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O objetivo deste trabalho é examinar de forma sucinta dois 

aspectos interligados do processo recente de transformação social no 

Brasil: o processo de urbanização e as mudanças na estrutura do 

emprego. A importância destes dois aspectos, além de intrínseca, 

repousa no fato de que eles constituem processos básicos para a 

configuração da estrutura social.  

Além dos dois aspectos mencionados analisarei também, 

embora de forma breve e indicativa, alguns problemas relativos à 

situação de pobreza e de marginalidade, já que estes últimos são 

centrais para uma avaliação dos resultados do crescimento 

econômico brasileiro dos últimos trinta anos e estariam ligados à 

dinâmica da urbanização e do emprego. 

Os organizadores desta coletânea pretendiam que a análise se 

centrasse no período pós-64. Entretanto, dado o caráter estrutural dos 

processos analisados, pareceu-me de bom alvitre adotar um horizonte 

de tempo mais amplo para que se possa melhor avaliar o rumo e o 

ritmo das transformações. 

                                                           

1 Trabalho apresentado no 44º Congresso Internacional de Americanistas, 
Manchester, Inglaterra, 5-10 de setembro de 1982. 
2 Professora do Depto. de Ciências Sociais da UNICAMP. 
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Este trabalho está organizado em quatro partes. Na primeira, 

procuro apresentarem dados que ilustrem a magnitude e o sentido das 

transformações ocorridas entre 1950 e 1980, relevantes para os 

aspectos centrais do trabalho. Na segunda parte, trato de descrever e 

analisar as mudanças na estrutura urbana brasileira, dialogando com a 

hipótese da crescente concentração da população urbana no Brasil 

como decorrência das peculiaridades do processo de 

desenvolvimento recente. Na terceira parte, apresento dados e analiso 

a dinâmica da criação do emprego nos últimos trinta anos, tendo 

como pano de fundo a tese da insuficiência dinâmica do setor 

secundário na criação de novos empregos. Finalmente, na quarta 

parte, procuro avançar algumas conclusões, introduzindo na 

discussão o problema da pobreza e da exclusão, chamando a atenção 

para o caráter particularmente perverso da sociedade de consumo e 

de massas que vai se configurando no país. 

Os dados apresentados e o argumento desenvolvido pretendem, 

em resumo, qualificar a hipótese de que o processo de 

desenvolvimento recente no Brasil acarretou maior concentração da 

população urbana, insuficiência crescente na criação de empregos 

industriais e concentração da pobreza urbana nas áreas 

metropolitanas do país. Sustento, em contrapartida, que os elevados 

níveis de pobreza, dispersa por todo o sistema urbano, respondem a 

conjunto mais complexo de fatores. 

Entretanto, dada a natureza limitada do trabalho, entre 

aprofundar a discussão teórica e apresentar dados e informações 
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relevantes, optei pelo segundo, na expectativa de que isso possa 

servir de base para uma discussão mais ampla do tema. 

 

Trinta anos de crescimento e mudança 

Ao terminar a década do imediato pós-guerra, a expressão 

"país essencialmente agrícola" podia ainda aplicar-se para 

caracterizar superficialmente o Brasil, embora ela fosse inadequada 

se tomássemos em conta aspectos mais profundos, em especial a 

natureza e o sentido de processos já em curso. Os dados apresentados 

na Tabela 13 assim o justificam. 

Para começar, do total de domicílios existentes no país em 

1950, 62,8 por cento classificavam-se como rurais; 78,5 por cento da 

população residiam em áreas rurais, vilas ou cidadezinhas de menos 

de 20 000 habitantes e a participação das ocupações ligadas à 

agropecuária e à extração, no total das ocupações, atingia a cifra de 

57,81 por cento. 

No que tange à estrutura da economia, basta assinalar que as 

vendas de café constituíam cerca de 60 por cento do total exportado 

pelo país, a PEA (população Economicamente Ativa) agrícola 

                                                           

3 Para este trabalho utilizei uma parte de outro trabalho meu, preparado para 
o Simpósio "A Questão Migratória no Brasil: Migrações Internas e a Ação 
do Estado", promovido pelo CNPq, em Brasília, em dezembro de 1981. 
Nesta primeira parte, utilizei informações e me vali de vários trabalhos para 
ganhar melhor compreensão sobre as transformações econômicas recentes. 
Entre eles cabe destacar: Serra, 1981; Conceição Tavares, 1978; Bonelli e 
Malan, 1976; Draibe, 1981; Belluzzo e Mello, 1977. 
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representava 59,9 por cento da PEA total (enquanto a PEA na 

indústria de transformação mal ultrapassava os 9,0 por cento do total) 

e a contribuição da agricultura para a Renda Interna — em 1949, 

apreços correntes — alcançava 24,9 por cento (em comparação com a 

contribuição da indústria de transformação, que era ligeiramente 

superior a 20,0 por cento). A indústria de transformação do país, 

embora importante e decorrente do esforço de industrialização dos 

trinta anos anteriores estava, ainda, marcadamente ligada à produção 

"tradicional": os bens não duráveis de consumo representavam 72,8 

por cento do total do valor da produção industrial (em Cr$ de 1970). 

Os bens de capital contribuíam com apenas 2,5 por cento para o valor 

total da produção industrial e os bens duráveis de consumo com 

apenas 4,3 por cento. 

Trinta anos depois, a geração que aprendera na escola de 

primeiro grau sobre o caráter essencialmente agrícola do país vivia 

num país totalmente modificado: o Brasil em 1980 já ocupava um 

lugar entre as dez maiores economias industriais do mundo, em 

termos de volume do produto industrial, embora se deva ter cuidado 

sobre as implicações disto. Essa mudança se reflete nos indicadores 

da Tabela 1. 
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Em primeiro lugar, em 1980, 68,9 por cento dos domicílios 

existentes no país classificavam-se como urbanos, 67,7 por cento da 

população viviam em áreas consideradas como urbanas pelos 
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critérios dos Censos Demográficos e 45,7 por cento viviam em 

cidades de 20000 habitantes ou mais. Como mostrei em trabalho 

anterior (FARIA, 1982), em 1980 havia no Brasil trinta aglomerações 

urbanas com mais de 250 000 habitantes, nas quais viviam mais de 

42 milhões de pessoas, representando 35 por cento da população 

brasileira. Só este contingente representava quatro vezes a população 

urbana do país em 1950! 

Em segundo lugar, a contribuição das vendas de café para o 

total exportado caíra para 13,4 por cento, enquanto a participação dos 

produtos industrializados no valor total exportado atingira a cifra de 

56,5 por cento. A participação da PEA no setor agrícola e extrativo, 

por sua vez, baixara para 29,93 por cento, subindo a participação da 

PEA no conjunto do setor secundário para 24,37 por cento do total da 

PEA. Da mesma forma, as ocupações ligadas à agropecuária e à 

extração representavam apenas 31,08 por cento do total das 

ocupações — caindo mais de 25 pontos percentuais em trinta anos — 

enquanto dobrara o percentual de ocupações técnicas, 

administrativas, científicas e aquelas ligadas à indústria de 

transformação e à construção civil, representando, em conjunto, 

quase 20 por cento do total das ocupações. Em 1980, a contribuição 

da indústria de transformação para a Renda Interna, a preços 

correntes, alcançava 26,3 por cento do total, praticamente o dobro da 

cifra atingida pelo setor primário: 13,2 por cento. 

Finalmente, modificara-se profundamente a estrutura da 

produção industrial. A participação dos bens não duráveis de 
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consumo no valor da produção industrial, em Cr$ de 1970, caíra pela 

metade desde 1950, representando 34,4 por cento. Elevara-se 

consideravelmente a contribuição da indústria de bens duráveis de 

consumo (para 13,5 por cento) e da indústria de bens de capital (14,7 

por cento) que, em conjunto, passam de 6,8 por cento em 1950 para 

28,2 por cento em 1980. 

Estas transformações, ocorridas em curto espaço de tempo, 

fazem do Brasil, como assinala Serra, "uma espécie de paradigma de 

país de industrialização retardatária onde o crescimento econômico e 

a diferenciação das forças produtivas têm apresentado uma 

extraordinária vitalidade". (SERRA, 1981) De fato, entre 1947 e 

1980, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu a uma taxa média de 

7,1 por cento ao ano, taxa esta superior à do conjunto dos países 

capitalistas desenvolvidos e subdesenvolvidos, excetuando-se entre 

estes os países produtores de petróleo. 

