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NOVA DINÂMICA DA ECONOMIA RURAL

07-05-98

[Foi-se o tempo em que a virtude da cidade era “arrancar a população do embrutecimento da vida no campo]

[Veneradas “riquezas naturais”, como minério, solo fértil ou madeira, não são determinantes]

 

Para a surpresa de muitos analistas, no núcleo orgânico da economia mundial

desapareceu o principal gatilho da longa história de êxodo rural. As sondagens de

opinião mostram um alto nível de satisfação entre os que vivem no campo. Cerca de

70% dos que residem em vilarejos franceses declaram não querer mudar de domicílio,

por apreciarem muito o seu modo de vida e os serviços à sua disposição. Os mais

contentes são os aposentados e os idosos em geral, pois sua presença nesses vilarejos

resulta de opção. Os mais descontentes são os que não tiveram escolha, como os

jovens de 15 a 24 anos e as mulheres de 25 a 40 anos. Prefeririam o anonimato e a

agitação cultural da vida urbana. Mas, em geral, os rurais gostam de viver onde estão.

 

Paralelamente, um quinto dos urbanos declaram que gostariam de viver no campo. Só

que as estratégias residenciais continuam fortemente ligadas à localização dos

empregos, por mais que as facilidades de deslocamento tenham reduzido restrições à

moradia rural. Ainda no caso francês, entre 1982 e 1990, passaram de 47% para 56% os

empregados que deixam seus municípios para ir ao trabalho. Essa proporção é ainda

maior nas zonas rurais ‘periurbanas’, mas menor nas ‘profundas’, onde o agribusiness

dá um terço dos empregos rurais.

 

Ao lado dos idosos, também desempenha um papel de fundamental importância no

ambiente rural a estadia temporária em residências secundárias, como as chácaras de

recreio. É algo que aumenta com a redução da jornada semanal de trabalho,

favorecendo o comércio, o artesanato e principalmente o mercado de produtos

agropecuários diferenciados (ou de qualidade), que envolve um grande número de

agricultores que não querem, ou não podem, inserir-se nas cadeias dos grandes

complexos agroindustriais.

 

Esse peso crescente dos aposentados, habitantes temporários e turistas faz com que

dinâmica da economia rural já não seja mais determinada por veneradas “riquezas
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naturais,” como solo fértil, madeira ou minérios. Essas vantagens comparativas não

desapareceram, mas já haviam sido superadas por outros fatores de produção, como

mão-de-obra barata, frouxa regulamentação, e debilidade sindical. Combinadas aos

fortes investimentos públicos em transportes, chegaram até a incentivar uma certa

interiorização industrial. Nos Estados Unidos, por exemplo, a fatia rural do emprego

fabril passou de um quinto para mais de um quarto entre 1960 e 1980. Mas a principal

novidade é que o primeiro mundo já entrou numa terceira onda desse processo, com

uma volta às “riquezas naturais,” mas de outro tipo. São os encantos da vida rural –

beleza, tranquilidade e segurança - muito valorizados principalmente por aposentados,

turistas e alguns tipos de empresários, que se tornaram a principal fonte de vantagens

comparativas. E apesar dos agricultores já serem uma pequena minoria da população

rural dos países mais desenvolvidos – um décimo no caso dos EUA – é principalmente

deles que depende o maior trunfo de seu meio: a qualidade do ambiente natural.

 

Isso tudo mostra que o processo de desenvolvimento acaba por deslocar a base da

economia rural da exportação de produtos primários e manufaturados para a

importação de pessoas e de dinheiro público. Nos EUA, são as microrregiões rurais

que mais atraem turistas, aposentados e serviços governamentais as que têm obtido

maior sucesso sócioeconômico. Não as que apostaram apenas no agribusiness e nas

empresas industriais ou comerciais.

 

Explicações detalhadas sobre essas tendências podem ser encontradas tanto no livro

Rural Development in the United States, cujo principal autor é o assessor de política

doméstica do presidente Clinton, o economista William Galston, quanto no relatório

Pour une Ruralité Choisie, que resultou de um trabalho de quatro anos realizado por

uma equipe prospectiva sobre o futuro dos espaços rurais, composta por dezessete

pesquisadores franceses de primeira linha, e coordenada pelo geógrafo Bernard Kayser.

São dois estudos que contrariam uma idéia muito repetida no Brasil, inclusive por

responsáveis pela política de desenvolvimento rural do governo federal: que as

atividades não-agrícolas no campo estariam induzindo uma “desterritorialização do

espaço urbano-rural”.

 

É verdade que mudaram radicalmente as relações cidade-campo. Mas não foram

mudanças que reduziram o contraste entre ambas, por mais que a estrutura ocupacional

da economia rural tenha se tornado semelhante à da economia urbana. Nos EUA, os

serviços garantem mais da metade dos empregos rurais e a indústria quase um quinto.
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Mas o valor do espaço rural está cada vez mais ligado a tudo o que se opõe à cidade:

paisagens silvestres ou cultivadas, água limpa e ar puro. Tudo o que os americanos

chamam com muita razão de “amenity values”. Na verdade, o desenvolvimento leva à

revalorização do ambiente natural, e não à “urbanização do campo” visualizada por

Marx em rascunhos de 1857-8. Aliás, foi-se o tempo em que a virtude das enormes

cidades era “arrancar grande parte da população do embrutecimento da vida do

campo”, como ele também escreveu com Engels, há exatos 150 anos, no fascinante

Manifesto Comunista.


