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OPINIÃO

Norte de Minas � o Estado

mais pobre do Nordeste
Comparada com os Estados do Nordeste, a Região mineira que compreende o Norte
de Minas é mais pobre que eles, com renda per capita inferior à do Piauí e, ainda
assim, responde por 50% do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Minas Gerais
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E
xiste uma parte do Estado
de Minas Gerais que inte-
gra o Nordeste (Área da
Sudene). É a Região minei-
ra do Nordeste (1), a RMNe.

Ao contrário do que normalmente se
imagina, essa é a área mais pobre de
todo o Nordeste/Sudene, apresentan-

do o pior indicador global de desen-
volvimento econômico. Esta informa-
ção será detalhada e discutida, logo a
seguir.

Para efeito de comparação, usa-
remos um indicador bastante conhe-
cido, o Produto Interno Bruto (PIB)
per capita, conforme tabela abaixo.

PIB PER CAPITA (1995) (2)

Discriminação PIB Participação no
Per Capita PIB Per Capita da

Valores (R$ 1,00) Área da Sudene

Região Mineira do Nordeste (RMNe) 1.456,35 70,44

Piauí 1.506,58 72,85

Maranhão 1.619,58 78,34

Paraíba 1.885,06 91,18

Alagoas 1.921,71 92,95

Sergipe 2.064,57 99,86

Pernambuco 2.140,27 103,53

Ceará 2.251,44 108,90

Bahia 2.312,48 111,86

Rio Grande do Norte 2.401,73 116,17

Nordeste/Sudene (com RMNe) 2.067,37 100,00

Nordeste IBGE (sem RMNe) 2.086,61 100,93

Minas Gerais 2.893,57 �-

Brasil 3.465,71 �-

Se entendermos o Norte de Minas
(RMNe) como um Estado do Nordeste,
teríamos, então, essa área como a mais
pobre dentre todos os Estados nordes-
tinos. O cidadão do Norte de Minas

dispõe de apenas 70,44% da renda de
seu irmão nordestino para sobreviver.
Apesar das enormes potencialidades e
crescimento dos últimos, persiste a si-
tuação de pobreza.
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Estar situada, ao mesmo tempo, no
Nordeste e em Minas Gerais cria uma
ambigüidade que gera preconceitos
contra a região, impedindo ações con-
cretas em prol de seu desenvolvimen-
to. Sendo Minas Gerais um dos Esta-
dos mais ricos da Federação, isto leva-
va à falsa dedução, agora cientifica-
mente rejeitada, de que essa também
era a situação da RMNe. Daí, acreditar
que a mesma não necessitava das po-
líticas geridas pela Sudene, ou quando
beneficiada, as recebia em menor pro-
porção, pela mesma razão. O Estado
de Minas Gerais, por sua vez, enten-
dia que a solução para a região estava
na Sudene, considerando-se, assim, de-
sobrigado da promoção do desenvol-
vimento regional. Até mesmo sua ação
junto à Sudene tem sido, historicamen-
te, marcada pela ausência, principal-
mente no Conselho Deliberativo, fórum
máximo de decisões da autarquia, que
se reúne mensalmente, com a presen-
ça dos governadores de cada Estado,
inclusive de Minas Gerais. Essa ausên-
cia dos governos mineiros, aliada à am-
bigüidade da região, resultou no qua-
dro atual, onde esta área do Norte de
Minas se apresenta como a mais po-
bre dentre todas as demais áreas nor-
destinas.

Os dados disponibilizados pelo Bo-

letim Conjuntural chamam a atenção
para o problema, agora posto de ma-
neira objetiva. Esperamos uma mudan-
ça de postura, principalmente do go-
verno mineiro, com o incremento de
suas ações na região, bem como de
uma presença mais ativa e participativa
junto à Sudene. A responsabilidade do
governo de Minas aumenta à medida
que seu PIB per capita é mais que o
dobro do Norte de Minas/RMNe(3); isto
significa que o esforço para fazer com
que esta região atinja, pelo menos, o
patamar de desenvolvimento econômi-
co do Nordeste não deve pesar de ma-
neira significativa para a sociedade mi-
neira.

