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Procurei definir as linhas de minha exposição numa mediação en-
tre o realismo da situação atual da economia e sociedade brasileiras e
uma certa utopia do desejo da sociedade do futuro. Infelizmente, a
questão regional brasileira, na perspectiva de uma questão política e
social, foi relativamente esquecida nos últimos anos. Do ponto de vista
acadêmico, há uma certa reação pretensamente progressista contra a
discussão das questões regionais e urbanas e, do ponto de vista do
debate político, há uma ênfase no conjunturalismo da sociedade bra-
sileira. Nos últimos anos, só se discutem questões conjunturais para
daqui a um mês ou 15 dias, esquecendo-se as questões estruturais de
fundo da economia brasileira que poderão, de certa forma, ao se con-
solidarem, comprometer as reorientações ou adequações do futuro que
se quiserem fazer.

Não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil é contemporaneamen-
te a maior experiência mundial de transformações espaciais, seja pela
dimensão geográfica do País, seja pela diferença entre as várias re-
giões, seja pelo dinamismo das transformações contemporâneas.

Feitas essas considerações, anuncio de início os ítens que orien-
tarão minha fala:

1) tendências recentes da divisão inter-regional do trabalho no
Brasil;

II) mudanças tecnológicas contemporâneas e o risco de uma re-
concentração industrial em São Paulo;

III) decadência irreversível do Leste e do Nordeste brasileiros;

IV) a Ferrovia Norte-Sul e seu impacto;

V) falsa hipótese das plataformas de Exportação como mecanismo
de desenvolvimento regional no Brasil;

VI) o federalismo e a questão tributária;

VII) a questão urbana e demográfica;

VIII) a questão regional como uma questão política e social.
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ITEM 1

Fazendo uma retrospectiva ligeira, sabemos que até o século XIX
não havia uma divisão inter-regional do Brasil, pelo simples fato de
que não havia trocas entre as várias regiões. Numa economia funda-
mentalmente exportadora, a vinculação se fazia entre a região produ-
tora e o exterior. Portanto, não havia vínculos e as trocas eram muito
tênues e pouco expressivas entre as várias regiões. A partir do final do
século XIX e ao longo do século XX, foi-se estabelecendo o que nós
chamamos de divisão inter-regional do trabalho no Brasil, através da
qual as regiões se especializavam em atividades econômicas distintas e
se estabelecia uma vinculação inter-regional sob a liderança de São
Paulo. Assim, estabeleceram-se regiões complementares à economia
de São Paulo e regiões que tinham suas atividades destruídas pela
concorrência da própria economia de São Paulo. E a partir daí que
surgem as noções de regiões desenvolvidas e atrasadas no Brasil, à
medida que a integração do mercado nacional estabelece a funcionali-
dade das várias regiões, umas produtoras de produtos industrializa-
dos, outras de matérias-primas e alimentos, e ainda outras fornecedo-
ras de excedentes populacionais para alimentar a fronteira industrial e
agrícola. Neste sentido, a construção de Brasília e o desenvolvimento
da infra-estrutura nos últimos anos vêm, de certa forma, consolidar	j
a integração do mercado nacional e essa divisão inter-regional do tra-
balho, que se estabeleceu a partir da liderança de São Paulo.

No entanto, a partir de um certo momento, a própria situação
econômica brasileira impôs uma certa desconcentração de algumas ati-
vidades econômicas, em função de alguns fatores como: a) a necessi-
dade de se aproveitarem os recursos naturais e os mercados reais ou
potenciais existentes; b) concorrência intercapitalista ou concorrência
empresarial com seu rebatimento espacial no sentido de criar barreira
à entrada de outras empresas; c) apropriação das matérias-primas. En-
fim, esta dinâmica resulta da dimensão espacial da acumulação; dl
preocupações geo-políticas de se construir uma infra-estrutura que
permitisse ocupar territorialmente o País. Todos esses fatores permiti-
ram uma certa desconcentração geográfica das atividades econômicas
no Brasil.

