do que um simples crescimento econômico, exigindo 
grande capacitação dos indivíduos para os processos decisórios diante das mudanças 
que ocorrem constantemente; enquanto processo auto-sustentado, o 
desenvolvimento vai além da simples modernização exigindo que o melhoramento 
social brote do próprio dinamismo interno da sociedade em questão, guardando, 
portanto, menos dependência de outras sociedades; enquanto processo estrutural 
consiste na conjugação ótima das potencialidades de cada sociedade concreta num 
dado momento nos níveis sociais, econômicos e culturais. Essa conjugação está 
ligada a duas dinâmicas essenciais do desenvolvimento, ou seja, da conservação, 
para tentar manter a continuidade de uma sociedade determinada ou, da alteração, 
integrando-se a eventuais conflitos e tensões.  
Schneider et al.(1990, p. 54) referem-se a um desenvolvimento integral e 
humanizado no qual a idéia de desenvolvimento implica em níveis de bem-estar 
social, igualdade de oportunidades, mecanismos endógenos, práticas que reduzem o 
desperdício e a poluição. Observa-se nessa trajetória tratada pelos autores, que esse 
envolvimento mais abrangente, que alberga progressivamente mais dimensões e 
caracterizações, veio, posteriormente, integrar os conceitos e premissas do 
desenvolvimento sustentável (OLIVO, 2000, p. 65). 

 

Fazendo o cruzamento desses postulados com as etapas do desenvolvimento do caso 

Minas do Camaquã verifica-se, em primeiro lugar, que o processo ocorrido ali não representa 

ter sido autosustentado: pelo contrário, ele sempre dependeu de outras sociedades, de uma 
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administração empresarial e comunitária assistencialista e de cotações internacionais de 

mercado  para a principal atividade econômica do local, sem que o melhoramento social 

brotasse do próprio dinamismo interno da comunidade. A dinâmica local resultava em 

crescimento econômico e qualidade de vida, com a mineradora atendendo a todas as 

necessidades básicas da população local, mas esta comunidade, como observou um ex-

dirigente da C.B.C, era tratada como e se considerava mera “inquilina” da empresa, 

descompromissada com o patrimônio material, cultural e ambiental local, e sem poder de 

decisão ou participação significativa quanto aos rumos e demandas coletivas, pelo menos até 

o momento da compra da então estatal por um grupo de funcionários, e mesmo após este 

estágio, visto os relatos comuns de falta de consenso sobre questões de toda ordem.   

O desenvolvimento ali parece não ter tido o necessário caráter integral e humanizado 

mencionado pelos autores – o crescimento econômico se deu pela exploração de uma única 

potencialidade, que era limitada, finita, e no momento em que esta potencialidade se torna 

inviável pelas circunstâncias, cessa com ela todo um processo de desenvolvimento, sem que 

surja uma alternativa articulada em mecanismos comunitários próprios de decisão. Instala-se 

então a desorientação, o abandono, a tensão e a crise. Fica claro, pelo exemplo de Minas do 

Camaquã, que desenvolvimento é um processo contínuo determinado não apenas pela 

dimensão econômica. 

Dimensão cuja importância é reconhecida neste texto, e que também nunca foi 

menosprezada por nenhuma das novas reflexões sobre desenvolvimento surgidas nos últimos 

anos. Pelo contrário, o próprio documento que oficializou o conceito de desenvolvimento 

sustentável defende uma substancial elevação da atividade econômica em todos os países, 

como estratégia para resolver o que foi apresentado como um dos grandes causadores de 

degradação ambiental do mundo atual - a pobreza.  

O conteúdo do documento conhecido como Relatório Brundtland, ou “Nosso Futuro 

Comum” é o resultado de um debate iniciado ainda em 1972 na Suécia, durante a  

Conferência Internacional para o Meio Ambiente Humano. O evento, realizado em Estocolmo 

e promovido pela ONU, teve entre outras conseqüências a criação do PNUMA - Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e também da CMMAD – Comissão Mundial para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, composta por 22 países e presidida pela então primeira 

ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland.  

 Essa comissão fez um levantamento dos problemas ambientais e econômicos do 

planeta durante cinco anos, entre 1983 e 1987, e logo após tornou público o relatório que, 

além de servir de base para os debates da ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, apresentou 
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dois conceitos: o de “uma nova ordem econômica internacional” e o de “desenvolvimento 

sustentável”. 

  

Nos termos do Relatório, “Desenvolvimento Sustentável” é definido como aquele 
que “atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as 
gerações futuras também atenderem às suas (1988, p. 9); é um “processo de 
mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os 
rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo 
com as necessidades atuais e futuras” (p. 10); é um “desenvolvimento que mantém 
as opções futuras” (p. 46); é uma “correção, uma retomada do crescimento, 
alterando a qualidade do desenvolvimento” (p. 53), a fim de torna-lo “menos 
intensivo de matéria-prima e mais eqüitativo em seu impacto (p. 56) 
(HERCULANO, 1992, p. 9-48). 

  

Assim, resumidamente, o Desenvolvimento Sustentável propõe, entre outras mudanças, 

uma reavaliação das políticas econômicas e sociais mundiais  e da intensidade de exploração 

dos recursos naturais, por perceber que, do contrário, fica comprometida a sobrevivência de 

gerações do presente e do futuro. É um conceito que tenta agregar responsabilidade social e 

ecológica à atividade produtiva. Uma construção teórica que prega a necessidade de um 

crescimento econômico mais eficiente para o combate de desigualdades sociais que 

provocariam degradação ambiental. O mesmo crescimento econômico, no moldes do 

liberalismo, que provoca exclusão, pobreza e poluição, segundo autores como Sachs. 

 

Chamar isso de desenvolvimento é muito difícil (...) o que está certo é que o 
crescimento econômico não é sinal de desenvolvimento...não é pela aceleração do 
crescimento econômico dentro do padrão passado que vamos resolver os  problemas. 
A maioria dos problemas atuais é resultado daquele crescimento(...) a questão é 
como passar a um outro paradigma de desenvolvimento ( OLIVO 2000, p. 77). 

  

As críticas ao conteúdo apresentado passam também pelo que poderia ser considerado 

no mínimo como uma injustiça cometida pelo relatório, que constata a degradação  ambiental 

causada pelo avanço da miséria no mundo “em desenvolvimento”, mas que ignora os 

problemas ecológicos provocados pela industrialização e consumismo  do mundo 

“desenvolvido”. A compatibilidade entre intensificação das atividades produtivas e 

preservação do meio ambiente é também apontada como contraditória.  

 Além destas, muitas outras questões apontadas por pesquisadores de diversas áreas 

indicam os conflitos ideológicos que marcam o conceito de desenvolvimento sustentável, o 

que de certa forma confirma a importância do debate levantado por ele, independentemente de 

seus erros ou acertos.  
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 A proposta deste trabalho inclui a tentativa de relacionar estes preceitos com o caso 

Minas do Camaquã, algo que daqui para frente se torna mais viável a partir da análise e 

confrontação deste objeto de estudo com uma derivação específica do conceito: o 

desenvolvimento local sustentável. Assim torna-se possível uma visualização mais pragmática 

das proximidades ou distâncias que envolvem este referencial teórico com a realidade de uma 

pequena comunidade rural mineira do mundo “em desenvolvimento’. A análise toma como 

referência duas obras específicas sobre o assunto: Metodologia de Planejamento do 

Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável, do economista Sérgio Buarque, e A 

Sustentabilidade do Desenvolvimento Local – desafios de um processo em construção, do 

professor Carlos Júlio Jara, ambos editados com o apoio do IICA – Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura. 

 

 

6.3 Desenvolvimento local sustentável em relação ao objeto de estudo 

  

 

 A necessidade do planejamento adquire importância vital dentro das concepções 

contemporâneas de desenvolvimento como o desenvolvimento sustentável. Afinal, vive-se um 

período de reavaliação das noções de desenvolvimento em função das ameaças ao meio 

ambiente, questionam-se os modelos atuais que colocam em risco o futuro, e  um futuro em 

que estejam garantidas as condições sociais e ambientais mínimas para a sobrevivência da 

raça humana passa necessariamente pela organização do hoje e pela planificação do amanhã. 

 O livro Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal 

Sustentável, do economista Sérgio C.Buarque, apresenta uma proposta de planejamento em 

que são abordadas diversas questões identificadas como muito próximas ao contexto do 

processo de desenvolvimento até agora  experimentado na região de Minas do Camaquã. 

Complementando essa abordagem, os textos reunidos em A Sustentabilidade do 

Desenvolvimento Local – desafios de um processo em construção, do professor Carlos Julio 

Jara, alertam para os grandes obstáculos que precisam ser superados por comunidades como a 

analisada neste trabalho quando estas buscam uma nova alternativa de inserção nos processos 

produtivos.  Assim, neste segmento, a análise do caso Minas do Camaquã vem permeada na 

maioria das vezes pelas colocações destes dois autores sobre as exigências gerais dos 

processos de desenvolvimento local sustentável, que Buarque assim define: 
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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 (BUARQUE, 1999, p. 23). 

  

 Os autores mencionam também o desenvolvimento municipal, que nada mais seria do 

que o corte territorial mais amplo de um tipo de desenvolvimento restrito a aglomerados 

humanos de pequena escala, o que inclui comunidades, assentamentos, municípios e até 

microrregiões homogêneas de porte reduzido (BUARQUE, 1999, p. 23). 

 Fazer a relação entre o conceito de desenvolvimento local e a situação observada em 

Minas do Camaquã exige muita cautela. Inicialmente, examinando o caso com as lentes do 

referencial teórico, entende-se que a comunidade estudada dá sinais de ainda não ter vivido a 

experiência de um processo de desenvolvimento local sustentável. 

 Após a mais recente paralisação da atividade de mineração, ocorrida em 1996, a 

população local parece ter perdido qualidade de vida, já que a principal fonte de empregos foi 

desativada, não ocorreu mobilização coletiva interna para o surgimento de nenhum outro tipo 

de fonte empregadora de grande porte, e a assistência em saúde se tornou deficiente. Grande 

parte dos habitantes precisou abandonar a localidade e muitos serviços e oportunidades 

também deixaram de ser oferecidos, em função do êxodo populacional, o que certamente 

trouxe conseqüências negativas para a economia do lugar. 

Por outro, ao se experimentar o exercício de avaliação da situação do ponto de vista de 

uma parte significativa da população, constituída pelos aposentados, é possível também uma 

conclusão diferente: com o encerramento da mineração encerrou-se ao mesmo tempo uma 

atividade que resultava em um ambiente tomado pela constante poeira de rochas, ruído de 

explosões, riscos de acidentes e de doenças respiratórias como a silicose, que vitimava muitos 

funcionários da C.B.C. Quem permaneceu após o fim da mineração acabou beneficiado pela 

oferta, a preços acessíveis, de boas residências, que antes pertenciam à empresa, fato que 

possibilitou para muitos, até mesmo uma espécie de “ascensão social”, com a compra de casas 

que, de outra forma, não poderiam ser adquiridas. Ocorreu então sim uma singular 

transformação da base econômica local, que depois da paralisação da extração de minérios 

passou a ser constituída pelas aposentadorias, pelos salários de professores e de outros 

funcionários públicos municipais e estaduais, e pelo comércio e prestação de serviços. A 

organização social também mudou, e para algumas pessoas, a qualidade de vida até melhorou. 
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Ainda assim, com base no conceito e demais diretrizes envolvidas, conclui-se que 

ainda não há um processo de desenvolvimento local sustentável em Minas do Camaquã, pelo 

não atendimento de alguns itens fundamentais do processo, que deve ser visto como um 

sistema de múltiplas dimensões31. 

Sustentabilidade: É a propriedade de um processo que, além de continuar a existir no 

tempo, revela-se capaz de: (a) manter padrão positivo de qualidade, (b) apresentar, no menor 

espaço de tempo possível, autonomia de manutenção (contar com suas próprias forças), 

pertencer simbioticamente a uma rede de coadjuvantes também sustentáveis e (d) promover a 

dissipação de estratégias e resultados, em detrimento de qualquer tipo de concentração e/ou 

centralidade, tendo em vista a harmonia das relações sociedade-natureza. 

Um desses itens é a questão da mobilização social em torno de um projeto coletivo 

que vise a melhoria das condições sociais, econômicas e ambientais locais, pré-requisito 

apontado como básico para experiências com esta orientação. É possível diagnosticar que um 

“ensaio”, ou uma “tentativa” neste sentido ocorreu em Minas do Camaquã durante o episódio 

do processo estadual de orçamento participativo, em maio de 2002, para que através da 

votação das prioridades regionais fosse escolhida a obra de asfaltamento da RS 625, rodovia 

que liga Minas do Camaquã à duas das principais BR’s da região. Observando a trajetória 

histórica da comunidade nos últimos 11 anos, chega-se à conclusão de que este foi 

praticamente o único caso de uma movimentação maior da comunidade em torno de um 

projeto coletivo com reais possibilidades de proporcionar algum tipo de transformação 

econômica e social para o lugar, e ainda assim foi mal sucedido32. Nenhuma outra articulação 

comunitária significativa que objetivasse a busca de alternativas para o desenvolvimento local 

foi registrada em Minas do Camaquã desde então. Quanto à importância desta necessidade 

inserida na dimensão social do desenvolvimento local, Buarque coloca que: 

 

Mesmo quando decisões externas – de ordem política e econômica – tenham um 
papel decisivo na reestruturação socioeconômica do município ou localidade, o 
desenvolvimento local requer sempre alguma forma de mobilização e iniciativas dos 
atores locais em torno de um projeto coletivo. Do contrário, o mais provável é que as 
mudanças geradas desde o exterior não se traduzam em efetivo desenvolvimento e 
não sejam internalizadas na estrutura social, econômica e cultural local ou 
municipal, reduzindo as possibilidades de irradiação e transbordamento das 

                                                 
31 A noção de Desenvolvimento Sustentável implica na consideração de no mínimo três dimensões relacionadas: 
a econômica, a social e a ambiental. Alguns autores também entendem que outras, como a dimensão espacial e 
cultural também necessitam ser incluídas. Neste trabalho a opção é pela primeira categorização, pela 
interpretação de que as dimensões culturais e espaciais já estão incluídas na social. 
32 Que fique bem claro que foi mal sucedido não por culpa da comunidade, e sim pela infeliz desorganização e 
desconsideração que costumam ter os políticos neste tipo de articulação. 
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oportunidades no dinamismo econômico e aumento da qualidade de vida, de forma 
sustentável (BUARQUE, 1999, p. 24). 

 

Relativo a esta forma sustentável mencionada é importante deixar clara a devida 

compreensão que se faz do conceito neste trabalho. Compreensão que passa pelo 

reconhecimento e alerta sobre quão ampla (e por isso muitas vezes equivocada) tem sido a 

utilização do termo. Entende-se que é preciso cautela e responsabilidade extrema para evitar a 

vulgarização e por conseqüência a desvalorização da noção de sustentabilidade, que aqui é 

interpretada como sinônimo de viabilidade coletiva, suportabilidade, durabilidade de um 

processo que implique em visão e planejamento de longo-prazo, equilíbrio e bem-estar 

amplos, desfrutados por todas as sociedades, em harmonia com seu ambiente natural.  

