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Imensa importância tem sido atribuída à diferença entre apenas duas

situações de domicílio: urbana e rural. Foi o que mostrou a divulgação

pesquisa nacional de orçamentos familiares, no último dia 20, e o

subseqüente anúncio de que a abrangência da pesquisa nacional de

emprego será ampliada para captar a situação rural.

 

Mas, será verdade que a economia brasileira pode ser entendida por esse

dualismo entre unidades de consumo e mercados de trabalho da “cidade” e

do “campo”? Seria razoável supor que em pleno início do século 21 a principal

diferença de distribuição espacial da população brasileira seja aquela que

distingue os habitantes dos quase dez mil perímetros das sedes municipais e

distritais daqueles que residem em seus contornos, chamados de “zonas

rurais”?

 

O caso aqui não é apenas o de denunciar mais uma vez o uso de critérios

obsoletos para separar o rural do urbano, tema do livro Cidades Imaginárias

(ed. Autores Associados, Campinas: 2002). É bem mais elementar a objeção

que deve ser feita aos resultados de uma pesquisa tão importante quanto a

de orçamentos familiares, ou quando se fica sabendo que a pesquisa de

emprego correrá risco de ser igualmente simplista. Qual sentido pode ter essa

preponderância da dicotomia urbano-rural oficial sobre a diversidade inerente

ao seu próprio lado principal, o urbano?

 

Pelo critério legal em vigor, nem 20% dos domicílios brasileiros são rurais. O

que pensar, então, de qualquer comparação entre eles e os mais de 80%

oficialmente urbanos? Existiria alguma homogeneidade entre as quase 40

milhões unidades de consumo amalgamadas sob o rótulo “urbano”? Claro que

não. Qualquer aluno do curso primário é capaz de discernir as condições de

vida em metrópoles, em outras aglomerações interioranas ou litorâneas, em
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cidades médias que polarizam regiões, e nos outros milhares de “perímetros

urbanos” de pequenos e minúsculos municípios que pulularam no imenso

território brasileiro.

 

É muito grave, portanto, a obtusidade reinante – mesmo entre as elites mais

informadas e influentes - sobre a hierarquia territorial do país. Uma

inconsciência que até seria desculpável se não existisse análise científica da

questão. Mas uma ignorância que se tornou indigência intelectual nos últimos

5 anos, desde que começaram a ser publicados os 6 volumes da Série

Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil, coordenada pela

urbanista Diana Meirelles da Motta, pesquisa que reuniu equipes do IPEA, do

IBGE e do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais da Unicamp, além de

colaboradores de mais de 15 entidades congêneres.

 

Basta uma consulta ao primeiro capítulo do primeiro volume para perceber a

enorme importância do fenômeno de consolidação de aglomerações urbanas

não-metropolitanas e de centros urbanos regionais e subregionais. E nem é

preciso avançar além do terceiro para perceber que as diferenças entre as

metrópoles (de três tipos) e os centros urbanos (também de três tipos) são

incomparavelmente mais importantes que as diferenças entre quase dez mil

perímetros urbanos demarcados por Câmaras Municipais e as

correspondentes áreas residuais circundantes, que constituem as chamadas

zonas rurais. Ou para constatar a distância que separa os 455 vértices da

rede urbana que concentram 60% dos habitantes, da imensa base formada

por mais de 5 mil franzinos municípios nos quais estão pulverizados os

restantes 40%.

 

Quando se pensa nas hierarquias das teias urbanas regionais, fica impossível

atribuir qualquer relevância a comparações de custo de vida entre um Brasil

urbano oficialmente formado pelos 80% residentes nos núcleos dos 5.562

municípios e um Brasil rural oficialmente constituído pelos 20% que estão em

seus contornos. Alguns exemplos concretos certamente ajudam a realçar a

miséria desse tipo de raciocínio. A duas maiores populações oficialmente

classificadas como rurais estão nas cidades de São Paulo e de Brasília.

Segundo o censo, há mais de 620 mil habitantes rurais no município de São

Paulo e quase 90 mil no Distrito Federal. Enquanto isso, quase 90% dos 3.905

habitantes de Capim, na Paraíba, são tão urbanos quanto os moradores da

avenida Paulista. O mesmo acontece com 70% dos 13 mil residentes de Pau

Brasil, na Bahia, território dos pataxó hã-hã-hãe... Enfim, são oficialmente

urbanos 25 dos 45 milhões de pessoas que habitam municípios acanhados,
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remotíssimos e de irrisória densidade.

 

Em vez de comparar os padrões de orçamento familiar dos 20% “rurais” e

80% “urbanos”, assim separados por critério decretado há 66 anos pelo

ditador Getúlio Vargas, não seria mais razoável comparar os padrões de

orçamento familiar de alguns dos diversos andares da hierarquia territorial já

caracterizada?

 

A população brasileira está distribuída por três tipos básicos de territórios.

Metade está em 53 microrregiões totalmente influenciadas por aglomerações

urbanas. No extremo oposto, um terço dos habitantes está em 388

microrregiões essencialmente rurais. E o restante quinto intermediário reside

em 107 microrregiões significativamente urbanizadas, apesar de não

possuírem aglomerações. Este tipo de abordagem já estaria muitos anos luz à

frente da ruinosa atitude que consiste em olhar o Brasil de 2004 com lentes

fabricadas no Brasil dos anos 1930, quando o processo de industrialização

ainda não ganhara intensidade. Foi só nas duas décadas seguintes, com

indústria de base e consumo de massa, que começaram a surgir os traços

essenciais da atual hierarquia territorial.

 

Seja qual for a explicação que possa ser encontrada para a estranha

sobrevivência do espectro estadonovista em decisivas pesquisas nacionais

oficiais, não é mais aceitável que tal hierarquia permaneça escondida sob o

tapete da jurássica dicotomia urbano-rural, ou mesmo de outra ainda mais

ingênua, como a de “região metropolitana” versus “interior”. Sem que seja

revisto o desvario geográfico oficial, a imprescindível e urgente ampliação da

abrangência da pesquisa de emprego  será um tremendo - além de caríssimo

- desastre. 
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