Este crescimento foi comandado pela indústria de 

transformação que, no conjunto, cresceu a uma taxa média de 8,5 por 

cento ao ano: na verdade, o crescimento brasileiro no período foi 

profundamente marcado pela notável expansão da indústria de bens 

duráveis de consumo, que cresceu à taxa média de 15,3 por cento ao 

ano, atingindo taxas de crescimento superiores a 23,0 por cento ao 

ano nos momentos expansivos dos ciclos que ocorreram no período 

(1955-62 e 1967-73). Também os setores de bens intermediários e de 

bens de capital cresceram a taxas médias elevadas (10,5 e 12,8 por 

cento ao ano, respectivamente). 
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Um crescimento de tal magnitude, ocorrendo a ritmo tão 

acelerado na periferia da economia capitalista mundial, não poderia 

dar-se sem que tivessem lugar, por um lado, profundas modificações 

quantitativas e qualitativas na estrutura espacial, demográfica e social 

do país e, por outro, o agravamento de antigos e o surgimento de 

novos desequilíbrios setoriais, regionais e sociais. A análise destas 

modificações e desequilíbrios torna-se extremamente importante, 

especialmente agora que o chamado modelo brasileiro de 

desenvolvimento parece mergulhado numa crise sem precedentes na 

história do país. Entretanto, foram tamanhas as modificações e 

parecem ser tantos os desequilíbrios que este processo preservou, 

gerou ou agravou, que seria impossível querer abarcar a todos. Por 

isso mesmo, procurarei examinar apenas dois aspectos interligados 

da mudança social ocorrida: por um lado, o ritmo, as características e 

os desequilíbrios do processo de urbanização no período, em termos 

das modificações por que passou o sistema urbano brasileiro; por 

outro lado, a dinâmica da criação de empregos e as mudanças gerais 

na estrutura ocupacional do país. 

Esta análise, embora descritiva e geral, parece-me justificada 

porque é comum atribuir-se à dinâmica de ambos os processos papel 

importante na geração e agravamento de desequilíbrios sociais, 

estruturalmente provocados pelo modelo de desenvolvimento que 

prevaleceu. O argumento a este respeito, embora simplificador, é 

bastante difundido. Como se sabe, o processo brasileiro dos últimos 

trinta anos, baseado na expansão da indústria de bens duráveis de 



 190

consumo e na indústria de bens de capital, exigiu e gerou acentuada 

concentração da renda. Tais indústrias, como também é conhecido, 

desenvolveram-se dependentes — direta ou indiretamente — do 

grande capital internacional ou multinacional. A partir daí, 

argumenta-se que isto acarretou a adoção de formas de organização 

da produção altamente intensivas em capital. Por isso, tais indústrias 

teriam sido incapazes de gerar novos empregos que absorvessem a 

população urbana que, no período, cresceu a taxas elevadas, em 

decorrência tanto do crescimento vegetativo da população como em 

conseqüência das transformações sofridas pelo setor agropecuário. 

Estas transformações se deram quer por razões de modernização das 

técnicas produtivas, por mudanças de cultivo e de atividade 

(substituição da agricultura pela pecuária), por transformações nas 

relações de trabalho ou, finalmente, pela estagnação e pressão 

demográfica em algumas áreas, que redundaram em crescente 

migração do campo para a cidade, inchando o sistema urbano. 

A evolução do sistema urbano, por sua vez, de acordo com o 

mesmo argumento, caracterizou-se por crescente concentração das 

atividades urbano-industriais modernas em poucos centros, cujo porte 

se avolumou ao longo do período, nos quais se foram concentrando 

grandes contingentes populacionais de migrantes pobres e 

marginalizados, pela sua não absorção nos mercados de trabalho dos 

setores mais dinâmicos. 

Uma conseqüência do processo recente de desenvolvimento 

assim caracterizado teria sido o escasso dinamismo do setor 
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industrial em gerar empregos; outra teria sido a acentuação do grau 

de concentração da população urbana, elevando-se o grau de 

primazia existente no sistema urbano, 

E, é a partir deste tipo de argumento e de suas conseqüências 

que são derivadas políticas que privilegiam o desenvolvimento 

industrial com base em tecnologias intensivas em trabalho e que 

defendem a valorização das cidades de porte médio. Por isso, e para 

começar a desfazer eventuais equívocos de interpretação com 

respeito às raízes da persistência e da difusão de elevados níveis de 

pobreza no país, após processo tão vigoroso de crescimento 

econômico, é necessário analisar, do ponto de vista empírico, a 

evolução do processo de urbanização nos últimos anos, a 

conformação do sistema urbano daí resultante e a dinâmica da 

geração do emprego a ele associada. A isto me dedico, 

respectivamente, nas partes II e III deste trabalho. 

 

As tendências do processo de urbanização (1950-1980) 

Muito embora por volta de 1950 o Brasil já tivesse atingido um 

patamar de urbanização que gerava problemas urbanos e dava lugar a 

movimentos em tomo de reivindicações urbanas (água, luz, 

transporte, habitação e carestia da vida urbana), pelo menos do ponto 

de vista ecológico-demográfico o país ainda era "essencialmente 

agrícola". Como mostram os dados da Tabela 2,4/5 da população 

viviam em áreas rurais ou em vilas, povoados e pequenas cidades de 

menos de 20 000 habitantes. Mesmo na região industrialmente mais 
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desenvolvida do país, apenas 30,4 por cento da população viviam em 

cidades de mais de 20 000 habitantes. 

Entre 1950 e 1980 o processo de urbanização acelerou-se de tal 

forma que, mesmo adotando-se uma definição bastante restritiva de 

população urbana,4 em 1980, 50,6 por cento da população brasileira 

viviam em cidades de mais de 20 000 habitantes. Enquanto o total da 

população brasileira, entre 1950 e 1980, cresceu a uma taxa anual de 

2,86 por cento, a população urbana (definida pelos critérios da Tabela 

5) cresceu a uma taxa anual de 5,64 por cento. 

 

 

 
 

Mesmo adotando um critério exigente para a definição de 

cidade, (considerar como cidades apenas os municípios com mais de 

20000 habitantes em sua sede), entre 1950 e 1980 o número de 

                                                           

4 Nesta definição restrita de população urbana, entende-se como tal as 
pessoas vivendo na sede urbana dos municípios, e considera-se como 
cidades as sedes municipais com mais de 20 000 habitantes. 
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cidades passou de 96 para 482. O aumento no número de cidades se 

concentrou na região Sudeste (46,9 por cento do aumento), mas 

ocorreu com grande intensidade relativa em todas as regiões, como 

mostram os dados da Tabela 3. Para o país como um todo, como 

indicam os dados da Tabela 4, o ritmo do aumento no número de 

cidades, embora elevado em todas as décadas aqui analisadas, foi 

caindo, ligeiramente, ao longo do período. 

 

 
 

Vejamos, agora, as tendências da urbanização do ponto de 

vista do ritmo de crescimento da população urbana nas diversas 

regiões do país e nas diferentes classes de tamanho urbano. Os dados 

de síntese aparecem nas Tabelas 5 e 6. 

Cabe notar, em primeiro lugar, que o ritmo de crescimento da 

população urbana no Brasil, embora elevado em todo o período 

19501980, foi arrefecendo de uma década para outra. A taxa de 

crescimento anual, para o país como um todo, passou de 6,31 por 
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cento na década de 1950 para 4,83 na década de 1970. Este resultado, 

ainda que importante, não deve obscurecer o fato de que as taxas 

partem, de uma década para outra, de bases populacionais urbanas 

cada vez maiores, o que significa que os contingentes absolutos 

agregados à população urbana crescem de um subperíodo para outro. 

Os dados da Tabela 5 mostram, também, que o comportamento das 

taxas variou de uma região para outra. 

 
 

Assim, na região Sudeste, a mais populosa e a mais 

urbanizada, a tendência das taxas foi a mesma que para o conjunto do 

país, caindo de 5,99 por cento na década de 50, para 4,19 por cento 

na década de 70. 
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No Nordeste, segunda região mais populosa do país, conquanto 

relativamente pouco urbanizada em 1950 (taxa de urbanização de 

11,30 por cento), a taxa anual de crescimento da população urbana 

acelerou-se ligeiramente na década de 1960, passando de 5,64 por 

cento entre 1950 e 1960 para 5,89 por cento na década seguinte, 

arrefecendo na década de 1970, quando foi de 4,73 por cento. 
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Na região Sul, que apresentava uma taxa de urbanização de 

13,30 por cento em 1950, a população urbana cresceu a taxas mais 

elevadas que a população urbana do país como um todo, em todas as 

décadas do período, particularmente entre 1950 e 1960 (8,92 por 

cento ao ano), ainda para 5,57 por cento anuais entre 1960 e 1970 e 

voltando a subir ligeiramente na década seguinte (6,23 por cento ao 

ano). 