Resumidamente, assumindo a posição e as responsabilidades de extensionista rural da área da 

comunicação, compartilha-se aqui do conceito de sustentabilidade construído pelo jornalista e 

professor da USP Wilson da Costa Bueno, que reflete sobre a questão da seguinte forma: 

 
Sustentabilidade não significa crescimento permanente dos negócios, como muitos 
empresários, respaldados pela mídia, tentam fazer crer. Nada tem a ver com o 
aumento absoluto de indicadores econômicos, como PIB, com o recorde de venda de 
automóveis e celulares, ou com exportações expressivas de commodities (minérios 
ou soja). Esta leitura tosca e viciada do conceito tem estado a serviço de grandes 
interesses, exatamente aqueles que continuam desfrutando de privilégios enquanto a 
maioria dos brasileiros se esfola para manter uma vida digna.  
Evidentemente, a sustentabilidade está associada à problemática ambiental, mas não 
se reduz a ela, mesmo porque o próprio conceito de meio ambiente costuma criar 
algumas armadilhas para os que dele se utilizam sem maiores cuidados. A 
sustentabilidade não deve ser vista como algo externo à cultura, à sociedade, ao 
próprio homem porque tem a ver com o comportamento e a ação de cada um de nós. 
Ela tem a ver com a biodiversidade, mas também com a sociodiversidade. Ela não é 
gerada pela boa vontade e disposição de alguns poucos eleitos, mas se constrói pela 
mobilização da coletividade. 
Simplesmente porque – é importante repetir – estamos todos no mesmo barco, 
submetidos à mesma e inexorável condição: ou nos salvamos todos ou não se salva 
ninguém. Todos já percebemos (você ainda dúvida dos relatórios dramáticos sobre 
as mudanças climáticas?) que as tempestades andam mais intensas, o calor mais 
insuportável, as guerras mais freqüentes e que há mais gente sem água para beber e 
morrendo de fome.  
O conceito adequado de sustentabilidade remete a uma dimensão mais ampla e que 
extrapola esta visão egoísta dos que faturam com a ciranda financeira, com a 
especulação nefasta, com a dança mesquinha das taxas de juros e do câmbio. O 
conceito de sustentabilidade tem a ver com compromisso, não com investimento. 
Sustentabilidade é algo que se implanta na alma e não apenas algo que se coloca no 
bolso.  
A sustentabilidade legítima, que a mídia insiste em não enxergar, tem a ver com a 
redução da pobreza, com os direitos das crianças e adolescentes, com o acesso à 
educação e ao trabalho, com a solidariedade, com o respeito à diversidade e à 
liberdade de expressão. A sustentabilidade está vinculada à valorização dos saberes 
e conhecimento tradicionais e inclui tanto os executivos das corporações quanto os 
povos da floresta. Ela decorre das políticas públicas, coordenadas pelos governantes, 
mas também de decisões individuais.  
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A sustentabilidade tem uma dimensão essencialmente humana e precisa ser 

entendida desta forma sob pena de mascarar a realidade. Não é um conceito que 

pode ou deva ser apropriado por alguns ou favorecer alguns em detrimento da 

maioria33.   

 

Sem a adoção desta noção de sustentabilidade entende-se que qualquer outro conceito 

relacionado a desenvolvimento fica limitado, restrito, direcionado somente ao enfoque que 

busca compatibilizar crescimento econômico com preservação ambiental. Logicamente que 

esta compatibilização é vital no processo, até porque, como refere Jara (1998, p. 52) “todo o 

desenvolvimento que não semeia esta segurança de vida e destino humano futuro apenas 

traduz modernismo arcaico; é calamitoso, vulnerável, parcial, irresponsável e provavelmente 

autodestrutivo”.     

Retomando a questão da articulação necessária para a consolidação do processo local 

de desenvolvimento, Buarque indica a exigência da competitividade. Não há, na opinião do 

autor, desenvolvimento local sustentável sem competitividade. O detalhe é que “a 

competitividade das economias nacionais e regionais depende de níveis mais elevados de 

eqüidade social34, de qualidade de vida e de consumo, de escolaridade e de qualidade de mão 

de obra” (BUARQUE, 1999, p. 18). A construção deste diferencial passaria pela procura de 

“espaços de competitividade”. 

 

(...) de acordo com suas condições e potencialidades, especialmente no seu entorno 
imediato e nos setores de maior capacidade e vantagem locacional concentrando 
esforços naquilo que podem vir a ser mais competitivos. O que atrai capital para o 
investimento produtivo (vantagens locacionais) e permite uma integração na 
economia nacional – sem a insustentabilidade de depender eternamente dos 
subsídios – são as “externalidades” positivas de cada espaço econômico com suas 
potencialidades: infra-estrutura econômica, recursos humanos (especialmente 
população educada e preparada profissionalmente) e desenvolvimento tecnológico 
(BUARQUE, 1999, p. 18). 

  

Críticos como Carlos Jara entendem que o conceito de DS está se “aburguesando”. A 

ótica seria parcial, pois nunca abandona sua matriz econômica de acumulação necessária para 

gerar excedentes e competir nos mercados, levando em consideração o direito de se viver em 

um ambiente ecologicamente equilibrado, mas sem questionar a realidade de pobres e 

marginalizados e sem rever os padrões de consumo e estilo de vida dos países desenvolvidos. 

                                                 
33 “A imprensa e o conceito de sustentabilidade” Wilson Bueno. Encontrado em: 
http://mercadoetico.terra.com.br. 
34 Eqüidade deve ser entendida como a igualdade de oportunidades de desenvolvimento humano da população, 
respeitando a diversidade sociocultural, mas assegurando a qualidade de vida e a qualificação para a cidadania e 
o trabalho (BUARQUE, 1999, p. 18). 
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Para o autor, o conceito fica contaminado “pela lógica do crescimento quantitativo e da 

maximização do lucro, a mesma que alimenta o conflito e a desestabilização das relações, na 

tentativa de atingir competitividade, interpretada como motor da transformação” (JARA, 

1998, p. 53). Além disso, competitividade nos projetos locais de desenvolvimento seria pela 

ótica do autor uma responsabilidade do poder público municipal, que deve ser fomentada 

sempre entre iguais :e “não existe relacionamento competitivo entre a onça e o coelho” 

(JARA, 1998, p. 67). 

 Antes, porém, da identificação das potencialidades locais e da criação dos mecanismos 

de competitividade, é necessária a identificação dos modos, das origens, das formas como 

pode ocorrer o processo. Em casos como o de Minas do Camaquã, este detalhe demonstra ter 

um peso relevante.  

Durante o transcorrer desta pesquisa diversos moradores da localidade manifestaram 

seu descrédito e até opinião contrária às “receitas prontas”, que “vem de fora” e determinam o 

que deve ou não deve ser feito. Na maioria das vezes, os atores sociais referiram a crença de 

que o desenvolvimento somente vai ser efetivo e valorizado se ocorrer a partir de iniciativas 

internas, da própria comunidade, em um processo que na teoria tem sido chamado de 

desenvolvimento endógeno35. Cabe, portanto, refletir sobre qual seria o caminho mais 

adequado quando se tem como destino idealizado o bem-estar de uma pequena comunidade 

rural, tendo como parâmetros para isso o crescimento econômico, social e ecológico. A 

resposta certamente é complexa e poderia resultar em um trabalho à parte, por isso, com a 

pretensão de apenas resumidamente deixar registrada uma concepção geral  do tema, vale 

ressaltar a ocorrência de pelo menos duas visões não necessariamente distintas sobre o 

assunto. Uma delas expõe a dicotomia presente em grande parte da abordagem conceitual 

sobre desenvolvimento endógeno e exógeno: 

 

(...) o Desenvolvimento Endógeno é mais prontamente caracterizado como um 
contraste descritivo idealizado aos freqüentemente observados padrões e processos 
de desenvolvimento. Desenvolvimento Endógeno é localmente determinado, 
Desenvolvimento Exógeno é transplantado para dentro de locais específicos e 
externamente determinado; Desenvolvimento Endógeno tende a conduzir a níveis 
altos de benefícios absorvidos dentro das economias locais, Desenvolvimento 
Exógeno tende a exportar o processo de desenvolvimento da região; 

                                                 
35 O Desenvolvimento Endógeno propõe-se a atender às necessidades e demandas da população local através da 
participação ativa da comunidade envolvida. Mais do que obter ganhos em termos da posição ocupada pelo 
sistema produtivo local na divisão internacional ou nacional do trabalho, o objetivo é buscar o bem-estar 
econômico, social e cultural da comunidade local em seu conjunto. Além de influenciar os aspectos produtivos 
(agrícolas, industriais e de serviços), a estratégia de desenvolvimento procura também atuar sobre as dimensões 
sociais e culturais que afetam o bem-estar da sociedade (BARQUERO, 2001, p. 17). 
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Desenvolvimento Endógeno respeita valores locais, Desenvolvimento Exógeno 
tende a “pisotear” sobre eles (SLEE, 1993, p. 43). 

 

 Outro enfoque possível já considera a questão das particularidades de cada situação, 

no caso tomando como objeto de análise uma comunidade agrícola.  

 

Um dos critérios que pode ser usado para analisar pelo menos em parte esta 
diversidade é o grau de autonomia ou dependência, ou seja, se o desenvolvimento é 
mais endógeno ou mais exógeno. É evidente que o desenvolvimento endógeno não 
deve ser definido em termos ideais-típicos como sendo exclusivamente 
fundamentado em fontes locais, assim como o desenvolvimento exógeno envolve 
apenas elementos externos. A pesquisa empírica indica que ambos contém um 
equilíbrio específico entre elementos “interno” e “externo”(PLOEG, 1993, p. 3). 

  

No caso Minas do Camaquã parece evidente a característica de dependência de uma 

elevada quantidade de fatores externos e internos envolvidos com o processo de 

desenvolvimento local. Saída de uma forma centralizada de governança dos rumos coletivos, 

a comunidade local se viu, de repente, em um processo de total reformulação dos mecanismos 

de condução das demandas coletivas, sem que para isso tenha ocorrido um preparo 

antecipado. O resultado desta situação pode ser avaliado pelo carregado tom de pessimismo 

que acompanhou grande parte das respostas nos debates realizados com os moradores. Sem 

poder contar mais com a empresa que sempre determinou a ordem dos acontecimentos, sem 

ter conseguido articular de imediato um projeto alternativo e por isso mesmo ficando à mercê 

de decisões e iniciativas externas, ou da falta delas, a comunidade mineira vem confirmar a 

situação inversa, o contra-exemplo da referência teórica: 

 

As experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local (endógeno) decorrem, 
quase sempre, de um ambiente político e social favorável, expresso por uma 
mobilização e, principalmente, por uma convergência importante dos atores sociais 
do município ou comunidade em torno de determinadas prioridades e orientações 
básicas de desenvolvimento. Representa, nesse sentido, o resultado de uma vontade 
conjunta da sociedade, que dá sustentação e viabilidade política a iniciativas e ações 
capazes de organizar as energias e promover a dinamização e a transformação da 
realidade (CASTELLS E BORJA apud BUARQUE, 1999, p. 24-25). 

 

O modo de fazer desenvolvimento local sustentável implica então em uma vasta gama 

de mudanças de procedimentos políticos, de reavaliação de valores e de atitudes cotidianas. 

Necessita capacitação, ampliação da massa crítica, recursos humanos bem preparados, 

conhecimento. Demanda processos de descentralização da escala de poder, planejamento, 

visão estratégica dos problemas, análise técnica da realidade com identificação dos pontos de 

estrangulamento. Processos Locais de Desenvolvimento Sustentável exigem mecanismos 
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eficientes de comunicação, revisão permanente das estratégias municipais, para que elas não 

funcionem apenas como compensações, respeito às diferenças, democracia e lideranças, 

estímulo à educação, à cidadania, ao empoderamento comunitário, à construção da autonomia.  

 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A mineração e a sustentabilidade 

 

O caso Minas do Camaquã demonstra de forma prática o quanto pode ser complexo, 

demorado, dependente de múltiplos fatores, e tão ou mais social e ecológico do que 

econômico o processo de transição de um modelo de desenvolvimento para o outro. Autores 

como Jara (1998) sintetizam bem este ponto de vista ao referir que “o desenvolvimento 

econômico é indispensável, mas não é pré-requisito fundamental para o desenvolvimento 

social” (p. 310). Se fosse, nosso objeto de estudo poderia ser caracterizado como uma 

comunidade socialmente desenvolvida, algo que ainda não é, mesmo tendo sido no passado 

recente uma comunidade economicamente próspera.  

Motivos não faltam para que sejam consideradas como insustentáveis as formas como 

tem se buscado o desenvolvimento por lá. Tomando como referência a teoria dos processos 

locais de desenvolvimento sustentável, o primeiro dos componentes que ainda representam o 

estigma da insustentabilidade para Minas do Camaquã é o econômico.  

Enquanto a base da economia da localidade for constituída em sua maior parte pelas 

aposentadorias não é possível falar em desenvolvimento local sustentável em Minas do 

Camaquã ou qualquer outra localidade/pequeno município em condições semelhantes. É certo 

que atualmente estratégias para atrair aposentados e suas rendas garantidas tem sido 

implementadas por muitos municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil, que perceberam as 

vantagens matemáticas de ter entre os habitantes pessoas desta categoria profissional. Alguns 

estados já vão até mais longe, tentando se tornar atrativos para aposentados de outras 
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nacionalidades36. Mesmo assim, dificilmente a renda gerada apenas por aposentadorias vai ser 

suficiente para garantir excedentes que proporcionem uma dinâmica econômica maior em 

uma pequena localidade rural ou mesmo município, a ponto de se criarem oportunidades de 

trabalho de forma crescente e equânime, que atraiam outros investimentos produtivos e 

possibilitem a permanência da população jovem no local.   

Ao mesmo tempo, e ainda referente à dimensão econômica necessária para um padrão 

sustentável de desenvolvimento, afirma-se categoricamente: não há como pensar em um 

processo sustentável de crêscimento da economia daquela, ou de qualquer outra pequena 

comunidade, tendo como meio exclusivo para se chegar a esse fim a atividade da mineração.  

A conjugação desta com outras atividades produtivas até pode representar uma possibilidade, 

mas do contrário, descarta-se aqui qualquer chance de desenvolvimento com crescimento 

econômico, justiça social e preservação ambiental em um modelo que tenha a mineração 

como alicerce da dimensão econômica.  

Tamanha ênfase resulta da confrontação do caso Minas do Camaquã e toda sua 

trajetória histórica de mineração com os postulados gerais do desenvolvimento sustentável, e 

também, do fato de não se ter encontrado ao longo de todas as etapas de elaboração desta 

pesquisa a resposta a algumas perguntas avaliadas aqui como pertinentes: como falar em 

sustentabilidade, expressão que remete à capacidade de sustentar, manter a longo prazo, 

relacionando esta à mineração, atividade produtiva que é caracterizada pelo extrativismo de 

um recurso natural  não renovável, ou seja, esgotável, finito? Existe mineração sustentável? 

Mineração que não resulte em danos (mesmo que controláveis) ao meio ambiente?  

Empresas como a originalmente brasileira e hoje transnacional37 Vale, antiga Vale do 

Rio Doce, que após diversas fusões e aquisições recentes se tornou a maior empresa 

mineradora do planeta, tem divulgado freqüentemente em comerciais publicados em diversos 

veículos da imprensa nacional que sim, que é possível a compatibilização entre 

sustentabilidade e mineração. As peças publicitárias, no entanto, não dão detalhes de como a 

empresa espera chegar, ou imagina ter chegado, a este resultado. Também nunca foram 

                                                 
36 “Mais de 180 anos após a chegada da primeira leva de imigrantes alemães ao Brasil, governo e empresários de 
Santa Catarina realizam uma campanha para convencer aposentados e profissionais liberais da Alemanha a 
investir e morar no Estado” – texto de abertura de nota jornalística postada no site da Deutsche Welle 
(http://www.dw-world.de) em 26/05/2006.  
37 “Corporações que exercem suas atividades além das fronteiras do Estado de origem. Vão manter contratos 
internacionais, tanto com suas filiais e sucursais espalhadas ao redor do globo, como também, e de forma estável, 
com empresas estranhas ao seu grupo econômico e, até mesmo, com os Estados.” Leandro de Mello Schmitt e 
Valéria Figueró Santoro em “O fenômeno das empresas transnacionais”, artigo publicado no site 
www.boletimjuridico.com.br  
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respondidos nenhum dos vários e-mails enviados para o departamento de assessoria de 

imprensa da Vale com as perguntas acima mencionadas. 

Coincidentemente, estes questionamentos e concepções da pesquisa surgem 

justamente no momento em que a mineração volta a ser uma possibilidade concreta em Minas 

do Camaquã38.  Em 2007 a multinacional canadense Iamgold contratou uma empresa de Belo 

Horizonte para realizar perfurações e coletar amostras de minério em áreas da C.B.C, 

iniciando assim pesquisas que ainda estão em andamento.  

O cobre, porém, não é o foco das prospecções. Desta vez é o ouro o objetivo principal 

dos estudos, que tem analisado a viabilidade financeira de uma eventual retomada das 

extrações. Os empresários envolvidos com o assunto preferem neste momento aguardar 

resultados mais efetivos para comentar sobre os próximos passos. 

Como era de se esperar, as novas pesquisas reacenderam as esperanças de muitos 

moradores, que enxergam a mineração como perspectiva de mais empregos e de novos 

tempos de prosperidade para a população local. É mais uma entre tantas outras 

“possibilidades” que marcaram a história daquela comunidade, como a negociação para a 

instalação da usina metalúrgica no Estado 

Conforme relatado no capítulo 3 deste trabalho uma grande mobilização política foi 

articulada na década de 70 para que uma usina metalúrgica de cobre planejada pelo governo 

federal fosse instalada no Rio Grande do Sul, preferencialmente na região de Caçapava do 

Sul. O empreendimento era visto como a etapa fundamental para que fosse definitivamente 

completada e otimizada a cadeia produtiva da mineração no estado, com potencial para a 

criação de dois mil empregos e Cr$ 100 milhões/ano em geração de ICM39. As manchetes de 

jornais como Zero Hora40 chegaram à época a dar como certo o que seria então o maior 

empreendimento de uma empresa privada no país, no valor de US$ 300 milhões (Zero Hora, 

1977, p. 21, Editoria de Economia). O projeto, no entanto, jamais saiu do papel, 

“provavelmente menos por razões técnicas e muito mais por questões políticas” como referiu 

Harres (2000, p. 49).  

Resta esperar que, caso se concretize, o novo ciclo de mineração em Minas do 

Camaquã venha a ser mais sustentável do que os anteriores, contrariando o que evidencia a 

lógica. Do passado até os dias atuais, muita coisa mudou, a começar pela capacidade de 

                                                 
38 Geólogos de empresa canadense farão novas perfurações nos próximos dias em busca de indícios de ouro e 
outros metais preciosos como o cobre - Gazeta de Caçapava, 18/01/08, p. 03, editoria de Economia. 
39 Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, que posteriormente teve acrescido o S à denominação, passando 
assim a tributar também os serviços. 
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geração de empregos da atividade mineira, reduzida drasticamente em função da evolução 

tecnológica. Em 1976 a projeção era de que o Brasil em 1980 precisaria importar 98% das 

necessidades do país em cobre, segundo avaliações do II PND - Plano Nacional de 

Desenvolvimento (GOULART, 1977, p. 16). No ano de 2008 a projeção é de que o Brasil 

venha a se tornar auto-suficiente em produção de cobre até o ano de 2010, de acordo com 

estimativas da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais41.  

 

Porque o desenvolvimento não se sustentou em Minas, a identificação com casos 

semelhantes e os desafios na busca pela sustentabilidade. 

 

A total dependência de uma única matriz produtiva, que por sua vez também está 

atrelada a fatores exógenos como as cotações do mercado internacional, justifica uma parte da 

insustentabilidade do desenvolvimento econômico e demais dimensões a ele relacionadas em 

Minas do Camaquã. A instabilidade do mercado internacional de minérios com suas 

freqüentes oscilações de preços sempre afetou a sustentabilidade da economia na localidade. 

Ao mesmo tempo, todo tipo de iniciativa de planejamento para o futuro sempre partiu e foi 

controlada pela empresa mineradora, e teve enfoque e objetivos exclusivamente econômicos. 

O rigoroso sistema centralizador e paternalista da empresa, reflexo de um longo contexto 

político e social nacional, acabou por resultar em um inconsciente coletivo caracterizado pela 

passividade. No decisivo momento de transição para um novo contexto, sem a tutela 

empresarial e sem a principal fonte geradora de empregos, a articulação política e a 

maturidade da cidadania necessárias para o processo reativo foram insuficientes. Com a 

economia abalada, sem mecanismos públicos eficientes de definição de prioridades e 

planejamento, e inexperiente em termos de autonomia decisória, a comunidade mineira 

enfrentou um processo de empobrecimento e crise, que dificultou a permanência e 

manutenção de um sistema organizado e coeso. 

 

É muito difícil combater a pobreza partindo da passividade. Passividade não 
significa falta de ação, mas, principalmente, falta de poder. As comunidades 
camponesas são socializadas de tal forma que as pessoas ficam apáticas, 
subalternizadas e acríticas. Essa falta de energias políticas, esse ‘despoderamento’ 
faz com que as comunidades fiquem temerosas de se expressar e, principalmente, 
de articular suas reivindicações. Após décadas de repressão individual e coletiva, 

                                                                                                                                                         
40 “II Pólo Metalúrgico do Cobre é do Rio Grande do Sul” (Zero Hora 18/06/1977, p. 5), “Refinaria Gaúcha de 
Cobre vai estar pronta em 82” ( Zero Hora, 1977, p. 21). 
41 O Brasil até 2010 será auto-suficiente neste metal. As perspectivas bastante otimistas são um resultado do 
início das operações da mina de Salobo (Companhia Vale do Rio Doce). Informações de nota informativa 
postada no site www.abmbrasil.com.br/news em 17/09/2007).  
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atitudes conformistas e comportamentos reacionários surgem no seio das próprias 
comunidades. Ao longo de seu desenvolvimento pessoal, os camponeses interligam 
uma série de memórias assistencialistas e autoritárias, clientelistas e mandonistas, 
que impedem o nascimento da autoconfiança. (JARA, 1998, p.308) 

 

São basicamente estes os fatores que explicam a insustentabilidade anterior e atual do 

processo de desenvolvimento em Minas do Camaquã. 

A trajetória percorrida pela comunidade estudada é muito semelhante em vários 

aspectos ao que aconteceu em La Grand-Combe, vila mineira surgida ainda no século XIX a 

partir da exploração do carvão no sudeste da França, a 650 km de Paris. O caso é a razão da 

tese de Doutorado da antropóloga Cornélia Eckert, que entre 1986 e 1991 estudou todo o 

processo de transformações na organização econômica e social de uma comunidade que 

também se viu diante do fim da atividade mineira no local. Para Eckert (1993) “a morte da 

mina produziu uma sensação de caos pela perda de referências da comunidade de trabalho, 

espaços e formas de sociabilidade. É por isso que os mineiros incorporaram um sentimento de 

luto” (p. 51). 

 Este sentimento de luto pode ser percebido até hoje na expressão de alguns antigos 

mineiros de Minas do Camaquã. Um luto, que em alguns casos, adquiriu tons de amargura e 

de ressentimento, após os primeiros anos de orfandade e frustrações com vários episódios 

como: a metalúrgica que não saiu, o fim da mineração, o mega-projeto de Resort Turístico 

que não se concretizou; o asfaltamento da estrada que ficou no papel, a eleição polêmica para 

a direção da Associação dos Moradores, a política clientelista que é a única forma de garantir 

assistência para alguns, e que provoca a desilusão e o pessimismo de muitos outros. Situações 

que de certa forma ajudam a explicar o quadro de letárgica acomodação que aparentemente é 

dominante, quando se observa a situação de Minas do Camaquã, tal qual ocorrido no caso 

francês:  

  

Esta mentalidade pode indicar um “hábito à tutela”? Para os que ficaram a 
mentalidade pode ser tanto “resignação” como estratégia “do jeitinho”. Permanecer 
na casa, na vila, aparece na maioria dos depoimentos como forma de garantir o 
conforto material e moral necessários para enfrentar “o tempo de crise”. Entre 
justificativas que invocam “uma questão de mentalidade”, “ser assistido” aparece 
antes como uma “tradição” estruturadora do hábitus de grupo, que traço de 
passividade (ECKERT, 1993, p. 55). 

    

 Toda essa conformação de fatores tem ajudado a construir em Minas do Camaquã um 

inconsciente coletivo de profundo negativismo e individualismo, que em determinados 

momentos decisivos, funcionam como barreiras no caminho dos que tentam encontrar novas 
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alternativas. Situações que acabam por obscurecer sentimentos e valores positivos como a 

cooperação e a solidariedade.  

No passado, conforme opina o geólogo Nilson Torres Dorneles, “(...) o nível salarial; o 

subsídio de moradia, luz e água; a assistência médica e odontológica integral, e a pronta 

intervenção da CBC na resolução dos problemas de seus empregados, deixavam poucas 

oportunidades para praticar a união da comunidade”. 

 Hoje, o contexto de total ausência de assistencialismo tem obrigado a comunidade 

local a aprender a caminhar de acordo com as próprias possibilidades. Não tem sido uma 

experiência fácil conforme demostram alguns episódios. Sem nenhuma experiência anterior 

de autonomia e poder de intervenção ou participação, os mineiros por vezes parecem tatear às 

cegas em busca de alternativas, em muito se assemelhando ao caso do Rincão dos Marques, 

uma das comunidades estudadas pelo professor Marco Antônio Verardi Fialho na tese de 

doutorado “Rincões de pobreza e desenvolvimento: interpretações sobre comportamento 

coletivo”. Neste trabalho o professor Fialho analisa o processo de desenvolvimento de duas 

localidades rurais do município de Canguçu, constatando que em uma delas (Rincão dos 

Marques) a limitação das possibilidades estruturais e conjunturais sócio-históricas retarda ou 

no mínimo reduz a velocidade do processo de mudança (FIALHO, 2005, p.129). 

  

A primeira vista, e pelo desenvolvimento do processo histórico de transformação, a 
sociedade do Rincão dos Marques tem pouco nítido o caminho a percorrer, sabe que 
está se movimentando em direção ao agricultor, vemos isso no discurso, nas 
preocupações. Angustiada pelo pensar solitário (necessitando guia), caminhos 
desconhecidos (medo do novo), achando-se incapaz de seguir em frente (baixa auto-
estima), espera, pacientemente (resignação) por uma força externa (política pública, 
iniciativa privada – tutor) (FIALHO, 2005, p.129-130).  

 

 A mudança, no entanto, tem ocorrido, e novos ou renovados atores sociais de Minas 

do Camaquã tem experimentado aos poucos, por conta própria ou estimulados a isso, as 

ferramentas da cooperação, mobilização e participação na construção de rumos alternativos. 

Iniciativas recentes de moradores ou pessoas de alguma forma ligadas à localidade, como o 

Encontro anual de Mineiros, a criação da Confraria de Ex-mineiros e Amigos de Minas do 

Camaquã, do site visiteminasdocamaqua.com, e de uma Associação pró-desenvolvimento do 

turismo, são algumas provas de que a passividade não é absoluta.  

A valorização desses movimentos para a construção de um consenso que resulte em 

maior otimismo, em superação de conflitos e desavenças, em fortalecimento de laços afetivos 

entre os habitantes e destes com seu meio, para que assim ocorra à mobilização, participação e 

apoderamento comunitário, se constituem no principal desafio para a viabilização de um 
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projeto local de desenvolvimento sustentável em Minas do Camaquã com especial atenção 

para a dimensão social. “Nos tempos superpostos pensados, as mudanças são irreversíveis, 

mas os valores podem ser reatualizados” (ECKERT, 1993, p.75). 

Assume-se aqui a percepção de que desenvolvimento é um processo construído não 

apenas a partir de iniciativas endógenas ou exógenas, mas sim pela conjugação ótima de 

fatores externos e internos. Em função desta percepção, entende-se que o processo no caso de 

Minas do Camaquã certamente vai exigir a intervenção e o planejamento muito bem 

estruturados por parte da prefeitura municipal de Caçapava do Sul, que em sucessivas 

administrações não tem investido o necessário para a reversão do quadro de crise na 

localidade. Crise que pode significar o ponto de partida para uma nova fase.  

Nesta nova fase, vai ser fundamental outro tipo de mineração. E neste novo tipo de 

busca os “mineiros” poderão encontrar tesouros diferentes. O mapa para esta nova mina já 

começou a ser desenhado. Decifrar qual é o caminho para a sustentabilidade representa um 

conjunto de novos desafios.  

Um deles diz respeito ao processo iniciado com a criação da subprefeitura. Ela tanto 

pode representar a possibilidade de mais autonomia, mais mobilização e participação 

comunitárias como pode também ser apenas a nova cara de um sistema velho e insustentável. 

Só o tempo vai revelar o quê exatamente está sendo descoberto.  
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ANEXO A 

 

 UMA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO  

 

Um estudo sobre Minas do Camaquã organizado pelos pesquisadores Luiz Henrique 

Ronchi e Anderson Orestes Cavalcante Lobato, realizado sob o ponto de vista da Geologia, 

História, Arquitetura e Meio Ambiente entre outros, foi financiado pela FAPERGS e 

publicado pela Editora Unisinos no ano de 2000.  

A obra intitulada Minas do Camaquã, um estudo multidisciplinar, reúne artigos de 

diversos pesquisadores da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Eles registraram a 

situação da localidade nos últimos anos da década de 90 e também elaboraram propostas de 

projetos de desenvolvimento sustentável para a região. Este objetivo é referendado no 

prefácio do livro, onde Juracy Saraiva (2000) coloca que:  

 

As duas últimas décadas do século XX registram mudanças de paradigmas no que 
concerne à concepção de desenvolvimento e à responsabilidade social em face da 
preservação, exploração e manipulação de recursos naturais. Dessa alteração 
decorre, por sua vez, um renovado compromisso da ciência para com o bem-estar 
coletivo, manifestado pela orientação de pesquisas para a solução de problemas da 
sociedade, bem como uma reestruturação dos processos de investigação (p. 11). 
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O trabalho pode ser definido como um amplo e diversificado estudo analítico e 

propositivo, composto de artigos elaborados por 24 autores, que após os textos de 

apresentação foi divido em quatro partes: História e Patrimônio Arquitetônico, O Meio 

Biótico, O Meio Físico e Alternativas de Planejamento, Gestão e Instrumentos Jurídicos. 

O primeiro segmento apresenta um resumido e bem documentado registro da história 

local que foi de crucial importância como fonte de dados para a presente dissertação. O 

segundo e o terceiro se constituem em descrições e avaliações geológicas e biológicas dos 

ecossistemas presentes na região, que pelo caráter técnico específico não são aqui 

consideradas. A quarta parte do trabalho, Alternativas de Planejamento, Gestão e 

Instrumentos Jurídicos, apresenta reflexões e propostas técnicas de projetos para o 

desenvolvimento sustentável de Minas do Camaquã e região. Essas reflexões e propostas são 

apresentadas em artigos como A ordenação territorial da área de destaque ambiental 

Guaritas-minas do Camaquã, RS: uma proposta de planejamento ambiental integrado, de 

Henrique C. Fensteirseifer e Marco A.F. Hansen, Ecoturismo, uma alternativa para a região 

das minas do Camaquã, de Luiz H.Ronchi, Eneida R.Ströher, Anderson O.C. Lobato e 

Marco A . F.Hansen, Uma gestão ambiental participativa: a difícil simbiose entre o público e 

o privado, de Anderson O.C. Lobato e O desenvolvimento sustentável e as possibilidades na 

região das minas do Camaquã, de Luiz H.Ronchi e Anderson O.C. Lobato. 

No primeiro artigo citado Fensteirseifer e Hansen (2000) detalham a proposta de 

transformação da área em espaço legalmente protegido mediante desenvolvimento de projeto 

assim definido: 

 

A ordenação territorial da área de destaque ambiental Guaritas-Minas do Camaquã 
constitui, por conseguinte, um exercício teórico e prático, que procura estabelecer 
normas para o uso adequado daquela região, respeitando sua vocação natural e 
ambiental, a partir da caracterização do meio físico, biológico, socioeconômico e 
político-cultural (FENSTEIRSEIFER E HANSEN, 2000, p. 278). 

 

Em Ecoturismo, uma alternativa para a região das minas do Camaquã, Ronchi et. al 

(2000) apresentam a descrição dos locais de interesse ecoturístico, os pontos de interesse para 

a flora e fauna, os lugares de valor histórico e arquitetônico e as potenciais áreas de lazer na 

vila mineira, resumindo a reflexão com os seguintes argumentos: 

 

O desenvolvimento do ecoturismo na região das minas do Camaquã é uma 
alternativa possível para a reinserção da área no sistema produtivo. As razões que 
viabilizam esta alternativa incluem a infra-estrutura criada para a atividade de 
mineração (galerias, cava a céu aberto, equipamentos, barragem de abastecimento 
de água, barragem de rejeitos, vila) e o patrimônio natural (paisagem, guaritas, 
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geologia, flora e fauna). Com base nesses dois eixos principais, a adaptação da 
infra-estrutura existente e a criação de animação local, a partir de uma conjugação 
de esforços a ser empreendida pelo poder público, em colaboração com a iniciativa 
particular, será possível implantar esta nova atividade econômica na região 
(RONCHI et. al, 2000, p. 307).  

