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períodos de crise do comércio exterior (1.a Guerra Mundial, depressão dos 
anos 30, 2.a Guerra Mundial), quando lhe foram criadas condições 
favoráveis de proteção (a própria situação de guerra em 1914-18 e 1939-45; 
a crise mundial juntamente com a política de defesa do café nos anos 3023), 
às quais somava-se uma política também favorável à acumulação do 
capital24.  

Condições e políticas favoráveis à industrialização redundam em 
última instância em benefício da região mais rica em recursos e de maior 
grau de desenvolvimento, aumentando assim as disparidades regionais e a 
concentração industrial. Uma única ilustração, tirada do estudo do Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, será suficiente. Argumenta-
se nesse trabalho que a rápida industrialização do Centro-sul no pós-guerra 
teve, inter alia, dois suportes básicos: os subsídios cambiais e os 
financiamentos governamentais. A análise de um e outro leva à conclusão 
de que “essa política de amplos subsídios ao setor industrial contribuiu para 
concentrar os investimentos no Centro-sul do país”; isso por dois motivos 
principais, entre outros: por estarem os industriais do Centro-sul melhor 
aparelhados para justificar pedidos de licença de importação e para exercer 
pressão junto às autoridades competentes, e por ocorrerem vantagens, 
decorrentes do caráter da tecnologia moderna, de se investir na parte do país 
onde a mão-de-obra é relativamente mais cara25.  

Industrializa-se o Brasil, formando-se o mercado nacional e 
concentrando-se a indústria no Centro-sul. Vejamos como essa feição do 
processo de industrialização afeta a urbanização.  

                                                                 
23 Ver sobre este ponto a análise de FURTADO (1959, nos capítulos XXXI e XXXII: “Os 
mecanismos de defesa e a crise de 1929” e “Deslocamento do centro dinâmico”, págs. 217-236). 
24 Ver FURTADO, 1964, págs. 113-118, em que analisa a “Interação dos processos acumulativo e 
inflacionário”. Outras políticas, além das que analisa, como a salarial durante 1947-50, atuaram 
também no sentido de intensificar a acumulação do capital. 
25 Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, 1959, págs. 56-57. 
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II – O processo de urbanização  

Sobre a urbanização, que já havia ocorrido pelos anos finais do 
século XIX, erige-se a indústria; esta, por sua vez, toma o crescimento 
urbano mais intenso, Examinaremos agora dados sobre a urbanização 
brasileira e o crescimento de cidades específicas, para a seguir voltar a 
discutir as inter-relações entre os desenvolvimentos urbano e industrial. As 
conclusões a que chegaremos nos permitirão proceder, com vagar, à análise 
da urbanização da área adiantada e da área atrasada do Brasil.  

1. Contornos gerais do processo  

No quadro III apresentam-se dados sobre o grau de urbanização no 
Brasil, de 1872 a 1960, medido, em cada ano, pelo número de cidades com 
mais de cinqüenta mil, cem mil e meio milhão de habitantes e pela 
população que as habitava. Uma advertência faz-se desde logo necessária: 
os dados do censo de 1920 e anteriores não são, a rigor, comparáveis aos de 
1940 a 1960. Somente a partir de 1940 se começou a separar a população 
das cidades e vilas (quadros urbano e suburbano) da rural do mesmo 
município. Assim, fomos obrigados a nos utilizar, para os quatro primeiros 
censos (1872 a 1920), das populações totais dos municípios com cinqüenta 
mil habitantes ou mais, enquanto para os três últimos (1940 a 1960) 
tomamos os dados mais exatos, que excluem a população rural do 
município. O erro é maior, é claro, para as cidades menores (afetando mais, 
portanto, a coluna das de cinqüenta mil habitantes ou mais), pois para as 
maiores a parcela rural é proporcionalmente bem menor.  

Vemos que em 1872 cerca de 6 por cento da população estava em 
cidades de mais de cinqüenta mil habitantes (Rio, Salvador, Recife e São 
Paulo, nessa ordem); só as três primeiras possuíam população maior que 
cem mil e nenhuma alcançara o marco do meio milhão. Em 1960, tínhamos 
perto de 23 por cento da população em aglomerados urbanos de cinqüenta 
mil habitantes ou mais; tais aglomerados eram em número de 73, 31 dos 
quais com mais de cem mil habitantes, e seis dentre eles tendo atingido 
mais de meio milhão de habitantes. O ritmo da urbanização nos últimos 
vinte anos (1940-1960) é especialmente impressionante. Enquanto a 
população total cresce no período pouco mais de 70 por cento, tanto a 
população de cidades com mais de cinqüenta mil habitantes como a das de 
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mais de meio milhão mais que triplicam. Em 1960, os habitantes das 
grandes metrópoles (as de mais de quinhentos mil habitantes) eram quase 
duas vezes mais numerosos do que os que estavam em todas as cidades de 
população com cinqüenta mil habitantes ou mais em 1940 (9 comparados 
com 5,2 milhões). 

Quadro III  
Grau de urbanização do Brasil, 1872-1960 (*)  

Censo 
 

População 
total 

Cidades com 
50.000 

habitantes ou 
mais 

Cidades com 
100.000 habitantes 

ou mais 

Cidades com 
500.000 

habitantes ou mais 
População urbana % 

n População n População n População 
50.000 
ou + 

100.000 
ou + 

500.000 
ou + 

1872 9.930.478 4 582.749 3 520.752 - - 5,9 5,2 - 
1890 14.333.915 6 976.038 3 808.619 - - 6,8 5,6 - 
1900 17.438.434 8 1.644.149 4 1.370.182 - - 9,4 7,9 - 
1920 30.635.605 15 3.287.448 6 2.674.836 1 1.157.873 10,7 8,7 3,8 
1940 41.236.315 22 5.216.070 10 4.413.337 2 2.777.492 12,6 10,7 6,7 
1950 51.944.397 33 8.486.644 11 6.873.235 3 4.832.458 16,3 13,2 9,3 
1960 70.967.185 73 16.260.851 31 13.309.463 6 9.068.200 22,9 18,8 12,8 
(*) Nos censos de 1872 a 1920 os dados referem-se a populações dos municípios das capitais 
que tinham em cada caso população maior que os limites especificados; nos anos de 1940 a 
1960, trata-se da população de cidades ou vilas (quadros urbanos e suburbanos) com mais do 
que os mesmos limites.  
Fonte: Dados censitários. 