As duas outras regiões brasileiras, Norte e Centro-Oeste, 

menos populosas e menos urbanizadas, também cresceram a taxas 

elevadas. Na região Norte, as taxas·anuais de crescimento se 

aceleraram durante o período, passando de 5,87 por cento entre 1950 

e 1960 para 7,25 por cento na década de 70. Finalmente, foi na região 

Centro-Oeste onde a população urbana cresceu a taxas mais elevadas, 
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especialmente entre 1960 e 1970, fruto, entre outras razões, da baixa 

taxa de urbanização no começo do período e do impacto de Brasília. 

A conclusão mais importante a que se pode chegar analisando 

a evolução regional do crescimento urbano entre 1950 e 1980 é que 

diminuíram as diferenças entre as regiões com relação à taxa de 

urbanização (população urbana/população total), o que qualifica a 

hipótese de concentração urbana, apreciada a partir da tendência das 

taxas de crescimento a nível regional. Esta qualificação se reforça 

quando analisamos as taxas de crescimento por classes de tamanho 

urbano, para o Brasil como um todo. 

Em primeiro lugar, tomando o período 1950-1980, observa-se 

que a taxa de crescimento anual da população urbana foi mais 

elevada na classe de 100 000 a 500 000 habitantes (7,15 por cento) 

equivalendo à taxa média do conjunto da população urbana na classe 

de 20 000 a 50000 habitantes (5,45 por cento). A população do 

conjunto de cidades na classe de 500 000 habitantes ou mais, por seu 

turno, cresceu a urna taxa inferior à da população urbana como um 

todo (5,19 por cento contra 5,64 por cento, respectivamente). 

Em segundo lugar, analisando o comportamento das taxas de 

crescimento por décadas, observamos que estas arrefecem 

regularmente na classe das maiores cidades. Na década de 70 foi a 

população urbana das cidades de entre 50 000 e 500 000 habitantes 

que cresceu a taxa superior ã média brasileira, para a década. 

É de se notar também, e para concluir, que se observa uma 

tendência à homogeneização das taxas de crescimento por classes de 
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tamanho urbano ao longo dos trinta anos, como se pode ver pelas 

taxas que ocorreram na década de 70. Tudo isso indica uma difusão 

do processo de urbanização tanto pelo território como por diferentes 

classes de tamanho urbano. A questão da concentração da população 

urbana brasileira, no período 1950-1980, precisa, portanto, ser 

melhor analisada. 

Para isso, e ainda que com propósitos didáticos, é preciso 

distinguir entre o grau de urbanização ou de concentração da 

população em áreas urbanas (medida pela taxa de urbanização) e a 

concentração da população urbana em algumas cidades ou regiões 

(medida por índices de primazia e concentração urbanas). 

 

Grau de urbanização, tamanho urbano e concentração da 
população urbana 
 

Grau de urbanização 

A magnitude da urbanização ocorrida no Brasil entre 1950 e 

1980 não pode deixar dúvida quanto à crescente concentração do 

conjunto da população brasileira em áreas urbanas. Na verdade, na 

década de 70 ocorreu, pela primeira vez na história do país, um 

declínio em termos absolutos da população rural, segundo a definição 

censitária.5 Usualmente, o grau de urbanização é medido pela taxa de 

                                                           

5 Para evitar confusões terminológicas, o nível de concentração da 
população em áreas urbanas - em oposição às áreas rurais - será referido 
como grau de urbanização. Goldstein, Sidney e Sly, David, 1975. 
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urbanização (total da população urbana/total da população) ou pela 

razão urbano/rural de população (total da população urbana/total da 

população rural). Qualquer que seja a medida adotada pode haver 

alguma variação no grau de urbanização em função dos critérios 

definidores da população urbana. Para avaliar o grau de urbanização 

da população brasileira no período 50-80 usarei três definições 

diferentes de população urbana: o critério censitário, o critério de 

mais de 20 000 habitantes vivendo em áreas urbanas do município e 

o critério de mais de 20000 habitantes na sede urbana do município. 

Na Tabela 7 aparecem as duas medidas de grau de urbanização para 

cada um dos critérios adotados. 

 
 

Cabe registrar que a adoção de um ou outro dos dois últimos 
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critérios não conduz a grandes diferenças.6 Contudo, encontramos 

diferenças marcantes se usamos um deles ou o primeiro critério7. .8 

Assim, a taxa de urbanização do país em 1980 pode variar entre 

67,7% e 45,1 % e a razão urbano/rural entre 2,10 e 1,41 em função 

do critério adotado. Tais diferenças não afetam apenas o orgulho 

nacional; podem ter implicações para a hierarquização, quando 

esquemática, dos problemas nacionais e afetar diferencialmente o 

conteúdo mais geral das políticas governamentais. 

Apesar destas diferenças, não existe polêmica maior a respeito 

do grau de urbanização da população brasileira no período que estou 

analisando. A discussão mais interessante e difícil diz respeito ao 

grau de concentração da população urbana, ou seja, em que medida a 

urbanização ocorre através do crescimento equilibrado das cidades de 

vários tamanhos ou se dá de forma concentrada em cidades de 

alguma região ou de alguma classe de tamanho. 

 A conceituação do que venha a ser "concentração", 

infelizmente, sofre de ambigüidade e os procedimentos de 

mensuração, além de diversos, apresentam problemas importantes de 
                                                           

6 Por razões de comparabilidade intercensitária usarei o terceiro indicador, 
mais exigente, salvo indicações em contrário. 
7 A razão urbano/rural pode não ser inferior a 1,0 quando a taxa de 
urbanização, usando-se o critério de mais de 20000 habitantes, é inferior a 
50%, porque a população vivendo em cidades menores não é contada como 
rural. 
8 A razão urbano/rural pode não ser inferior a 1,0 quando a taxa de 
urbanização, usando-se o critério de mais de 20000 habitantes, é inferior a 
50%, porque a população vivendo em cidades menores não é contada como 
rural. 

 201

validade.9 Convém, portanto, separar diferentes sentidos da 

concentração da população urbana. 

 

O tamanho urbano 

Abstratamente, seria possível conceber um processo de 

urbanização, a partir de um certo ponto, que não implicasse 

crescimento do tamanho absoluto de qualquer localidade urbana já 

existente. Bastaria que os acréscimos de população urbana 

ocorressem em novas localidades. Semelhante fenômeno é, 

entretanto, quase inconcebível, dada a natureza mesma do processo 

de urbanização, que acarreta concentração de funções em alguns 

pontos10. Por isso, é razoável dizer que todo processo empírico de 

urbanização redunda no aumento.do tamanho absoluto das cidades, 

havendo portanto concentração de população em localidades urbanas 

específicas11. 

O que causa impacto, deste ponto de vista, é que no processo 

brasileiro de urbanização algumas cidades atingiram tamanhos 

absolutos de considerável magnitude. Em 1980 havia no país trinta 

aglomerações12 urbanas de mais de 250 000 habitantes e, como 

                                                           

9 Ver, entre outros, Goldstein e Sly, op. cit., pp. 59-72. 
10 Tal como apontam as diversas versões da teoria do lugar central. 
11 A questão mais geral da concentração dependerá então de em quantas e 
em que localidades do sistema urbano está-se dando este acúmulo de 
população. 
12 Considerei, nesta tabela, além da população urbana das áreas 
metropolitanas e de cidades isoladas de mais de 250 000 habitantes, a 
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mostram os dados da Tabela 8, destas aglomerações nove possuíam 

mais de um milhão de habitantes. 

Nestas trinta aglomerações viviam em 1980 mais de 42 

milhões de pessoas, representando 35% da população recenseada em 

1980, 51,7% da população urbana definida pelo critério censitário e 

76,6% da população vivendo em cidades de mais de 20 mil 

habitantes! Nada mais natural, portanto, que concluir — com base 

nestes indicadores — pela concentração crescente da população 

urbana. E, dada a evolução dos tamanhos absolutos das populações 

urbanas das grandes metrópoles nacionais (Rio e São Paulo), inferir 

que o grau de primazia urbana vem aumentando no sistema urbano 

brasileiro13.  

                                                                                                                            

população de certo número de regiões urbanas definidas pelo IBGE, em 
1970, como conurbações reais ou embrionárias. Ver FIBGE, Indicadores, 
Socais, para Área, Urbana" 1976. 
13 A literatura sobre o tema é abundante, desde a formulação clássica de 
Jefferson, 1939. Para uma discussão mais detalhada dos casos latino-
americanos, em geral, e brasileiro, em particular, até o final da década de 70, 
veja-se, respectivamente, Browning, 1972 e Faria, 1976. 
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O grau de primazia no sistema urbano brasileiro — 1950-1980 

No Brasil, a afirmação de que o sistema urbano apresentaria 

níveis crescentes de primazia urbana esteve associada, durante a 

década de 1960, às afirmações sobre o caráter dependente do 

desenvolvimento nacional e suas conseqüências para o fenômeno da 

marginalidade urbana. Durante a década de 1970, entretanto, 

surgiram diversas críticas a esta associação, à medida que os dados 

sobre o crescimento das cidades lançavam dúvidas sobre o aumento 

no grau de primazia.14 Por isso mesmo, parece importante começar a 

avaliar a questão da concentração relativa da população urbana pela 

evolução do grau de primazia. 