 

Atualmente, em Minas do Camaquã, muitas pessoas têm em casa o livro publicado 

pela Unisinos. Poucos, no entanto, o leram. As sugestões apontadas pelos pesquisadores são 

embasadas em levantamentos de dados criteriosos, e constituem farto material indicativo de 

diretrizes sustentáveis para o desenvolvimento local. Algo delas, mesmo que timidamente, 

inspirou iniciativas privadas e do poder público municipal no sentido de buscar alternativas 

de criação de uma nova atividade produtiva baseada no crescimento do turismo no local. 

Essas iniciativas, no entanto, não tiveram êxito. 

 

 

 

 

ANEXO B - FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
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João Dias e esposa 
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Ônibus Circular 
 

 
Coleta de lixo 
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Estação de tratamento de água. 
 

a 
Máquina industrial de alta tecnologia da usina geradora de energia elétrica. 
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Cine Rodeio. 
 

 
Imagem interna do cinema. 
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Pátio da Escola.                                                            Vista Externa. 
 

 
Salas de aulas equiparadas. 
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Área de recreação nas margens da barragem. Ao fundo, a direita, a área 
 industrial e mina a céu aberto. 
 

 
Parte Interna área de recreação. 
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Hospital Doutor Júlio Pignatari. 
 

 
Atendimento aos pacientes. 
 
 
 



 105 

 
Consultório Odontológico. 
 

 
Farmácia. 
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Entrada da Mina São Luiz. 
 

 
Placa de reabertura ano de 1943. 
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Supermercado. 
 

 
Açougue. 
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Falta da coleta de lixo. 
 

 
Depredação do Cinema. 
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Assembléia, realizada no ano de 2002, para votação do projeto de asfaltamento da RS 625. 
 

 
Reunião da comunidade com o prefeito.  
 
 
 
 
 
 



 110 

Informe Publicitário BNDES. 
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Capa do jornal que retrata a imagem da escadaria cobre formada pela grande escavação para retirada do 
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Cartaz do 1º Encontro de Mineradores em Minas do Camaquã ocorrido no em dezembro de 2005. 
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Mapa que indica a localidade.  
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FFachada da residência de Francisco “Baby” Pignatari. 

A 

Residência caracteriza-se como um dos pontos turísticos da região. 
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Piganatari, Seu Cassol, Dr Graccio, Dr. Ernani, Seu Greca e Adroaldo Streck 

 

Pignatari e Gal. Breno Borges Fortes (3º Exercito) 
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Baby e Getúlio Vargas. 

 
Baby com Aureliano Chaves e Tancredo Neves. 
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APÊNDICE - O TRABALHO JUNTO À COMUNIDADE 
 

Em novembro de 2006, a turma de mestrandos do CPGExR/UFSM esteve em 

Caçapava do Sul e Minas do Camaquã durante três dias para a realização de um trabalho da 

disciplina de Teoria e Estratégias de Desenvolvimento Rural, ministrada pelo Prof.Dr. 

Joaquim Anécio Almeida. Este trabalho teve como objetivo a realização de uma análise 

multidisciplinar da situação da comunidade de Minas, com a utilização da técnica do 

Diagnóstico Rural Rápido (DRR). A turma, composta por profissionais de diferentes áreas 

como Agronomia, Cooperativismo, Comunicação, Direito, Enfermagem, Geografia e outros, 

iniciou o trabalho coletando informações sobre a situação junto à Prefeitura, com secretários 

municipais de vários setores e com o próprio Prefeito, e concluiu a pesquisa na localidade de 

Minas do Camaquã, tomando depoimentos de moradores e observadores privilegiados em 

geral.         

O diagnóstico foi então construído sob o prisma de diferentes dimensões  como a 

Ambiental, a Agrícola, a Infra-estrutura sócio-econômica e outras, mas apesar da diversidade 

de ângulos das análises, chamou a atenção um ponto recorrente entre algumas delas: a 

constatação de que a comunidade estudada tinha como perfil mais evidente naquele momento 

uma certa acomodação quanto ao quadro de estagnação econômica e social em que se 

encontrava a vila e sua população. 

Na apresentação dos trabalhos em sala de aula muitos pesquisadores relataram a 

percepção de um acentuado sentimento de saudosismo e nostalgia entre grande parte dos 

moradores, especialmente entre os aposentados da C.B.C, além de suspeitas quanto a 

problemas relativos à identidade e auto-estima coletivas: “Os entrevistados não se 

reconhecem enquanto atores sociais, responsáveis uns pelos outros e nem pelas coisas do 

local. Não há um sentimento de solidariedade e tão pouco de comunidade”, relataram na 

época as mestrandas Luciane Moura e Raquel Breitenbach ao avaliarem os aspectos 

Antropológicos da localidade.  

No exame da dimensão Ambiental de Minas do Camaquã realizado pelos mestrandos 

Ivens Cristian Silva Vargas e Izabel Cristina Ceron de Paula, a terceira entre 13 metas e 

prioridades sugeridas indicou que: “Deve-se avaliar mais profundamente através de um 

diagnóstico social as problemáticas que ocorrem na sociedade, e principalmente detectar o 

porquê da falta de participação e de interesse das famílias junto às instituições organizadas 

existentes, como, por exemplo, a Associação Comunitária e a da Vila Satélite”.  
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Até mesmo na avaliação da dimensão Agrícola da povoação, realizada pelos 

engenheiros agrônomos Alexandre da Silva e João Garibaldi Almeida Viana, foram 

identificados os aspectos negativos já mencionados:“O saudosismo da atividade mineradora 

e a espera por uma realidade de assistencialismo que obtinham no passado também foi 

detectada, fazendo com que a eterna esperança da volta das atividades de mineração torne-se 

um freio na busca por novas alternativas no meio rural”. 

Os indicativos do DRR e a própria constatação pessoal sobre a situação anômala da 

comunidade, obtida após quatro anos de visitas freqüentes ao local, estimulou então a 

disposição em realizar um trabalho mais efetivo com a população de Minas do Camaquã. O 

objetivo inicial deste trabalho foi o de confirmar junto à comunidade a ocorrência de 

problemas como baixa auto-estima, acomodação, saudosismo e nostalgia, que resultavam em 

uma dificuldade básica e fundamental: a falta de mobilização e participação comunitária na 

busca de soluções para as demandas coletivas em Minas do Camaquã.  

A intenção principal foi a de identificar junto aos participantes da pesquisa quais eram 

essas demandas, e o quê estaria faltando para a construção de um sistema durável de 

desenvolvimento que proporcionasse o bem-estar geral daquela comunidade. Para o registro 

das respostas a esses questionamentos foi elaborado um questionário simplificado, de apenas 

nove perguntas, incluindo nestas os dados de identificação do consultado.  A clareza da 

pergunta foi a preocupação que norteou a elaboração das questões, para que estas fossem 

compreensíveis mesmo para entrevistados de menor grau de escolaridade.  

Secundariamente, o questionário buscou identificar questões como fonte de renda, 

participação em instituições sociais e disposição dos consultados em permanecer vivendo na 

localidade, estas duas últimas com o objetivo de captar possíveis problemas de 

representatividade e o grau de insatisfação com a situação de ausência de alternativas de 

desenvolvimento. Prioritariamente, buscou-se o registro por escrito da opinião de cada um dos 

participantes sobre que fator ou fatores dificultavam naquele momento o processo de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental, e conseqüente bem estar da população em 

geral. Em outras palavras, quais eram os pré-requisitos necessários para o desenvolvimento de 

Minas do Camaquã no entendimento de seus moradores. 

Dezenas de questionários foram então distribuídos aleatoriamente entre os habitantes 

da vila. A cada um que demonstrava interesse em participar da pesquisa era entregue a folha 

com as perguntas, esclarecidos pontos básicos sobre as questões e feito o convite para a 

participação em uma reunião, onde deveria ser entregue o questionário respondido.  
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Na explicação sobre a estratégia formulada para a pesquisa era esclarecido que a 

reunião seria realizada somente com moradores da vila em questão. A opção se dava em 

função de informações sobre certas “discordâncias acentuadas” entre moradores dos três 

núcleos habitacionais que compõe a comunidade da vila de Minas do Camaquã, quais sejam: 

Vila Satélite (a mais populosa e também onde vivem os habitantes menos favorecidos social e 

economicamente), Vila Santa Bárbara (a de menor número de habitantes, constituída em sua 

maioria por residências de lazer de pessoas que vivem em outros municípios) e Vila São Luiz 

(a área mais central, onde se localiza a escola, Cine Rodeio, ginásio de esportes, posto de 

saúde e a maior parte do comércio local).  

As referidas discordâncias basicamente se dão no plano das idéias, não chegando ao 

ponto de poderem ser consideradas como animosidades maiores. São problemas que podem 

ser definidos como dificuldades de integração, que se dão em função de um sentimento de 

discriminação que referem sofrer alguns moradores da Vila Satélite.  

A Vila tem uma origem diferenciada das demais, tendo surgido a partir da chegada e 

formação de um núcleo de moradores que não eram empregados da C.B.C. Essas pessoas 

construíram suas próprias casas, em um local geograficamente mais distante dos demais 

conjuntos habitacionais, e que não desfrutou de benefícios proporcionados pela empresa como 

o calçamento de ruas, esgotos cloacal e pluvial e aparelhos urbanos como praças e escolas. 

Algumas pessoas que vivem na Satélite acreditam que ocorre um tratamento discriminatório 

tanto do poder público municipal quanto dos próprios moradores de outras vilas de Minas do 

Camaquã, por diversos motivos que serão abordados posteriormente.  

O que vale ressaltar é que a estratégia de realização de reuniões separadas confirmou 

um problema que até então não discutido publica e abertamente, e chamou a atenção de todos 

os participantes da pesquisa. Alguns consideraram que a iniciativa era desnecessária, pois 

teoricamente predominavam relações de cordialidade e respeito entre todos moradores de 

Minas. A maioria porém manifestou a opinião de que as reuniões separadas eram a forma 

mais adequada de se garantir alguma presença, pois muitos não teriam participado caso o 

encontro fosse realizado em outro local que não a vila em questão.  

O trabalho de campo em Minas do Camaquã foi realizado durante um período de 15 

dias, entre o fim de julho e o início de agosto de 2007. No próximo segmento apresentamos as 

respostas dos questionários e uma avaliação desses primeiros resultados, que confirmaram 

alguns traços do perfil sócio-econômico da população local e ao mesmo tempo, revelaram 

anseios e demandas importantes para a análise do caso sob a luz dos preceitos do 

desenvolvimento sustentável. 
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O que estaria faltando para o desenvolvimento de Minas do Camaquã? 

 

Dos 50 questionários distribuídos 27 foram entregues respondidos, mas o índice de 

retorno baseado apenas nestes números não pode ser interpretado como um retrato fiel da 

participação nesta etapa da pesquisa. Algumas pessoas participaram das reuniões mas não 

entregaram os questionários respondidos.  

Outras fizeram o caminho inverso: entregaram o questionário, mas não participaram 

das reuniões. No balanço geral, mais pessoas participaram das reuniões do que entregaram 

questionários, e pode-se afirmar que a participação da comunidade na pesquisa foi dentro do 

esperado, sendo que por vezes, até surpreendeu positivamente. Segue abaixo a tabela que 

reúne os questionamentos e as respostas dos consultados, aqui identificados apenas por 

números.  

Os questionários originais podem ser conferidos na parte de anexos deste trabalho. Em 

função de alguns consultados apresentarem mais de uma resposta para a questão principal, 

essas respostas foram ordenadas na última e maior coluna, em primeira e segunda opção.  

 
 
Tabela 1  
 
Pesquisa de opinião sobre os fatores de desenvolvimento em Minas do Camaquã a partir da 
visão da comunidade. 
 
 
Entrev. Idade Local de 

nascimento 
Tempo de 
Residência 
em Minas 

do 
Camaquã 

Fonte 
de renda 

Integra 
Instit. 
Social

? 
 

Pensa 
em ir 

embora? 

O que falta para o 
desenvolvimento em 
Minas do Camaquã? 

01 37 Caçapava 14 anos Família Sim Sim 1º- Participação Comunitária;  
2º - Apoio Poder Público 

02 28 Caçapava 15 anos Família Sim Sim 1º- Participação Comunitária;  
03 27 Cruz Alta 6   anos Comércio Não Sim 1º- Emancipação;  

2º- Apoio Poder Público 
04 41 Caçapava 41 anos Pr.Serv. Não Não 1º - Participação Comunitária;  

2º - Turismo; 
05 43 Piratini 20 anos Comércio Sim Sim 1º - Participação Comunitária; 
06 45 Sant.B.V. 36 anos Comércio Sim Não 1º - Estrada;  

2º - Saúde 
07 53 Caçapava 6   anos Pr.Serv. Sim Não 1º - Sub-Prefeitura;  

2º - Mineração 
08 26 Bagé 8   anos Comércio Sim Não 1º - Estrada;  

2º - Apoio Poder Público  
09 68 Sant.B.V. 4   anos Aposent. Não Não 1º - Emprego;  

2º - Saúde 
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10 45 Caçapava* 45 anos Aux.Soc Não Sim 1º - Emprego;  
11 43 Caçapava 6   anos Func. 

Publico E. 
Sim Sim 1º - Emprego;  

2º - Apoio Poder Público 
12 48 Sant.B.V. 21 anos Aposent.  Sim 1º - Saúde;  

2º - Emprego 
13 35 Caçapava* 35 anos Comércio Sim Não 1º - Emprego;  
14 40 Caçapava* 15 anos Aposent. Sim Não 1º - Participação Comunitária; 
15 46 Sant.B.V 8   anos Pr.Serv. Não Não 1º - Participação Comunitária; 
16 46 Bagé 37 anos Pr.Serv. Não Não 1º - Participação Comunitária; 

2º - Emprego 
17 59 Caçapava 15 anos Aposent. Não Sim 1º - Turismo; 
18 37 Sant.B.V 20 anos Pecuária Sim Não 1º - Turismo;  

2º - Mineração 
19 59 Sant.B.V    Aposent. Sim Não 1º - Saúde; 
20 47 Caçapava 44 anos Func. 

Público E. 
Não Não 1º - Saúde; 2º - Emprego 

21 53 N. Hamb. 7   anos Aposent. Não Não 1º - Apoio Poder Público; 
2º - Participação Comunitária; 

22 70 Sant.B.V 2   anos Aposent. Não Não 1º - Saúde; 
23 49 Canguçu 2   anos Comércio Não Não 1º - Apoio Poder Público;  

2º - Estrada 
24 34 São Sepé 4   anos Pr.Serv. Não Não 1º - Estrada;  

2º - Turismo 
25 35 Bagé 17 anos Família Sim Sim 1º - Emprego; 
26 19 Caçapava* 19 anos Família Não Não 1º - Emprego; 
27 52 Caçapava* 52 anos Família Não Não 1º - Emprego; 
Fonte: Dados obtidos a partir dos questionários respondidos pelos participantes da pesquisa. 

 

Avaliação das respostas  

 

As primeiras respostas ao questionário indicam a confirmação de algo que pode ser 

observado empíricamente: a faixa etária predominante entre a população de Minas do 

Camaquã é de pessoas com idades entre 35 e 55 anos.  

O equivalente a 59,25% do total de consultados se encontra neste segmento. Apenas 

um consultado declarou ter menos de 25 anos (19), o que representa 3,70% do total. O 

equivalente a 22,22% dos que responderam tinham entre 25 e 35 anos. A parcela de pessoas 

com idades entre 55 e 65 anos foi de 7,4% dos consultados, mesmo índice dos que declararam 

ter entre 65 e 75. Os dados dão conta então do que se pode comprovar visualmente ao se 

conhecer o local: trata-se de uma comunidade rural com poucos jovens.  