Não vou deter-me longamente, mas poderia fornecer alguns da-
dos. Do ponto de vista industrial, a produção vinha, historicamente, se
concentrando em São Paulo até por volta de 1970, quando esse estado
atingiu 58% do produto industrial do pais. A partir de 70 começa uma
desconcentração relativa: São Paulo perdeu cinco pontos percentuais
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de sua participação relativa entre 1970 e 1980. Para onde foi essa ati-
vidade industrial ? Foi para três estados: Minas Gerais, Bahia e Amazo-
nas, fundamentalmente. Alguns Outros tiveram um pequeno ganho,
mas sem expressão. O outro grande perdedor histórico foi o Rio de
Janeiro.

Do ponto de vista agropecuário, já a partir das décadas de 40 e
50, começa também um movimento dinâmico da fronteira no sentido
do Sul e, posteriormente, do Centro-Oeste brasileiro, sendo que São
Paulo, que chegou a deter 35% da produção agrícola brasileira, foi
paulatinamente reduzindo a sua participação na área e no valor da
produção. Comparativamente, ou relacionado a isto, os próprios servi-
ços e o comércio também começaram a ter uma certa desconcentração
a partir da década de 70, já que, na nossa concepção, o comércio e o
serviço são dependentes das atividades produtoras de bens, da indús-
tria e da agricultura. Por fim, não relacionadas à economia de São
Paulo, começou a ocorrer também, nos últimos anos, uma desconcen-
tração dos investimentos e da produção mineral brasileira. Minas Ge-
rais, que era historicamente a grande província mineral, à exceção do
petróleo, começou a perder os investimentos para a Bahia, Goiás e Pa-
rá, com resultados também na produção. E, do ponto de vista do pe-
tróleo, a produção que era historicamente na região nordestina ou em
sua costa, começa a deslocar-se no sentido da costa fluminense.

No entanto, essa desconcentraçâo espacial relativa se faz num
momento em que o mercado brasileiro já está totalmente integrado.
Então, é necessário dizer que está superada a idéia da integração eco-
nômica regional ou seja, era comum que a maioria dos estados brasi-
leiros procurassem perseguir uma política de integração econômica
regional, tendo como paradigma ou como referência a economia pau-
lista, ou seja, uma estrutura econômica integrada. São Paulo indus-
trializou-se primeiro e sozinho, já que o Rio de Janeiro não foi, diga-
mos, um grande concorrente. Os demais estados se industrializam de-
pois e simultaneamente. Nessa perspectiva, não há mais espaço para a
integração econômica regional, mas sim, para a integração econômica
nacional, com especializações regionais. Esse é, para mim, um ponto
central porque me parece problemática a idéia de que os estados ve-
nham tentar perseguir a constituição de um certo desenvolvimento au-
tônomo, auto-suficiente. Parece que isso está superado, na atual etapa
da expansão econômica brasileira.

No entanto, mesmo que São Paulo esteja perdendo, nos últimos
anos, participação na produção industrial, agrícola, comercial e de ser-
viços, está ocorrendo de fato uma mudança na divisão inter-regional
do trabalho no Brasil, através da qual São Paulo fortalece o papel de
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centro do capital financeiro nacional. Isso porque uma boa parte das
atividades econômicas que se expandem em outras partes do Brasil é
feita através de capitais sediados em São Paulo ou de filiais de empre-
sas ali localizadas. Existe apenas uma mudança da funcionalidade da
relação entre as regiões, não havendo incoerência com os interesses
do setor capitalista paulista.

Esta é a minha primeira colocação, sobre as mudanças na divisão
inter-regional do trabalho no Brasil, com São Paulo perdendo partici-
pação na produção de bens e serviços, mas ganhando participação no
controle do capital financeiro nacional, e sobre a superação da idéia da
integração econômica e de um processo de desenvolvimento autónomo
e auto-suficiente a nível regional.

ITEM II

O segundo item, refere-se a mudanças tecnológicas e risco de
uma reconcentração industrial em São Paulo. Observamos que a evo-
lução industrial ocorrida nos últimos anos baseou-se numa indústria
de base pesada. Houve uma industrialização leve, a partir do final do
século XIX até meados dos anos 50. A partir daí entramos numa fase
de industrialização pesada, que teve como setores chaves o aço, fertili-
zantes, metalurgia dos não-ferrosos, petroquímica, bens de capital,
etc.