Usarei, para este propósito, o índice de primazia desenvolvido 

a partir da equação de rank-size15 e, dado o número de cidades de 

grande porte no Brasil, optei por comparar a cidade maior com as dez 

cidades de tamanho subseqüente. Além disso, creio ser necessário 

levar em conta duas características do sistema urbano brasileiro na 

avaliação do grau de primazia. Em primeiro lugar, a existência de 

bipolaridade metropolitana, uma vez que tanto São Paulo quanto o 

Rio de Janeiro desempenham funções de metrópole nacional e, em 

segundo lugar, o fenômeno da crescente aglomeração de municípios 

                                                           

14 Ver Kowarick, 1976; Faria, 1976a; Merrick e Graham, 1981. 
15 Ver Goldstein e Sly, op. cit., pp. 63-65. 
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em áreas conturbadas, principalmente nas regiões metropolitanas.16 

Na Tabela 9 apresento quatro índices de primazia. O primeiro mede a 

primazia da maior cidade com respeito às dez cidades subseqüentes 

(P 1/11); o segundo mede a primazia das duas maiores cidades com 

respeito às nove cidades subseqüentes (P2/11); o terceiro mede o 

grau de primazia da maior área metropolitana com respeito às dez 

áreas metropolitanas ou cidades subseqüentes e o quarto mede o grau 

de primazia das duas maiores áreas metropolitanas com respeito às 

nove áreas urbanas de tamanho. subseqüente. 

 

 

                                                           

16 As áreas metropolitanas foram definidas legalmente no final da década 
de 60. Para 1950 e 1960 usarei como população metropolitana a população 
urbana dos municípios da área mínima comparável. 
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Os resultados permitem concluir, em primeiro lugar, que em 

termos comparativos internacionais o Brasil apresenta índices 

relativamente baixos de primazia urbana. A Argentina, a França, o 

México, o Japão e os EUA apresentavam, em 1960, índices de 

primazia (PI/ll cidades) de ordem de 4,10, 3,41, 3,79, 1,75 e 1,05, 

respectivamente, enquanto o valor do índice para o Brasil é de 

1,16,1,01,1,00 e 1,49, respectivamente, para 1950, 1960, 1970 e 

1980. Em segundo lugar, verifica-se que quando consideramos 

apenas uma cidade ou uma área metropolitana, os índices de primazia 

respectivos são maiores em 1980 que em 1950. Mais concretamente 

isto significa que a cidade de São Paulo e a área metropolitana por ela 

organizada tenderam a aumentar sua participação no conjunto da 

população urbana dos onze centros urbanos de maior porte, 

especialmente entre 1970 e 1980. 

Em terceiro lugar, observa-se que quando levamos em conta o 

fenômeno da bipolaridade metropolitana, a tendência anterior se 

inverte. O índice de primazia das duas áreas metropolitanas nacionais 

cai de 1,885 em 1950 para 1,062 em 1980. Além disso, a queda é 

particularmente pronunciada na década de 70, quando este índice cai 

de 1,661 em 1970 para 1,062 em 1980.17  

Os três resultados, em conjunto, permitem concluir que o grau 

de primazia do sistema urbano brasileiro é relativamente baixo e que, 

                                                           

17 O comportamento do índice de primazia das duas cidades metropolitanas 
centrais é mais irregular, apresentando ligeira elevação entre 1970 e 1980, 
mas sendo - neste último ano - inferior ao de 1950 e 1960. 
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excetuando-se a cidade de São Paulo e sua área metropolitana, cuja 

participação relativa vem aumentando, o grau de primazia das duas 

metrópoles nacionais — tomadas conjuntamente — diminuiu entre 

1950 e 1980. 

Os índices de primazia, embora constituam uma primeira 

indicação importante do grau de concentração da população urbana, 

têm o inconveniente de levar em consideração apenas as cidades de 

maior porte. 

Por isso, e em virtude do valor relativamente baixo dos índices 

de primazia, é conveniente avaliar a concentração da população 

urbana levando-se em consideração o conjunto do sistema urbano. 

 

A distribuição das cidades por classe de tamanho: a Regra do 
Rank-Size 

Deixando de lado, neste trabalho, as derivações substantivas 

que podem ser feitas sobre a relação entre a distribuição das cidades 

por classe de tamanho e as características do processo de 

desenvolvimento,18 as diversas formulações da relação (ordem-

tamanho) das cidades oferecem instrumentos operacionais para medir 

o grau de concentração da população urbana, levando-se em conta o 

conjunto de Cidades elo sistema urbano e não apenas algumas delas. 

Na relação estabelecida por Zipf entre o tamanho de uma 

cidade e sua posição no sistema de cidades (Pi = P1) o coeficiente q 

                                                           

18 Ver Berry e Horton, cap. 3, 1970; Berry e Kasarda, caps. 14, 16, 18 e 19, 
1977. 
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mede o grau de concentração da população urbana: quanto mais 

elevado o valor de q mais concentrada estaria a população, e valores 

de q próximos de 1,0 indicariam a existência de um sistema urbano 

integrado nacionalmente e relativamente equilibrado. 

Tomando a população vivendo em cidades de mais de 20 000 

habitantes como ponto de partida, calculei o valor de q para o sistema 

urbano brasileiro nos anos de 1950, 1960, 1970 e 1980. Os resultados 

aparecem na Tabela 10. 

 

 
 

Estes resultados qualificam aqueles encontrados com base nos 

índices de primazia. Confirmam, em primeiro lugar, o baixo grau de 

concentração da população urbana brasileira, já que os valores de q 
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situam-se em torno de 1,0, com razoável estabilidade.19 Em segundo 

lugar, mostram que o grau de concentração diminuiu regularmente 

entre 1950 e 1970, como análises anteriores já apontaram20, 

apresentando um ligeiro aumento entre 1970 e 1980. Indicam, 

finalmente, que apesar deste aumento o grau de concentração da 

população urbana era, em 1980, ligeiramente menor que em 1950' (q 

igual a 0,9420 e 1,0716, respectivamente). 

Finalmente, para poder comparar a evolução do sistema 

brasileiro de cidades com os parâmetros teóricos estabelecidos por 

Berry (1961) elaboramos um gráfico com a porcentagem cumulativa 

de cidades por diferentes classes de tamanho em papel log-normal de 

probabilidades. Os dados de base aparecem na Tabela 11 e os 

resultados no Gráfico 1. 

 

 

                                                           

19 Para se ter uma idéia comparativa do grau de concentração, assinale-se 
que em 1960 os valores de que para Argentina! México, Canadá e EUA 
eram, respectivamente, 1,682, 1,551,0,990 e 0,960. 
20 Ver Souza, 1972 e Faria, 1976 e 1976b. 
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Os resultados, como não poderia deixar de ser, confirmam 

aqueles encontrados para o parâmetro q: até 1970 a distribuição log-

normal das cidades por classes de tamanho foi se movendo na direção 
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de um sistema menos concentrado, tendo na década de 70 

apresentado um ligeiro recuo. De qualquer maneira, em termos 

comparativos, a distribuição de cidades, em 1970, apresenta-se "mais 

equilibrada"21 por classe de tamanho que em 1950, aproximando-se 

bastante do último estágio de desenvolvimento e integração descrito 

pelo modelo de evolução de sistemas urbanos apresentado por Berry 

(1961), levando-nos à conclusão de que o processo de 

desenvolvimento dos últimos trinta anos não contribuiu para maior 

concentração da população urbana no Brasil, pelo menos à luz dos 

parâmetros de avaliação disponíveis. 

                                                           

21 A idéia de equilíbrio está associada às conclusões de Zipf sobre a 
integração nacional e o sistema de cidades, conclusões que, 
preliminarmente, questiono. 
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Concentração geográfica da urbanização  e assimetria 

Os resultados anteriores sem dúvida qualificam a questão da 

concentração da população urbana. Contudo, eles não devem 

obscurecer três outras características do sistema urbano brasileiro, 

importantes para a compreensão do fenômeno, em particular no que 
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se refere à qualidade de vida. 

Em primeiro lugar, o tamanho absoluto de muitas 

aglomerações urbanas brasileiras. Independentemente das 

características da distribuição de cidades por classes de tamanho, o 

fato de que 14 aglomerações possuíam, em 1980, mais de 500000 

habitantes deve ser levado em consideração. O porte dessas 

aglomerações acarreta, sem dúvida, um conjunto de problemas 

urbanos específicos, associados ao tamanho absoluto e à densidade 

demográfica. 

