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a la globalización. Madrid : Editorial Tecnos, 1998.

O RURAL COMO CATEGORIA SOCIOLÓGICA

Angela Duarte Damasceno Ferreira
Universidade Federal do Paraná

Ruralidade: relacionada ao campo e ao trabalho camponês, rusticidade, qualidade do que é sem cultura,
natural, pouco artificializado. Uma seleção de definições de dicionários inicia a discussão que Entrena Durán
faz, neste livro, sobre as construções sociais do “rural”, demonstrando as imprecisões do termo  — que alude
ora a um espaço, ora a características relacionadas a uma certa qualidade de vida, a pautas socioeconômicas
ou a valores específicos. Mostra, de partida, suas conotações freqüentemente pejorativas, derivadas de
concepções evolucionistas que implicaram no estabelecimento de uma gradação hierárquica entre o rural e a
sociedade urbano-industrial que, se supunha, iria substituí-lo.

Assim como a visão evolucionista, outras concepções mais ou menos inseridas na mesma idéia de mudan-
ça social, desde os clássicos da Sociologia e da própria Sociologia Rural, têm pressuposto uma tendência de
fim do rural pelo prosseguimento da industrialização e da urbanização, enquanto formas de ocupação do
espaço e de organização da economia e do modo de vida. Visões mais contemporâneas acrescentam a
globalização como processo a mais na dissolução da singularidade do rural, o que teria encontrado, na
segunda metade do século XX, forte corroboração nos índices demográficos declinantes da população rural
e da população ativa agrícola ocupada.

Frente a estas percepções, cada vez mais significativas são as iniciativas oficiais ou de movimentos
socioculturais de revalorização do rural, que, se podem ser identificadas com um fundamentalismo neorruralista
em algumas de suas manifestações, representam atitudes de reação à crise ambiental e existencial da civiliza-
ção atual, identificada com sua feição urbano-industrial. Vislumbra-se, nele, o palco possível para uma nova
qualidade de vida e sua revitalização é pensada como estratégia para redirecionar o desenvolvimento. Inves-
tigações recentes, tanto na Espanha como em outros países desenvolvidos, mostram que se está produzindo
uma recuperação do rural em algumas regiões, inclusive em termos demográficos, o que é apontado como
indício de sua capacidade de adaptação às presentes circunstâncias.

Tais posições contraditórias não são destituídas, nenhuma delas, de fundamento, afirma Entrena Durán.
Na verdade, o que as faz divergir são distintas concepções sobre o rural, mais ou menos adequadas a um
recorte espacial-temporal específico: “o rural se constrói socialmente e, como construção social, está sujeito
à mudança. Assim, experimentou sucessivos processos de construção, desconstrução ou reconstrução/
reinvenção” (p. 14). De um lado, refere-se a uma ordem social singularizada, autárquica e especializada na
produção agrícola que tem pouco a ver com o rural que emerge dos anos 50 ou 60, com o início de um processo
intenso de mudança tecnológica, incrementos de produtividade e determinação crescente por decisões e
influências exógenas. Neste sentido, pode-se falar em declínio do rural, em desaparecimento de um tipo de
apropriação do espaço e de padrões culturais específicos. De outro lado, há o rural do pós-produtivismo, com
possibilidades de configurações novas ainda em construção: sua revitalização sócio-demográfica, sua
revalorização simbólico-cultural, sua diversificação produtiva e ocupacional, suas trocas intensas com âmbi-
tos produtivos, comerciais e sócio-culturais nacionais e internacionais.

Trata-se de um conceito polissêmico, origem e objeto de polêmicas sociais e intelectuais. A forma adequa-
da de analisá-lo é, portanto, a que adota perspectivas histórico-processuais, capazes de recuperar, em cada
situação espacial-temporal, características e trajetórias de mudança próprias. Este procedimento não implica,
para o autor, em renunciar a um enfoque analítico globalizador, com validade geral, para sua apreensão.
Partindo da discussão conceitual de dois processos de mudança social  — os processos de modernização e
globalização — e de uma concepção do espaço territorial como âmbito da construção social e transforma-
ção do rural, estabelecem-se os fundamentos para discussão das manifestações e trajetos particulares de
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cada caso concreto e os elementos viabilizadores de uma análise de alcance mais geral.