O quadro IV, referente ao crescimento percentual melhor o 
desenvolvimento da urbanização. Constatamos por ele como o crescimento 
da população das cidades (e das metrópoles), durante todo o período, faz-se 
num ritmo mais rápido do que o da população total1.  

                                                                 
1 Há distorções grandes na taxa de crescimento da população brasileira entre 1900-20 e 1920-40, 
devido às falhas dos censos de 1900 e 1920, principalmente os erros por excesso deste último. 
Análises cuidadosas efetuadas pelo Laboratório de Estatística do IBGE levaram à “verificação de um 
sensível erro por falta no resultado total do censo de 1900 e de um notável erro por excesso no do 
censo de 1920...” (Laboratório de Estatística, 1951, p.62). As últimas colunas do quadro IV, onde 
figuram as relações entre o crescimento urbano e o total, em cada período, são talvez menos afetadas 
por tais erros. 
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Ademais, o ritmo de urbanização acompanha, grosso modo, as ondas 
de desenvolvimento industrial descritas acima2. Intensifica-se, fortemente, 
na década 1890-1900 (atingindo mais de três vezes o crescimento da 
população global), para voltar a um nível pouco mais baixo nas primeiras 
décadas deste século e intensificar-se de novo a partir de 1940 (próximo a 
duas vezes e meia o aumento da população total). (Devido à mudança de 
critério apontada acima, não nos é possível dizer o que ocorreu com o 
crescimento urbano nos anos 30, quando se verificou, como vimos, 
significativa industrialização.)  

Quadro IV  
Crescimento percentual médio por ano da população total e da urbana, Brasil, 

1872-1960  

Período 

Crescimento anual médio 
Relação entre o 

crescimento urbano 
População 
total (%) 

(1) 

Cidades de 
50.000 ou 

mais (%) (2) 

Cidades com 
100.000 habitantes 

ou mais (%) (3) 

Cidades com 
500.000 habitantes 

ou mais (%) (4) 
(2)/(1) (3)/(1) (4)/(1) 

1872-
1890 

2,5 3,7 3,1 - 1,5 1,2 - 

1891-
1900 

2,2 6,8 6,9 - 3,2 3,2 - 

1901-
1920 

3,8 (*) 5,0 4,8 - 1,3 1,3 - 

1921-
1940 

1,7 (**) (***) (***) (***) ... ... ... 

1941-
1950 

2,6 6,3 5,6 7,4 2,4 2,2 2,9 

1951-
1960 

3,7 9,2 9,4 8,8 2,5 2,5 2,4 

(*) Provavelmente exageradamente alto (ver nota 1 ao texto). 
(**) Provavelmente exageradamente baixo (ver nota 1 ao texto).  
(***) Ver nota ao quadro III e texto (p.22).  
Fonte: Dados censitários.  

Nota-se ainda, no último decênio do século passado, um grau de 
urbanização que é praticamente o mesmo, seja nas cidades maiores, seja nas 

                                                                 
2 Lembremo-nos que essas ondas se verificam na década de 1890-1900, em 1914-18, na década dos 
anos 30, em 1939-45 e ainda com maior intensidade a partir dos anos 50. 
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menores (pouco inferior a 7 por cento ao ano). As cidades de maior 
crescimento, então como agora, eram as industriais, e essas, naquela época, 
incluíam metrópoles com população superior a cem mil habitantes (Rio de 
Janeiro e Recife), como outras com menos habitantes (São Paulo, Porto 
Alegre, e outras), cujo desenvolvimento industrial não era menor.  

A situação nos últimos decênios, como revelada pelo quadro, é bem 
mais confusa. O número de cidades em cada categoria é grande e entre elas 
estão algumas com industrialização pronunciada, junto com outras com 
bem menor desenvolvimento industrial, ou mesmo nenhum. A proporção de 
umas e de outras, assim como o nível de crescimento que acusam entre 
1940 e 1950, afetam o aumento médio da categoria durante o período.  

Estudo mais minucioso revela melhor as relações entre a 
industrialização e o crescimento urbano nas décadas recentes. Waldomiro 
Bazzanella analisou o crescimento urbano, a parte desse devida ao do setor 
secundário (indústria de transformação) e a que se deve ao do setor terciário 
(“serviços”)3, entre 1940 e 1950, referente às 141 cidades que na primeira 
data possuíam mais de dez mil habitantes4. No quadro V apresentamos 
esses dados separadamente, segundo o grau de industrialização (medido 
pela porcentagem da população em 1940 na indústria de transformação).  

Vê-se por esse quadro que cresceram mais as cidades mais 
industrializadas: 60 por cento as de mais de 15 por cento de industrialização 
(para as de menos de 7 por cento, aquela porcentagem foi de apenas 32). O 
mesmo quadro revela-nos também que, do crescimento urbano naquele 
decênio das cidades mais industrializadas, mais de 55 por cento foi 
absorvido pelo crescimento dos setores secundário e terciário, sendo uma 
boa parte pelo primeiro (26 por cento); enquanto nas menos industrializadas 
só 48 por cento do crescimento urbano foi absorvido pelo aumento daqueles 
setores (apenas 10 por cento pelo secundário). Vemos, portanto, que, 

                                                                 

3 No setor terciário incluem-se as pessoas, de 10 anos ou mais, empregadas nos ramos: comércio de 
mercadorias, comércio de móveis, transportes e comunicações, administração pública, defesa 
nacional e segurança pública, profissões liberais, serviços e atividades sociais. 
4 BAZZANELLA, 1963. 
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enquanto a urbanização se processa em ritmo mais rápido nas cidades 
industriais, as que não são industriais também estão crescendo e o estão 
fazendo mais rapidamente do que a população total (que se elevou de cerca 
de 25 por cento entre 1940 e 1950). O crescimento dessas últimas cidades, 
entretanto, ocorre com uma parcela maior de desocupação e sub-ocupação. 
Este último fato expressa-se na elevada proporção do aumento urbano que é 
incorporado ao setor terciário (38 por cento comparados com menos de 30 
para as cidades mais industriais)5. Isso está a indicar que o crescimento 
urbano nas regiões mais adiantadas do Brasil faz-se com características 
distintas do que se processa nas menos adiantadas. A questão vai merecer 
maior atenção de nossa parte.  