Em segundo lugar, embora tendendo ao equilíbrio no que se 

refere à distribuição por classes de tamanho, tanto a população 

urbana como as cidades apresentam-se, no Brasil, bastante 

concentradas em termos territoriais. Como mostram os dados da 

Tabela 12, apesar das mudanças favoráveis ocorridas no período 

1950-1980, concentravam-se na região Sudeste cerca de 60 por cento 

da população urbana brasileira e 56 por cento das cidades entre 

100000 e 500 000 habitantes, confirmando-se, para 1980, as 

características do sistema urbano analisadas por Milton Santos e 

Celsius Lodder para períodos anteriores (Lodder, 1977). 
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Em terceiro lugar, é conveniente lembrar que tanto as 

formulações da teoria do lugar central como aquelas da teoria do 

rank-size supõem certa correspondência entre a distribuição da 

população urbana por classes de tamanho e a distribuição das 

atividades urbano-industriais estratégicas, implícita na ideia de 

desenvolvimento equilibrado, integrado e homogêneo. Diversas 

análises realizadas na década de 70 (Tolos a, 1973 e 1974; Faria, 

1976a; Merrick e Graham, 1981) mostraram que no Brasil, ao 

contrário, tais atividades tendiam a concentrar-se em determinadas 

cidades e regiões, existindo assim uma pronunciada assimetria entre a 

distribuição da população e a distribuição das atividades econômicas 

urbanas mais desenvolvidas e estratégicas. Essa assimetria, resultante 

do caráter heterogêneo e desequilibrado do processo brasileiro de 

desenvolvimento, está na raiz de certos aspectos da má qualidade da 

vida urbana no Brasil como o subemprego e o emprego em setores de 

baixa produtividade. Concluímos, portanto, que nos últimos trinta 
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anos:  

1. O processo de desenvolvimento foi acompanhado por um 

intenso e acelerado processo de urbanização — taxa de crescimento 

da população urbana de 5,64 por cento ao ano — que resultou no 

aumento da taxa de urbanização de 36,2 por cento para 67,7 por 

cento ao ano, segundo o critério censitário, e de 21,5 por cento para 

45,7 por cento ao ano, segundo o critério mais exigente aqui 

utilizado, havendo, ainda, substancial incremento no·número de 

cidades, que passaram de 96 para 482; 

2. Esta urbanização ocorreu em todas as regiões do país, 

embora a taXQ3 mais altas nas regiões menos urbanizadas, e em 

todas as classes de tamanho urbano, ainda que a taxas mais elevadas 

na classe de 100 000 a 500 000 habitantes, havendo, entretanto, uma 

tendência à homogeneização das taxas de crescimento com o passar 

das três décadas. Isto significa que o processo de urbanizaçi10 

difundiu-se pelas regiões e pelas classes de tamanho urbano;  

3. Esta difusão do processo de urbanização resultou num 

sistema urbano caracterizado por níveis comparativamente baixos e 

declinantes de primazia e concentração, particularmente quando 

consideramos o fenômeno da bipolaridade e de metropolização; 

4. Embora não tenha havido maior concentração da população 

urbana, continuou existindo elevada concentração regional na 

localização das cidades e especialmente alta concentração das 

atividades urbano-industriais mais dinâmicas e modernas em algumas 

áreas urbanas maiores do Centro-Sul do país, aumentando a 
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assimetria existente entre a distribuição da população urbana (mais 

difusa) e a distribuição das atividades mais dinâmicas (mais 

concentradas). 

Não se pode, portanto, atribuir à crescente concentração da 

população urbana papel interveniente no agravamento dos problemas 

de pobreza e da exclusão por todo o sistema urbano brasileiro, que 

adquire determinações específicas em cada região e em cidades de 

distinto porte. 

 

As mudanças na composição do emprego 

Outro aspecto das transformações sociais ocorridas nos últimos 

trinta anos são as mudanças na estrutura do emprego, aliás, elo 

importante na explicação da persistência ou mesmo do agravamento 

da pobreza e da exclusão social urbanas no Brasil contemporâneo, 

segundo o argumento com o qual estamos debatendo. Este elo 

consiste, como vimos, na alegada insuficiência dinâmica dos setores 

urbanos modernos — em especial do setor secundário da economia 

— em criar novos empregos. 

Neste sentido, argumenta-se usualmente que a ocorrência desta 

insuficiência dinâmica em condições de pressão demográfica nas 

áreas urbanas acarretaria um crescimento hipertrofiado do setor de 

serviços e, mais particularmente, do subsetor de serviços e do 

pequeno comércio que, assim, crescem de modo anômalo, em bases 

precárias, com baixa densidade de capital, baixa rentabilidade, níveis 

inadequados de desenvolvimento legal e institucional, instabilidade 
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ocupacional e baixos salários. 

Mesmo havendo crescimento da indústria de transformação, 

alega o argumento, cada nova expansão industrial, dada a 

dependência financeira e tecnológica da indústria brasileira, se realiza 

em bases tecnológicas mais avançadas e intensivas em capital, 

agravando o problema da exclusão: os empregos criados pela 

expansão são insuficientes para compensar os empregos destruídos 

pelo processo de concentração e de centralização inerentes ao 

desenvolvimento capitalista oligopolizado, especialmente em 

sociedades de desenvolvimento dependente e retardatário.22 

Ora, o crescimento econômico brasileiro do pós-guerra, como 

vimos, esteve fortemente condicionado pelo desempenho do setor 

industrial e em condições de aprofundamento da dependência 

tecnológica e financeira com relação ao grande capital estrangeiro e 

multinacional. Além disso, o crescimento industrial se deu através de 

expansões cíclicas acompanhadas, como é de se esperar, de 

centralização e concentração. de capitais. Como assinala Serra, no 

pós-guerra "a expansão do produto manufatureiro apresentou três 

inflexões mais agudas, as quais condicionaram variações semelhantes 

no crescimento do PIB. A primeira delas ocorreu a partir de 1962, 

depois de uma notável trajetória expansionista desde o final da guerra 

(9,7 por cento ao ano) e particularmente no qüinqüênio 1956-1961, 

                                                           

22 A literatura brasileira e latino-americana a este respeito é abundante; Para 
urna revisão sistemática, veja-se Faria, 1976a. 
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em que a taxa de crescimento do produto industrial alcançou a média 

de 11,0 por cento ao ano. No qüinqüênio 1962-1967 esta taxa 

declinou mais de quatro vezes, atingindo a média de 2,6 por cento 

anuais. A segunda inflexão observou-se a partir de meados de 1967, 

inaugurando a fase expansiva do milagre econômico, durante o qual o 

produto industrial cresceu a quase 13,0 por cento ao ano, até 1973. 

Em seguida, a indústria entrou numa fase de desace1eraçã'o, entre 

1973 e 1980, metade daquela observada durante o 'milagre', embora 

não muito inferior à tendência histórica do pós-guerra e ainda 

razoavelmente elevada em confronto com outros países" (Serra, 

1981, p.22). 

A expansão, além disso, se deu, em ambos os períodos, sob a 

liderança da indústria de bens duráveis de consumo e de bens de 

capital, setores nos quais. a dependência financeira e tecnológica 

existiu desde o início e se agravou ao longo do tempo, com a 

retomada do ciclo expansivo (Serra, 1981, Mello e Belluzzo, 1977 e 

Conceição Tavares, 1978). 

Por tudo isso, seria de se esperar que o desempenho do setor 

secundário — especialmente da indústria de transformação — na 

criação de novos empregos não fosse particularmente brilhante, 

ficando a modificação na estrutura ocupacional por conta do 

crescimento do terciário e do subsetor da construção civil, por um 

lado, e da contração do emprego no setor agropecuário, por outro. 

Para avaliar as mudanças na composição do emprego e o 

desempenho dos vários setores neste particular, seria útil dispor de 
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dados de emprego que permitissem o acompanhamento do ciclo. 

Caso contrário, corre-se o risco de comparar um ano de auge com 

outro da fase aguda de contração, chegando a inferências 

inadequadas, se partimos da base de que em conjunturas recessivas o 

emprego nos setores dinâmicos tende a cair, deixando capacidade 

ociosa instalada. Assim, apesar de se dispor, para o período como um 

todo, apenas de informação censitária, o que permite avaliar somente 

a variação decenal do emprego tomando como referência os anos de 

1950, 1960, 1970 e 1980, na Tabela 13 apresentamos as taxas médias 

geométricas anuais de crescimento do produto industrial e da 

construção civil. Isto poderá ajudar-rios a avaliar o desempenho 

destes dois setores quanto à evolução do produto, nas várias décadas 

aqui analisadas.  