Explicitada esta perspectiva metodológica, sua análise recupera as transformações mais gerais da estrutu-
ra sócio-econômica rural na Espanha, recorrendo a informações de outros países, especialmente dos países
desenvolvidos, para singularizar ou generalizar os processos espanhóis. Da mesma forma, analisa as diferen-
tes políticas estatais em relação à agricultura, aos atores sociais do meio rural e às suas organizações. Mostra,
então, como o projeto modernizador produtivista se vê questionado pelas novas regulações e exigências
supra-nacionais e tende a ser reformado na direção de políticas informadas por perspectivas de desenvolvi-
mento sustentável.

O rural como construto social foi objeto, nesta história de transformações, de diferentes valorações
culturais. No contexto europeu, Entrena Durán fala de viagens de ida e volta ao rural, onde tendências de
ruralização e desrularização formam as bases para a desvalorização ou revalorização do rural. A tendência
dominante, inspirada nos clássicos da Sociologia, foi a de rejeição da sociedade tradicional fundamentalmen-
te rural em nome da modernização, vista, na maior parte das análises (o autor recupera aqui Spencer, Durkheim,
Marx), como portadora de níveis superiores de civilização — resguardadas as diferenças contundentes entre
as distintas teorias. Mostra as nuanças menos otimistas de Tönnies e de Weber e relativiza esta mesma visão
em Durkheim para chegar ao pensamento conservador e populista que trazem, ao contrário, concepções
críticas à modernidade e idealizadoras do mundo rural tradicional. No âmbito da Sociologia Rural, estas
concepções deram base para as teorias da modernização, para as várias versões da teoria do continuum rural-
urbano e para perspectivas críticas destas visões que, no entanto, não deixaram de reproduzir a conotação
pejorativa do rural  — explicando-o pelas suas carências e características contrastantes com o urbano-
industrial.

A construção social do rural na atualidade tem refletido a fluidez dos seus limites com o urbano e o fato
fundamental de que os processos econômicos, sociais, culturais e simbólicos que os envolvem — a ambos —
e dão sua feição de heteronomia, perda de protagonismo e desarticulação socioeconômica, têm a ver com sua
crescente inserção no mundo globalizado. Os efeitos de desterritorialização das relações sociais e das iden-
tidades coletiva e individual são evidentes: “a ação produtiva, organizativa, relacional e cultural que determi-
na a construção do rural tem lugar, cada vez mais freqüentemente, em um cenário de alcance global, ou, ao
menos, está altamente condicionada pelo que acontece neste dito cenário” (p. 173). Desterritorialização que
se traduz por diminuição dos contatos interpessoais, vinculação com freqüência mais importante com o
estranho e o de longe, em detrimento daquele ou daquilo que é próximo, gerando, conseqüentemente, um
alto grau de separação entre relações sociais, a construção de identidades coletivas e individuais e o territó-
rio; dentro deste âmbito, ressalta o fato de que “as ações coletivas dependem menos da vontade dos atores
sociais endógenos do seu território e mais de interesses socioeconômicos exógenos e de decisões com
efeitos a nível global, adotadas, no geral, a bastante distância” (p. 173); traduz-se, também, por uma ruptura
entre agricultura/alimentação e o território, em função do caráter transnacional do agroalimentar e do peso
cada vez maior da industrialização, da agregação de serviços, da comercialização e da informação na configu-
ração deste sistema.

Entrena Durán demonstra, no entanto, que, paralelamente à desterritorialização provocada pelo processo
de globalização, que não se restringe aos seus efeitos sobre o rural e o agroalimentar, está se registrando, em
vários países, uma redescoberta do local — nos seus entornos rural e urbano —, impulsionada por habitantes
urbanos em busca de outro modo de vida, por políticas públicas ou iniciativas mais ou menos espontâneas de
desenvolvimento, no sentido da promoção de descentralizações industriais e de serviços e do aproveitamen-
to de potencialidades produtivas ociosas e de outras possibilidades de mobilização de recursos locais
inaproveitados. Pretendem configurar, na localidade, espaços de trabalho, de vida e de integração
socioeconômica que possibilitem a emergência de outras identidades individuais e coletivas. Tentativas de
reterritorialização, ligadas a propostas de desenvolvimento local sustentável, que podem funcionar como um
novo mito idealizador do rural e no ocultamento de suas assimetrias, crises e dominações/subordinações.

