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DIVISÃO TERRITORIAL NA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

10 – 04 – 99

[ França repensa a organização de seus departamentos concebidos em 1791 ]

[ Políticas regionais constituem o segundo maior envelope orçamentário da União Européia ]

 

Muitas coisas estão se tornando irremediavelmente obsoletas por força da imensa mutação social e

econômica que vem acompanhando a passagem ao terceiro milênio. Algumas, como máquinas de escrever

ou caixas registradores mecânicas, são tão óbvias que ninguém hesita em destinar alguns espécimes aos

museus. Mas há outras, bem mais ultrapassadas, mas que continuam em uso por falta da consciência social

necessária à sua substituição. É nesta segunda categoria que certamente se encontram os modelos de divisão

territorial concebidos quando não havia sequer comunicação telefônica ou telegráfica, para não falar da

internet.

 

A divisão do território francês em departamentos foi realizada em 1791 por uma Assembléia Constituinte

preocupada antes de tudo com a segurança nacional. O principal critério adotado foi permitir que gendarmes

à cavalo, aquartelados em determinados centros, pudessem chegar a qualquer ponto do departamento entre

a aurora e o pôr do sol. Os estudos preparatórios previram quadrados de 72 quilômetros de lado, que

depois da adaptação fisiográfica deram origem a uma estrutura administrativa que conserva até hoje uma

formidável inércia. Os membros dos conselhos departamentais resistem às inovações regionais que vêm se

afirmando pelas experiências de desenvolvimento local, e que vão se generalizar com a aprovação de dois

projetos de lei: um sobre o ordenamento territorial, proposto por Dominique Voynet, a titular da pasta do

Meio Ambiente, e outro sobre as novas formas de cooperação intermunicipal, apresentado por Jean-Pierre

Chevènement, o ministro do Interior.

 

A principal novidade já enviada ao Senado pelos deputados é a institucionalização da idéia de “pays”,

introduzida há quatro anos em caráter experimental. Essa noção recebeu a seguinte definição no texto

adotado pela Assembléia nacional: um território que apresenta coesão geográfica, cultural, econômica e

social, pode ser reconhecido como “ pays” se, por iniciativa de articulações entre municípios, conseguir a

aprovação da respectiva conferência regional de ordenamento e desenvolvimento territorial e da respectiva

comissão departamental de cooperação intermunicipal.  

 

A nova entidade subregional não ameaçará, portanto, a sobrevida do departamento, mas tenderá a lhe fazer

séria concorrência na captação dos recursos destinados o desenvolvimento, principalmente os que são
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alocados pela União Européia. É bom lembrar que as políticas regionais constituem o segundo maior

envelope orçamentário da UE, só superado pela famosa PAC, a Política Agrícola Comum. Ao

desenvolvimento territorial são destinados os recursos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

(FEDER), do Fundo Social Europeu (FSE) e ainda da seção “Orientação” do Fundo Europeu de

Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA). Esses fundos se concentram em seis objetivos dos quais três

são inteiramente voltados às políticas regionais: ajuda a regiões com atraso de desenvolvimento, reconversão

de regiões industriais em declínio e promoção do desenvolvimento rural.

 

Uma das principais disputas se dá em torno do auxílio à implantação de novas empresas denominado PAT

(“Prime à l’aménagement du territoire”), um instrumento financeiro que em 1997 permitiu a criação de 13

920 empregos em zonas francesas pouco atraentes ou em dificuldade, a um custo de 88,4 milhões de euros

(164 milhões de reais). Os conselheiros departamentais não querem se tornar meros repassadores desses

recursos aos tais “pays”, considerados mais pertinentes ao desenvolvimento local por corresponderem às

verdadeiras “bacias de emprego”. Mas é o que almejam os partidários dessas novas entidades, como Claude

Ducert, que há vinte e cinco anos lançou uma das primeiras experiências intermunicipais da França – o

Sicoval – uma articulação de 34 municípios ao sul de Tolouse, hoje um dos pólos mais dinâmicos da região.

Contra a velha “lógica de balcão” dos departamentos, que acaba pulverizando os recursos disponíveis em

vez de engendrar uma política coerente e dinâmica, os entusiastas do desenvolvimento local defendem a

“lógica de projeto” de seus “pays”, enraizada numa bacia de vida comum e institucionalizada por um

procedimento contratual com os escalões superiores do poder público.

 

Em vez de só enxergarem o campo pelo espelhinho retrovisor, como fazem os adeptos da chamada

“urbanização do espaço rural”, esses agentes do desenvolvimento local são justamente as pessoas que,

desde os anos 60, mobilizaram-se por sua renovação. E não é por outro motivo que a União Européia

dispõe hoje de uma estratégia de desenvolvimento rural com quatro objetivos bem definidos: controlar a

diminuição do número de agricultores, promover a pluriatividade das famílias, atrair novas atividades, e

manter os serviços. Os resultados positivos dessa estratégia estão patentes na surpreendente recuperação

econômica daquilo que muitos consideravam definitivamente condenado ao declínio: as zonas de montanha.

Ao contrário do que pensam os fatalistas, até nos maciços pode-se vencer a estagnação econômica quando

se investe em qualidade ambiental.