Quadro V  
Crescimento dos setores secundário (indústria de transformação) e terciário 

(“serviços”) em relação ao crescimento urbano, segundo o grau de 
industrialização das cidades, 1940-1950  

Grau de industrialização das 
cidades em 1940 (*) 

Crescimento urbano 
1940-1950 (%) 

Crescimento dos setores secundário e terciário 
em relação ao crescimento urbano, 1940-1950 

s/u % t/u % 
u 

s+t  
% 

Até 7% 32,1 10,3 38,0 48,3 
8 a 15 48,5 12,7 33,3 46,0 

+ de 15 60,0 25,6 29,6 55,2 
Total 49,1 16,6 32,6 49,2 

(*) Porcentagem da população urbana empregada na indústria de transformação.  
Fonte: Dados de BAZZANELLA, 1963, págs. 24 e 25.  

2. A urbanização nas regiões adiantadas e nas atrasadas  

As conseqüências da indústria para o crescimento urbano são 
diversas no início do desenvolvimento industrial brasileiro e nos últimos 

                                                                 

5 Amplo setor terciário é característico das sociedades desenvolvidas (CLARK, 3.ª edição, 1957, 
capítulos IX e X); entretanto ocupações tais como as de empregados domésticos, vendedores 
ambulantes, etc., classificadas também no terciário, aparecem em alta proporção nas cidades das 
regiões subdesenvolvidas. O setor terciário tem natureza diversa em um e outro caso. 
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decênios. Na década de 1890 a 1900, a: indústria surge em muitos pontos 
do Brasil, gozando em cada qual de um mercado regional, e neles provoca 
um rápido aumento da população urbana (operariado, população empregada 
em “serviços”, etc.). De lá para cá, constitui-se um mercado nacional e o 
desenvolvimento industrial subseqüente concentra-se crescentemente na 
região Centro-sul (Rio - São Paulo - Belo Horizonte). O crescimento das 
cidades industriais continua a ser mais intenso do que as demais. Entretanto, 
não há concentração geográfica da urbanização equivalente à que se verifica 
na indústria. Pelo contrário, as cidades em crescimento espalham-se por 
ampla orla de norte a sul do Brasil. A rigor elas não crescem, e sim 
“incham”, aumentando a sua população em clara desproporção às 
oportunidades de emprego.  

Este fato não significa um desligamento dos processos de 
industrialização e urbanização. É que se está constituindo, com o mercado 
nacional, um sistema industrial, tomando não só intimamente solidárias as 
mais dispersas partes da sociedade, como também irradiando por toda ela 
um modo de vida urbano criado nas metrópoles, isto é, com os efeitos a que 
já chamamos de “modernização”. É o sistema industrial, com tais 
características, que é responsável pela forma como se vem dando a 
urbanização brasileira no período recente6. O crescimento de grande número 
de cidades independe do aparecimento nelas de indústrias e passam a 
decorrer de um lado das mudanças na economia rural, que se fazem em 
função das mudanças de todo o sistema econômico, e do outro, do “efeito 
de demonstração”, propiciado pela nova sociedade que surge 
(comunicações de massa, crescente mobilidade da população, 
enfraquecimento das relações patrimonialistas, etc.).  

Examinemos, porém, em ordem, as diversas afirmações já feitas; as 
primeiras duas ainda neste capítulo, deixando a última para o seguinte. São 
elas:  

1. No período recente, ao passo que as disparidades de desenvolvimento 
industrial crescem, as de ritmo de urbanização diminuem.  

                                                                 
6 Ver, porém, nota 20 do capítulo anterior. 
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2. Resulta, então, nas cidades de crescimento industrial mais fraco, ampla 
proporção de desempregados ou subempregados.  

3. Essa urbanização depende dos efeitos indiretos, econômicos e sociais, da 
industrialização nas áreas mais dinâmicas do país.  

Sobre a primeira afirmação, acrescentemos apenas alguns dados 
sobre as cidades de São Paulo, Recife e Porto Alegre, três das principais 
entre as que iniciaram sua industrialização no fim do século passado. O 
quadro VI fornece dados sobre o seu crescimento urbano.  

Quadro VI  
Crescimento de São Paulo, Recife e Porto Alegre, 1872-1960 

Ano 
População (*) 

São Paulo Recife Porto Alegre 
1872 31.385 116.671 43.998 
1920 579.033 238.843 179.263 
1960 3.825.351 797.234 641.173 

Período 
Taxa geométrica de crescimento anual 

São Paulo (%) Recife (%) Porto Alegre (%) 
1872-1920 6,3 1,5 3,0 
1920-1960 4,8 3,1 3,2 

(*) Dados para os municípios das três capitais.  
Fonte: Dados censitários.  

Nota-se perfeitamente que, ao invés de aumentarem, diminuem as 
diferenças de ritmo de crescimento urbano. No primeiro período, até 1920, 
São Paulo cresce numa taxa mais de quatro vezes a de Recife e mais do 
dobro da de Porto Alegre, Esse ritmo de urbanização reflete o 
desenvolvimento muito mais rápido de sua indústria. Entretanto, nos 
últimos quarenta anos, embora a industrialização de São Paulo continue 
ainda mais intensa do que a das duas outras cidades, o seu crescimento 
urbano é pouco mais que uma vez e meia o das outras.  

