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Socorro às vítimas da seca 2001
 

[Câmara setorial deveria considerar em sua ação as várias faces do Nordeste]
 

[Improvisação só evidencia o desprezo no País pelo destino de seu lado rural]
 

 

O início de mais um período de forte estiagem na mancha semi-árida do País fará com
que nos próximos dias o presidente Fernando Henrique Cardoso anuncie um conjunto
de medidas de efeito mais abrangente e duradouro do que o envio de caminhões-pipa
aos municípios em situação de calamidade pública, acompanhado de mais uma rodada
de cestas básicas aos flagelados. Para que esse “plano nacional de combate aos efeitos
da seca” (Estado, 31/5) possa ser preparado com rapidez, acaba de ser criada uma
Câmara Setorial Extraordinária, nos mesmos moldes da Câmara de Gestão da Crise de
Energia, presidida pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungman. E uma das
principais tarefas dessa nova Câmara é o levantamento das emendas orçamentárias
propostas pelos parlamentares da região, bem como dos recursos liberados, ou
cortados pelo ajuste fiscal. Segundo o noticiário, esse balanço deveria indicar quais
podem ser as ações estruturais de médio e longo prazo que rompem com o tradicional
assistencialismo.
 
Como os primeiros registros de fortíssimas secas no Nordeste remontam a 1707, e
como no semi-árido esse fenômeno ecológico não é a exceção mas a regra, toda essa
improvisação de um “plano” que resultará da agregação de algumas iniciativas
legislativas a serem atendidas por remanejamento de recursos só evidencia o desprezo
reinante no País pelo destino de seu lado rural. Para as elites brasileiras – a começar por
toda a mídia – o desenvolvimento é a urbanização, e as populações que insistem em
habitar precários espaços rurais devem se sujeitar a esses estabanados arranjos de
última hora. Até o dia em que se decidirem a rumar para algum desses imensos
purgatórios que cercam os principais centros urbanos do País, garantindo-lhes o
privilégio de todos os benefícios atribuídos às Regiões Metropolitanas. Uma ideologia
chamada de “viés urbano” e esmiuçada há décadas pelo economista britânico Michael
Lipton no livro Porque os Pobres Continuam Pobres (que sintomaticamente não foi
traduzido por aqui).
 
Todavia, esse quadro começa a ser alterado por muitas comunidades rurais que
lograram se organizar para eleger bons prefeitos e para ter participação efetiva nos mais
variados tipos de Conselhos. Quando isso ocorre, o município rural deixa de criar mais
emigrantes do que desiludidos retornados. E acaba por atrair também muitas famílias
das localidades vizinhas que não melhoraram os serviços públicos essenciais nem
promoveram novas formas de dinamismo econômico. Essa é a única explicação geral
que pode ser dada para o fortíssimo adensamento populacional em cerca de um terço
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do Brasil rural durante os anos 1990.
 
Com a recente publicação da Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, o IBGE
facilitou comparações com o Censo de 1991, muito mais confiável do que a Contagem
de 1996. Traz também dados agregados por microrregiões geográficas, o que permite
rápidas abordagens da evolução territorial do País. Fica fácil notar que as microrregiões
de maior rarefação populacional são as que têm simultaneamente população inferior a
500 mil pessoas e densidade inferior a 80 hab/km2. No caso da região nordestina nota-
se que 36 das 145 microrregiões assim classificadas se mostraram tão atraentes na
década passada, que tiveram um compasso de aumento populacional semelhante  ao
das urbanas (ver quadro).
 
Será que um plano de medidas abrangentes e duradouras para a parte semi-árida do
Nordeste pode realmente ser elaborado sem que sejam conhecidas as razões dessa
tendência? Pior, será que alguma estratégia de desenvolvimento rural pode se elaborada
pelos que continuam acreditando que entre 1991 e 2000 o famoso êxodo já tenha
reduzido a população rural do Nordeste de 40% para 30%, quando na realidade ela
passou de 49% para 47% ?
 
Se um dia a sociedade brasileira se livrar do preconceito anti-rural, o desafio do
desenvolvimento num bioma tão delicado quanto a caatinga certamente deixará de ser
abordado de afogadilho por esquemas improvisados a cada início de uma grande
estiagem. Hoje, só se pode torcer para que essa Câmara Setorial Extraordinária deixe
isso muito claro para a opinião pública depois de prestar todo o socorro possível ao
maior número de vítimas da seca de 2001.
 

TRÊS NORDESTES E TRÊS RURAIS

Evolução Territorial do Nordeste entre 1991-2000

 
Nordeste

 
Número de

 
Microrregiões

 
População (milhões)

 
Variação

1991-2000
 

  1991 2000 (milhões) %
  Urbano 18 16,2 19,1 2,9 18

  Rurbano 25 5,6 6,2 0,6 11

  Rural 145 20,7 22,3 1,6 8

  Total 188 42,5 47,7 5,2 12
      

  Rural esvaente 51 7,4 7,5 - 1

  Rural letárgico 58 8,5 9,2 0,7 8

  Rural atraente 36 4,7 5,6 0,9 18
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��Nordeste Rural 145 20,7 22,3 1,6 8�


