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INTRODUÇÃO

Diariamente
uma infinidade
de acordo

nos envolvemos,

de pessoas

que a sociedade

com o tipo de trabalho

deiro, o açougueiro,

de diversas

a empregada

passa

maneiras,
a

identificar

-

que elas desenvolvem;
I

doméstica,

com

e o

o porteiro

p~

do edifí

,

cio, o assessorista,
trodomésticos,
encanador,

o jardineiro,

o técnico

de aparelhos

o caixa do banco, o aça~zelro,

o médico,

o professor,

o lixeiro,

a tacacazeira,

que produzem.

são ocupações

través das quais os indivíduos
tência;

são ocupações

que compoem

desempenhadas

as mais diversas

tindo maior pretensão
identificadas,
por qualquer

etc.

na sociedade

a

por

ocupacionais.

pessoas
Não

e xi s

na maneira pela qual essas ocupações

sao

prática

utilizada

sociedade.

as diversas

em conyersas

pais na definição

percebemos

ocupações.

informais

advogados,

Por exemplo,

arquitetos,

é

I

manel
comum

preocupação

~s

filhos.

f

de médicos,

en

de seus

sigam as profissões

professores,

uma outra

uma constante

da formação profissional

que essas crianças

genheiros,

do

seus meios de subsis-

a não ser a de uma orientação

ra de identificar

possível

através

diferentemente

categorias

Em outras circunstãncias

observarmos

existentes

reproduzem

o

etc. Todos particl

pam do nosso dia a dia, de forma direta ou indireta,
trabalho

ele

administradores,
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provável

ro, lavador

que nenhuma

das ocupaçoes

de carro, sapateiro,

te, pedreiro,

açougueiro,

engraxate,

etc, façam

cada um dos alunos. são ocupações
tígio na sociedade.
tem uma clientela

o
paçoes
ausente

a própria

divisão

possuir

chamados

profissionais

lixeiro,

empregada

sitam do aprendizado

fica possuir

formal,

expressam
detectar,

as ocupações,

o
de

uma

ao contrário

biscateiros,

categoria

dos

da "ocupação"

de

etc, que não
suas

de ter ou não uma profissão
e vice-versa;

a

do me-

como é o caso

formal para desempenhar

uma ocupaçao

estar

Na "p or f i.s sào " está presente

liberais,

v i arne n t e que a condição

ocu-

diferentemente

etc, que compoem

doméstica,

das

pois eles

de classificar

do aprendizado

engenheiro,

de nível médio

Por isso, é possível

ou não uma "ocupação".

dico, advogado,

pre~

que não poderia

de ter ou não uma "profissão"

idéia de instrução,

nenhum

denominação

tipos de classificar,

do trabalho.

de

sociedade.

ideológico

mesmo numa forma não sistemática
significado

técnicas

que vale dizer, que a simples

dos diversos

serven-

das aspirações

que não possuem

na própria

traz em si um conteúdo

cozinheira,

parte

Mesmo as ocupações

definida

tais como lQxei-

nem sempre

neces-

tarefas.

s i gn i.

nao
um

Ob

profisI

sional possui uma ocupação
tretanto

um lixeiro não pode ocupar

essas ocupações

estão definjdas

cional que envolve
10 mercado

critérios

que corresponda

o lugar do médico.

dentro

os mais diferentes

de trabalho,

consequência

de qualificação,

zação, são atributos

como nível

valorativos,

a sua profissão;

de uma hierarquia
aspectos

da divisão

reforçados

Portanto,
ocupa-

determinados
do trabalho.

de instrução,

en

p~
Aí,

especiali-

pela ideologia

do

,

3

m i nan te , que v ao c on t r i bu i r para
produção,
Esses

os individuos

valor~s,

discurso
curso

ideológico,

de servir

servem

a própria

o trabalho

a sociedade;

~ o que nos mostra
diferentes

representem-se

por sua v~z,

ideológico,

atray~s

para

desses

discriminação,

a vis~o

existentes

sua

do
dis-

capacidade

~ a do trabalho

diditico,

nwna

da

valores.

ou seja, no

pela

que passa

o texto

organiz,ação

legitimir,atrav~s

~ valorizado

a seguir

ocupações

que \ na própria

:'~til.