O que ocorre no caso dessas três cidades está acontecendo por todo o 
Brasil. A indústria concentra-se, mas, com a constituição do sistema 
industrial em escala nacional, alastra-se o processo de urbanização. 

Quanto à segunda assertiva sobre a conseqüente “inchação” das 
cidades não ou pouco industrializadas, há quase completa ausência de dados 
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versando diretamente o fenômeno. Assim, somos obrigados a recorrer a 
indicações indiretas sobre o mesmo, encontradiças no censo de 1950.7  

Uma tabulação especial feita para os municípios de São Paulo, Belo 
Horizonte e Salvador, cruzando a ocupação da população de 10 anos ou 
mais pelo ramo de atividade em que é exercida em 1950, nos dá indicadores 
valiosos da extensão de subemprego e desemprego, nessas cidades8.  

Como indicação de desemprego, tomamos o número de pessoas 
“inativas”, e como de subemprego o. das pessoas em nove categorias 
ocupacionais em determinados ramos de atividade: como por exemplo 
“jardineiros”, “lavadeiras”, etc., no ramo “prestação de serviços”; 
“vendedores ambulantes”, no de “comércio de mercadorias”; e 
“trabalhadores braçais sem especialização”, no de “transportes, 
comunicações e armazenagem”9.  

No quadro VII, onde se encontram sumariados esses dados, podemos 
ver que em São Paulo as ocupações indicadoras de subemprego atingiam a 
6,6 por cento da força de trabalho, os quais, somados a 9,5 por cento de 
inativos, davam um total de 16,1 por cento para essas categorias em 1950. 
Para Belo Horizonte esta porcentagem era de 27,4 (12,9% de inativos e 
14,5% nas nove ocupações assinaladas); e, para Salvador, era de 32,1 por 
cento (14,6% e 17,5%, respectivamente, para aquelas duas parcelas). Não 
há dúvida de que essas porcentagens são apenas indicativas e devem só 
servir para comparar uma cidade com outra e nunca num sentido absoluto.  

                                                                 
7 Os dados equivalentes do censo de 1960 não haviam sido publicados. 
8 Essa tabulação acha-se publicada nos volumes do censo, para as unidades da federação. 
Conseguimos que nos fossem fornecidas as tabulações para as três capitais aludidas, pelo que 
agradecemos ao Serviço Nacional de Recenseamento. 
9 “Condições inativas” incluem, além de “sem ocupação e desempregados”, várias outras categorias, 
tais como os que vivem de renda, os aposentados, os inválidos e os detentos. Entretanto, a grande 
maioria do total é constituída pelos desempregados; para o Estado de Minas Gerais, por exemplo, os 
desempregados são mais de 75 por cento dos “inativos” A lista completa das ocupações indicadoras 
de “subemprego” no ramo “prestação de serviços” inclui jardineiros, lavadeiras, engraxates, 
sapateiros, cozinheiras, costureiras, bordadeiras e serzideiras. 
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Assim, a cidade de São Paulo, onde as oportunidades de emprego são 
mais abundantes, tem, provavelmente, nessas categorias, uma das menores 
proporções no país. Para ela, “os inativos” incluem talvez muito maior 
proporção das outras categorias, exceto a de desempregados (ver nota 9) do 
que no Estado todo, onde esses eram próximos de dois terços dos 
“inativos”10). Por outro lado, é claro que nem todos os que estão nas nove 
ocupações enumeradas podem ser considerados como “subempregados”. 
Este termo deve ser entendido em sentido relativo. Alta proporção de 
pessoas nessas ocupações, relativamente a que nelas se encontram em São 
Paulo11, indicaria correspondentemente nível alto de subemprego. Em outras 
palavras, a “inchação” dessas ocupações é tomada como indicação do 
estado de subemprego em geral na cidade. Parece-nos altamente 
significativo, por exemplo, que aquelas nove ocupações (entre mais de 
duzentas categorias ocupacionais em que se acha dividida no censo a 
população) incluíam mais de 1/6 da força de trabalho de Salvador em 1950, 
1/7 da de Belo Horizonte, e apenas 1/15 da de São Paulo; que São Paulo, na 
data daquele censo, com seis vezes a força de trabalho de Salvador e sete 
vezes a de Belo Horizonte, não chegasse a ter o dobro de cozinheiras, 
lavadeiras e engomadeiras daquelas cidades (25.665 comparados com 
14.600 e 15.304).  

                                                                 
10 Um levantamento da força de trabalho em São Paulo (com amostra estratificada de 2.313 
domicílios), feito em dezembro de 1953, por serviço da Secretaria do Trabalho de São Paulo, acusou 
1,7 por cento de desempregados. Tomou-se, entretanto, para estudo, as pessoas maiores de 14 anos, 
que trabalham mediante remuneração ou lucro, ou estilo à procura de trabalho. No censo a base é 
constituída pelas pessoas com 10 anos ou mais e os “desempregados” incluem, portanto, alta 
percentagem de menores, entre 10 e 14 anos, que não estão em escolas, nem trabalhando. Sobre o 
levantamento mencionado, ver Serviço de Pesquisas do Mercado de Trabalho, 1954, págs.4-14. 
11 Outra indicação do nível de subemprego relativamente baixo na capital paulistana (que entretanto 
ninguém afirmaria ser inexistente) nos é dado pelo mesmo levantamento já citado: apenas 6,4 por 
cento (5,0 por cento para os homens e 9,7 por cento para as mulheres) dos “empregados” (todos que 
tenham ocupação remunerada ou lucrativa) haviam trabalhado menos de 30 horas na semana-base. 
Como seria de se esperar, a grande maioria desses estavam fora da indústria: apenas 2,1 dos que aí 
estavam trabalharam menos de 30 horas, comparados com 10,6 dos que estavam em outros ramos. 
Idem, págs. 11 e 12. 
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Com base nos dados para essas três cidades podemos ver que o 
melhor sinal de subemprego, quando se dispõe apenas da classificação por 
atividade (como é o caso das informações censitárias para as outras cidades 
brasileiras), é a proporção da força de trabalho feminina no ramo “prestação 
de serviços”. Na verdade, essa proporção subestima as diferenças existentes 
quanto ao subemprego, como esse é indicado por aquelas ocupações.  