A localização de muitas atividades, que têm que ser desenvolvi-
das próximas às fontes de recursos naturais, por exigências técnicas,
as políticas estaduais e regionais de incentivo à industrialização, e as
decisões governamentais de localizar empresas públicas federais em
regiões distintas, por critérios muitas vezes políticos, levaram a uma
certa desconcentração da produção industrial do Brasil nos últimos
anos. No entanto, as transformações tecnológicas recentes, resultantes
em parte da crise do capitalismo internacional, estão levando, pela
primeira vez na história da industrialização, a uma transição de uma
base pesada para uma base leve. E essa mudança da base técnica da
indústria poderá provocar alterações no padrão locacional da indús-
tria. Observamos que os setores dinâmicos da indústria deixaram de
ser os setores pesados - de bens de capital, aço, metalurgia, fertilizan-
tes - e passaram a ser bens de base leve e de tecnologia moderna - a
microeletrónica, a informática, a biotecnologia, a mecânica fina, etc.
Para o desenvolvimento dessas atividades de base leve e tecnologia
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moderna o papel da base científica e tecnológica parece-me fundamen-
tal. Se nós deixarmos de lado a idéia das bugigangas eletrônicas, que
se localizam em qualquer espaço, porque são simples montagens, e
pensarmos em termos de uma indústria moderna, que tenha seu fun-
damento produtivo enraizado, não é mais possível pensar na localiza-
ção da indústria moderna fora do contexto de uma base científica e
tecnológica no seu "entorno". E, para isso, o ambiente educacional,
tecnológico, cultural, as instituições de pesquisa, o porte da Universi-
dade, a massa critica, a habilitação de pessoal são elementos funda-
mentais,

Assim, a economia e a sociedade do futuro, mesmo no Brasil, no
contexto de um capitalismo internacional, indicam no sentido de uma
indústria fundamentalmente de base científica e tecnológica. Quem
não acompanhar isso ficará para trás. E é nesta perspectiva que vejo o
risco de uma reconcentração industrial em São Paulo porque, indiscu-
tivelmente, lá estão as melhores condições, na perspectiva da base
científica, tecnológica, de pesquisa, etc. E necessário que haja uma al-
teração do padrão regional brasileiro e que os Estados se preocupem,
de alguma forma, com a pesquisa científica e tecnológica.

ITEM III

No terceiro ponto, refletiremos sobre a decadência contínua do
Leste e Nordeste brasileiros. Quando se diz Leste, na distribuição
geográfica convencional do Brasil, inclui-se Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e Espírito Santo. Entretanto, é necessário dividir Minas Gerais
em duas: uma coisa é o Leste mineiro, a zona da Mata e a zona do Vale
do Rio Doce, Outra coisa é a região central da indústria pesada e mine-
ral de Minas Gerais, ou a região oeste, de fronteira agrícola de cerra-
dos. Então quando faço referência ao leste brasileiro, estou falando do
leste mineiro, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, E, quando falo do
Nordeste, refiro-me, fundamentalmente, ao Nordeste litorâneo e in-
termediário porque o oeste nordestino tem outra problemática e ou-
tras perspectivas.

O Rio de Janeiro tem uma perda permanente em tudo, O Prof.
Wilson Cano, em seu livro "Raiz da Concentração Industrial em São
Paulo", tratou com muita propriedade, da crise da agricultura no Rio
de Janeiro que, a meu ver, explica, de certa forma, a sua decadência
industrial. Somado a esse, há outros elementos como a inexistência de

558



uma política regional e o papel dos empresários do Rio de Janeiro. Há,
inclusive, teses fundamentais sobre isto, mostrando que, na década de
30 e 40, as entidades empresariais do Rio de Janeiro eram muito mais
testas-de-ferro de interesses internacionais que de interesses regio-
nais. O leste mineiro, que é o "entorno" do Rio, representadado pelas
regiões de Juiz de Fora, Manhuaçu, Munhumirim e a Zona do Vale do
Rio Doce, está num total processo de perda.

O Espírito Santo teve uma pequena expansão em função dos efei-
tos das atividades exportadoras minerais, da decisão de alguns gran-
des projetos públicos, como a Usina de Tubarão e a unidade de papel
da Vale do Rio Doce, e também do retorno do plantio do café. Mas pa-
rece que as perspectivas são pequenas.

