
Clélio Campo una Diniz
Professor titular do Departamento de
Economia da Faculdade de Ciências
Econômicas da UFMG, já publicou
"Estado e Capital Estrangeiro na
Industrialização Mineira" "Economia e
Planejamento em Minas Gerais" e "O
Paradoxo Mineiro: Fortalecimento
Econômico e Enfraquecimento Político"

DIFICULDADES HISTÓRICAS
Um esforço de integração para aproveitar as vantagens de cada sub-
região é importante para o desenvolvimento de um Estado que teve uma
ocupação descontínua e planos de integração atropelados por carências
de infra-estrutura, urbanização acelerada e o crescimento dos vizinhos
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ocupação econômica e populacional do território mineiro se fez com
descontinuidades temporais e geográficas, em função da disponibilidade
de recursos, das alternativas econômicas de cada época histórica e das
possibilidades físicas de acesso.

Como se trata de uma região central, desde o descobrimento e
mesmo na chamada fase "primário-exportadora", os vários surtos de
ocupação estiveram voltados para a busca de recursos minerais,
silvestres e posteriormente agrícolas e pecuários, com objetivo de
exportação. Formava-se, assim, uma economia mercantil para fora
e natural para dentro. Desta forma, cada parcela do território, ao ser
ocupada, acabava por se vincular geograficamente ao estado ou
região por onde a produção deveria escoar.

Isto ocorreu com a região
central das minas, que se vincu-
lou ao Rio de Janeiro, não só
pela menor distância do mar,
como também porque esta era

• uma exigência da Corte, que,
inclusive, proibiu a construção
de caminhos em outras dire-
ções, como forma de controlara

- saída de ouro e pedras precio-
sas. As regiões Norte e Nordes-
te do Estado foram ocupadas
por uma extensão natural da
pecuáriavindado Nordeste bra-
sileiro, em especial da Bahia, a
qual encontrou no rio São Fran-
cisco o melhor caminho de pe-

AÍ netração. Por isto, aquela re-
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gião acabou se vinculando mais à Bahia.
O Leste mineiro, ou a chamada região da Mata, foi

ocupado, na primeira fase, através do que se chamou
"colonização de retorno", quando a decadência da produção
aurífera provocou a dispersão da população da região
central, parcela da qual procurou retomar ao litoral, por
Onde havia penetrado. Dada a proximidade geográfica a
região acabou se vinculando à cidade e ao porto do Rio de
Janeiro. Posteriormente, a expansão cafeeira, a partir da
segunda metade do século XIX, reforçou aquela vinculação,
inclusive porque o café era exportado pelo porto do Rio de
Janeiro e o abastecimento dessa região também provinha
daquela cidade. O início do crescimento de Juiz de Fora,
como centro comercial e industrial, acabou sendo esvaziado
quando a Estrada de Ferro Leopoldina drenou a produção
diretamente para o Rio e facilitou o abastecimento da rede
de municípios articulados com o café através daquela
cidade.

A penetração do café na região Sul do Estado encon-
trou, como era natural, duas vias de escoamento e abaste-
cimento: Rio de Janeiro e depois São Paulo. Isto, conjugado
com a maior distância, reforçou a articulação dessa região

com São Paulo.
A própria ocupação do Triângulo mineiro, feita já no

final do século XIX - embora tenha sido caminho de
penetração para as regiões mincradoras de Goiás e Mato
Grosso e pertencido à província de São Paulo entre 1720 e
1744 e a Goiás entre 1744 e 1816, fundamento histórico dos
movimentos separatistas -, faz-se em função do avanço da
fronteira agrícola paulista e de sua ligação ferroviária com
aquele Estado. Desta forma, sua vinculação econômica se
fez preponderantemente com São Paulo. Por outro lado, a
própria desintegração da economia mineradora provocou,
nas regiões mais próximas e no sentido oeste, uma certa
involução para a subsistência, com fracos laços de integração
produtiva e territorial. Esta herança histórica levou à
constatação, nos dizeres de Guimarães Rosa, de que "Minas
Gerais é muitas. São, pelo menos, várias Minas.

Essas razões levaram a uma constante preocupação do
governo de Minas, que não via como articular econômica e
politicamente o Estado. Estas foram, também, as razões que
levaram à decisão de transferir a capital de Ouro Preto para
Belo Horizonte, na busca de um local em melhores condi-
ções de assumir a liderança política e exercer efeito de
polarização econômica sobre as demais regiões.

A menor distância entre as várias regiões e os estados
vizinhos, por onde escoava a produção e de onde provinha
o abastecimento, a falta de centros comerciais exportadores
dentro do Estado, o pequeno nível interno de mercantilização
- devido à escravidão e à subsistência - e a falta de
transportes, aliados aos obstáculos naturais da geografia
mineira, impediram a nova capital, e outras cidades, de
exercer efeito polarizador sobre o território mineiro.