Quadro VII  
Subemprego e inatividade em três cidades brasileiras, 1950  

São Paulo 

“Subemprego” 
Homens Mulheres Total 

N 
% do 
ramo 

N 
% do 
ramo 

N % do ramo 

7 ocupações (*) (prestações de 
serviços)... 

6.620 6,9 43.850 45,0 50.470 26,0 

Vendedor ambulante (comércio de 
mercadorias) 

13.166 12,2 583 4,0 13.749 11,2 

Trabalhadores braçais sem 
especialização (transportes) 

5.476 9,7 - - 5.476 9,2 

Total 25.262  44.433  69.695  
População ativa + inativos 769.608 100,0 279.521 100,0 1.049.129 100,0 

Inativos 73.894 6,6 25.791 9,2 99.685 9,5 9,5 + 6,6 = 
16,1 “Subemprego” 25.262 3,3 44.433 15,9 69.695 6,6 

 
Belo Horizonte 

7 ocupações (*) (prestações de 
serviços)... 

1.124 8,8 18.041 72,6 19.165 50,9 

Vendedor ambulante (comércio de 
mercadorias) 

1.955 14,0 112 5,4 2.067 12,9 

Trabalhadores braçais sem 
especialização (transportes) 

673 6,9 - - 673 6,2 

Total 3.752  18.153  21.905  
População ativa + inativos 102.472 100,0 48.199 100,0 150.671 100,0 

Inativos 13.676 13,3 5.789 12,0 19.465 12,9 12,9 + 14,5 
27,4% “Subemprego” 3.752 3,7 18.153 37,6 21.905 14,5 

 
Salvador 

7 ocupações (*) (prestações de 
serviços)... 

2.318 14,6 20.967 72,7 23.285 52,1 

Vendedor ambulante (comércio de 
mercadorias) 

4.215 21,6 828 27,1 5.043 22,3 

Trabalhadores braçais sem 
especialização (transportes) 

2.573 17,2 - - 2.573 16,6 

Total 9.106  21.795  30.901  
População ativa + inativos 123.277 100,0 53.492 100,0 176.769 100,0 

Inativos 17.489 14,2 8.280 15,5 25.769 14,6 14,6 + 17,5 
=32,1% “Subemprego” 9.106 7,4 21.795 40,7 30.901 17,5 
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(*) São as seguintes: “jardineiros”, “engraxates”, “sapateiros”, “lavadeiras”, “cozinheiras”, 
“costureiras” e “bordadeiras e serzideiras” (todas do ramo “prestação de serviços”).  
Fonte: Tabulações especiais de dados do Censo.  

 

De fato, as porcentagens da força de trabalho feminina para Salvador, 
Belo Horizonte e São Paulo, em “prestação de serviços”, são, 
respectivamente, 55, 52 e 35 por cento. Não contando, porém, as pessoas 
naquelas sete ocupações, as proporções restantes no ramo passam a ser, 
respectivamente, 13, 14 e 19 por cento, isto é, tanto maiores quanto mais 
oportunidades econômicas existem na cidade (ao invés de como era para o 
ramo total). Tendo este fato em mente, examinemos a repartição da força de 
trabalho nas capitais dos Estados pelos vários ramos de atividade (quadro 
VIII)12. Nesse quadro dividimos as cidades pelo tamanho e segundo se 
situem em Estados “atrasados” ou “adiantados”, conforme o seu produto 
per capita fosse em 1947 inferior ou superior à média nacional13.  

Examinemos primeiro a parte referente às mulheres, onde as 
tendências são mais visíveis. Vemos que as mais altas porcentagens em 
“prestação de serviços”, parcela do terciário, encontram-se nas cidades 
maiores da região atrasada. Nas menores dessa região, embora esse índice 
de subemprego seja ainda relativamente alto, sobressaem mais as taxas altas 
em “condições inativas” (indicativas de desemprego). As cidades dos 
Estados relativamente mais adiantados apresentam porcentagens menores 
em “prestação de serviços” e “condições inativas”, ao passo que acusam 
maiores porcentagens na parte “indústria” do setor secundário14. As 

                                                                 
12 Examinamos apenas as capitais dos Estados das regiões Nordeste, Leste e Sul que incluem a maior 
parte da população brasileira, assim como toda área de algum grau de urbanização. A limitação a 
essas regiões será seguida sem exceção em todas as partes deste trabalho. 
13 Dados da Fundação Getúlio Vargas. Ver, também, BAER, 1964, págs. 268-285. 
14 Separamos, no setor secundário, a parte referente a pessoal de fábrica (indicados no texto e no 
quadro VIII como efetivos de “indústria’) das pessoas que são realmente operários de pequenas 
oficinas ou artesãos, seja por conta própria, seja como trabalhadores em domicílio (indicados naquele 
quadro como “outros ‘). Utilizamo-nos para isso de um artifício. Como “indústria” colocamos os 
dados. para 1951, do inquérito econômico da Secretaria Geral do Conselho Nacional de Estatística 
(ver Anuário Estatístico do Brasil, 1962, p.164), inquérito que abrangeu os estabelecimentos 
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tendências na parte referente aos homens, se observarmos com cuidado, são 
no mesmo sentido.  

Quadro VIII  
Distribuição percentual da força de trabalho urbana (a), masculina e feminina, 

pelos vários componentes, capitais estaduais, 1950  

Homens 

Capitais estaduais 
% de homens na força 
de trabalho humana 

Setor secundário Setor terciário 
Inativos “Indústria” 

(b) 
Outros 

(b) 
Prestação 
de serviços 

Outros 

Estados atrasados 
(c) 

 
Com mais de 
100.000 hab. 

