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[112]

Brasil rural vai além da agropecuária
[Fora dos centros urbanos há mais osmose entre setores da economia do que as estatísticas sugerem]

[Todos também têm um “pé na roça” quando vivem em municípios rurais]

 
Se a população rural do Brasil fosse de 32 milhões de habitantes, como diz o Censo
Demográfico de 2000, a economia rural do País seria menor que seu setor
agropecuário. A conta é simples. A esses 32 milhões corresponderiam cerca de 15 ou
16 milhões de ocupados, enquanto o setor agropecuário sozinho ocupa uns 20 milhões.
É verdade que o Censo Agropecuário de 1995/6 só achou 18 milhões. Todavia, ao
ignorar os menores estabelecimentos, provocou uma subcobertura da ordem de 20%,
revelada por levantamento simultâneo feito pela Secretaria da Agricultura do Estado de
São Paulo (LUPA). Pode-se estimar, portanto, que em meados dos anos 1990 a
agropecuária ocupasse – ou melhor, subocupasse - uns 21,6 milhões.
 
Tanta incongruência entre as estatísticas demográficas e as agropecuárias só acabará
quando for superada a obsoleta visão normativa da separação urbano/rural instaurada
no Estado Novo pelo Decreto-Lei 311/38, como foi explicado no artigo “O Brasil é
menos urbano do que se calcula”, publicado nesta coluna em 30/6. Adotando-se
critérios mais razoáveis de análise da distribuição espacial do povoamento, percebe-se
que a população rural do Brasil é de quase 52 milhões de habitantes, parte dos quais
têm laços apenas indiretos com a agricultura. A população rural economicamente ativa
deve estar próxima de 25 ou 26 milhões, dos quais uns 20 milhões exercem algum tipo
de atividade agrícola, mas com exclusividade decrescente.
 
Duas razões impedem que o setor agropecuário seja maior que o Brasil rural, e só
confirmam que o Brasil rural é bem maior do que sua agropecuária. Quando se observa
o processo histórico dos países que mais se desenvolveram, é facílimo perceber que o
progressivo encolhimento da população ligada à agropecuária não foi acompanhado por
queda comparável da população rural. Hoje a agropecuária corresponde a menos de
10% dos EUA rural, por exemplo. Também não é difícil perceber que em quase todas
as localidades de diminuta população e baixa densidade demográfica, de qualquer canto
do mundo, há envolvimento profissional dos que residem e trabalham na sede com
atividades agropecuárias. Assim como também tende a ser cada vez mais freqüente que
os agricultores residam na sede, ou tenham dupla moradia. Pequenos empreendedores e
profissionais liberais, como lojistas, taberneiros, alfaiates, ou dentistas, todos também
têm um “pé na roça” quando vivem em municípios rurais. E membros da família de
sitiantes, fazendeiros, ou chacareiros, também são empreendedores ou empregados nos
mais diversos ramos dos serviços e manufaturas. Enfim, quanto mais rural é um
município, menor é a impermeabilidade dos setores econômicos.
 
Fora de aglomerações e centros urbanos há muito mais osmose entre os três setores
econômicos do que sugerem as estatísticas brasileiras. Elas só dão conta de 60% do



25/01/12 Para: MARINA e/ou ANABELA

2/2www.zeeli.pro.br/old_site/Textos/Estadao2001/112.htm

Brasil rural. A manutenção da anacrônica separação inframunicipal e administrativa dos
espaços rurais e urbanos oficiais força que os estudos sobre o Brasil rural se restrinjam
aos 32 milhões de habitantes que residem fora dos perímetros que as Câmaras
Municipais consideram urbanos. Infelizmente não se referem à vida de todos os 52
milhões que residem nos 4500 municípios rurais.
 
Essa deplorável distorção talvez venha a ser corrigida no futuro. Seja com o surgimento
de estatísticas que usem critérios mais modernos e adequados para delimitar os
espaços realmente urbanos, seja por estudos que consigam consolidar um banco de
dados sobre os 4500 municípios rurais e os quase 600 “rurbanos”.
 
Enquanto isso não acontece, é preciso se conformar com as deduções possíveis sobre
o lado mais conhecido do Brasil rural, mesmo sabendo que ele corresponde a apenas
60% da realidade. Por exemplo, saber que só metade das famílias consideradas rurais é
exclusivamente agrícola. Um quarto delas é “anfíbia”, e 28% sequer exercem atividade
no setor.
 
Além disso, há fortes diferenças entre as que trabalham por conta própria e as que
trabalham para terceiros. Entre as famílias rurais que trabalham por conta própria,
também metade é exclusivamente agrícola. Mas as “anfíbias” chegam a um terço. E as
17% restantes não exercem atividades no setor. Já entre as famílias de empregados
rurais, as exclusivamente agrícolas caem para 41%, as “anfíbias” são apenas 17%, e as
que nem exercem atividades no setor atingem 42%. 
 
Nunca será demais repetir que os dados estatísticos utilizados nesses cálculos embutem
forçosamente uma grande subestimação da importância relativa dos setores terciário e
secundário da economia rural, uma vez que não incluem as famílias que residem nas
“pequenas cidades”, como são chamadas as sedes dos 4500 municípios rurais. Por
isso mesmo, são suficientes para que se imagine o quanto a economia rural brasileira já
é maior que seu setor agropecuário. E mais do que suficientes para que se perceba o
quanto pode ser estreito e retrógrado tentar restringir o desenvolvimento rural à sua
vertente agropecuária.