Na esteia da atual tendência das Ciências Sociais voltadas para a reflexão sobre o rural e a agricultura, o
livro de Entrena Durán constitui uma interessante e aprofundada reflexão sobre os processos recentes que
redefinem o espaço e o modo de configuração da ruralidade na dinâmica atual da globalização. Também é de
extrema valia o retrospecto que faz das construções sociais do rural em diferentes momentos/espaços de seu
desenvolvimento, inclusive sua síntese das concepções teóricas articuladas a estas construções. Para o
leitor brasileiro, as análises do caso espanhol trazem luz sobre a singularidade espanhola no âmbito da
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Europa, em função exatamente do peso dos grandes proprietários de terra na formulação de políticas de
Estado, importância que se estendeu além de meados deste século.

Talvez sua mais interessante reflexão não tenha sido ressaltada pelo próprio autor: trata-se do fenômeno
do renascimento rural e da localidade (cf. KAISER, 1990, CNRS, 1986; WANDERLEY, 1997) e da recuperação
da importância do território justamente em tempos de globalização (cf. HERVIEU, 1998, LAMARCHE, 1993 e
1998; ABRAMOVAY, 1998; FERREIRA e BRANDENBURG, 1998).

Sem deixar de mencionar estes fenômenos, Entrena Durán centra-se e dá preferência à hipótese da
desterritorialização e seus efeitos, muitos questionáveis diante do fato de que o seu ponto de partida, se não
é equivocado, está superestimado no texto. Autarquia e singularidade absoluta não são feições do rural há
muito tempo, e em alguns aspectos nunca o foram. O desenvolvimento do capitalismo na agricultura e a
conseqüente dominação da indústria sobre o agrícola datam de séculos e foram crescentemente acentuando
a desterritorialização de parte da dinâmica do agro-alimentar, à medida em que se desenvolvida a
internacionalização do capital. A globalização acentua este processo, mas justamente a produção agrícola
ainda é um setor que depende grandemente de sua inserção em um território — suas atividades básicas e sua
teia de relações se funda em espaços locais, por mais mundializadas que sejam as influências e determinações
que configurem o agro-alimentar como um todo. Para além do rural, também está amplamente discutida na
literatura a importância do local — e do nacional — como espaços de sociabilidades, constituição de identi-
dades e enfrentamentos entre grupos e classes sociais, como espaços, portanto, de ação coletiva, a despeito
dos deslocamentos de fóruns maiores de decisão para instâncias supranacionais.

Obviamente o autor não desconhece isto, mas sua análise acaba não ressaltando a importância desta
outra face das dinâmicas do mundo globalizado, o que transmite por vezes a impressão, a despeito de sua
contundente crítica às várias concepções inspiradas no evolucionismo, de estar imbuído de um certo pressu-
posto de inevitabilidade e linearidade das mudanças geradas pela globalização, vista como fenômeno social
total, determinante e homogeinizador de todas as esferas da vida social.

Inclusive na manutenção do rural-agrícola, a globalização pode abrir oportunidades para sua revitalização,
ao fazer chegar aos territórios locais novas demandas de qualidade e de produtos que podem ser compatíveis
com o perfil de segmentos da agricultura familiar. Em países como o Brasil e outros da América Latina, a luta
pela terra e pela volta às atividades de agricultura, protagonizada por milhares de agricultores sem-terra e
trabalhadores urbanos desempregados, constitui um manifestação de reconstrução do rural como espaço e
modo de ocupação, de vida e de formação de novas identidades. Ao rural-agrícola se acrescentam as novas
atividades não agrícolas que podem reconstruir o território, numa crescente integração do rural com o urbano
e com o não local.

Diante destes fenômenos, impõe-se um continuado esforço de compreensão da construção social do rural
na atualidade. Um outro rural, portador de singularidades que permitem continuar denominando-o como tal,
mas, ao mesmo tempo, expressão de todos os processos de integração, fluidez e crise que marcam o mundo
contemporâneo.

Recebido para publicação em março de 1999.
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