Recife 69,0 14,9 8,9 12,4 43,1 20,8 
Salvador 68,3 10,4 13,2 13,9 47,1 15,4 

Belo Horizonte 67,3 12,2 13,9 13,0 47,0 13,9 
Fortaleza 69,6 7,6 11,8 12,8 47,2 20,6 

Com menos de 
100.000 hab. 

 

Maceió 65,5 10,5 7,5 10,1 37,9 24,4 
Natal 74,1 3,1 12,2 9,6 49,4 25,7 

João Pessoa 67,2 5,6 13,1 9,3 42,6 29,4 
São Luís 67,8 7,6 14,1 12,2 43,6 22,5 
Aracaju 66,4 6,0 18,6 11,6 44,9 18,8 
Teresina 70,7 1,1 19,0 12,8 37,6 29,6 
Vitória 70,5 8,6 6,3 13,5 56,4 15,2 

Estados médios e 
adiantados (c) 

 

                                                                                                                                                     

industriais localizados nos municípios das capitais que tiveram, no ano anterior ao levantamento, 
movimento total de vendas não-inferior a duzentos mil cruzeiros. A categoria “outros” é resultado da 
subtração desse total para “indústria” do número assinalado no censo para os que trabalhavam em 
indústria de transformação. Assim, obtém-se como “indústria” estimativa mais fiel do pessoal 
empregado em produção propriamente fabril. No caso das mulheres, os efetivos em “outros” são 
quase sempre pequenos, e mesmo às vezes negativo. Este fato reflete, a nosso ver, duas coisas: 1) que 
a quase totalidade das mulheres, ocupadas no setor secundário, ao contrário dos homens, estão 
mesmo em fábricas, e 2) que para elas o levantamento do inquérito econômico, realizado a partir das 
declarações dos estabelecimentos, é às vezes mais completo que o feito a partir do censo 
demográfico de 1950 (quando muitas, que trabalhavam apenas meio tempo, indicaram como sua 
atividade principal a doméstica). Sobre este último ponto, ver MORTARA, 1956, págs. 108-109. 
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Com mais de 
100.000 hab. 

Rio de Janeiro (d) 73,8 20,0 6,4 12,9 48,5 12,2 
São Paulo (e) 73,2 32,6 11,8 12,3 33,2 10,0 
Porto Alegre 71,2 14,1 11,6 11,2 48,4 14,6 

Curitiba 75,2 18,4 14,0 12,0 42,6 13,0 
Com menos de 
100.000 hab. 

 

Florianópolis 72,0 2,2 13,9 10,3 51,5 22,0 
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Mulheres 

Capitais estaduais 
Setor secundário Setor terciário 

Inativos 
“Indústria” (b) Outros (b) Prestação de serviços Outros 

Estados atrasados (c) 
 

Com mais de 100.000 hab. 
Recife 13,8 0,1 51,9 15,7 18,5 

Salvador 8,6 0,2 54,7 20,9 15,7 
Belo Horizonte 9,6 0,6 52,1 25,6 12,1 

Fortaleza 6,8 2,8 53,7 18,7 18,0 

Com menos de 100.000 hab.  

Maceió 19,1 1,1 40,1 18,0 21,8 
Natal 1,0 1,9 55,6 17,9 23,5 

João Pessoa 6,7 -4,6 43,4 20,1 34,3 
São Luís 14,3 0,7 40,5 20,2 24,4 
Aracaju 17,2 0 47,0 23,1 12,6 
Teresina 0,5 1,0 41,7 22,3 34,5 
Vitória 6,1 -2,4 53,6 30,1 12,6 

Estados médios e adiantados (c) 
 

Com mais de 100.000 hab. 
Rio de Janeiro (d) 16,4 -1,8 46,2 26,3 12,9 

São Paulo (e) 40,0 -1,7 33,5 18,5 9,6 
Porto Alegre 15,1 -1,8 43,7 27,8 15,2 

Curitiba 18,0 -1,4 36,5 30,5 16,4 

Com menos de 100.000 hab.  

Florianópolis 7,4 3,2 34,1 32,7 22,5 
(a) População ativa urbana (setores secundário e terciário) mais condições inativas;  
(b) Separou-se o setor secundário em duas parcelas: em “indústria” Inclui-se o pessoal dos 
estabelecimentos industriais com uma produção de valor mínimo de Cr$ 200,00 e em 
“outros”, a diferença que falta para o total referente à indústria de transformação, segundo o 
censo (ver nota 14).  
(c) Segundo o Produto per capita em 1947 era maior ou menor que a média nacional.  
(d) Inclusive Niterói.  
(e) Inclusive os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.  
Fonte: Dados censitários e Inquérito Econômico da Secretaria Geral do Conselho Nacional 
de Estatística (Anuário Estatístico, 1952).  

Grosseiras como são essas estatísticas, elas servem como indicação 
do grau de desemprego e subemprego nas cidades brasileiras, de como 
ambos tendem a variar em relação inversa ao emprego na “indústria” 
(talvez o melhor sinal do desenvolvimento das oportunidades de emprego), 
e, ainda, de como a situação das cidades menores das regiões mais pobres 
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parece mais grave do que a das maiores (caracterizando-se mais claramente 
por desemprego do que por subemprego, como essas últimas).  

Esse último ponto pode ser corroborado com dados do estudo de 
Bazzanella, em que já nos apoiamos, sobre a absorção pelos setores 
secundário e terciário do aumento de população urbana, entre 1940 e 1950, 
nas 141 cidades com mais de dez mil habitantes em 1940. Ele divide os 
Estados em atrasados, moderadamente adiantados, e adiantados15, e analisa 
aquela absorção segundo o tamanho da cidade.  

Note-se, primeiro, no quadro IX, a constância da taxa de 
incorporação do aumento urbano naquela década ao setor terciário: ao redor 
de um terço. Entre as principais exceções, assinalam-se as cidades menores 
de cinqüenta mil habitantes nos Estados atrasados (com 20 a 22 por cento). 
São elas também que incorporam naquele período a menor proporção à 
indústria de transformação (secundário): ao redor de 4 a 5 por cento. Isso 
significa uma incorporação do aumento urbano aos setores secundário e 
terciário da ordem de 25 a 26 por cento (enquanto as porcentagens 
correspondentes nas cidades do mesmo tamanho na região adiantada são 
superiores a 50 por cento). Este fato está a indicar um largo desemprego nas 
pequenas cidades daquelas regiões.  