A Bahia teve um ganho industrial significativo na última década,
elevou a sua participação de 1,5 para 3,5% da produção industrial, mas
está perdendo fôlego. A esperança de que o pólo petroquímico e o
centro industria! de Aratu pudessem funcionar como um grande pólo
dinâmico e com efeito motriz parece estar perdendo dinamismo na
atual etapa da expansão industria! brasileira. O oeste baiano, questão
a que retornarei depois, está se desgarrando da Bahia e se ligando ao
centro-oeste.

O restante do Nordeste está num processo de perda permanente
ou tem participação inexpressiva e acredito que o caso mais dramático
seja o de Pernambuco, que perde participação na produção industrial e
na produção agrícola. Pernambuco era o Estado mais industrializado
do Nordeste e, nos últimos anos, sua participação na indústria nacio-
nal passou de 4,5% para 2%.

E, inclusive, volto a pensar na questão nordestina na perspectiva
da atualidade do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do Nordeste
- GTDN - do Celso Furtado e seus companheiros da década de 50, ou
seja, a vitalidade daquele pensamento quando colocava que a questão
nordestina era - sem discutir hipotéticos equívocos de diagnóstico e de
orientação na primeira fase da Sudene - mais do que uma questão in-
dustrial, uma questão do setor agrário. Tanto é que o GTDN trazia
quatro orientações básicas: industrialização, modernização da agricul-
tura da faixa úmida, modernização da agricultura do semi-árido e fron-
teiras de colonização. E a ação da Sudene foi feita, por injunções polí-
ticas, por falta de força política e intencionalidade, apenas na linha da
industrialização e muito pouco no setor agrário. Nessa perspectiva,
nenhuma solução para o Nordeste poderá ser encontrada se não for
pensada profundamente a questão agrária nordestina. Aí estão, a meu
ver, os fundamentos do atraso nordestino e acredito que não haja,
neste momento, força política, intencionalidade e forças sociais para
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reverter este quadro. A reforma agrária parece-me estar perdida na
atual etapa política brasileira.

ITEM IV

Um quarto ponto que tem a ver um pouco com o Nordeste é a
questão da Ferrovia Norte-Sul e o que chamaria ilhamento do Nordes-
te. Se fizermos uma análise restrospectiva, observaremos que nunca
houve uma integração entre o Nordeste e a região central do Brasil,
mesmo porque o planalto brasileiro era relativamente vazio. Minas Ge-
rais e o Nordeste tinham estruturas econômicas semelhantes e volta-
das para a exportação. Portanto, não poderia haver a hipótese de um
comércio interregional. A idéia do rio São Francisco como a chamada
via de integração nacional, a rigor, nunca existiu. O rio São Francisco
não tinha o que integrar: não dá para vender farinha de mandioca en-
tre nordestinos e mineiros.

Mais recentemente, a ocupação do Planalto Central, principalmen-
te com a construção de Brasília e a irradiação de vários troncos rodo-
viários, as mudanças tecnológicas na agricultura e a possibilidade de
aproveitamento agrícola dos cerrados vêm mudando, um pouco, o pa-
norama da região central do Brasil. Nesse quadro, deve ser discutida a
Ferrovia Norte-Sul. Esta ferrovia vem ligar o Maranhão ao Centro-Sul,
ou seja, liga a Ferrovia Carajás e Itaqui por um lado e liga Brasília e o
sistema ferroviário Centro-Sul, por outro. A meu ver esta ferrovia
exercerá um papel de sucção dos excedentes agrícolas do Sul e Sudes-
te do Maranhão e do Oeste nordestino, mas no sentido de trazê-los pa-
ra serem transformados ou exportados através dos portos do Sul, do
Espírito Santo ou de São Paulo. Então, nesse sentido, este oeste nor-
destino, que é a parte dinâmica recente, ficará desgarrado, desmem-
brando-se do Nordeste tradicional.

Aliás, a dinâmica espacial das atividades econômicas no Brasil
mostra que a lógica do capitalismo tem a sua força: faz-se política de
incentivo ao Nordeste e o capital corre para outros espaços, onde ele
tem mais possibilidade de reprodução.