Não podemos deixar ainda de res-
saltar que, pelas disparidades apresen-
tadas, entre Brasil e Nordeste, conti-

nuam sendo necessárias políticas pú-
blicas para promoção do desenvolvi-
mento regional. Deixar esta região sob
o jugo exclusivo das forças de mercado
é condenar parcela significativa dos bra-
sileiros à pobreza e ao subdesenvolvi-
mento. Da mesma maneira se faz ne-
cessário aprofundar a discussão sobre
as disparidades intra-regionais no Nor-
deste. Caso não sejam encaminhadas
soluções, estará sendo reconstruído, no
seio da própria região, o mesmo pro-
blema que justificou e dá sustentação à
existência de uma política de desen-
volvimento regional.

A propósito da seca �  Infelizmente,
a seca continua fazendo vítimas no Norte
de Minas e por todo o Nordeste do País.
E continuam sendo válidas as conside-
rações e recomendações feitas há qua-
se 40 anos pelo Grupo de Trabalho so-
bre o Desenvolvimento do Nordeste
(GTDN): a seca é uma realidade ine-
rente à região. O que deve ser feito é
uma adaptação do setor produtivo a essa
realidade ecológica, criando mecanis-
mos para que a produção e o ser hu-
mano não sofram seus efeitos. Isto só
acontecerá quando políticas públicas
forem efetivadas na região, promoven-
do essa transformação.

As ações não podem ser pontuais,
concentradas em cestas básicas e fren-
tes de trabalho, em cada período de
emergência. Essa ajuda continua neces-
sária em função da fome e sede que se
abatem sobre grande contingente
populacional. Se por um lado, continua
sendo necessária, por outro reflete a
ausência ou insuficiência de ações es-
truturais (preventivas). Se a seca é pre-
visível, assim devem ser as ações pú-
blicas, se insuficientes, incrementadas.
Diagnósticos e proposições de políti-
cas já existem, mas falta implementação.

Celso Furtado, certa vez, disse:
�Se a história nos pedir conta, al-

gum dia futuro, a todos nós brasileiros,
das oportunidades que aproveitamos ou
perdemos, na luta para edificar a pátria
com que sonhamos, será para o Nor-
deste que se voltará nosso pensamen-
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to. Lá [aqui] ter-se-á consumado a nos-
sa derrota ou vitória�(4).

Infelizmente, ainda temos que vol-
tar às antigas lições do mestre.

Seca e pobreza � A seca atinge de
maneira mais danosa as classes sociais
mais desfavorecidas, sem estrutura eco-
nômica para enfrentar adversidades. No
campo, a agricultura de subsistência é
dizimada com a seca. A fome se abate
mais intensamente sobre aqueles que
não possuem reservas para o
enfrentamento desses problemas.

Evidentemente, existe uma relação
de efeito mútuo entre pobreza e seca
(ou efeitos sociais da seca). Mas, sen-
do a seca um fenômeno natural, deve-
se considerá-la como uma realidade,
portanto exigindo a criação de meca-
nismos de enfrentamento de seus efei-
tos, ou seja, adaptar a estrutura produ-
tiva da região a essa situação, transfor-
mando adversidades em
potencialidades, como, por exemplo,
através da irrigação. O mesmo sol que
castiga a plantação é o que permite
várias safras na agricultura irrigada.

Somente com o reforço da econo-
mia regional, transformação da estru-
tura produtiva, investimentos sociais e
estruturantes serão eliminados (ao me-
nos, minimizados) os efeitos pernicio-
sos da seca.

Para finalizar, nunca é demais lem-
brar que a transformação econômica
da região, com aplicação de tecnologias
adequadas e investimentos produtivos,
deve ter como suporte o investimento
em capital humano (investimentos em
saúde, educação, etc.). Não podemos
esquecer que o objetivo maior de qual-
quer política pública é o bem-estar do
ser humano. Mais uma vez voltamos à
necessidade de priorização de políti-
cas públicas para o Norte de Minas,
pois somente assim a seca deixará de
ser, periodicamente, notícia para a im-
prensa e bandeira eleitoral.

A região gostaria que a seca fosse
página virada em sua história, deseja-
ria não mais ser obrigada a levantar

essas velhas questões.

Notas:

1) Área praticamente idêntica ao Norte de
Minas definido pela Seplan-MG.

2)Sudene/Unimontes. Boletim Conjuntural

� Região Mineira do Nordeste � dez 1997.
Montes Claros - MG

3) A participação do PIB per capita da RMNe
no de Minas Gerais é de 50,03% no ano
de 1995 (op. cit.)

4) ROMÃO (1993). �Distribuição de Renda
e Pobreza: uma análise preliminar da na-
tureza do problema no Nordeste Brasilei-
ro�. Encontro Nacional de Economia
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