Esta constatação seria refletida, uma vez mais, na
década de 20, por ocasião da montagem do plano rodoviário
do primeiro governo de Olegário Maciel - seguido nos
governos de Meio Viana, Antônio Carlos e Benedito
Valadares -, que previa a construção de um sistema rodo-
viário radial, ligando as várias regiões do Estado à sua
capital, na esperança de que assim esta pudesse ampliar seu

efeito polarizador. As mesmas razões expli-
cam a criação da Rede Mineira de Viação, em

e OS	1931 - por incorporação das estradas de
ortes ferro Oeste de Minas, Rede Sul Mineira e

Paracatu -, na esperança de que esta pudesse
facilitar a articulação econômica do Estado e
criar um canal específico de exportação através

il e	do Porto de Angra dos Reis e desta forma da

O	
dominação do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ao mesmo tempo em que estas váriasiro'	tentativas eram realizadas, expandiam-se pri-
meiramente a economia do Rio de Janeiro e
posteriormente a de São Paulo, estabelecendo

os laços de uma divisão inter-regional do trabalho no Brasil,
através da qual Minas Gerais se vinculou como fornecedora
de alimentos, matérias-primas e bens intermediários, refor-
çando a ligação das várias parcelas de seu território com
aqueles estados e dificultando uma efetiva integração eco-
nômica dentro do seu próprio território.

Este diagnóstico foi sistematizado no Plano de Recupe-
ração Econômica e Fomento da Produção, divulgado em
1946— governo Milton Campos—, indicando como princi-
pais razões do esgotamento da economia mineira: falta de
acesso ao mar, estrutura comercial e financeira localizada
fora do Estado, má topografia, deficiência dos transportes
e falta de energia elétrica. Em função disso, argumentava
que a produção se disseminava, dificultando sua articula-
ção e expansão. Defendia, então, a centralização da produ-
ção para que o Estado obtivesse força polarizadora das

"A menor distância entre as regiõe
estados vizinhos e a falta de transp

e centros exportadores dentro a
Estado, aliados aos obstáculos

geográficos, impediram a capita
outras cidades de exercer efeit

polarizador sobre o território mine
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economias regionais.
Fato semelhante

ocorreu com o Plano de
Eletrificação de Minas
Gerais (1949) e com a
Cemig— na sua primeira
fase -, que dividiu o Es-
tado em zonas ele-
troeconômicas, com o
objetivo de definir prio-
ridades e implementar
obras que pudessem pro-
mover o desenvolvimen-
to simultâneo de várias
regiões, o que acabou
sendo superado quando
a empresa decidiu pela
construção da Usina de
Três Marias e, posteri-
ormente, associou-se na
construção de Fumas,
impondo a unificação do
sistema energético esta-
dual.

O acelerado proces-
so de urbanização e industrialização levado a
efeito no País, a partir da década de 50, e as "Fre
grandes obras rodoviárias nacionais, facilitando a
articulação interestadual e o aumento dos fluxos
comerciais interestaduais, consolidaram a ligação
de várias regiões de Minas aos seus vizinhos,	reg
superando o projeto de integração territorial da
economia mineira.	 regiAssim, considerada a integração do mercado
nacional, não faz mais sentido pensar em uma vani
completa integração produtiva intra-regional, mas
sim aproveitar as vantagens comparativas de cada
uma das sub-regiões, especializando-se naquilo de mais
vantajoso e integrando-se ao mercado nacional.

No entanto, considerada a dimensão geográfica do
Estado, suas diferenças econômicas, sociais e de potencial
produtivo, um esforço de integração ainda continua como
meta da maior importância para um desenvolvimento mais
amplo. Para isto, algumas decisões tornam-se relevantes.
Entre elas, expansão e modernização do sistema de trans-
portes, a exemplo da duplicação da Femão Dias, da BR-
262, no trecho Belo Horizonte - Vale do Aço e daí pela Rio-
Bahia e posteriormente no sentido do Oeste, do Norte e
Nordeste do Estado.

Por outro lado, poder-se-ia, à luz das transformações
tecnológicas em curso, aproveitar o potencial acadêmico e
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de pesquisas localizado no Estado - Minas possui seis
universidades federais, escolas federais isoladas, universi-
dades particulares e estaduais, que deveriam ser mobiliza-
das no sentido de adequar-se às condições e ao potencial
econômico do Estado, integrando atividades de ensino,
pesquisa e produção dentro de Minas Gerais.

Por outro lado, estas não são razões para justificar a
redi visão poi ítico-territorial,que não teria lógica político-
administrativa, especialmente quando as experiências
mundiais de maior sucesso demonstram exatamente o
contrário - a inversa é verdadeira. Ou seja, a integração
econômica procura reduzira divisão político-territorial, na
busca de melhor eficiência produtiva, administrativa e de
justiça social.

nte à integração do mercado nacional,
ião faz mais sentido pensar em uma
ompleta integração produtiva intra-
ional, mas sim aproveitar as vantagens
omparativas de cada uma das sub-
ões, especializando-se naquilo de mais
ajoso para integração a esse mercado"