ITEM V

Uma quinta questão é a criação das plataformas de exportação,
funcionando como instrumentos de política regional para o Nordeste.
Não tenho muitos elementos, porque estão sendo divulgados recente-
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mente pela imprensa e não há mais detalhamentos. Mas gostaria de fa-
zer algumas reflexões. A primeira, é que o Brasil não é a Ásia nem na
história, nem na geofrafia, nem na cultura. Se nós analisarmos, ligei-
ramente, a experiência das Zonas de Processamento de Exportações
(ZPESs), das Zonas Francas, observamos que elas são recentes e têm
três etapas: a primeira que se inicia nos anos 60, com Hong long, Sin-
gapura, Taiwan, Coréia, algumas delas, quase como cidades industria-
lizadas; uma segunda etapa, com Filipinas, Malásia e Outros países da
Ásia; e, mais recentemente, estamos vendo a divulgação de uma tercei-
ra etapa na qual entrarão países como a China, o Paquistão, países de
grande dimensão populacional e baixíssimo nível de renda Ora, mes-
mo o argumento de que o país tem salário baixo é discutível se, ao ní-
vel atual do salário brasileiro, é possível concorrer com a China ou Pa-
quistão, que têm salário ou renda per capita de 200 a 300 dólares. Eu
não sei qual é a renda per capita nordestina, mas é algo próximo a 800
dólares. Então, há um risco de que essas Zonas de Exportação se
transformem em meros enclaves exportadores, sem nenhum efeito
multiplicador regional. E, mais ainda, o Brasil não está na etapa de ex-
portação de bugigangas eletrônicas, de vestuário, ou coisas do estilo.
Obvio que isto deve ser exportado, se possível, mas nós já temos um
parque industrial significativo. O Brasil é hoje um país que exporta
aviões, bens de capital, automóveis. Se, por um lado, temos todas as
mazelas e as desigualdades sociais, dramáticas e terríveis, somos, por
outro lado , o país mais industrializado dentre os recentemente indus-
trializados. O Brasil, neste momento, tem o parque industrial mais mo-
derno, mais sofisticado e de maior dimensão, se comparado com países
como a Argentina, México, Coréia do Sul e índia, para não falar nas
plataformas de exportação, que são quase cidades industriais. Então o
Brasil está em outra etapa de industrialização, e eu acho duvidoso, ar-
riscado e perigoso tentar entrar no mercado internacional de bugigan-
gas ou pequenas quinquilharias. Isso poderá trazer uma concentração
urbana ainda mais dramática, pois sabemos que a experiência do Ter-
ceiro Mundo é uma experiência de urbanização e pobreza. Então, um
dos efeitos sobre o Nordeste, seria o inchamento das cidades, aumen-
tando o drama de qualquer concentração urbana.

ITEM VI

O sexto ponto refere-se ao federalismo e à questão tributária bra-
sileira. Se estamos num sistema federalista, temos que adequar a dis-
tribuição das receitas e das atribuições entre as três esferas governa-
mentais: a União, os Estados e os Municípios. No início dos anos 60, a
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União absorvia 40% das receitas tributárias, os Estados, 48% e os Mu-
nicípios, 12%. Por volta de 1983, a União havia aumentado de 40% pa-
ra 48%; os Estados caíram de 48% para 35% e os Municípios aumenta-
ram de 12% para 16%. A partir desse diagnóstico ligeiro, argumenta-se
que a concentração da receita da União é responsável pelo endivida-
mento dos Estados e pela penúria financeira contemporânea. Se por
um lado os Estados estão endividados e perderam receira, por outro
tem havido um desordenado mecanismo de transferência da receita, de
forma muitas vezes indevida, em função da imoralidade da coisa públi-
ca que reinou e que ainda continua reinando no Brasil nos últimos
anos.