 

 
 

Em termos apenas indicativos, ao apreciar o desempenho da 
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criação de empregos em cada década convém ter presente, como se 

pode depreender da Tabela 13: 1) que durante a década de 1950 

houve aceleração do ritmo de crescimento, sendo o ano de 1960 um 

ano de auge deste ciclo; 2) que na década de 1960 houve UDI 

primeiro momento de desaceleração seguido de um período de 

notável expansão e, 3) que a década de 1970 inicia-se por um período 

de grande crescimento e termina com uma desaceleração, embora 

menos acentuada que a ocorrida entre 1962 e 1967, sendo o ano de 

1980 um ponto nesta fase de desaceleração. 

Embora constituam aspectos do mesmo processo básico, 

analisarei os dados sobre a evolução do emprego setorial, com base 

nas informações sobre a população de dez anos e mais 

economicamente ativa, a partir de três ângulos: a composição da PEA 

por setores, o número de novos empregos criados, as taxas de 

crescimento e o número de pessoas empregadas nos demais setores 

por pessoa empregada no setor secundário da economia, esperando, 

com isso, melhor dimensionar o problema. 

 

Mudanças na composição do emprego da população 
economicamente ativa  

Os dados que permitem avaliar as mudanças na estrutura da 

população economicamente ativa (de dez anos e mais) aparecem na 

Tabela 14. 

 

 221

 
 

A mudança quantitativamente mais marcante reside, sem 

dúvida, no decréscimo substancial no percentual de pessoas 

empregadas no setor primário: essa queda é relativamente pequena na 

década de 50, quando a contribuição do setor primário para a PEA cai 

de 59,9 por cento em 1950 para 54,0 por cento em 1960; a queda 

aumenta na década de 60, passando para 44,3 por cento em 1970; 

acentua-se na década de 1970, quando sua participação cai quase 

quinze pontos percentuais, atingindo 29,9 por cento em 1980. 

As mudanças na contribuição do setor secundário são também 

importantes. A contribuição do setor de construção civil mais que 

dobra entre 1950 e 1980, passando de 3,4 por cento para 7,2 por 

cento; a da indústria de transformação passa de 9,4 por cento para 

15,7 por cento, permanecendo relativamente estável a contribuição 

relativa das outras atividades industriais para o total da PEA. Note-se, 

entretanto, que o incremento destas contribuições ocorre a partir de 
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1960, tendo mesmo havido, entre 1950 e 1960, um recuo, embora 

modesto, da contribuição da indústria de transformação. Observando 

o comportamento do conjunto do setor secundário no período 1950-

1980, destacam-se a ligeira queda na sua contribuição entre 1950 e 

1960 e o avanço de mais de dez pontos percentuais entre 1960 e 

1980. 

Finalmente, a contribuição do setor terciário aumenta de forma 

relativamente regular ao longo do período, passando de 25,9 por 

cento em 1950 para 33,1 por cento em 1960, atingindo 37,8 por cento 

em 1970 e contribuindo com 45,7 por cento para a PEA total no final 

do período. Destaque-se com relação ao terciário, por um lado, o 

aumento da 'contribuição das atividades sociais e da administração 

pública para o emprego, que dobra no período (5,3 por cento em 

1950 e 11,1 por cento em 1980) e, por outro, o crescimento da 

contribuição da rubrica "outras atividades", que passa de 1,0 por 

cento para 4,9 por cento, embora seja difícil avaliar o significado 

qualitativo desta rubrica, que engloba atividades mal especificadas, 

atividades ligadas ao setor financeiro e até mesmo as pessoas que 

procuram trabalho pela primeira vez, nó caso dos censos de 1970 e 

1980. 

Em trinta anos, portanto, passa-se de uma PEA 

predominantemente rural para uma PEA predominantemente urbana 

e, na qual, a contribuição do setor secundário representa quase uma 

quarta parte do emprego, havendo, em 1980, quase 7 milhões de 

pessoas empregadas na indústria de transformação (15,7 por cento do 
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total da PEA). 

Tratemos agora de analisar a contribuição dos diversos setores 

e subsetores para os novos empregos criados em cada década do 

período. 

 

A criação de novos empregos 

A população de dez anos e mais, entre 1950 e 1980, foi 

acrescida de mais de 50 milhões de pessoas, população superior a 

muitos países da Europa, passando de 36557990 para 88 149988 

pessoas. Neste período foram criados quase 27 milhões de novos 

empregos, pois a PEA passou de 17 117 362 para 43 796 763 

pessoas, como se pode verificar pelos dados da Tabela 15. 

  

 
 

Com relação à contribuição dos vários setores para a criação de 

novos empregos destaque-se, em primeiro lugar, o papel 
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modestíssimo do setor primário, que criou apenas 2,8 milhões de 

novos empregos no período, contribuindo com um pouco mais de 10 

por cento para o total de empregos criados. Assinale-se, ainda, que 

mais de 70 por cento destes novos empregos foram criados na década 

de 1950; entre 1970 e 1980 foram criados apenas 22 mil novos 

empregos no setor primário. Este resultado, entretanto, não deve 

obscurecer outras transformações importantes no emprego do setor 

agropecuário, como mostra o texto de Sorj incluído nesta coletânea. 

A contribuição do setor secundário foi importante: 8247613 novos 

empregos foram criados neste período, sendo que mais de 5,2 

milhões na indústria de transformação e pouco mais de 2,5 milhões 

no setor da construção civil. O secundário, no seu conjunto, 

contribuiu com mais de 30 por cento para a criação de novos 

empregos (30,9 por cento). Registre-se, além disso, o desempenho 

bastante modesto do setor na década de 1950: do total de empregos 

criados no período, 93,8 por cento o foram nas duas últimas décadas. 

A contribuição da indústria de transformação para a criação de novos 

empregos foi aumentando com o passar das três décadas aqui 

paralisadas: esta contribuição passou de 6,1 por cento, entre 1950 e 

1960, para 18,9 por cento entre 1960 e 1970, atingindo 25,4 por cento 

11/l década de 1980. Estes resultados não deixam de ser 

surpreendentes, especialmente se considerarmos que para a última 

década estamos comparando o ano de auge do "milagre" (1970) com 

um ano de baixa cíclica (1980), quando se registrou incremento até 

mesmo do desemprego industrial aberto. Também foi importante a 
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contribuição da construção civil — quase 10 por cento do total de 

novos empregos criados no período 1950-1980 — embora esta tenha 

sido mais acentuada, em termos relativos, na década de 1960. 

Finalmente, cabe registrar O papel do setor terciário na criação 

de novos empregos, não só pela magnitude de sua contribuição — 

superior a 50 por cento em todas as décadas — como também por sua 

regularidade, especialmente no que se refere aos serviços 

distributivos (comércio, transporte e comunicações) e ao resíduo 

heterogêneo denominado "outras atividades". Os serviços pessoais, 

por seu turno, apresentaram comportamento mais cíclico, 

contribuindo com cerca de 22,2 por cento nas décadas do começo e 

do fim do período, caindo esta contribuição para 13,2 por cento na 

década de 1960. Esta variação pode apontar para o crescimento 

hipertrofiado do terciário a que se refere a hipótese que temos como 

referência de fundo TABELA15. Apenas com estes dados, entretanto, 

é impossível avaliar este fenômeno. A expansão dos serviços ditos 

sociais (atividades sociais, administração, Forças Armadas etc.), por 

seu turno, foi bastante importante durante todo o período, 

especialmente nas duas últimas décadas. À expansão destes serviços, 

contudo, nio se pode atribuir caráter excludente, já que tais setores se 

caracterizam, em geral, por maior estabilidade, adequada proteção 

legal e solidez institucional. 

 

Taxas de crescimento e relações inter-setoriais de emprego 

Para concluir o exame do desempenho da economia no 
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período, no que se refere ao crescimento do emprego, cabe analisar, 

comparativamente, o ritmo de crescimento do emprego dos vários 

setores em comparação com aqueles da população total e urbana, 

bem como as relações intersetoriais de emprego. Na Tabela 16 

apresento as taxas de alguns setorespecíficos e as da população e na 

Tabela 17 as taxas de crescimento em cada uma das décadas e no 

período 1950-1980. 
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Comparando-se as taxas de crescimento da população e do 

emprego, no período analisado, cabe destacar: 

1. Para o período como um todo, a taxa de crescimento do 

emprego foi superior às taxas de crescimento da população total e da 

população de dez anos e mais;  

2. Isto se deveu, fundamentalmente, ao desempenho da 

economia na década de 70, pois no período anterior a taxa de 

crescimento do emprego foi inferior às da população total e da 

população de dez anos "e mais.  
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3. A taxa de crescimento do emprego urbano — setores 

secundário e terciário — foi inferior à taxa de crescimento da 

população urbana para o período como um todo. 