Quanto à naturalidade dos consultados na pesquisa 44,44% afirmaram ter nascido no 

município de Caçapava do Sul, e destes, quase metade respondeu ter nascido específicamente 

em Minas do Camaquã. Uma parcela de 25,92% dos consultados declararam ter origem no 

vizinho município de Santana da Boa Vista, 11,11% afirmou ser natural de Bagé, e 18,51% 

dos que responderam ao questionário nasceram em outros municípios como Cruz Alta, 

Piratini, Canguçu, São Sepé e Novo Hamburgo. 
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As respostas ao questionamento relativo ao tempo de residência em Minas do 

Camaquã confirmaram uma suspeita: a de que grande parte dos atuais moradores vive naquela 

comunidade rural há menos de 10 anos. Este público representou 38,46% do total de pessoas 

que responderam ao questionário. Uma das consultadas, com setenta anos de idade, referiu 

morar no local há apenas dois anos, confirmando o fenômeno de migração para a vila de 

pessoas idosas, que buscam ficar mais próximas de um posto de saúde. Dos consultados com 

mais de dez anos de residência no local, 31,25% declararam ter morado a vida inteira em 

Minas do Camaquã. 

Com relação à fonte de renda as respostas também confirmaram que, hoje, a base 

econômica da comunidade de Minas do Camaquã são as aposentadorias. Do total de pessoas 

que respondeu ao questionário, 25,92% informou ter a aposentadoria como fonte de renda. O 

percentual de pessoas que dependem de aposentadorias para sobreviver é bem maior caso for 

levado em consideração o índice de consultados (18,51%) que respondeu ter como única fonte 

de renda o auxílio de familiares, que por sua vez, são aposentados. O comércio (22,22%), a 

prestação de serviços (18,51%), o funcionalismo público estadual (7,40%), benefícios sociais 

como o bolsa família (3,70%) e pecuária (3,70%) também foram citados pelos consultados 

como meios de subsistência.  

Para se tentar chegar a uma idéia aproximada da vida social dos consultados foi 

proposta a pergunta sobre a participação em instituições sociais locais como Igrejas, 

Associação Comunitária, Instituições de lazer e cultura como CTG’s, Clubes e similares. As 

respostas demonstraram que 46,15% dos que responderam ao questionário participa de algum 

tipo de instituição social local, e 53,84% não participam. 

Já no questionamento sobre se o consultado considera a possibilidade de ir embora de 

Minas do Camaquã, 33,33% responderam que sim, e o restante, 66,66% não pensa em 

abandonar a localidade. A falta de emprego em Minas foi à justificativa apresentada por todos 

os entrevistados que responderam sim. Por outro lado, chamou a atenção a contundência como 

alguns entrevistados responderam que não, e o fato de um dos entrevistados ter referido uma 

situação relatada informalmente por muitos moradores de Minas do Camaquã, que chegaram 

a ir embora, mas resolveram retornar: “Já trabalhei em outro lugar e graças a Deus voltei, e 

não pretendo sair daqui, pois aqui é um ótimo lugar para viver”. A resposta tem relação com 

outra, bastante sintomática, em que a consultada refere que “se tivesse dinheiro para manter 

eu e meus filhos iria procurar um serviço fora daqui. Como isso não está sendo possível no 

momento, acho que aqui vou gastar menos”.  
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Concluindo, o retorno dado pelos consultados sobre o quê estaria faltando para o 

desenvolvimento de Minas do Camaquã provoca diversas reflexões quanto ao modo como é 

percebido o termo desenvolvimento em uma pequena comunidade rural. Uma das 

preocupações nesta etapa da pesquisa foi a de tomar todos os cuidados possíveis para não 

influenciar os entrevistados, evitando fazer comentários sobre o conceito, para que eles 

respondessem a esta questão de forma realmente individual, dando um parecer estritamente 

pessoal sobre o assunto. Neste sentido, o questionário foi distribuído antes das reuniões, e 

recolhido com as respostas também antes dos debates realizados sobre o tema.  

Observando a divisão dos resultados e ao mesmo tempo analisando o contexto da 

comunidade naquele momento, avalia-se como normal, e até esperado, o entendimento de 

pouco mais de ¼ dos entrevistados (25,92%) de que emprego é um pré-requisito fundamental 

dentro da abordagem proposta.   

O que de certa forma surpreendeu, foi o fato de outra parcela de ¼ dos entrevistados 

afirmarem faltar participação da comunidade para o desenvolvimento local. Esse retorno é 

interpretado aqui como o reconhecimento de um sério problema, por parte de uma parcela 

significativa da comunidade. Sem participação comunitária a construção de um modelo de 

desenvolvimento sustentável fica inviabilizada, como também ficaria na ausência de 

atendimento às necessidades básicas com saúde. 

Chama a atenção o representativo percentual de consultados (14,81%) que referiram 

entender que, em primeiro lugar, falta saúde para o desenvolvimento de Minas do Camaquã. 

Muitas das pessoas que responderam assim ainda complementaram que especificamente 

querem mais atendimento médico, odontológico, e ambulância gratuita (o uso da única 

disponível em Minas do Camaquã era condicionado ao pagamento de uma taxa para despesas 

com combustível).  O resultado demonstra que ainda falta, portanto, o suprimento deste item 

crucial para a consolidação de um modelo consistente de crescimento. 

Por fim, o número de consultados que relatam faltar estrada, maior do que o número 

de pessoas que referem faltar turismo para o desenvolvimento, indica a consciência de que o 

desenvolvimento de uma nova matriz produtiva no local vai depender também da criação de 

uma infra-estrutura que ainda não existe.  

No próximo segmento aborda-se a etapa das reuniões com os participantes da 

pesquisa, os objetivos desta iniciativa, o método de abordagem adotado nos três primeiros 

encontros, as principais respostas e as possíveis conseqüências dos debates. 
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Debatendo representatividade e desenvolvimento42 

 

 Todas as reuniões realizadas com os participantes da pesquisa seguiram um roteiro 

prévio de condução e organização do debate. Este roteiro iniciava sempre da mesma forma: na 

introdução da conversa eram explicados os objetivos do trabalho e apresentados, de forma 

sucinta, alguns dos resultados do Diagnóstico Rural Rápido realizado em novembro de 2006 

pela turma de mestrandos do CPGExR/UFSM. Basicamente era apresentado o perfil social da 

comunidade percebido por todos os oito grupos que realizaram o diagnóstico, e que 

detectaram problemas como acomodação, desunião, saudosismo, desmobilização e 

desmotivação entre atores sociais em geral e suas lideranças.  

Desta forma, o questionamento inicial era sempre em relação à concordância ou não 

do grupo com o perfil apresentado. A partir daí, as conversas se desenvolviam com o objetivo 

de construir junto com os participantes do encontro uma reflexão sobre representatividade e 

participação comunitária como condição fundamental nos processos de desenvolvimento 

sustentável. A expectativa era de que o debate provocasse a consciência coletiva sobre a 

necessidade de uma maior mobilização, e esta energia tivesse um bom aproveitamento nas 

circunstâncias que se apresentavam.  

Existia, naquele momento, a possibilidade de realização de novas eleições para a 

direção da Associação Comunitária. O pleito na realidade já deveria ter ocorrido em março 

daquele ano, mas fora adiado pelo então presidente da Associação. O adiamento era 

justificado pelo fato de que várias pendências financeiras e burocráticas da instituição ainda 

precisavam ser resolvidas. Somente com a solução destas questões é que seria possível 

repassar a direção da Associação para uma nova administração, possivelmente em fins de 

agosto ou primeira quinzena de setembro, argumentou na época o então presidente. 

Conforme sugestão do orientador deste trabalho os encontros foram realizados 

separadamente, com grupos que representam cada uma das três vilas que integram o núcleo 

social de Minas do Camaquã. Além dos fatores já mencionados de informações sobre certas 

dificuldades de relacionamento entre os núcleos, a intenção desta separação foi a de buscar 

compreender as características sociais particulares de cada grupo. Os nomes dos participantes 

foram modificados com o objetivo de proteger a identidade de cada um. Na parte de anexos 

deste trabalho pode ser conferida a transcrição de um total de oito fitas cassete que contém a 

gravação de todas as reuniões. 

                                                 
42 Explicitar-se-á, aqui, as reuniões e, consecutivamente, discussões, que ocorreram, com o mestrando e a 
população de Minas de Camaquã. 
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Reunião 1: Vila São Luiz43  

  

A primeira reunião teve a presença de um grupo bastante heterogêneo, bem 

representativo da população da vila em questão: a São Luiz.  

A vila São Luiz é hoje geograficamente delimitada como “tudo o que tem do trevinho 

para baixo”, conforme descreveu em certa ocasião um morador do local. Ele se referia a um 

trevo, no alto de uma coxilha na rodovia RS 625, que naquele ponto se torna uma pequena rua 

de localidade rural, cercada de árvores e algumas casas, e que no meio do canteiro central tem 

algumas placas indicativas. Quem segue reto por este caminho atravessa um pequeno trecho 

calçado e volta para a estrada de chão que, após a ponte sobre o arroio João Dias, já faz parte 

do território de Santana da Boa Vista. Em torno de 45 km depois ela desemboca na BR 392, 

que dá acesso a diversos municípios da região. Na rua, quem toma à esquerda vai para as vilas 

Santa Bárbara ou Porto Fé, também por vias sem calçamento, e quem dobra à direita desce 

uma ladeira toda calçada com paralelepípedos já a partir do trevo, que leva para a área central 

de Minas do Camaquã.  

Nesta área central estão localizados o Cine Rodeio, o ginásio de esportes, a maior 

parte dos estabelecimentos comerciais da vila como bares, lancheria, restaurante, um salão de 

beleza, uma livraria, uma farmácia e uma central telefônica. É ali que chega e parte o ônibus 

diário para Caçapava do Sul, e é na São Luiz que antigamente moravam os encarregados de 

setor, geólogos e engenheiros, nas melhores casas de Minas do Camaquã, que hoje são 

residências de comerciantes, professores e aposentados da CBC. 

O grupo que compareceu à reunião era formado por dois comerciantes, dois 

aposentados, um prestador de serviços, duas donas de casa, um auxiliar de enfermagem e uma 

agente estadual de saúde. As duas donas de casa não puderam participar do encontro até o 

final. Alguns professores da escola e outros moradores da vila convidados não compareceram. 

Ainda assim, a participação intensa do grupo que permaneceu até o fim da reunião enriqueceu 

o debate, e deu as tintas para a pintura do quadro que se não expressa à realidade com todas as 

cores, dá no mínimo uma noção bem próxima do cenário e seus diferentes matizes.   

Os moradores da vila São Luiz de forma geral concordaram com o perfil da 

comunidade percebido pelos mestrandos que realizaram o D.R. R, fazendo, porém, algumas 

colocações quanto a traços como a acomodação geral. O aposentado Alaor opinou da seguinte 

maneira: “Muita coisa acontece assim mesmo, mas não é toda a comunidade. Quem viveu a 

                                                 
43 Reunião ocorrida no dia 1º de agosto de 2007, às 18hs, sala de aula da Escola Estadual de Ensino Médio Gladi 
Machado Garcia. 
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vida toda e trabalhou só aqui dentro pensa assim mesmo, mas têm muitos que não. Tem 

muitos de fora que tão morando aqui agora, a maioria agora, então já não é o mesmo 

pensamento”. 

O que ficou muito evidente nesta, e em todas as outras reuniões realizadas, foi o 

sentimento de total pessimismo entre aqueles que reconheceram a necessidade de mais união, 

mobilização e representatividade na busca de soluções para as demandas coletivas. Seu 

Leandro, também aposentado, mas morador recente de Minas do Camaquã, afirmou que: “Foi 

à primeira coisa que eu senti, isso que faz sete anos que eu “tô” aqui, foi esse disque me 

disque, um quer fazer e o outro acha que é feio, o outro acha que é bonito, agora os dois 

dizer que é bonito eu nunca vi. E por isso é que ninguém...as coisas são assim (...)”. 

Já as palavras de dona Luiza deram uma boa idéia de como nasce o sentimento de 

impotência dentro da comunidade. 

 

“Eu concordo em partes aí, tudo tem um pouco de verdade, mas o maior problema 
da nossa comunidade é a ociosidade, com isso vem a falta de motivação pra esses 
problemas que surgem, daí se desmotivam. Nós mesmos aqui, algumas pessoas 
foram convidadas para vir aqui mas não houve aquela motivação, porque já são 
várias vezes que as pessoas recomeçam, que fechou onze anos que a Companhia não 
existe mais, é passado, mas ainda vivem muitas pessoas dentro daquilo, aí vem os 
novos, mas os novos não conseguem adiantar porque dependem desses outros que 
estão acomodados, eles tão acomodados porque eles já tem a vida deles e tal, então 
eles não tem necessidade de acordar (...)”. 

 

O inconsciente coletivo pessimista cresce alimentado por pequenas atitudes e 

comportamentos diários, relatados de diversas formas pelos entrevistados. Abaixo, uma 

relação de exemplos expressos no discurso dos participantes do debate: 

 

• (...) a gente até já fez, até teve vezes aqui que a gente juntou o lixo da rua, mas isso é 

uma coisa que a gente acaba sendo até mal visto muitas vezes, porque aí tem aquele 

grupo ali que fica lá, sentado, só cuidando a vida dos outros, e que diz assim “mas o 

quê que fulâna quer aparecer, tu ta trabalhando na prefeitura?  

• (...) eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro uma praça, eu se tiver que plantar 

uma árvore eu faço isso, eu comecei a fazer um trabalho aqui na praça do hospital, e 

essa praça do hospital ta igual a um paradouro de animais, mas eu desisti porque 

vaca, cavalo, e Deus o livre tu reclamar, se tu reclamar tu arruma um inimigo (...). 

• (...) então a gente fica inimigo por causa disso! E o quê que acontece, as pessoas 

acabam se retraindo o seu canto, ficando lá muitas vezes muito deprimidos, pelo que 

vê, e não pode fazer nada, porque tu não tem o apoio de ninguém, fica só tu. 
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Na conclusão do debate que durou em torno de três horas, os participantes 

combinaram entre si a realização de um novo encontro, possivelmente um jantar, com novos 

convidados, para que fossem discutidas as principais reivindicações dos moradores da vila 

São Luiz. Definidas essas demandas, elas seriam registradas em um documento a ser entregue 

para a próxima direção da Associação de Moradores, que a princípio seria escolhida naquela 

época. A eleição porém, não foi realizada no período previsto. O jantar também acabou não 

acontecendo, pela demonstração de desinteresse da maioria dos moradores segundo a pessoa 

que tentou organizar a reunião. Apesar da apatia dominante algumas pessoas acabaram se 

motivando, e participaram ativamente de outras reuniões realizadas, conforme poderá ser 

conferido nos próximos segmentos.  

 

Reunião 2: Vila Santa Bárbara44
 

                              

 A reunião na vila Santa Bárbara foi a que teve o menor número de participantes, o que 

em parte, pode ser explicado pelas características de sua população.  

 A Santa Bárbara é uma vila intermediária, localizada entre a vila Satélite e a vila São 

Luiz, e das três, é a que tem a menor quantidade de moradores.  

 Na vila, que fica de frente para a barragem João Dias, as casas tem diversas 

configurações: em alguns setores grandes pavilhões mistos, de alvenaria na frente e madeira 

no fundo, foram divididos em pequenas residências de dois dormitórios, com separação 

interna também de madeira.  

 Em outras áreas da Santa Bárbara as residências são individuais e um pouco maiores, 

com três dormitórios, construídas somente em alvenaria. Um supermercado, uma rua principal 

calçada com paralelepípedos que dá acesso à vila e à barragem, e uma praça central com 

quadra esportiva, são os aparelhos urbanos de maior destaque no local. Na entrada da vila 

também está localizado o grande pavilhão de alvenaria que no passado foi um alojamento 

coletivo de operários solteiros. Hoje o prédio pertence ao Projeto Portal,  e hospeda 

participantes de seus eventos de ufologia e eventualmente outros grupos que realizam 

pesquisas ou visitas turísticas em Minas do Camaquã.   

