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DINÂMICA RURAL PÓS-CORPORATIVA

( 24 – 04 – 99 )

[ Não há nada mais equivocado do que imaginar que o mundo ruralista está reduzido à dimensão agropastoril

]

[ Na França, artesãos estão furiosos com agricultores incitados à pluriatividade ]

 

Em países como o Brasil é muito raro que o meio rural não seja identificado com a agropecuária. Os

fazendeiros adoram ser considerados como ‘os produtores rurais’. Seus representantes no Congresso

formam uma estranha ‘bancada ruralista’. Seus raros empregados e os poucos bóias-frias sub-contratados

são chamados de ‘trabalhadores rurais’. A imprensa se refere às safras como se elas totalizassem ‘a

produção rural’. Fazendas, sítios e chácaras são chamados de ‘propriedades rurais’. E assim por diante. São

deslizes que talvez possam ser justificados pelo fato da grande maioria da população rural residir em

estabelecimentos agrícolas, ou pelo fato dos que neles trabalham constituírem a maior parte população ativa

rural. Estima-se que no Brasil a agropecuária envolva quatro quintos dos ativos rurais, sem que se possa ter

muita certeza devido aos esdrúxulos critérios utilizados pelo IBGE para delimitar as aglomerações urbanas,

considerando como rurais os espaços que sobram. Mas nada disso chega a ser tão equivocado quanto

imaginar que o mundo rural possa ser reduzido à sua dimensão agropastoril.

 

Um equívoco que o desenvolvimento tornará cada vez mais absurdo, ao fazer com que o agro se torne um

pequeno componente do fenômeno rural também em termos demográficos e ocupacionais, e não somente

em termos espaciais. Em países desenvolvidos, os serviços já concentram mais da metade dos empregos

rurais, deixando menos de um terço para a agropecuária, e cerca de um quinto para o setor secundário. O

que de forma alguma significa que os agricultores possam ser considerados um mero resíduo, pois o

desenvolvimento torna as famílias rurais cada vez mais pluriativas e multifuncionais, sem que sejam rompidos

muitos de seus laços com sítios e fazendas. Por incentivarem os agricultores à diversificação de suas

atividades, as próprias políticas de desenvolvimento rural do primeiro mundo tendem a provocar conflitos

antes inimagináveis. Na França, por exemplo, os artesãos estão furiosos com a potencial concorrência de

agricultores incitados à pluriatividade.

 

Em outubro do ano passado, a própria definição jurídica da atividade agrícola chegou a ser alterada pelo

projeto de lei de orientação setorial adotado pelos deputados. Um dos artigos encorajava os agricultores a

ampliar e diversificar suas atividades dentro do caráter “global da política rural”. A idéia foi combatida em

inúmeras manifestações de massa organizadas pelos artesãos, tanto em centros administrativos
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departamentais, como em torno do prédio da Assembléia Nacional. Considerado muito litigioso, o incômodo

artigo acabou retirado do texto legal pelos senadores, decisão que foi referendada  há quinze dias pelos

deputados.

 

É evidente que esse tipo de episódio só pode ocorrer onde os artesãos têm peso significativo na economia e

possuem boa capacidade de mobilização. Na França existem 800 mil empresas artesanais, das quais só um

terço estão localizadas em metrópoles regionais, ou na megalópole parisiense. Uma distribuição espacial que

pode ser melhor aquilatada pelas respectivas densidades: no âmbito nacional há 137 artesãos para cada 10

mil habitantes, contra 114 na região polarizada pela capital (“Ile-de-France”). E nas zonas rurais há 170

artesãos por 10 mil habitantes, contra 130 nas zonas urbanas. Todos pertencem a alguma das 106 câmaras

departamentais, representadas nacionalmente pela APCM, a Assembléia Permanente das Câmaras de

“Métiers”, entidade que liderou os protestos contra a hipotética concorrência ‘desleal’ dos agricultores.

 

Segundo Dominique Brinbaum, diretora-geral da principal corporação dos agricultores, a União Permanente

das Câmaras de Agricultura (UPCA), o que existe é muita confusão sobre as noções de pluriatividade e

multifuncionalidade. Segundo ela, o artigo retirado da lei não pretendia autorizar os agricultores a exercerem

todo e qualquer tipo de atividade. “Afirmar que a agricultura é multifuncional significa simplesmente

reconhecer que, mediante seu ato de produção, ela assegura outras funções territoriais, ambientais e

sociais, que vêm sendo cada vez mais exigidas pela sociedade.” Ou seja, para a UPCA, as novas

ocupações dos agricultores são desdobramentos naturais de suas atividades tradicionais.

 

Longe dos holofotes o outro lado também reconhece que pode existir muito mais complementaridade do que

conflito entre suas condições de trabalho e seus modos de vida. O que provoca o choque, entretanto, é uma

imposição objetiva do desenvolvimento: a crescente participação relativa dos artesãos no mundo rural, que

os leva inclusive a querer se afirmar como “o principal vetor econômico do campo”. Nada poderá fazer a

APCM deixar de repetir que no meio rural existe uma empresa artesanal por 60  habitantes, contra uma por

80 no meio urbano. Nada poderá impedir a União Profissional dos Artesãos (UPA) de clamar que suas

bases constituem a principal fonte de empregos rurais, desempenhando papel crucial para a coesão social

das regiões. E nada poderá desmentir a Confederação do Artesanato e das Pequenas Empresas de

Construção Civil (Capeb) quando diz que “foi-se o tempo em que o rural podia ser visto quase

exclusivamente pelo ângulo agrícola”. Só uma troca da visão setorial pelas vantagens da abordagem

territorial permitirá superar a obsolescência dessas divisões profissionais, para que se revelem as virtudes

sinérgicas da dinâmica rural pós-corporativa.