4. Entretanto, na década de 70, o emprego urbano cresceu a 

taxa mais elevada (6,42 por cento ao ano) que a população urbana 

(4,83 por cento anuais). 

5. O desempenho do setor secundário, que havia sido medíocre 

na década de 1950, melhorou consideravelmente ao longo do penado, 

atingindo, na década de 1970, a taxa de 7,26 por cento ao ano, bem 

superior à taxa de crescimento da população urbana nesta década, 

como já o havia sido na década anterior, em parte em virtude do bom 

desempenho da construção civil nos anos 60. 

6. A indústria de transformação foi aumentando sua 

capacidade de criar empregos ao longo do penado: cresceu apenas 

1,98 por cento anual na década de 50, passando para 5,19 por cento 

na década de 1960 e atingindo 7,78 por cento ao ano na década de 70. 

7. O setor terciário em conjunto e para o período como um 

todo cresceu à taxa de 5,15 por cento ao ano, ligeiramente superior à 

do setor secundário e à da indústria de transformação (5,06 por cento 

e 4,95 por cento, respectivamente). Na década de 70, entretanto, o 

setor terciário em seu conjunto e em cada um de seus subconjuntos 

cresceu a taxas inferiores às do secundário e às da indústria de 

transformação (5,06 por cento, respectivamente). Na década de 70, 

entretanto, o setor terciário em seu conjunto e em cada um de seus 

subconjuntos cresceu a taxas inferiores ás do secundário e às 
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industrias de transformação. 

8. No interior do terciário, o subsetor dos chamados serviços 

sociais cresceu a taxas mais elevadas que o conjunto do terciário e 

que o subsetor de serviços pessoais, executando-se a década de 1950, 

quando ocorreu o contrário. 

Em resumo, todas estas observações permitem concluir que ao 

longo do período: 1) melhorou a capacidade dinâmica do setor 

secundário — e da indústria de transformação — na criação de 

empregos; 2) foi melhor o desempenho do terciário institucionalizado 

que o do terciário chamado "marginal". Ambos os resultados 

contrariam o argumento com o qual estamos debatendo. 

Estas conclusões 810 reforçadas quando examinamos as 

relações intersetoriais de emprego, tomando o setor secundário e o 

subsetor da indústria de transformação como referência. Segundo a 

hipótese que estamos discutindo, face à insuficiência dinâmica do 

emprego industrial e à hipertrofia do terciário marginal, deveria 

aumentar durante os últimos trinta anos o número de" pessoas 

empregadas no setor terciário — em virtude do crescimento anômalo 

dos serviços pessoais e do setor distributivo marginal — por pessoa 

empregada no setor secundário e na indústria de transformação. 

Entretanto, confirmando os resultados anteriores, quando analisamos 

os dados da Tabela 18, onde são apresentadas as relações inter-

setoriais de emprego, verificamos que isto não ocorre, para o período 

como um todo. 
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Assim, embora o número de pessoas empregadas no conjunto 

do setor terciário por pessoa empregada no setor secundário tenha 

aumentado bastante entre 1950 e 1960, quando esta relação passa de 

1,83 para 2,56, a partir de 1960 este número começa a cair, atingindo 

a cifra de 2,11 em 1970 e caindo para 1,87 em 1980. Esta queda é 

ainda mais acentuada nas relações existentes entre o emprego nos 

serviços pessoais e no secundário, por um lado, e entre o emprego 

nos serviços distributivos e no secundário, por outro. Na verdade, em 

1980 havia menos pessoas empregadas em ambos os subsetores do 

terciário por pessoa empregada no secundário que o número relativo 

a 1950. Esta relação aumentou somente no caso dos serviços sociais e 

no caso das outras ocupações do terciário. O primeiro destes 

subsetores está longe de representar o terciário marginal e, no caso do 
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segundo, é tal sua heterogeneidade que pouco se pode concluir. 

Em resumo, as principais mudanças na estrutura do emprego 

resultantes do desenvolvimento dos últimos trinta anos foram: 

1. A importante diminuição do peso relativo ao emprego 

vinculado ao setor agropecuário, embora, em termos absolutos, este 

contingente ainda representasse, em 1980, mais de 13 milhões de 

pessoas; 

2. O crescimento em números absolutos e em termos relativos 

do contingente de pessoas ligadas à indústria de transformação e à 

construção civil. Se tomamos este emprego como indicativo da 

magnitude dos segmentos do operariado urbano industrial, isto quer 

dizer que em trinta anos o seu número quase quintuplicou. O fato de 

que este tipo de emprego — particularmente o da indústria de 

transformação — tenha crescido de forma espacialmente concentrada 

tem importantes conseqüências sociais e políticas; 

3. o crescimento, tanto absoluto como relativo, do emprego 

direta ou indiretamente ligado às funções estatais não diretamente 

produtivas, que também quintuplicou nestes trinta anos  

4. o notável crescimento, em termos absolutos, do emprego 

classificado como outras atividades, que por sua heterogeneidade 

indicam a complexificação da estrutura ocupacional brasileira e a 

estreiteza da classificação trissetorial clássica, sendo importante 

lembrar, ainda, que neste grupo, a partir de 1970, passaram a ser 

incluídas pessoas desempregadas e pessoas buscando trabalho, pela 

primeira vez. 
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Em termos do argumento com o qual estamos debatendo, 

infirma-se a hipótese de insuficiência dinâmica da indústria de 

transformação na criação de empregos. Ao contrário, ao longo das 

três décadas aumentou o dinamismo deste subsetor: na década de 60 

ele foi substancialmente melhor que na década de 1950, e chegou a 

crescer a taxa mais elevada que a da população urbana na década de 

70. 

O rompimento de mais este elo causal-explicativo não 

significa, entretanto, que os fenômenos da pobreza urbana e da 

exclusão social desapareçam. Como veremos em seguida, estes 

persistiram ao cabo de trinta anos de crescimento — inclusive do 

emprego — e de urbanização 

 

Pobreza e exclusão social numa sociedade periférica, de consumo 
e de massa 

O Brasil, no curto espaço de trinta anos, tomou-se uma 

sociedade urbano-industrial complexa e diferenciada. Tanto a 

estrutura de seu sistema urbano como de suas ocupações moveram-se 

no sentido de maior heterogeneidade, aguçando os desequilíbrios e 

desigualdades. Os inegáveis ganhos no que se refere aos níveis de 

produtividade e riqueza a nível macroeconômico tiveram como causa 

e contrapartida o crescimento da oferta de bens e serviços ao 

consumidor, tendo a oferta de bens duráveis crescido de forma 

particularmente intensa. 

Entretanto, segundo quase todas as análises disponíveis, isto se 
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deu, paradoxalmente, às custas de um agravamento ou pelo menos de 

escassas melhorias nos níveis e nas condições de vida de diferentes 

segmentos da população: apesar do relativo dinamismo do emprego 

industrial e da difusão da urbanização persistiram acentuados níveis 

de desigualdade e de pobreza, como procuro mostrar nesta parte do 

trabalho. 

 

Achatamento dos salários e ordenados de base e pobreza 
absoluta 

Assim, em que pese a grande controvérsia a respeito da 

importância do salário mínimo na determinação da taxa de salários 

no conjunto da economia (Souza e Baltar, 1979), parece inegável que 

a evolução do salário mínimo real constitui parâmetro importante 

para avaliar as condições de vida de importantes segmentos da 

população brasileira, especialmente aqueles localizados na base da 

pirâmide social. E, como mostram os dados do Gráfico 2, tomando-se 

o salário mínimo real de 1963 como base (100), entre 1952 e 1981, 

este, depois de oscilar a níveis em tomo de 110 entre 1955 e 1963, 

caiu substancialmente entre 1963 e 1971, permanecendo em tomo de 

85 durante toda a década de 70. 
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Independentemente, portanto, da controvérsia antes aludida, os 

dados do Gráfico 2 permitem pensar que durante a segunda metade 

do período aqui analisado, houve um achatamento da base salarial, 

pois, "desconsiderando variações nos preços relativos, a taxa de 

salário mínimo na economia brasileira que permitiria manter o seu 

valor real da segunda metade dos anos 50 deveria ser próxima do 

dobro do seu valor nominal atual". (Souza e Baltar, 1979, p. 644) 

Noutra análise, em que se levou em conta os salários urbanos 

medianos e variações nos preços relativos dos alimentos, Bacha 

chegou também a conclusão semelhante: "Apesar do aumento 

espetacular do PIB per capita do Brasil após a II Guerra Mundial, em 

termos de alimentos os salários urbanos medianos hoje não 510 

maiores e provavelmente são mais baixos do que há 30 anos. Como 
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um grupo funcional, em termos das necessidades mais básicas, parece 

que os trabalhadores urbanos não qualificados não se beneficiaram de 

modo algum do fato de a renda per capita do país ter mais que 

triplicado no período sob consideração", (Bacha, 1979, pp.603.604). 

