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AQUI COMEÇA O VERDADEIRO NORDESTE

Professor defende inclusão da Área Mineira da Sudene nos programas de combate à
pobreza~ ao subdesenvolvimento~ à seca e aos desequilíbrios sociorregionais para

que esses se tornem eficazes e promovam as transformações deseiadas

AMAMSCetaI.) (1993). Esse trabalho
detalha e comprova a identificação
da Área Mineira do Nordeste com o
Nordeste, mais exatamente de sua
sub-região mais seca e subdesen-
volvida, o Semi-Árido. As identifi-
cações são várias: (i) herança histó-
rica: processo de ocupação, povoa-
mento e secas; CiDfatores geográfi-
cos: clima, solo e vegetação; e (iii)
realidade socioeconômica: indicado-
res demográficos, econômicos e so-
ciais.

Apenas para dar uma dimensão
mais precisa da situação, basta rea-
firmar as conclusões do referido
documento: todo o Norte de Minas
pode ser perfeitamente classifica-
do e incluído no Semi- Árido, a sub-
região mais seca e carente do pró-
prio Nordeste.

Especificamente em relação aos
indicadores socioeconômicos, somos
obrigados a constatar a gravíssima
realidade regional. Os indicadores
do Norte de Minas apresentam-se
ainda mais desfavoráveis que os do
próprio Nordeste/IBGE.

Para dar uma dimensão mais exa-
ta do problema, basta apenas per-
ceber que, se o Norte de Minas,
consolidando-se seus indicadores
sociais, for isolado e considerado
como um Estado (inclusive é maior
que muitos deles), ele será o Esta-
do mais pobre entre todos os de-
mais Estados nordestinos.7

A situação é tão grave que, ao
se agregarem os dados do Norte de
Minas à Região Nordeste/IBGE, o
Nordeste Legal fica ainda mais po-
bre em relação ao Brasil. 8

Quanto aos municípios do Vale do
Jequitinhonha, recentemente incorpo-
rados à Área Mineira da Sudene, sua
situação é análoga à dos demais mu-
nicípios. Toda a argumentação acima
exposta também lhe é pertinente.

Entretanto, devemos destacar, os
indicadores socioeconômicos lhes
são ainda mais desfavoráveis em
relação ao Nordeste e ao próprio
Norte de Minas. Isso é perfeitamente
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gIaO das minas) iniciar seu desen-
volvimento, o Norte do futuro Esta-
do já estava ocupado, com base no
modelo e na cultura sertanejos.5

Quanto ao fenômeno das secas,
a região já sentia seus efeitos des-
de os primórdios de sua coloniza-
ção. Viajantes/historiadores deixam
seus depoimentos, como Saint-
Hilaire e outros. Os registros histó-
ricos também comprovam, como os
índices de precipitação de Montes
Claros C os mais antigos), disponí-
veis desde 1904.6

Desnecessário ficar aqui reafir-
mando toda identidade ecológica do
Norte de Minas com o Nordeste. Isso
já está amplamente registrado e com-
provado, como, por exemplo, em ACI,

forma cultural e economicamente
pelo modelo nordestino: pecuária
de corte e, posteriormente, algodão.
Antes mesmo de Minas Gerais Cre-

o problema das disparidades regio-
nais e sociais. O Nordeste é visto
então como região subdesenvolvi-
da, na qual o governo central deve
priorizar suas ações e amenizar e
combater os desequilíbrios regionais,
obretudo os sociais, pois aí se en-
contram os piores indicadores
ocioeconômicos do País.
Nesse momento, começa a se

consolidar o Nordeste enquanto re-
gião de planejamento e que viria a
er,posteriormente, macrorregião do
IBGE. Vejamos então: para o IBGE,
em 1959, o Nordeste não incluía os
Estados da Bahia, de Sergipe e de
Minas Gerais, pois esses estavam
inseridos na Região Leste.

No entanto, ao definir sua área
de atuação, a Sudene cria um con-
ceito próprio de Nordeste, reafir-
mando a concepção de uma região
de planejamento: O Nordeste seria
composto de nove Estados e mais a
RegiãoMineira do Polígono das Se-
cas.4 Estavam então, a partir daí,
praticamente definidas as fronteiras
do Nordeste Legal (legal para efei-
to das políticas públicas).

O IBGE viria a adotar essa defi-
nição de Nordeste a partir de 1969.
Entretanto, apenas devido à forma
de coleta de dados e base estatísti-
ca, já que o IBGE trabalha com uni-
dades da Federação, a Área Minei-
ra da Sudene ficou na Região Su-
deste. Mas, desde a criação da
udene, consolida-se o conceito de
Nordeste Legal, ou seja, aquele
noneador das políticas públicas de
combate às desigualdades sociais e
regionais que afligem o País, do
qual o Norte de Minas faz parte.

Feita essa argumentação, basea-
da em instrumentos legais e textos
oficiais, passamos a tratar especifi-
camente da Área Mineira da Su-
dene.

Inicialmente, devemos recupe-
rar a formação histórica do Norte
de Minas, que se dá pelo avanço
d.oscurrais de gado, Rio São Fran-
CISCOacima. O Norte de Minas se
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(IOCS), posteriormente transforma.
da em Inspetoria Federal de Obras
contra as Secas (IFOCS), e do atual
Departamento Nacional de Obras
contra as Secas CDNOCS). Com o
intuito de definir uma área de atua.
ção para esse órgão, foi estabeleci.
do um perímetro, conhecido como
Polígono das Secas. Aqui começa a
nascer o Nordeste tal qual o conhe.
cemos hoje. 1

Um segundo marco foi a mudança
do enfoque hídrico para o enfoque
econômico. Isso aconteceu quando
foi criado o Banco do Nordeste. A
percepção da situação do Nordeste
se transforma, agora não mais re.
trita a seus aspectos climáticos/ecO-
lógicos, mas ampliada para sua di.
mensão econômica, região subde.
senvolvida, com deficiências ecO-
nômicas e estruturais. Ao Banco do
Nordeste foi dada a incumbência de
iniciar uma transformação dessa re.
alidade; o instrumento seria o cré'
dito orientado e a área de
abrangência de sua ação, o polígonO
das Secas.2

Outro marco definitivo nesS3
transformação foi a criação da 50'
perintendência de Desenvolvimen"
to do Nordeste CSudene)3. A abOr"
dagem se refina e ganha relevânci3
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ntes de tratarmos espe-
cificamente a respeito
da Área Mineira da
Sudene, definiremos,
mais precisamente, o

significado do conceito de Nordes-
te e como esse se formou.

Esclarecemos, inicialmente, que
o conceito de Nordeste assume duas
dimensões, nem sempre coinciden-
tes. A primeira, a de Nordeste como
macrorregião do IBGE, ganha defi-
nição enquanto divisão administra-
tiva para coleta e consolidação de
dados estatísticos. A segunda dimen-
são, a de Nordeste enquanto região
para planejamento e identidade
socioeconômica, define-se enquan-
to loeus de políticas públicas, sobre-
tudo naquelas de combate às
disparidades regionais e sociais.

Iniciaremos, fazendo algumas
considerações a respeito da segun-
da dimensão, isto é, considerando
o Nordeste enquanto espaço de
políticas públicas. Quanto a isso,
devemos nos reportar ao Nordeste
enquanto região onde se concentra
o fenômeno das secas e dos seus
efeitos sociais. Esse primeiro mo-
mento ganha uma estrutura de ação
administrativa com a criação da Ins-
petoria de Obras contra as Secas

Marcos Fábio Martins
de Oliveira

Professor da Universidade de
Montes Claros - Unimontes
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oNordeste começa em Minas
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comprovado quando se analisam
recentes publicações da Fundação
João Pinheiro, tais como Índice de
Condições de Vida dos Municípios
Mineiros e Índice de Desenvolvi-
mento Humano, e o PIB.

Assim, o Nordeste Legal fica ain-
da mais pobre quando a seus indi-
cadores se agregam os da Área Mi-
neira da Sudene (o Norte e, princi-
palmente, o Vale do Jequitinhonha,
recentemente incorporado).

