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Estrabismo na análise do território brasileiro
[É grande e oficial a confusão na delimitação do rural e urbano]

[As economias rurais mais dinâmicas são o avesso das especializadas em commodities]

 

Pode ser divertido, além de instrutivo, consultar o novo Atlas Nacional do Brasil, finalmente disponível nas

livrarias do IBGE. Comece pelo mapa “Grau de Urbanização”. Verá que a mais gritante mancha de

urbanização corresponde ao Pantanal Mato-Grossense, imediatamente seguida pela Campanha Gaúcha.
Nem o Estado de São Paulo, ou o do Rio de Janeiro, mostram tão fortes borrões urbanos. Dá para

entender? A resposta é afirmativa para quem conhece a absurda concepção adotada pelo Brasil para
delimitar seus espaços urbanos e rurais. É obra de um Decreto-Lei baixado em 1938 pelo Estado Novo,

quando qualquer instância democrática do País estava fechada. E, por incrível que pareça, essa estultice

permanece a mais utilizada na configuração do território brasileiro.

 

Se quiser formar uma idéia mais razoável da distribuição espacial do povoamento, procure nas páginas

anteriores o mapa “Densidade Demográfica”. Este sim destaca as cerca de 50 aglomerações urbanas, das

quais uma dúzia de verdadeiros bunkers metropolitanos. Fora dessas 50 aglomerações só se vê imensas
regiões rurais que sempre contam em suas proximidades com uma ou duas cidades, seus verdadeiros centros

urbanos. Por exemplo, Campo Grande e Cuiabá para o Pantanal, ou Santa Maria e Pelotas para toda a

parte meridional do Rio Grande do Sul.

 

Ainda mais curioso é o caso do Nordeste. No mapa da densidade, essa região aparece como perfeito
negativo de sua imagem na carta do grau de urbanização. Isto porque boa parte dos municípios nordestinos

está na situação ambivalente que Gilberto Freyre chamou de “rurbana”: têm pequenas populações, mas

suficientemente concentradas para que não sejam situações inequivocamente urbanas ou rurais. Um

fenômeno que não pode ser revelado pelo critério oficial de urbanização, pois traduz exclusivamente a

proporção da população que reside dentro do perímetro considerado urbano por arbitrárias legislações
municipais, ou improvisadas comissões censitárias.
 

Bem característico desse estrabismo que tanto atrapalha as análises sobre a dinâmica territorial brasileira é o
fato de o Atlas não incluir qualquer abordagem da economia rural. Há evidentemente um capítulo dedicado à

“reestruturação do espaço agrário”, que só confirma a infeliz confusão que se faz neste País entre o setor

primário da economia e o lado rural do território, como se os setores secundário e terciário fossem atributos

exclusivos da economia urbana. Um erro crasso que impregnou até o tratamento da ordem econômica e

financeira na Constituição Federal de 1988. O capítulo sobre a “política urbana” não é seguido por outro

dedicado à “política rural”, mas sim pelos princípios devem reger a “política agrícola e fundiária e de reforma

agrária”.

 

Nada disso seria grave se o dinamismo das economias rurais dependesse eternamente de atividades

agropecuárias, florestais, pesqueiras ou minerais. O problema é que o processo de desenvolvimento tem

mostrado exatamente o inverso. As economias rurais dinâmicas são as que mais se diversificam, tornando o
setor terciário muito mais decisivo que o primário. Espaços dominados por atividades primárias muito

especializadas, que travam a diferenciação da economia, são justamente os que permanecem

subdesenvolvidos, mesmo quando fazem parte de nações das mais avançadas do planeta. Nos países da

OCDE, os serviços já têm quase o mesmo peso em regiões essencialmente urbanas e relativamente rurais, e

chegam a ser extraordinariamente importantes nas regiões essencialmente rurais de alguns países, como a

Bélgica por exemplo. Além disso, o emprego industrial é mais significativo nas regiões relativamente rurais do
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que nas essencialmente urbanas, chegando mesmo a ser muito mais rural do que urbano nos países nórdicos.
 

As economias rurais mais dinâmicas são as que simultaneamente conseguem atrair consumidores de seus

atributos territoriais e vender suas produções em mercados diferenciados. Exatamente o avesso das

economias especializadas em commodities agrícolas. Estas podem até dar a ilusão de grande dinamismo em

sua fase inicial, quando sugam a renda diferencial propiciada pela exploração da fertilidade natural. Só que

depois dessa acumulação primitiva tudo passa a depender do grau de diversificação dos negócios criados no

entorno dessa fonte primária. Sem diversificação, em vez de uma economia rural dinâmica surgirá, no

máximo, um grande enclave.

 

Tudo isso ainda é incipiente numa economia como a brasileira, o que ajuda a entender a persistente

incapacidade de distinguir o espaço rural do setor agropecuário. Todavia, assim que todos os seus hot spots
puderem ser devidamente mapeados – sejam eles “pólos”, “eixos”, ou “distritos” - a economia rural já não

mais poderá ser confundida com seu setor primário. Daí o inestimável valor de um livro como Economia dos

Clusters Industriais e Desenvolvimento, de Danilo Camargo Igliori, que está chegando às livrarias graças a

uma co-edição Fapesp/Iglu.

 