O subdesemprego nos Estados atrasados denuncia-se mais pelo 
aumento exagerado do setor terciário, fato que parece transparecer quando 
se comparam as estatísticas referentes à proporção do aumento incorporada 
a esse setor nas cidades maiores daqueles Estados com o mesmo dado para 
os adiantados16.  

                                                                 
15 Essa divisão baseou-se em vários critérios (Informações sobre a população urbana e rural, 
analfabetismo, renda per capita, etc.) e não coincide com a que fizemos acima. Entre os Estados 
“atrasados” acham-se incluídos todos os das regiões Norte, Nordeste (com exceção de Pernambuco), 
Centro-Oeste e o de Espírito Santo. Nos “moderados” incluem-se Pernambuco, Bahia e Minas 
Gerais. Entre os “adiantados”, os restantes. BAZZANELLA, 1963, p.7. 
16 As porcentagens referentes à incorporação do aumento aos dois setores, no caso das cidades de 
cinqüenta a cem mil habitantes dos Estados “moderados”, parecem elevadas em demasia, fugindo às 
tendências gerais reveladas pelo quadro. Tratando-se de apenas três Estados, suspeitamos que haja 
pequeno número de cidades que neles caem dentro daquele tamanho, e os índices apresentados 
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Quadro IX  
Incorporação do aumento urbano, entre 1940 e 1950, nos setores secundário e 

terciário, segundo o tamanho das cidades e o adiantamento dos Estados (*)  

Estados 
(*) 

Cidades de 10 a 
20.000 hab. 

Cidades de 20 a 
50.000 hab. 

Cidades de 50 a 
100.000 hab. 

Cidades com mais 
de 100.000 hab. 

Total 

s/u  
%  
(a) 

t/u  
% 
(b) 

% 
(a+b) 

s/u 
% 
(c) 

t/u 
% 
(d) 

% 
(c+d) 

s/u 
% 
(e) 

t/u 
% 
(f) 

% 
(e+f) 

s/u 
% 
(g) 

t/u 
% 
(h) 

% 
(g+h) 

s/u 
% 
(i) 

t/u 
% 
(j) 

% 
(i+j) 

Atrasados 4,3 20,3 24,6 4,6 21,8 26,4 7,5 32,2 39,7 5,4 35,2 40,6 5,6 29,0 34,6 
Moderados 12,1 30,7 42,8 13,8 35,1 48,9 33,2 42,8 76,0 10,0 32,7 42,8 12,4 33,1 45 
Adiantados 22,2 31,3 52,5 19,2 32,6 51,8 30,6 28,3 58,9 18,1 33,8 51,9 19,5 33,0 52,5 

Total 16,5 29,7 46,2 14,7 30,2 44,9 23,9 31,6 55,5 15,9 33,7 49,6 16,6 32,6 49,2 
(*) Ver nota 15.  
Fonte: BAZZANELLA, 1963, p.23.  

Entretanto, deve-se notar que o setor terciário reúne ocupações com 
tendências divergentes face à industrialização. Nele estão vendedores 
ambulantes, biscateiros, empregados domésticos de toda a ordem, 
engraxates, trabalhadores por conta própria em insignificante comércio, 
artesãos, etc., ocupações essas características do subdesenvolvimento. Por 
outro lado, aí também se incluem as atividades modernas de serviços, os 
empregados de escritório, grandes empresas comerciais e os funcionários da 
burocracia do Estado moderno. Com o desenvolvimento sócio-econômico 
diminuem as primeiras ocupações, enquanto se ampliam as últimas. Esses 
fatos escondem-se, em boa parte, nas estatísticas globais sobre o setor 
terciário, como as do quadro em exame.  

Evidencia-se melhor a “inchação” do setor terciário das cidades dos 
Estados atrasados, com uma re-elaboração dos dados desse quadro. No 
quadro X calculou-se o número de pessoas que se incorporou ao setor 
terciário, no aumento urbano daquele período, por pessoa que entrou no 
secundário. 

Sobressai do quadro, no período considerado, a enorme expansão das 
ocupações do setor terciário relativamente ao secundário, nas cidades dos 

                                                                                                                                                     

talvez revelem condições muito peculiares. Preferimos, portanto, na ausência de mais dados, fazer a 
comparação das duas regiões extremas, a dos Estados “atrasados” com os “adiantados”. 
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Estados atrasados: nelas, para cada pessoa adicionada à indústria de 
transformação, mais do que 5 avolumaram as fileiras do terciário, em 
veemente indício de largo subemprego (para Estados moderados e 
adiantados esse índice foi, respectivamente, inferior a 3 e a 2). A proporção 
mais alta é encontrada nas maiores cidades, as de mais de cem mil 
habitantes da área atrasada, onde para cada indivíduo incorporado ao 
secundário corresponderam 6,5 ao terciário! 

Quadro X  
Número de pessoas que entrou no setor terciário por pessoa que se incorporou ao 
secundário, entre 1940 e 1950, por tamanho de cidade e adiantamento dos Estados 

(*)  

Estados 
Relação t/s 

Cidades de 10 a 
20.000 hab. 

Cidades de 20 a 
50.000 hab. 

Cidades de 50 a 
100.000 hab. 

Cidades de mais de 
100.000 hab. 

Total 

Atrasados 4,7 4,7 4,3 6,5 5,2 
Moderados 2,5 2,5 1,3 3,3 2,7 
Adiantados 1,4 1,7 0,9 1,9 1,7 
(*) Ver nota 15.  
Fonte: Dados do quadro IX.  