Uma boa quantidade de casas da vila permanecem ainda hoje abandonadas. Outras 

estão sendo reformadas. Ali viviam antigamente as categorias básicas de trabalhadores da 

                                                 
44 Reunião ocorrida no dia 2 de agosto de 2007, às 14hs, residência de um dos participantes. 



 129 

mineração de cobre. Hoje, a maioria das residências da vila é propriedade de pessoas que 

vivem em outros municípios, moradores eventuais que só vão para Minas em finais de 

semana, feriados prolongados ou período de férias, para lazer e descanso.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Participaram do encontro apenas quatro pessoas - um prestador de serviços, uma 

artesã, e dois aposentados da C.B.C. Entende-se, porém, que a qualidade dos participantes do 

debate na vila Santa Bárbara compensou a falta de quantidade, e que seus depoimentos 

representam com muita fidelidade a forma de pensar e agir de uma significativa parcela da 

população local. Das respostas aos questionamentos sobre perfil da comunidade e principais 

dificuldades enfrentadas no processo de desenvolvimento, destacam-se as seguintes: 

 

• ...é que isso é cultural né Angélica, é cultural, a mineração sempre gerou muito 

dinheiro, muita riqueza, e muita ganância, muita cobiça, uns querendo derrubar os 

outros, muita concorrência, isso foi cultural, mas passou, a mineração terminou, 

então eu espero que a cultura da ganância, da desordem, da intriga, da fofoca, passe 

também né, terminou,...; 

• Não aceitam a opinião do outro. 

• Alguém sempre tem que ser o chefe, ou o mandante, ou o patrão, ou o maior ou o 

superior, por causa que lá, antigamente, era assim. Desunião, o principal é desunião. 

Eles ainda querem manter a hierarquia social de antigamente, digamos assim, que o 

seu fulano mandava.  

• Desesperança. Não se acredita mais em nada. 

• Com conscientização né? Às vezes fazem reunião aí, então aquilo vira num bate-boca 

não é mesmo? Um bate-boca que metem coisa que não tem nada a ver com aquilo 

que, com aquele ponto da reunião... 

• ...na hora de uma eleição é assim, “há, eu vou me candidatar antes que fulano pegue, 

porque eu não gosto do fulano”, e aí tu ganha a tua eleição, e aí tu te acomoda... 

• Era sim ou não e a diferença parece que foi só de 26 votos só,...apoiando a chapa 

dele, e a outra era tudo contra. 

• Os contra não queriam que ele pegasse mas não fizeram uma chapa. É tudo assim, se 

puxa pro pessoal.... 

• Como é que eu vou deixar a minha vida pessoal e me envolver com a de todo mundo? 

Pra presidência da Associação tem que ser alguém que se dedique integralmente, que 

tenha uma fonte de renda garantida, que tenha a idéia aberta... 
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• ...eu até não entendo porque que querem a Associação, eu não entendo, porque nem 

remunerado é esse cargo, e vira e mexe não fazem é nada, vira e mexe dá em nada! 

Então tem que ser gente nova, tem que ser gente nova. Eu não sei o quê que o Mario 

pensa disso, mas eu acho que... 

• Mas eu não posso! 

 

Reunião 3: Vila Satélite45  

 

 O encontro realizado na Satélite foi o que teve o maior número de participantes, 

devido a uma coincidência: no mesmo dia e local, mas em um horário posterior, seria 

realizada uma reunião dos moradores com um secretário municipal de Caçapava do Sul, 

organizada por uma liderança da vila. Aos convidados para participar do debate promovido 

pela pesquisa somaram-se então os convidados para a reunião com o secretário.  

De acordo com a liderança que organizou, o encontro tinha como objetivo uma 

conversa entre os moradores e o secretário, que tinha uma certa ligação com Minas do 

Camaquã. Ele buscaria naquela oportunidade uma lista de nomes de pessoas que 

manifestavam necessidade de consultas com um profissional da rede pública municipal de 

saúde especialista em oftalmologia. A liderança explicou ainda que aquele tipo de 

procedimento já tinha ocorrido outras vezes, para a marcação de horários com dentistas por 

exemplo, e que esta, era a alternativa encontrada por ela para garantir consultas médicas pelo 

SUS na sede do município. A reunião acabou não acontecendo com a presença do secretário, 

que justificou por telefone para a liderança local problemas de transporte como motivo para 

ter que cancelar sua ida a Minas do Camaquã naquela ocasião. 

O debate sobre o problema da representatividade enfrentado naquele momento pela 

comunidade, bem como sobre os entraves ao processo de desenvolvimento local de forma 

econômica, social e ambientalmente sustentável, se deu então com a presença de 32 pessoas, 

número surpreendente para o padrão de reuniões desse tipo em Minas do Camaquã. Seguem 

então abaixo alguns dos comentários mais representativos dos participantes sobre as questões 

discutidas. 

 

• Antes de condenar os outros tem que corrigir os seus erros também né? Porque a 

gente vai atrás, mas tem pessoas que dizem assim ó, como é que a fulana consegue e 

                                                 
45 Reunião ocorrida no dia 3 de agosto de 2007, as 13h30, antigo clube dos funcionários da CBC. 
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eu não consigo? Só que às vezes eu vou atrás é até pra outras pessoas, nem é pra 

mim, e as pessoas dizem assim, “o que é que tu tá ganhando com isso?” Eu não ganho 

nada. Porque esse negócio aqui na vila do ...(então secretário municipal de turismo de 

Caçapava do Sul) conseguir oculista, ele vem, ele leva os nomes, agora mesmo ele 

ligou, que quer pegar os nomes do pessoal que quer oculista, e eu vou mandar, pelo 

primeiro que for pra Caçapava eu vou mandar os nomes tudo pra ele, e aí me 

perguntam o que é que eu tô ganhando com isso, eu não tô ganhando nada, eu acho 

que se todo mundo fizesse um pouquinho, eu acho que melhorava um monte. 

• Eu acho que realmente um dos principais problemas aqui da comunidade é esse, é a 

desunião, eu acredito que a comunidade inteira tinha que ter uma conscientização, de 

que pra mudar Minas do Camaquã depende de cada um, essa história de votar em 

fulano ou siclano, que podem trazer alguma coisa pra cá, eu infelizmente em política 

eu não acredito, e se a gente esperar que eles vão fazer alguma coisa por aqui, eu 

acho que nunca vai sair do que é hoje, então é principiar uma conscientização das 

pessoas, se cada um fizer a sua parcela, se cada um respeitar a liberdade do outro, se 

ao invés de achar os defeitos cada um começar a admirar mais as qualidades das 

pessoas, porque  um exemplo é o nosso próprio CTG, que a cada patronagem que 

passa, a que termina, é uma dificuldade pra encontrar uma nova pra seguir levando 

adiante o nosso CTG, não é? 

• A coisa sempre é particularizada né, a vila aqui por exemplo, se briga por alguma 

coisa, tem um amigo meu por exemplo que levou uma reivindicação daqui, um abaixo 

assinado lá na Vivo (empresa de telefonia celular) pra ver se conseguir uma antena 

melhor pra cá, e não deu certo... 

• Mas assim ó, o problema é que o Juca, teve quilos de gente que criticou ele, “isso daí 

é coisa do PT, eu não vou assinar”, teve gente, a Teresa, “o que é que tú tá ganhando 

com isso daí...” (demonstrando que dona Teresa, que pouco antes relatou sofrer com 

essa pergunta, agiu da mesma maneira com seu Juca); Todo mundo critica, o Juca 

mesmo, peso de gente criticou...quando um se mobiliza pra fazer alguma coisa assim 

ó, cai trinta em cima dele pra derrubar... 

• E aqueles trinta não faz... 

• Olha, eu era uma que gostava muito de fazer as coisas, mas eu parei, eu cansei, bah, 

eu gostava de ajudar, mas vou dizer, eu tô bem acomodadinha... 

• Tem que ser, é cada um por si e Deus por todos... 
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• E não adianta a gente querer fazer as coisas, ajudar, que não adianta. Sempre tem 

um...com homem então é melhor não fazer nada, e pronto. A comunidade perde, mas 

não tem importância. Eu sou bem acomodada mesmo. 

• Eu acho assim, que quem votou também, porque foi colocado assim, digamos, goela 

abaixo das pessoas, porque não tinha outra alternativa, então assim, colocaram 

fulano, ciclano, e a maioria das pessoas que votou nem conhecia, sabia que não 

morava aqui, então, como é que tu vai cobrar de uma pessoa que mora lá em 

Caçapava, tinha gente até de Porto Alegre na chapa, então eu achei um absurdo 

aquilo dali. 

• Olha, eu vou ser bem sincera, eu não concordo com isso de Associação, eu acho que 

tinha que ter aqui uma Sub-prefeitura, Associação até hoje não deu certo, então eu 

acho que uma Sub-prefeitura seria o ideal. Porque a pessoa vai estar ganhando pra 

trabalhar aqui, e aí a gente vai ter pra quem reivindicar, e eu acho que vai ser melhor 

porque aí vai ser o mesmo que falar com o Prefeito. 

• Há quantos anos nós estamos tentando fazer alguma coisa aqui e é sempre as mesmas 

oito ou nove pessoas. É sempre os mesmos nove, faz uns três ou quatro anos que a 

gente tenta e faz algum curso e coisa, sempre as mesmas nove pessoas... 

  

A reunião com os moradores da vila Satélite durou em torno de 4 horas. Durante este 

período ocorreram vários momentos de tensão entre os participantes, em função de 

divergências de opiniões sobre os mais diversos assuntos. Foram demonstrações muito 

contundentes da forma como normalmente ocorrem as discussões na pequena comunidade, 

tendendo sempre para a personalização das questões mais polêmicas.  

Em um desses momentos foi abordado o problema da diferença entre a vila Satélite e 

os demais núcleos populacionais de Minas do Camaquã. Uma liderança presente manifestou 

sua discordância sobre o assunto, afirmando que, na sua opinião, não existiam problemas de 

integração ou desatenção de parte dos órgãos competentes em relação à vila. A manifestação 

provocou um burburinho geral, com várias pessoas tentando responder ao mesmo tempo,  em 

uma sinalização de contrariedade geral em relação à opinião que acabara de ser colocada. Foi 

feita então uma intervenção no sentido de tentar organizar o debate, e para isso, convocada 

uma votação simples. Praticamente todos os presentes levantaram a mão para expressar sua 

opinião de que a Satélite e seus moradores sofriam sim uma discriminação explícita, e 



 133 

histórica: “Antigamente era assim, o engenheiro podia vir até aqui, mas o peão não podia ir 

até onde morava o engenheiro”, opinou um dos participantes.  

A abordagem deste problema acabou provocando um silêncio constrangedor no 

ambiente logo após a votação. Este silêncio se repetiu diversas vezes, principalmente nas 

ácidas recordações de alguns moradores sobre episódios delicados da história local, como 

uma tentativa de criação de uma horta comunitária, que foi abandonada pela absoluta falta de 

participação da comunidade. Em todas essas ocasiões a expressão de um pessimismo 

generalizado: “É que quantas vezes já foi tentado, tentado e retentado e NÃAAO A-DI-AN-

TOU! Quantos anos!, bradou em voz alta uma das participantes em determinado momento do 

encontro. 

O debate com um bom número de participantes, cheio de manifestações por vezes 

raivosas e carregadas de desilusões, serviu no entanto como uma espécie de “catarse” de todo 

negativismo aflorado na voz de algumas lideranças.  

A mediação buscou o tempo inteiro a manutenção do respeito aos pontos de vista 

divergentes, e a recuperação e valorização de episódios que contrariam o sentimento de 

desagregação predominante, como as diversas ocasiões em que a comunidade se mobilizou 

para socorrer moradores que enfrentaram problemas de saúde, realizando jantares, bingos e 

outras iniciativas que coletaram recursos e se constituíram em apoio para a pessoa em 

dificuldade. 

 Essa valorização de algumas pequenas ações solidárias entre os moradores parece ter 

tocado muitos participantes, que no fim do encontro concluíram que era necessário fazer algo 

em relação ao problema da crise de representatividade vivida pela comunidade naquele 

momento. Os presentes combinaram então a solicitação de uma reunião com a direção 

Associação Comunitária, para que o presidente prestasse esclarecimentos sobre a situação. A 

reunião acabou sendo realizada 15 dias depois, no dia 18 de agosto. Foi mais um encontro 

marcado por diversas situações de tensão, mas que também serviu como momento de reflexão 

e exercício de diálogo entre os presentes.  

Reunião da comunidade com o presidente da Associação Comunitária46 

 

Na época em que foi realizada a reunião, em virtude da crise na Associação 

Comunitária, os moradores da localidade de Minas do Camaquã continuavam a enfrentar 

problemas como a falta de coleta de lixo, de lâmpadas para a rede de iluminação pública e de 

                                                 
46 Reunião ocorrida no dia 18 de agosto de 2007, as 15hs, no Cine Rodeio. 
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médicos no posto de saúde, entre vários outros. Os salários dos funcionários da Associação, 

que realizavam grande parte dos serviços básicos, permaneciam atrasados. Três funcionários 

tinham sido demitidos, mas nenhum deles havia recebido até aquele momento as indenizações 

trabalhistas a que tinham direito. 

A situação complicada levava muitos moradores a acreditar que o presidente da 

Associação dificilmente compareceria ao local para prestar esclarecimentos. Várias pessoas 

comentavam que já haviam tentado anteriormente, sem sucesso, entrar em contato com ele em 

busca dessas informações.  

A expectativa negativa, no entanto, não se concretizou. O presidente da Associação 

compareceu e respondeu as perguntas de um público formado por aproximadamente 40 

pessoas. Para tanto foi necessário um delicado trabalho de mediação entre o convidado e o 

público. Com esta mediação foi possível manter a conversa em um tom respeitoso e objetivo, 

nas diversas ocasiões em que o enfoque do assunto foi desviado, e o debate esteve próximo de 

se transformar em troca de hostilidades. 

Não cabe aqui discutir o mérito dos argumentos apresentados pelo então titular da 

única entidade representativa dos interesses da comunidade em questão naquele momento. 

Vale ressaltar no entanto a importância desses esclarecimentos, e dos problemas causados 

pelas dificuldades de comunicação entre moradores e Associação, moradores e Prefeitura e 

desta com a Associação. A questão ficou muito evidente no encontro. Diversos exemplos 

desta dificuldade foram apresentados, tanto pelo presidente quanto pelos demais participantes, 

que relataram tentativas isoladas, distorcidas e frustradas de busca de esclarecimentos e de 

estabelecimento de um diálogo entre todas as partes envolvidas no problema. Abaixo seguem 

os principais trechos de depoimentos que comprovam essas dificuldades de comunicação e 

que dão detalhes dos motivos da crise administrativa da Associação Comunitária:  

 

• E qual é a nova diretoria que vai querer pegar um rabo de foguete desses? 

• É, na realidade o que é que aconteceu, entre Associação e Prefeitura o que é que 

aconteceu? O atraso no repasse da verba, isso me sacrificou um monte né, isso foi 

uma questão que foi crucial, então, aí nesse momento tu vai fazer uma renovação de 

convênio, aí vence uma negativa estadual, vence uma negativa não sei o que lá, e aí, 

estoura aonde, estoura no Presidente da Associação, se eu não tô com as negativas 

em dia, eles não renovam o convênio, e esse foi o mal que me aconteceu, eu esperando 

pela renovação de convênio, aí o pessoal “amanhã, não, vem depois, é, o fulano 

viajou, e tal”, e todas essas questões acabaram me crucificando.. 
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• Eles fizeram, eles aprovaram 160 mil reais pra o ano passado, na Câmara de 

Vereadores, aí numa reunião com o Erli (José Erli Vargas, então prefeito de Caçapava 

do Sul), ele disse não, nós vamos fazer um convênio de 96 mil reais no ano, 8 mil por 

mês, aí eu aleguei bom, mas como, se foi aprovado 160 pela Câmara de Vereadores, 

como é que vocês vão repassar 8 mil por mês, 96 ao ano, não tem como sobreviver, 

não, aí o Secretário da Fazenda entrou na jogada e disse o seguinte, nós gastamos 

mais de 10 mil reais só com a captação d’água, com o abastecimento d’água, energia 

elétrica, ou seja, dá mais de 100 mil reais, com os 96 praticamente 200 mil nós 

estamos gastando só com a Mina do Camaquã, nós estamos ultrapassando os 160 mil 

reais, isso foi dito pelo Secretário da Fazenda pra mim, então naquele momento eu 

assinei o convênio no ano passado no caso, de 8 mil por mês, porque eu tinha que 

resolver a situação, os funcionários estavam sem pagamento, embora a maioria 

estava com adiantamentos no nosso caixa interno, então eles alegaram o seguinte, a 

Corsan vai assumir esse ano, só que a Corsan não assumiu, esse ano agora que a 

Corsan assumiu, em fevereiro, então nós viemos patinando desde o ano passado...; 

Esse aviso foi dado, eu fiz uma reunião em outubro do ano passado com o Prefeito, 

com o Vice, e com o Secretário da Fazenda, a Rosilda, a Vereadora, tava junto, 

presente, e eu disse pra eles ó, nós vamos chegar no fim do ano e não vamos ter 

recurso pra pagar 13º, não vamos ter recurso pra pagar o INSS, pagar o FGTS, e foi 

o que aconteceu, aí virou naquela novela toda, e nós esperando, e aí vencendo 

negativas, veio toda aquela história de negativas, venceu negativa estadual, Receita 

Federal... 

