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MUDANÇAS NA RELAÇÃO CIDADE-CAMPO

29-08-98

[Desmancha no ar no final de milênio a antes sólida separação entre produção e o chamado setor terciário]

[OCDE resolveu assumir que “ruralidade não é mais sinônimo de atraso”]

 

As relações cidade-campo mudaram radicalmente na segunda metade deste século. Mas

não foram mudanças que reduziram o contraste entre ambas, como imaginaram grandes

economistas do século passado (e ainda repetem seus mais vulgares discípulos). O que

está ocorrendo hoje nos países do primeiro mundo é que o espaço rural tende a ser

cada vez mais valorizado por tudo o que ele opõe ao artificialismo das cidades:

paisagens silvestres ou cultivadas, água limpa, ar puro e silêncio. Como foi exposto

aqui em 7/5, o desenvolvimento leva a uma forte revalorização do ambiente natural, em

vez suprimir a diferença entre cidade e campo por obra e graça da organização conjunta

da agricultura e da indústria.

 

Em vez da “urbanização do campo” decorrente da “industrialização da agricultura” ,

desmancha no ar neste final de milênio a antes sólida separação feita entre a produção

(primária ou secundária) e o chamado “setor terciário”. O custo da transformação física

de recursos naturais e matérias primas em mercadorias tende a ser uma fração mínima

do preço ao consumidor. Está sendo inteiramente alterado o relacionamento entre

fornecedores, produtores e consumidores nos mais diversos complexos econômicos,

seja no Silicon Valley, na Baviera, ou na Emilia Romagna. E basta observar o

funcionamento da rede MacDonald’s para perceber o quanto ficou difícil distinguir sua

dimensão agroindustrial de seu lado comercial, ou mesmo de sua crescente oferta de

lazer infantil. Os “serviços” tornam-se uma parte inextricável do que se costumava

chamar de “indústria de transformação”, concluiu o suplemento Manufacturing da

revista The Economist de 20/6.

 

Fenômeno bem semelhante ocorre com as velhas e sólidas demarcações espaciais. Até

recentemente, não causava muito problema usar a densidade demográfica como

indicador do caráter rural ou urbano de uma localidade. Assim a maior organização

internacional dos países do primeiro mundo, a OCDE, sempre considerou como zona

rural qualquer localidade com densidade populacional inferior a 150 habitantes por

quilômetro quadrado. Por esse critério, um terço da população de seus países
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membros vive em localidades rurais que cobrem 90% do território. Mas a parte da

população que reside em comunidades rurais varia muito: de um mínimo de 10% em

países como a Holanda ou a Bélgica, a um máximo de quase 60% em países como a

Noruega ou a Finlândia. Trata-se evidentemente de um critério muito grosseiro, que está

longe de espelhar a diversidade dos modos de povoamento territorial.

 

Também foi ficando claro para os analistas que as possibilidades de desenvolvimento

de qualquer comunidade rural dependiam muito dos laços que ela mantinha com centros

urbanos, particularmente com as cidades de sua própria região. Foi a urbanista

canadense Jane Jacobs que fez a mais brilhante exposição dessa idéia no livro Cities

and the Wealth of Nations, lançado em 1984, várias vezes reeditado pela Penguin

Books (que continua infelizmente sem tradução em português). O fenômeno não fez

com que a OCDE mudasse seu critério de classificação das pequenas localidades.

Entretanto, a partir 1994, as regiões de seus 26 países membros passaram a ser

enquadradas em três novas categorias: essencialmente rurais, relativamente rurais e

essencialmente urbanas.

 

Os três tipos de região são todos compostos de espaços rurais e concentrações

urbanas, mas em proporções diferentes. Uma região essencialmente rural é aquela onde

mais da metade da população vive em localidades rurais (isto é, com densidade

demográfica inferior a 150 habitantes por quilômetro quadrado). No extremo oposto,

uma região essencialmente urbana é aquela onde menos de 15% da população vive em

localidades rurais. O tipo intermediário - a região relativamente rural - é aquela na qual

entre 15 e 50% dos habitantes vivem em comunidades rurais.

 

Essa tipologia gerou uma nova imagem do povoamento territorial. Não há holandês que

resida em região essencialmente rural. Lá 85% dos habitantes vivem em regiões urbanas

e só 15% em regiões relativamente rurais. Já na Noruega, mais da metade dos habitantes

estão em regiões essencialmente rurais, 38% em regiões relativamente rurais, e apenas

11% em regiões essencialmente urbanas. No Luxemburgo nem há regiões

essencialmente urbanas, apesar do país só ter 30% de sua população em comunidades

rurais. Toda a sua população vive em regiões da faixa intermediária.

 

Mais interessante, contudo, é que o valor da nova tipologia pouco tem a ver com essas

comparações entre países. Sua maior utilidade está na identificação dos estilos de
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desenvolvimento que se mostram mais recorrentes em cada um desses três tipos

regionais. Ela revelou que são as regiões relativamente rurais as que mais geram

empregos e que algumas das essencialmente rurais, como a Baixa-Baviera, estão entre

as mais dinâmicas. Foi por isso que a OCDE resolveu assumir que “ruralidade não é

mais sinônimo de atraso”.