 

Constata-se, por conseguinte, um processo de urbanização em amplas 
regiões do país, em boa parte independente de qualquer desenvolvimento 
industrial verificado nas cidades que nelas se localizam. A conseqüência é 
que os efetivos desocupados e sub-ocupados aumentam constantemente. Há 
maiores indícios de desemprego nas cidades menores, enquanto nas 
metrópoles o subemprego evidencia-se com mais clareza,  

A consideração dos determinantes mais gerais dessa urbanização sem 
industrialização, e dos mecanismos envolvidos em tais fenômenos, leva-nos 
novamente à análise do sistema industrial em formação, com a 
predominância do Centro-sul, matéria do nosso próximo capítulo17. 

                                                                 
17 Nesse capítulo voltamos a atenção para os fatores que, devido à concentração da parte 
industrializada do país, produzem efeitos diferenciais sobre a urbanização das várias regiões. Há, 
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III – Conseqüências da concentração do desenvolvimento no 

Centro-sul  

Faz-se agora mister discutir, com mais vagar, a terceira afirmação 
feita acima, no sentido que a urbanização sem industrialização local está em 
clara dependência dos efeitos indiretos, econômicos e sociais, da 
industrialização nas áreas mais dinâmicas do país. Em outras palavras, é a 
constituição do sistema industrial em escala nacional (com a emergência já 
apontada do mercado nacional)18 que explica aquele tipo de urbanização. 
Discutamos esse tópico, dividindo-o em duas partes: primeiro, os aspectos 
mais especificamente econômicos dos efeitos da industrialização da região 
dinâmica, o que, vale dizer, a sua incidência sobre as oportunidades de 
trabalho das regiões menos desenvolvidas19; e, segundo, a difusão nelas de 

                                                                                                                                                     

porém, forças econômicas gerais – conforme análise de Celso FURTADO – atuando no sentido de 
incrementar o subemprego e o desemprego em todas as cidades brasileiras, seja qual for o 
desenvolvimento da área em que se localizem. Decorrem da tendência à sobremecanização de nossas 
empresas. Essa tendência é, em parte, provocada pelo verdadeiro subsídio, implícito na política 
cambial do governo, à importação de equipamentos, e, em parte, é inerente ao caráter da tecnologia 
absorvida pela nossa economia dos países adiantados. “Em conseqüência” ajunta FURTADO – “os 
grandes investimentos industriais realizados no Brasil, entre 1950 e 1960, em nada contribuíram para 
modificar a estrutura ocupacional da população. Com efeito, entre esses dois anos a ocupação 
manufatureira cresceu a uma taxa de 2,8 por cento, vale dizer, inferior ao crescimento da população e 
menos da metade do crescimento da população urbana. Desta forma, o crônico subemprego de mão-
de-obra agravou-se extremamente, numa fase de rápido crescimento da produção...” Também 
relevantes para FURTADO para compreensão da rapidez e forma da urbanização brasileira estão o 
incremento do mercado de serviços criado pela alta concentração de renda e um processo circular 
pelo qual as aglomerações urbanas “exigem obras públicas importantes, e um crescimento mais que 
proporcional do aparelho administrativo estatal, o que, por seu lado, contribui para intensificar o 
processo de urbanização”, FURTADO, 1965, págs. 133-134 e 139-140. 
18 A organização político-administrativa é parte integrante do sistema industrial que se constitui, e 
será tratada nos capítulos V e VI. 
19 Há, é claro, outros efeitos econômicos, sobre as poupanças e a formação de capital. Atraídos pelas 
perspectivas mais amplas de lucros no Sul, as poupanças do restante do país sofrem uma drenagem 
(na qual o sistema bancário e, como já se apontou, as políticas de industrialização adotadas têm papel 
relevante). Essa tendência, nos anos mais recentes, foi em parte contrabalançada pelos investimentos 
governamentais nas regiões menos desenvolvidas, em montante maior do que os recursos nelas 
captados. No texto, no entanto, não se trata desses fatos, porque se vinculam à urbanização com 
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atitudes, normas e valores urbanos (“modernização”), condicionante 
importante do êxodo rural-urbano e dos movimentos inter-regionais de 
população. Esses assuntos acham-se tratados nos vários tópicos em que se 
subdivide este capítulo: a agricultura; o artesanato; as migrações inter-
regionais; e o processo de modernização.  

1. A agricultura  

A formação do mercado nacional afeta de maneira intensa as 
atividades agropecuárias de largas e distantes áreas rurais. É difícil dar um 
quadro completo, com o pouco conhecimento que ainda se tem do Brasil 
rural e das transformações nele em curso. Limitamo-nos a tratar de duas 
regiões – o extremo-sul e o Nordeste. Mostramos o modo pelo qual foram 
elas afetadas pelo mercado urbano-industrial formado na região Centro-sul 
e pelo aparecimento aí, para abastecê-lo, de uma agropecuária em moldes 
mais nitidamente comerciais.  

Vimos atrás que no final do século passado constituíra-se uma série 
de “ilhas” de mercado no território brasileiro, três das quais destacavam-se 
sobre as demais: a da região cafeicultora, a das zonas de colonização no Sul 
(com produtos da agropecuária para abastecimento da primeira região) e a 
da Zona da Mata nordestina (com a economia do açúcar). Com base nesses 
mercados estanques para produtos industriais é que, quando surgem 
condições de industrialização, aparece a indústria nas cidades dessas 
regiões em substituição à importação de produtos manufaturados. Com a 
progressiva industrialização do país e lenta constituição do mercado em 
escala nacional, concentra-se a indústria em estreita área dos Estados de 
São Paulo, Minas e Rio. Ao mesmo tempo, com o afastamento do café para 
o oeste de São Paulo e, depois, além dos rios Paranapanema e Paraná, para 
o norte do Paraná e dentro do Mato Grosso, passa a constituir-se uma 
agricultura e pecuária comerciais, próximas da região urbano-industrial 
dominante.  

                                                                                                                                                     

industrialização da área dinâmica e agora o assunto em pauta é a “inchação” das cidades no resto do 
país. 