Dessa forma, fica patente que
só se justifica qualquer política pú-
blica diferencial em benefício do
Nordeste quando este resguardar seu
caráter de planejamento e de com-
bate às disparidades sociais e re-
gionais.

As políticas devem ter o Nor-
deste como prioridade. Mas o Nor-
deste deve ser entendido em sua
real dimensão: a humana. Do con-
ceito de Nordeste, jamais pode ser
excluída sua região e população
mais pobre.

A Área Mineira da Sudene tem
crescido e apresenta várias oportu-
nidades de desenvolvimento, entre-
tanto, a participação do poder pú-
blico se faz necessária para estimu-
lar suas potencialidades e auxiliá-la
na superação das disparidades aci-
ma apontadas. Necessário se faz
garantir investimentos em sua eco-
nomia e, sobretudo, na formação de
seu capital humano, fator essencial
em qualquer política de desenvol-
vimento.

Por isso, reafirma-se que o Nor-
deste começa aqui, em Minas Ge-
rais, não apenas geograficamente,
mas em toda sua dimensão social e
ecológica. Qualquer transformação
que se pretenda eficaz no combate
à pobreza, ao subdesenvolvimento,
à seca e aos desequilíbrios
sociorregionais deve considerar a
Área Mineira da Sudene. Qualquer
política pública voltada para as ações
acima expostas e que beneficiem o
Nordeste deve ser aplicável à AMS,
pois do Nordeste sempre fez parte.
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Se a justificativa para a inter-
venção pública diferencial em be-
nefício do Nordeste está assentada
em sua dimensão ecológica, humana
e social, com certeza, os nordesti-
nos mais pobres, aqueles da Área
Mineira da Sudene, devem ter as-
segurados seus direitos e sua in-

clusão. •
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Notas

1 Destacamos que o Norte de Mina~
inserido no Polígono das Secas c
1946, pelo Decreto-Lei nº 9.857. O
de Minas já fazia parte dessa fi
(Polígono) antes mesmo de essa I
minação ser adotada, o que só oce
a partir de 1951 (Lei nº 1.348, de 1
Importanteesclarecerque nessasp
ras regionalizações do Polígono, de
o Norte de Minas fazia parte, as i

incluídas se restringiam ao Sertão
2 Para acompanhar o desenvolvimer
Polígono e a atuação do Banco de
deste em seus primórdios, ver Ban
Nordeste - origens (1976)

3 A Sudene foi criada pela Lei nº 3.6~
1959, contando, desde o início, c
participaçãoda Área Mineira do Pol
das Secas em sua área de atuaç8
4 Lei nº 4.239, de 1963 (art. 39). O
deste foi definido englobando os
dos doMaranhão,Piauí,Ceará, Rio I
de do Norte,da Paraíba,de Pemam
Alagoas, Sergipe, da Bahia e a Áre
neira do Polígono das Secas. Re
mos, no entanto, que, desde a cr
da Sudene, a Área Mineira do Pol
das Secas estava em sua áre
abrangência.
5 Ver Oliveira (1996) e ACI (et aI.) (1
6 Para acompanhar o fenômeno dé
cas na Região Mineirado Nordeste
Mineira do Polígono das Secas),
ACI(et. AI}(1993), principalmente o
tulo I, item 3.

7 Ver análise em Oliveira 1998 e os (
no Boletim Conjuntural, os quais i

tam os seguintes PIB's per capita
o ano de 1995, em reais: Região M
do Nordeste (1.456,35), Piauí (150
Maranhão (1.619,58),Paraíba (1.88
Alagoas (1.921,71), Sergipe (2.06
Pernambuco (2.140,27), C
(2.251,44), Bahia (2.312,48) e Rio
de do Norte (2.401,73).

8 A renda per capíta do Nordestel
(sem o Norte de Minas), para o ai
1995, é de R$2.086,61. Quando o
de Minas é incluído, a renda cai, e
deste Legal (Sudene) apresenta, E

R$2.067,37.
Tomando-se a renda per capita nOI
na (com o Norte de Minas) como
rência (Base 100),o Nortede Minas
senta um indicador de apenas i
enquanto o Nordeste/IBGE apre
100,93. Isso se deve à renda per I

do Norte de Minas ser de ap
R$1.456,35.
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