• Eu queria saber assim Vicente, se tu tivesse feito mais reuniões aqui com o povo das 

mina aqui, com o pessoal, a associação tivesse aberto essa possibilidade da reunião e 

tentado pegar o pessoal aqui como força, tu não teria resolvido mais fácil esse tipo de 

problema? Porque tu mesmo sabe, eu andei fazendo um levantamento, que eu tinha 

vontade de colocar uma chapa pra concorrer na eleição, aí devido a todos os 

problemas que eu levantei antes, tipo eu fui na Secretaria da Fazenda, eu fui na 

Prefeitura, então aqui tu coloca de uma maneira, lá eles colocam de outra, então eu 

queria saber assim, porque a gente vai lá por exemplo e a conversa é uma, tu aqui pra 

nós a conversa é outra, então não teria sido muito mais fácil, e melhor, o povo todo 

reunido contigo tu não teria resolvido esse problema melhor?  

• Não, eu concordo, realmente deveria ter tido mais reuniões, agora é o seguinte, quero 

deixar bem esclarecido aqui o seguinte, as pessoas em vez de vir perguntar o que é 
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que tava acontecendo o que é que faziam? Ligavam pra Rádio Caçapava, ligavam pra 

um vereador de situação, aí o pessoal me ripava na Rádio Caçapava, o pessoal nunca, 

nunca a situação chegou assim pra mim e disse “escuta Vicente, o que é que tu tá 

precisando? Tu precisa de alguma coisa? Aonde tu anda? Ou eu to na Mina ou eu tô 

no escritório em Caçapava, nunca, nunca recebi uma ligação de ninguém pra me 

dizer assim olha, eu quero te ajudar, eu quero te dar uma mão, nunca, nunca 

aconteceu, e eu tô aqui pelo seguinte ó, eu só quero dizer uma coisa, eu não tô aqui 

pra mentir pra ninguém, eu tô dizendo o que aconteceu de verdade, é o que aconteceu, 

é a realidade, o que eles dizem lá eu sei que eles distorcem muitas coisas, agora eu tô 

aqui pra dizer a verdade, eu não tô aqui pra mentir pra ninguém... 

• O Vicente mesmo, eu cheguei pra ele, eu manifestei pra ele a vontade de colocar uma 

chapa, como todos aqui na Mina sabem, inclusive eu procurei umas pessoas aqui pra 

formar essa chapa junto comigo, e lá, eu fui pra ver também como está a situação, 

porque, um falava uma coisa e o outro falava outra, eu te procurei várias vezes aqui 

na Mina e não consegui falar contigo, né, essa é a verdade, né, não tô dizendo que tu 

tá aqui pra mentir porque desde que eu te conheço, pra mim, tu nunca mentiu, não tá 

se colocando a integridade, tua, no caso, não tô colocando isso aí, pra mim, até prova 

em contrário tu é uma ótima pessoa, entendeu, só que lá eu soube outra coisa, a 

Secretaria da Fazenda, inclusive é o Elbio né, o Secretário, ele colocou pra mim que o 

que tava faltando, que tava tudo atrasado era o problema das negativas e que tu não 

apresentava as negativas, e que o dinheiro tava pronto pra ser repassado. 

• É, na realidade Juca, o que tinha, na Prefeitura tinha 16 mil reais, presos, por falta de 

negativas, que acabou vencendo e tal, mas antes do vencimento dessas negativas, eu 

procurei eles em Outubro, através da vereadora Rosilda, do PMDB, e disse pra ela 

“Rosilda eu vou ter um problema no fim do ano, esses 16 mil só vai dar pra pagar o 

pessoal, eu não vou ter recurso pra pagar o INSS e não vou ter recurso pra pagar o 

FGTS”, aí falamos com o Prefeito e o Prefeito na hora se disponibilizou e disse que 

não teria problema nenhum, aí trancou na Secretaria da Fazenda, porque que tem 

esse recurso? Eu quero o recurso pra pagar o INSS e o FGTS, tem que pagar as 

obrigações, aí o Secretário Elbio disse que não podia ser bem assim, que tinha 

problemas com o Tribunal de Contas e tal, aí eu disse “mas escuta, como que o 

Tribunal de Contas vai contestar?”, contestar uma coisa que vocês disseram que a 

Corsan ia assumir lá na Mina, e não assumiu, assumiu este ano, em Fevereiro, então 

nós vinha patinando com problema de bomba, problema de motor, de hidráulica, é 
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encanamento estourado, então tudo isso aí vinha acontecendo, vinha acumulando, 

então tu vai tirar recurso da onde? Tu vai roubar? Não, o governo não pode roubar, 

então tu tem que esperar recurso do poder público, ou ele assume ou não assume, 

então naquele momento, os 10 mil reais que eles mandavam no ano retrasado não 

poderiam ter reduzido a 8 mil, como chegaram a dizer na Rádio Caçapava, o 

vereador Pedro Gaspar disse, que eu tinha feito um acordo com o Prefeito de redução 

de valores, eu nunca, nunca fiz acordo nenhum com o Prefeito, ele simplesmente disse 

“olha eu revi, o valor, porque a Corsan vai assumir na Mina, e o recurso que eu tô 

mandando pra vocês, mais o recurso que eu pago de energia, da captação, ultrapassa 

200 mil reais.” É a informação que eles me davam, então eu digo, “o que é que eu ia 

fazer, ia pressionar os caras como?” 

• Eu quero dizer o seguinte ó, na realidade a gente cobra que o Vicente não fez 

reuniões, mas nós também, porque que ele não fez reuniões e não chamou a gente, 

mas e porque que nós não fizemos reuniões e não chamamos ele, porque que a gente 

então não se mobilizou e não fez o que tinha que fazer? Não, ele tava fazendo o 

trabalho dele porque ele tem família pra sustentar, então ele não pode se omitir do 

trabalho dele, porque esse cargo de Presidente de Associação é um cargo gratuito, um 

cargo voluntário, que o cara se dispôs a assumir pra melhorar essa comunidade e ele 

ficou so-zi-nho, completamente sozinho, porque nós todos nos omitimos, e eu aqui 

diante dele, apesar de ser amiga particular dele, mas como pessoa da comunidade, 

que faço parte, queiram ou não, eu faço parte dessa comunidade, quero pedir 

desculpas Vicente, desculpa porque eu também me omiti, porque eu era também pra 

ter feito alguma coisa e não fiz, tu sabe, a única coisa que eu fiz foi tirar uma manhã 

na Prefeitura pra pedir por essa comunidade, que o Lúcio me recebeu muito bem por 

sinal, muito bom de conversa e não faz nada, que tu não fala, tu nem pode mesmo, 

mas eu posso dizer, a Prefeitura também podia ter feito mais pela nossa Associação e 

não fez, então eu quero pedir desculpa porque a gente aqui todo mundo sabe achar o 

Vicente pra pedir, quero isso, quero aquilo, consegue não sei o quê, a bem poucos 

dias, que a Associação não tem nada mais a ver com água, que a Corsan assumiu, 

foram, no descanso dele, foram lá na casa dele procurar pra resolver peça e não sei o 

quê porque senão a comunidade ia ficar sem água, mas isso a comunidade não fica 

sabendo, tá, então muito obrigado. 

• É o seguinte, o Vicente disse que o Prefeito vetou um certo,  uma certa quantia que já 

estava disponibilizada. Se essa quantia já veio lá da Câmara de Vereadores né, no 
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orçamento, como é que o Prefeito vai sancionar isso, ou vai vetar, depois, na metade 

do ano, ou um ano depois? Então isso aí fica meio complicado pra gente entender né? 

Por causa que foi liberado lá pela, foi um orçamento dado lá, de 160 mil né, e depois 

só apareceu 96, então como é que o Prefeito pode vetar uma coisa que já tá em 

andamento e que tá no orçamento, o dinheiro tem, então é isso aí que eu queria que tu 

explicasse melhor, porque, como é que ele vetou isso daí, um pedaço né, ele sabia que 

a Corsan ia assumir, tá, mas ele sabia também que nós tínhamos aumento de serviço, 

que nós tínhamos aumento de salário, que o INSS aumentou, que todos os recursos 

que tu pagou como eu sempre tava te dizendo Vicente, eu não tenho nada contra a 

pessoa Vicente, e nem contra o Presidente, o problema é que eu cansei de te dizer “tu 

não tem, tu não tem poder aquisitivo na mão” , isso eu te falei quantas vezes né, só 

que a gente sai daqui e vai lá pra perguntar as coisas né, como o Juca falou né, então 

eu queria que tu explicasse melhor pra nós aí como é que é que esse orçamento saiu 

da Câmara um “X” e depois de um ano e pouco o Prefeito vetou metade quase, vetou 

60, 60 e poucos mil, porque era 160 né, e ficou em 98 né? 

• 96. É, na realidade na reunião com o Prefeito, a gente foi fechar o convênio, no ano 

passado, e eles me chamaram lá, passou Janeiro, passou Fevereiro, o Prefeito tá de 

férias, o Fulano saiu de férias, o Élbio tá de férias, então, passou Janeiro, Fevereiro, 

Março, em Abril a gente foi fechar o convênio, e no momento do fechamento do 

convênio o Prefeito chegou e disse “olha, nós vamos fechar o convênio em 7 mil reais 

por mês”, aí eu não, como 7 mil reais, tem que ser 10 mil reais, tem que ser o mesmo 

valor do ano passado no mínimo porque a Corsan não assumiu lá na Mina, e 10 mil 

reais nós já tinha patinado no ano retrasado, então não teria como nós com 10 mil 

reais não sobreviveria talvez no ano passado, aí o Prefeito alegou o seguinte, isso em 

Abril do ano passado (2006), “nós vamos fechar em 8 mil e não adianta calçar o pé, 

eu vetei e tá vetado e pronto”, foi a alegação dele... então, eu acabei fechando o 

convênio.  

• É, mas eles tinham que estar aqui porque aí eles iam ter que falar a verdade, porque 

aí, nisso a gente vai lá e eles dizem uma coisa, aí aqui já é outra, os da Corsan dizem 

outra, tinha que estar todos juntos porque aí sim, iam conversar e iam se entender 

todos juntos... 

• Eu e alguns presentes aqui, a gente se propôs a te ajudar, tu lembra disso, e tu nunca 

nos procuraste, e outra, eu pessoalmente, me propôs a continuar a cuidar do 

cemitério, porque quando eu peguei a diretoria o cemitério estava abandonado, e me 
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propôs, e tu “não tem problema”, não é? Tá, passou um mês e eu fui lá no escritório, 

e tu me disse “não, não pode continuar cuidando do cemitério, porque nós 

já...(inaudível...), então existe muita picuínha, que às vezes a gente se omite até de 

ajudar...(inaudível); ...e ele está dizendo que a comunidade não se propôs a ajudar, 

que ele ficou sozinho... 

• Dona Maria, na realidade é o seguinte ó, eu errei, tenho certeza que errei, mas a 

senhora também errou, porque no momento em que a Sra. ligou pra Caçapava se 

propondo a fazer alguma coisa no cemitério voluntariamente... 

• Eu não liguei! 

• Não, mas o pessoal me ligou, o pessoal da diretoria me ligou e disse que a Sra. se 

propôs de limpar o cemitério e tal, mas abatendo da sua água, não foi isso? Foi a 

informação que eu tive. Que a Sra. ia pagar uma pessoa pra fazer a limpeza...sim, era 

a informação que eu tinha né Dona Maria, eu to indo pelo que estão me falando, 

então é isso que acontece, as pessoas distorcem as coisas, e isso não pode acontecer. 

 

Neste momento foi feita uma intervenção para acalmar os ânimos e reconduzir o 

debate para o foco principal da discussão, tal como ocorrido em várias outras ocasiões, 

conforme já mencionado anteriormente.  

Apesar dos diversos momentos de animosidades a  reunião terminou em um clima 

positivo. Vários participantes procuraram o presidente da Associação no final, e foram feitos 

pedidos mútuos de desculpas por eventuais “mal entendidos”.  

O comentário geral era sobre a importância dos esclarecimentos sobre os fatos, e sobre 

a necessidade de se ouvir a versão da Prefeitura sobre o assunto. Neste sentido foi organizada 

uma comissão de representantes locais que junto com o presidente da Associação, procuraria 

o prefeito na semana seguinte para solicitar uma reunião deste com a comunidade.  

O presidente da Associação Comunitária também determinou uma data para a 

realização da eleição da nova diretoria, que acabou não sendo cumprida, por causa da 

continuidade do atraso na regularização da situação financeira da entidade.  

A crise administrativa ainda se arrastou então por vários dias. Logo após a reunião 

pelo menos um grupo de moradores de Minas do Camaquã tentou articular uma chapa para 

concorrer à eleição, mas como o processo dependia da resolução das pendências da 

administração da Associação, nada pode ser definido. 

Precisamente dois meses depois da reunião, estiveram em Minas do Camaquã o 

prefeito de Caçapava do Sul, junto com seu vice, o secretário municipal de turismo e o 
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procurador jurídico da Prefeitura. Foram para resolver a situação, conforme esclareceu já de 

chegada o chefe do Executivo municipal. 

 

Reunião da comunidade com o prefeito de Caçapava do Sul47 

 

A área mais central da pequena cidade mostrava o que podia ser visto em qualquer 

outro ponto da vila. 

Ao redor das várias lixeiras que transbordavam, muita sujeira espalhada, mau cheiro, 

moscas e centenas de sacos de lixo acumulados, alguns rasgados pelos cães e outros animais 

como cavalos e vacas, que perambulavam soltos pelas ruas em busca de alimento.  

O pasto alto que crescia nas áreas verdes, canteiros e praça central, aumentava o 

aspecto de abandono.  

Em um dos cantos da tela de arame que cerca a pracinha infantil, pedaços de balanços 

e gangorras quebradas demonstravam a total falta de conservação do local.  

A poucos metros dali, atiradas pelo chão, garrafas vazias de cachaça e restos da cerca 

de madeira da varanda do Cine Rodeio, também quebrada em várias partes por atos de 

vandalismo, completavam a triste paisagem de decadência.  

Este era o cenário para quem chegava na localidade de Minas do Camaquã na manhã 

do dia 18 de outubro de 2007. Uma demonstração de que tudo o que era público ali, não 

estava sendo devidamente cuidado.  

A comitiva do prefeito chegou poucos minutos depois do horário combinado. Na 

chegada um transtorno constrangedor - a reunião não pôde ser realizada dentro do prédio do 

Cine devido à total escuridão no local. A energia elétrica do prédio havia sido cortada dias 

antes, por falta de pagamento.    

A situação obrigou então alguns dos presentes a buscar lá dentro os grandes bancos de 

madeira do Cine, que foram colocados para fora e dispostos ao lado da porta na forma de um 

hexágono. Foi assim que o público presente se acomodou para ver e ouvir o prefeito, que em 

uma das pontas da forma geométrica iniciou seu discurso.  

O possível desenvolvimento econômico e geração de empregos decorrente do apoio 

municipal a projetos como a fruticultura e olivicultura, que estavam sendo implantados em 

outras localidades rurais de Caçapava do Sul naquele momento, foi o tema abordado pelo 

político no início de sua fala.  

                                                 
47 Reunião ocorrida no dia 18 de outubro de 2007, às 9hs, em frente ao Cine Rodeio. 
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Logo em seguida, após o breve relato de outras realizações positivas de sua 

administração, o prefeito passou a explicar os motivos da ida dele e de seus assessores à 

Minas do Camaquã.  