Bastaria dar o exemplo do socorro circunstancial que o Banco
Central vem dando a bancos estaduais que entram em falência, saben-
do que o resultado operacional desses bancos, muitas vezes, resultou
de desmandos administrativos e mal uso dos recursos públicos. E ób-
vio que se está buscando resgatar a moralidade da coisa pública, mas
este é um caminho longo, penoso e difícil. Nessa perspectiva, foi cria-
da a Comissão de Reforma Tributária e Administrativa dos Estados, em
1985. Previa-se, pela proposta desta Comissão, uma alteração da dis-
tribuição dos recursos e das atribuições, ao nível das três instâncias
governamentais. Uma primeira proposta desta Comissão seria reduzir
a participação da União de 47% para 39%, aumentar a dos Estados de
35% para 40% e aumentar a dos municípios de 18% para 21%. Essa
Comissão previa, ainda, a criação de um Fundo de Descentralização
que permitisse uma redistribuição das atividades e dos recursos entre
os Estados, tendo como orientação para distribuição, a população,
o imposto agregado e um fundo social. Quando se discutia isso, de
forma que pode ser criticada, mas buscando harmonizar as responsa-
bilidades e as atribuições entre as três instâncias governamentais,
abriu-se o debate na Constituinte. Vejo este debate na Constituinte
como um debate regionalista, municipalista. Perdeu-se a perspectiva
das classes sociais no Brasil e tenta-se novamente dividir o bolo entre
os vários parceiros, com os estados pobres reivindicando fundo de
participação dos estados e os estados ricos tentando criar um fundo de
exportação e um adicional do imposto de renda. Parece-me que, por aí,
nenhuma solução satisfatória e duradoura poderá sair. E necessário
rediscutir a questão regional brasileira, numa perspectiva econômica,
social e política e, não, numa perspectiva regionalista, sem enxergar as
contradições de interesses existentes nas várias regiões. E não adianta
jogar recursos em determinadas regiões, mantendo-se a política de
privilégios dos grupos dominantes. Eu me refiro quase que especifi-
camente à questão nordestina.
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Na Constituinte, há estimativas distintas, uma do IPEA e outra da
Receita Federal: na perspectiva da Receita Federal, a União cai de 39%
para 30%, os Estados sobem de 41% para 47% e os Municípios de 20%
para 23%. Na perspectiva do IPEA a União cai de 44% para 35%, os Es-
tados sobem de 27% para 41% e os Municípios de 18% para 22%, Neste
sentido, os Estados ganhariam, em termos médios, 15%. Porém essa
distribuição está muito desigual. A meu ver, não podem ser discutidas
as transferências de receitas sem se discutirem as transferências de
encargos, senão o federalismo ficará manco e, se a Constituição Bra-
sileira for aprovada dessa forma, ela será uma Constituição de pouca
duração, porque irá nascer manca. E necessário retomar a discussão
das regiões e não numa perspectiva dos interesses econômicos e so-
ciais e, numa perspectiva provinciana de apropriação de recursos, pura
e simplesmente.

ITEM VII

Como sétimo ponto eu colocaria a questão urbana e demográfica.
O pais passou por transformações estruturais profundas, do ponto de
vista da distribuição populacional, com uma urbanização aceleradíssi-
ma nos últimos anos. Aliás, repetindo uma vez mais, urbanização e po-
breza são elementos contemporâneos do Terceiro Mundo. Ocorrem
migrações das regiões antigas e decadentes para São Paulo e para
fronteira agrícola. Minas Gerais e o Nordeste têm sido, historicamente,
os fornecedores de mão-de-obra barata para a fronteira produtiva, in-
dustrial e agrícola. Ocorre também uma urbanização acelerada em to-
dos os espaços nacionais. Não há uma política demográfica, não há
uma política urbana e não há políticas de assentamentos. Esta é uma
questão central. Nós estamos acompanhando a história dos países,
hoje industrializados, com uma diferença: a realidade é outra. A meu
ver seria possível, na atual etapa da tecnologia, repensar a distribuição
da população no espaço. Não é necessário repetir, enfatizo, a expe-
riência dos países hoje industrializados. Seria possível um programa
de urbanização do campo de forma a levar um conjunto de serviços ti-
dos como urbanos às pequenas comunidades, melhorando seu padrão
de vida e retendo esta população no campo ou nas pequenas vilas e
cidades, o que teria como consequência a redução dos custos sociais
da urbanização, que é um fenômeno mundial. No dizer de Castells, que
é um teórico francês de peso, a crise do Estado está, de certa forma,
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ligada ao aumento do consumo coletivo, que, por sua vez, está ligado
à concentração urbana. Obviamente, uma idéia de urbanização do
campo implicaria necessariamente um planejamento de longo prazo da
economia brasileira, o que não existe. Seria necessário retomar as
idéias que foram perdidas e ridicularizadas de crescimento vertical
versus crescimento horizontal. Essa era uma idéia das assessorias lati-
no-americanas sobre o Brasil há alguns anos, lamentavelmente aban-
donada.

ITEM VIII

E, por fim, parece-me que a questão regional brasileira deve ser
vista como uma questão política e social, não somente como uma ques-
tão econômica "StriCtO sensu" e, portanto, é necessário repensar uma
política de desenvolvimento global e setorial, coerentemente regiona-
lizada. Como já disse, eu me movo entre o realismo contemporâneo,
quando falo em coisas como Ferrovia Norte-Sul e plataformas de ex-
portação, e uma utopia da sociedade do futuro. A questão social e po-
lítica passa necessariamente pela questão regional brasileira. Por um
lado, temos uma certa rigidez do espaço construído, ou seja como nós
já criamos todas as vantagens relativas nos grandes centros industriais
e urbanos do centro sul, usando essa expressão, há uma tendência em
se continuar reconcentrando as atividades modernas nesses espaços,
como é o risco que eu mencionava de uma reconcentração industrial
em São Paulo. Por outro lado, temos uma dinâmica capitalista, apon-
tando no sentido de apropriar a fronteira ou o espaço livre brasileiro.
Dessa contradição resulta que, muitas vezes, o investimento vai para
as áreas onde a potencialidade da acumulação é maior. Eu daria como
exemplo uma política de industrialização do nordeste em que o capital
vá para outras partes espontaneamente, porque tem maior possibilida-
de de reprodução em outros espaços. Quanto à questão federativa e
tributária, penso que a política municipalista e regionalista, a que es-
tamos assistindo no Brasil, é o reflexo da falta de liderança , da falta
de autoridade e de comando do Governo Federal. O funcionamento de
um federalismo implica necessariamente o estabelecimento de direitos
e obrigações entre as partes. Na descentralização de recursos e atri-
buições, deverá ser dada igualdade de tratamento, não uniformidade
de tratamento. Igualdade de tratamento implica tratar os desiguais de
forma desigual.
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Nesse sentido, acredito que os Estados têm de buscar uma ação
comum em termos de definição de uma política global e setorial de
médio e longo prazo. E impossível fazer política econômica estadual na
rabeira da política econômica federal. Esta muda a todo momento e,
ademais, não existe política setorial, política tecnológica, política habi-
tacional ou coisa do estilo. Penso que os Estados têm que buscar uma
ação coerente e comum. A guerra entre Estados não poderá levar a um
resultado satisfatório e duradouro a longo prazo, de maneira que as
experiências de cada Estado fazendo 'lobby" junto ao Governo Fede-
ral poderão ser extremamente negativos a médio e longo prazos. Há
que se buscar a harmonia. E óbvio que uma convivência significa a
existência de interesses diversos e de contradições, mas é preciso só
haver um mínimo de convivência, um mínimo de articulação interesta-
dual e, não a guerra entre Estados e Municípios, entre Estados e
União.

Para finalizar, a melhoria das condições económicas e sociais não
pode ser conseguida através de políticas de incentivos, de crédito ou
de incentivos fiscais, ou decisão de localização de empresas públicas
estaduais. Elas exigem mudanças estruturais profundas, no quadro
econômico, social e político. Em primeiro lugar, pela moralização da
coisa pública. Não havendo avanço na moralização da coisa pública no
Brasil, tudo o mais estará perdido. E como ponto de partida, a discus-
são das questões regionais deve ter como prioridade a criação de um
ambiente social que assegure receptividade e desejo de mudanças, sem
isso nada pode ser feito. E nessa perspectiva a educação e a pesquisa
ganham destaque.

Por fim, vejo três dimensões imediatas na questão regional bra-
sileira. Uma é a questão agrária, que parece estar perdida na atual
etapa, mas que precisa ser perseguida. Uma segunda questão é a ur-
banização do campo, que poderia abrir espaço para uma reforma ur-
bana global no Brasil e que traria, necessariamente junto a ela, a ne-
cessidade de uma redistribuição ou uma reforma dos serviços públicos.
E finalmente, a questão central da reordenação dos seviços públicos,
dos serviços coletivos, para se repensar uma reordenação populacional
e uma reordenação econômica. Tudo isto exige e impõe a restauração
de um sistema de planejamento de médio e longo prazos, dependendo
obviamente do desejo e da força política dos grupos sociais interessa-
dos nas mudanças propostas.

. . .
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