 Dado este achatamento de salários e ordenados de base, uma 

parte considerável da população, independentemente do setor de 

inserção ocupacional, permaneceu auferindo rendimentos 

extremamente baixos: segundo dados da PNAD 76, 46,5 por cento da 

população. economicamente ativa brasileira percebiam menos de um 

salário mínimo, incluindo nesta cifra as pessoas sem rendimentos e 

desempregadas, sendo que 26,0 por cento viviam em áreas rurais. 

Mesmo nas áreas urbanas do país, e tomando como unidades 

de referência as fam11ias, a incidência de pobreza é bastante elevada. 

Ainda segundo os dados da PNAD 76, 12,4 por cento das famílias 

urbanas brasileiras recebiam apenas um salário mínimo ou menos e 

32,2 por cento ganhavam dois salários mínimos ou menos, conforme 

os dados da Tabela 19. 

Finalmente, é preciso assinalar que a incidência da pobreza não 

é o triste privilégio das áreas e das grandes concentrações 

metropolitanas. Com a difusão do processo de urbanização e a 

assimetria existente entre a distribuição interurbana da população e 

das atividades urbano-industriais mais dinâmicas e de mais alta 

produtividade, o fenômeno da pobreza se difunde por todo o sistema 

urbano. 

Isto pode ser visto a partir das estimativas de Thomas, Fava e 
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Cuadra (1981), onde se procura avaliar a incidência, em termos 

absolutos e relativos, de pobreza absoluta em diversas regiões do 

Brasil (áreas metropolitanas, áreas urbanas não metropolitanas e 

áreas rurais). Os resultados deste exercício aparecem na Tabela 20. 

Segundo estes dados, fazendo estimativas do mínimo necessário 

abaixo do qual configura-se uma situação de pobreza absoluta — e 

que leva em conta variações regionais no custo de vida — cerca de 

30 por cento da população brasileira,1974, achavam-se em situação 

de pobreza absoluta. Além do mais, para cada pobre residindo numa 

área metropolitana, haveria dois pobres residindo em zonas urbanas 

não metropolitanas e 4,57 pobres residindo numa área rural. Estas 

estimativas qualificam outro lugar-comum nas discussões sobre 

pobreza e marginalidade no Brasil, qual seja, o da concentração deste 

fenômeno nas áreas metropolitanas. 
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É preciso, por último, considerar por um lado, que a 

aglomeração de pobres e marginalizados em uma área urbana densa 

pode acarretar piora relativa nas condições de vida, especialmente 

aquelas mais ligadas às deseconomias de aglomeração, como ocorre 

nas áreas de transporte, saneamento e habitação. Por outro lado, é 

preciso considerar também que a dispersão de pobres e 

marginalizados pelo conjunto do sistema urbano pode acarretar 

agravamento das condições de vida, quando estas dependem de 

serviços que exigem certa escala, como pode ser o caso nas áreas de 

saúde e educação. Convém ter presente, em todos os casos, para 

evitar a cristalização de preconceitos, as dificuldades de se comparar 

situações de pobreza em contextos sócio-culturais distintos, 

aprofundando o estudo da condição de pobreza em cidades de 

diferentes tamanhos e localizadas em diferentes contextos regionais. 

 

Abertura do leque salarial e concentração da renda 

O achatamento dos salários e ordenados de base constitui 

apenas um dos aspectos do problema que estou analisando. A 

industrialização retardatária, sob o comando da indústria de bens 

duráveis de consumo, além de gerar importantes distorções na 

estrutura industrial, especialmente no que se refere à indústria de 

bens de capital, permitiu e exigiu também a abertura do leque de 

salários e ordenados, bem como a concentração da renda. 

A diferenciação da estrutura ocupacional e uma segmentação 

maior dos mercados de trabalho foram, entre outros, fatores que 
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forneceram a base sócio-estrutural sobre a qual se assentou esta 

distribuição desigual da renda. 

Quanto à concentração da renda, apesar das inúmeras 

controvérsias e dificuldades técnicas que o problema envolve, tudo 

leva a crer que ela tenha ocorrido ancorada no achatamento dos 

salários e ordenados de base, pelo menos entre 1960 e 1980, como 

mostram os dados da Tabela 21. Mas, ao lado disso, ocorreu também 

no período uma abertura do leque de salários e ordenados, como 

mostraram as análises de Bacha e Mata (Bacha, 1974). 

 

 
 

Foi com base nessa estruturação sócio-econômica desigualdade 

contraditória que se constituiu, no Brasil, um mercado não só de certa 

magnitude como também dinâmico mas, sobretudo, um mercado 



 240

altamente segmentado. Criou-se, em outras palavras, uma peculiar 

sociedade de consumo na periferia do sistema mundial. 

 

Sociedade de consumo e de massas 

Avaliar corretamente o impacto das mudanças que tiveram 

lugar nos últimos trinta anos sobre a estrutura social brasileira 

implica considerar esta peculiar sociedade de consumo e de massas 

que se vai configurando no país. Deste ponto de vista, é insuficiente 

enfatizar a existência de um contingente de excluídos pelo seu poder 

de compra, pois este é apenas Um dos aspectos da inserção social 

destes grupos na sociedade de consumo. Outro aspecto igualmente 

importante se relaciona ã sociabilidade específica que esta instaura, 

tanto do ponto de vista da mercantilização do consumo, como do 

ponto de vista da inculcação de hábitos, aspirações, desejos e 

frustrações. 

Basta assinalar que, neste período, os meios de comunicação 

de massa se desenvolveram de forma notável no Brasil: em 1950, 

salvo engano, inexistam aparelhos de TV no país; em 1980, em cada 

quatro domicílios urbanos três possuíam um aparelho de TV e, 

mesmo nas áreas rurais, em cada vinte domicílios três possuíam tal 

equipamento. Estes meios de comunicação difundiram pautas de 

consumo que vêm inculcando numa parcela considerável da 

população modelos de consumo de uma sociedade industrial 

avançada, sem a correspondente base de mercado. 

Mas a penetração da sociedade de consumo não parece ter·se 
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limitado a este nível simbólico. Outro mecanismo através do qual a 

sociedade de conjunto deitou raízes e se difundiu foi o crédito direto 

ao consumidor. Levantamentos realizados por Sabóia junto aos 

arquivos de uma financeira de porte médio do Rio de Janeiro indicam 

que do total de financiamentos concedidos, em 1971, para a compra 

de bens duráveis de consumo inclusive automóvel — 36,5 por cento 

foram concedidos a consumidores com renda inferior a dois salários 

mínimos e 66,5 por cento a consumidores com renda inferior a 3,5 

salários mínimos (Sabóia, 1981). 

O impacto desta difusão da sociedade de consumo, com base 

no endividamento das famílias, sem a correspondente base de 

mercado, aliada ao rebaixamento da base de ordenados e salários, 

marcada por profunda segmentação e diferenciação social, não foi 

ainda devidamente avaliado, quer do ponto de vista da fragmentação 

social que ela provoca, quer do ponto de vista das formas de 

organização social e de manifestação política que ela enseja. 

Penso, por isso, que uma compreensão sociológica mais 

adequada do Brasil contemporâneo exige uma análise articulada da 

incidência da pobreza e da expansão da sociedade de consumo. E isto 

exige, por um lado, considerar a natureza cada vez mais complexa e 

diferenciada da sociedade brasileira, evitando as generalizações 

simplificadoras e, por outro, enfrentar um desafio novo: o que é uma 

sociedade onde, para parafrasear os teóricos de Frankfurt, existe 

muito circo e pouco pio? 
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Agroindústria do centro e seu impacto na periferia1 

A partir do último pós-guerra, a divisão mundial do trabalho, 

que tinha nos países periféricos os grandes exportadores de matérias-

primas e alimentos e, nos países centrais, os produtores de 

manufaturas, começa a se modificar drasticamente. A periferia no seu 

conjunto passa a ser importadora de alimentos, e os primeiros lugares 

na lista de grandes exportadores de produtos agropecuários são 

ocupados pelos países avançados, especialmente pelos Estados 

Unidos.2 

                                                           

1 Neste artigo tomamos como ponto de partida os dados e argumentos 
apresentados em Sorj, B., 1980, pretendendo aqui ampliar a caracterização 
conceitual das classes e estratos sociais presentes no campo brasileiro. 

2  