A gravação ficou bastante prejudicada em virtude de ter sido realizada em um lugar 

aberto, ao ar livre, o que acrescentou vários tipos de ruídos, como o de vento, ao áudio 

captado pelo aparelho. O grande número de pessoas presentes, falando ao mesmo tempo, foi 

mais um fator de poluição sonora que dificultou a posterior transcrição das gravações.  

Ainda assim, o gravador mais próximo do prefeito tornou sempre possível identificar 

com clareza a voz dele. O que por vezes se tornou muito difícil de entender foi o teor do 

discurso, as mensagens e interpretações do chefe do executivo sobre o problema em questão.  

Os argumentos do político freqüentemente foram expressos em frases truncadas, 

incompletas, com grande repetição de palavras, o que dificultou bastante a compreensão dos 

raciocínios apresentados. Em alguns momentos, como poderá ser conferido adiante, estas 

argumentações parecem não fazer nenhum sentido.  

De qualquer forma pelo menos uma informação ficou muito clara, pela grande número 

de vezes em que foi repetida desde o princípio do encontro: a de que o grupo foi até Minas do 

Camaquã para resolver a questão definitivamente, através de uma iniciativa da Prefeitura. 

Essa iniciativa poderia ser melhor construída caso tivesse o aval dos moradores, mas ela não 

dependia da aceitação ou participação da comunidade, conforme demonstra o discurso do 

chefe do executivo e seus assessores. A seguir é apresentada a transcrição dos principais 

trechos da fala do prefeito e de pessoas que participaram da reunião. 

Prefeito – Pessoal, vamos, nós vamos ter que fazer o quê agora, nós vamos ter que tomar  que 

atitude agora, agora não adianta nós querer discutir o que...eu vou pagar muito caro por isso 

agora, eu como Prefeito, se eu deixar o barco andar mais, se eu não tomar as medidas 

cabíveis, se não tiver amigável com ele eu vou tomar judicial, não tem outra saída senão 

quem vai se ralar mais vai ser eu, então é judicial, tô com o meu assessor jurídico aqui, fiz 

questão, ele não podia vir mas não, tem que ir lá, porque nós vamos ver o tamanho do pé da 

situação...e agora nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um prazo pra ele prestar contas, se 

ele não prestar nós vamos ter que entrar na justiça. 

O prefeito explicou que, de alguma forma, precisava sair de lá com o que entendia ser 

a solução do problema: a definição de uma nova direção para a Associação Comunitária. Esta 

argumentação foi complementada nas palavras dele pela seguinte frase: “... se não tiver um 

presidente, se não tiver um candidato, eu vou ter que trazer alguém de lá para assumir 

aqui...”. 
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 Em seguida é apresentada o que parece ser uma proposta, ou uma garantia - a isenção 

de responsabilidade da pessoa que assumisse o cargo pelos problemas administrativos e 

financeiros da gestão anterior da Associação: 

Prefeito – Não, mas eu acho que tem que ter a primeira até pra nós...nem que seja pra,...tem 

que ter um presidente porquê? Pra gente poder fazer o quê? Mas nós estamos baseados junto 

com o presidente, tomar as medidas cabíveis, vamo tomar as medidas cabíveis, porque na 

verdade o prefeito, o prefeito, o presidente que assumir, ele vai assumir, claro que assume 

tudo, agora, a responsabilidade não vai ser do, naturalmente, das dívidas, não vai ser do, do, 

do que assumir, ele assume, claro que assume, eu quando assumo como Prefeito eu assumo 

todo o conjunto todo, agora, os erros, quem tá pagando, quem vai pagar, das minhas falhas, 

nem é erros, das minhas falhas, quem pagou fui eu como Prefeito que assumiu, quem tá 

pagando as falhas que houve aqui na Mina é ele quem vai pagar, então não é o 

que...(inaudível). 

 O secretário de turismo completa o raciocínio com a seguinte explicação: “E aqui na 

Associação vai ser igual..., as responsabilidades serão do Vicente, tudo do Vicente.” Para 

confirmar o que acabara de ouvir, seu Jacó, um dos moradores presentes, pergunta - O que 

tiver dele vai ser com ele, tudo com ele? O prefeito então responde: 

Prefeito - Eu tô com o jurídico aqui é por isso pessoal, se eu, se eu, tudo o que eu disser, 

falar, juridicamente pra vocês, tá, porque juridicamente o que acontece? A gente pensa que é 

de um jeito, quem não conhece, e é de outro, e só outra coisa, a sentença de juiz ninguém 

sabe, ninguém sabe a sentença de juiz,...;Então eu acho que a primeira coisa e que tem que 

ter um presidente... 

 Um pouco antes desta colocação seu Jacó já tinha explicado ao prefeito que chegou a 

ser composta uma chapa para a eleição, dele juntamente com outros presentes, mas que eles 

estavam aguardando a regularização da situação junto à Prefeitura. Com isso o prefeito passa 

então a considerar a questão praticamente encerrada, resolvida. Abaixo segue a transcrição de 

um diálogo em que só foi possível identificar as vozes do prefeito e do procurador jurídico da 

Prefeitura. As falas não identificadas são indicadas pelo sinal gráfico travessão ( _ ). 

Prefeito – Pessoal, primeiro então eu queria dizer assim, eu acho que, agora que o ..., então 

assim ó, eu acho que, nós já temos que agradecer ó, por essa diretoria, pelo Jacó e a 

diretoria que tá pra assumir ó, então eu acho que alguém tem que assumir ó,... 

_É, a diretoria tá aqui. 

_Viu Prefeito, mas eu acho que hoje só pode ser lançada essa chapa na comunidade e aí 

marca um dia pra ser feita a eleição...  
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Prefeito – Mas já tá há quanto tempo, há quanto tempo já, não tem... 

Procurador Jurídico - A Assembléia Geral é soberana, a Assembléia pode decidir, é hoje se 

quiser! 

_Eu acho que em primeiro lugar, não sei, mas eu acho que a comunidade gostaria de saber 

do ponto de vista da Prefeitura, qual é a situação da Associação de Moradores, qual é a 

dívida que tem, qual é a situação... 

Prefeito – Tá aqui ó, o Lúcio pegou os dados, tá tudo aqui ó, tá tudo aqui, sim, mas o que é 

que eu digo, se não há, se não há, e depois o jurídico vai me dizer, com o não entendimento, 

quem responde pelos erros é quem cometeu os erros, eu acho que não pode um... 

_Tá, mas isso tem que ser formalizado. 

Prefeito – Tá, por isso que ele tá aqui ó, tem que ser formalizado, ta aqui o advogado. 

_Mas quer dizer que, essas dívidas aí não vai acarretar tudo na nova diretoria que entrar? 

Porque tá atrasado há três meses aqui que a turma não recebe nada, tem um pessoal que foi 

solto aí e tá tudo esperando, não acertaram nada, nem... 

Prefeito – Vamo ouvir o jurídico aí ó... 

Procurador Jurídico - O negócio é o seguinte, a Assembléia Geral é soberana pra, se quiser, 

hoje, ou outro dia se vocês acharem, constituir uma nova diretoria, e essa nova diretoria tem 

que chamar o ex-presidente pra ele prestar contas, notificar ele tudo formalmente, se ele vai 

assumir a responsabilidade do que ele fez errado ou não, se ele fez isso, se ele assumir muito 

bem, se ele não assumir vocês tem que ir pra justiça...; a Associação tem que levar pra 

conhecimento do Ministério Público isso, pra desvincular a responsabilidade da atual 

diretoria... 

_Pois é mais aí a nova diretoria já vai entrar com um baita problema, tem que procurar o 

Vicente, pra levar o Vicente e acertar tudo esse baita problema... 

Procurador Jurídico - Pois é, mas o que é que nós vamos fazer...? 

 Neste momento ocorre uma confusão geral, com várias pessoas falando alto, ao 

mesmo tempo, e querendo expressar sua opinião a respeito da situação. A reunião não tinha 

nenhum tipo de mediação e por isso, o debate entre os presentes se tornou confuso e 

desorganizado em diversos momentos. Na ocasião, em relação a esta pesquisa, optou-se pela 

estratégia de apenas observar o andamento da reunião, procurando interferir o mínimo 

possível nos rumos do encontro entre a comunidade e autoridade que comandava o município 

do qual ela é integrante. 

Manter, porém, a postura de simples observador e realizador do registro dos fatos que 

ali se desenvolviam não foi tarefa fácil. Em determinado momento, por exemplo, o 
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procurador jurídico do município solicitou ao pesquisador colaboração no sentido de se 

redigir uma ata, que registraria oficialmente a reunião, e onde deveria ser relatada toda a 

problemática situação da Associação dos Moradores, responsabilizando o então presidente 

pelas questões que se encontravam pendentes. O pedido precisou ser negado, pois avaliou-se 

que esta seria uma ação de grande parcialidade e comprometimento, e que eventualmente 

poderia ser mal interpretada por muitos moradores da vila, sendo portanto inapropriada para o 

condutor da pesquisa. Foi oferecido o caderno em que estavam sendo anotadas as informações 

do debate, onde o procurador chegou a iniciar a redação da ata e do relatório de problemas. A 

iniciativa foi logo em seguida abandonada pelo mesmo, ao perceber que todas as questões 

relatadas como pendências da direção da Associação48 eram resultantes do não repasse de 

verbas para a entidade por parte da Prefeitura Municipal, que legalmente é a responsável pela 

prestação de serviços públicos na localidade. 

A opção por participar da reunião somente como observador precisou ser reavaliada 

também em um momento posterior à solicitação do procurador jurídico. Um morador pediu 

ajuda para que se buscasse o presidente da associação, Sr. Vicente, que se encontrava em 

Minas do Camaquã trabalhando em uma atividade de manutenção em uma floresta de pinus, e 

que não teria sido convidado para a audiência com o prefeito e a comunidade. A idéia do 

morador era possibilitar que o presidente se defendesse das acusações que lhe estavam sendo 

imputadas, e apresentasse suas justificativas. Neste caso, a avaliação da situação indicou que 

realmente era necessária ali a presença do presidente, e diante do argumento de que ele viria 

mais facilmente caso buscado e convencido pelo pesquisador, optou-se por ir até o encontro 

do Sr.Vicente e recomendar a sua participação na reunião. Foi feito o deslocamento de 

automóvel, o presidente foi encontrado no local indicado e pediu um tempo para resolver a 

atividade que estava sendo executada na floresta de pinus, afirmando que na conclusão do 

trabalho compareceria ao local da reunião.  

A situação foi então informada na reunião, onde prefeito, assessores e comunidade 

prosseguiam na discussão sobre a viabilidade de ser definir uma nova diretoria para a 

Associação ali, naquele momento. A idéia não conquistou a maioria dos participantes, assim 

como a proposta de criação de uma comissão de moradores que deveria levantar informações 

sobre dívidas da Associação junto ao comércio local, expressa assim pelo vice-prefeito:  

Vice-prefeito: “...a idéia da comissão era pra dizer o seguinte: se tu me perguntar hoje o que 

a Associação deve hoje aqui, nós estamos falando de hoje, o que é que teria que ser: no posto 

                                                 
48 Como o atraso de três meses no pagamento dos funcionários e a falta de coleta de lixo. 
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de gasolina não deve, ou deve mil reais, na farmácia..., não adianta, tem que fazer esse 

levantamento, e aí depois nós ia ver o que tem de saldo pra receber, com as notas que ele vai 

apresentar, pra nós ter uma noção, porque eu acho que é uma forma da comunidade já ir se 

interando, entende, ela não vai assumir legalmente nada agora mas era pra tentar nos 

ajudar, concorda, não é verdade, porque se tu me perguntar eu não sei, e aí...não é? Às vezes 

a gente faz um desenho que não é a verdade, a gente acha que é uma coisa e é outra, é ao 

contrário, a gente acha que a coisa é fácil e é difícil, e vice-versa, então eu acho que já era 

uma forma de a comunidade já ir se interando, né, e tendo uma noção de qual é o problema, 

não sei. Alguns já se sabe, tipo os salários dos funcionários, tá, quantos funcionários, qual é 

os meses que tá, claro que depois vai vendo com a conferência toda vai estar junto, mas isso 

aí a gente ia passar num papel, vinha o valor, vê qual é o saldo que ele tem lá, já pra gente 

ter um parâmetro, a idéia seria isso daí.” 

 Uma das lideranças locais presentes rechaçou o plano afirmando que não poderia 

chegar em comissão ao supermercado, ou ao posto de gasolina por exemplo, e perguntar 

quanto a Associação devia no local. Para este morador, o responsável pelo comércio não teria 

nenhuma obrigação de prestar essa informação caso não fosse para receber o pagamento. O 

prefeito contestou o argumento afirmando que tratava-se de recursos públicos. Foi comentado 

também por um dos presentes o fato da Associação Comunitária ter uma conta bancária que 

também deveria ser conferida, mas a mesma pessoa que fez o comentário lembrou que isso só 

poderia ser feito pelo presidente da instituição. O procurador jurídico do município então 

arrematou: “Pois é! É por isso que nós precisamos de um novo presidente! Pra fazer esse 

levantamento! Mais adiante, concluiu que “...com acesso às informações, pode-se chegar a 

culpa de alguém”.  

Ainda assim não se conquistou o consenso entre os presentes. Um considerável 

número de pessoas manifestou o entendimento de que nada poderia ser resolvido ali sem a 

presença do presidente da Associação dos Moradores, que possivelmente deveria estar à 

caminho. Foi decidido então que se aguardaria a chegada do mesmo, o que demorou a 

acontecer, detalhe que gerou um clima de desconfiança e tensão em um período de minutos 

que pareceram horas.  

 O presidente da Associação, no entanto, compareceu ao local da reunião, e ouviu o 

relato do prefeito de que, caso não resolvida, a situação do convênio entre Prefeitura e 

Associação dos Moradores possivelmente levaria a primeira a ter que dar explicações no 

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. A este relato seguiu-se então uma longa seqüência 

de respostas do presidente da Associação sobre os porquês da prestação de contas ainda 
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permanecer em aberto naquele momento. O diálogo desenvolvido foi em tom de cautela de 

ambos os lados, uma conversa que no mínimo pode ser avaliada como confusa, onde nem 

Prefeitura, nem Associação dos Moradores, expressavam segurança sobre quais eram 

exatamente as dívidas de uma e outra parte, pelo menos não daquela forma, publicamente.  

 No final da reunião ficou acertado que o presidente da Associação de Moradores 

apresentaria na segunda-feira, dia 22 de outubro, um levantamento detalhado de tudo o que 

estava ainda pendente, necessitando de repasses de verbas da Prefeitura para ser quitado. 

Também se combinou que no dia 31 de outubro de 2007 seria realizado um novo encontro 

entre comunidade, Prefeitura e direção da Associação de Moradores, para uma prestação geral 

de contas e definição da data de eleição para a nova direção da Associação. Não se tem 

informações sobre se chegou a acontecer o primeiro compromisso firmado, de apresentação 

de um relatório de todas as pendências para a Prefeitura. Quanto ao segundo, de uma nova  

reunião entre todos os envolvidos, sabe-se que não foi cumprido, devido à não agilização da 

prestação de contas por parte da Associação de Moradores. “Representa, nesse sentido, o 

resultado de uma vontade conjunta da sociedade, que dá sustentação e viabilidade política a 

iniciativas e ações capazes de organizar as energias e promover a dinamização e a 

transformação da realidade” (CASTELLS E BORJA apud BUARQUE, 1999, p. 24-25). 

O modo de fazer desenvolvimento local sustentável implica então em uma vasta gama 

de mudanças de procedimentos políticos, de reavaliação de valores e de atitudes cotidianas. 

Necessita capacitação, ampliação da massa crítica, recursos humanos bem preparados, 

conhecimento. Demanda processos de descentralização da escala de poder, planejamento, 

visão estratégica dos problemas, análise técnica da realidade com identificação dos pontos de 

estrangulamento. Processos Locais de Desenvolvimento Sustentável exigem mecanismos 

eficientes de comunicação, revisão permanente das estratégias municipais para que elas não 

funcionem apenas como compensações, respeito às diferenças, democracia e lideranças, 

estímulo à educação, à cidadania, ao empoderamento comunitário, à construção da 

autonomia. 