-as

ao se referir

sociedade:

"Ajudantesda Comunidade (título)
Eu sou o bombeiro:/ apago incêndios.
Eu sou o carteiro:1 entrego cartas.
'Eu sou o pade i rc+c/ 'faço o pão para a comunidade.
Eu SGl1- o lixeiro:J faço a limpeza da cidade.
Eu sou o tintureiro:1 lavo e passo as roupas.
Eu sou o mêdí co r/ trato dos doentes.
Eu sou o sapateiro:/conserto sapatos.
Eu sou o leiteiro:/ entrego o leite.
Eu sou o professor:/ ensino muitas coisas
às crianças e jovens.
Eu sou o policial:/ mantenho a ordem e a
segurança na comurri.dáde
, Muitos outros
prestam seu serviço ã crmuni.dade
. Jverecem nosso respeito e agradecinerrto, 1
fI,

Na realidade,
cionais
refas

criadas

essa

infinidade

como tentativa

que são desempenhadas

de categorias

de expressar

pelos

ocupa-

as diferentes

indivlduos.

não conseguemex,

plicar

as contradiç3es

Procura-se
ção, seja

atrav~s

da ideologia

legitimando-a,
Temos,

ausentes

que s~o geradas

seja

por exemplo,

das classificações

ao nível

escamotear

ta-

I

da sociedade

a pr5pria

contradi-

ocupaçoes

que estão

ignorando-a.
determinadas

oficiais;

quando

não,

são

catego-

1 NOSELLA. Mar i a de Lourdes das'Chagas. As',belas mentiras ; A ideologia
subjacente aos textos diditicos. 3. ed. São pauio, Moraes, 1981. p. 128.
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rizadas por "outras" ocupaçoes,
dêmica, podem ser aqalisadas

ou, na propria

como "marginais";

aca

é

dos

o caso

bicheiros,

contrabandistas,

traficante

de tóxicos e todas as demais que não encontram

terminologia
balhadores

própria e são enquadrados

autônomos,

virar notícia

prostitutas,

literatura

etc. Na prática,

receptores

de furto,
uma

como biscateiros,

tra

os exemplos

chegam até

ao concurso

vestibular

de jornal.

"Candidato

da UFPa de 85, muito

insultado,

conversa com um colega e observa
o que considerou

de erro no ques-

tionário sócio-cultural

que

pede que seja preenchido
tibulandos:

ele

pelosve~

ele não sabia como de

finir a ocupação

principal

do pai,

pois sendo ele 'cambista' do jogo
do bicho, nenhuma
ocupacionais

das categorias

se enquadrava

de. Na dúvida entre
dos 'trabalhadores
qualificados

na

de

'outras' e
diversos

não

do setor serviço'

ele dizia que vai preferir
última, mais pomposa,

esta

pa~a enqua-

drar o pai no ato da sua

inscri-

çao. Vai daí - agora, cambista
trabalhador
.

a

não qualificado
,,2

tor servr ç o .
2 CARDOSO, Vera. O Liberal. Belém, 03.08.84.
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Em outras

classificaç6es

no chamado setor informal
uma força de trabalho
ao setor formal,
çôe

que engloba

indefinida,

mui tas tratadas

s irregulares

de subemprego,

Se para alguns as virias

Obviamente
diferentes

formas

numa determinada
numa simples
descobrir

não engajadas

e

corno anomalias

ou

desemprego

urna situação

representa

urna condição

sociedade;

classificação

etc.
s~tor,

temporária,

ins-

permanente.
representam
desenvolvem

nem tudo esti explícito

ocupacional.

o que urna determinada

si tua·-

neste

que os indivíduos

por~m,

opostas

disfarçado

que todas essas ocupaçoes
de trabalho

aparecem

de forma mal definida

formas de trabalho

constitui um "quabra-galho",
tável, para outros

essas ocupaçoes

Para isso ~__preciso

classificação

de ocupaç6es

o cup aç oes possam

ser definidas

revela e o que não revela.
Embora

as diversas

dentro de c6njuntos
t ume

classificar

profissionais
e patrões,

de categorias

a popu1ação

trabalhadora,

por exemplo

ecos
em:

funcionários

p~blicos,

trabalhadores

todas elas se diferenciam

na medida

em que procu-

ramos entender

liberais,

e, de um modo geral,

as relações

nas quais elas se desenvolvem.

-----~--

As relações desenvolvidas
produçio

de seus bens mateiiais

ao nível da sociedade

e imateriais

do mo do de produção no qual se reali~am
das tarefas

COlDO

'a complexidade

das numa determinada
das transformações

históricas

diferem em função

Tanto a

das relações

sociedade

no processo

Portanto, ·taTefas e relações

fundamentãis

desse processo,',e que estão, presentes

formas de classificar

entre

tro de uma fábrica não é a mesma

versas

o operirio

que, ocorre

de sua família

diluídas

nas

dife ....

e o patrio

den-

camp orie s

entre um

que com ele dividem as

de ocupaç5es.

em conceitos abrangentes

distribuída

profissionais

em categorias

representando
ocupacionais;

liberais q~e evoca a figura

ou a categoria

ma relação

No referente
ficação

de funcionários

entre trabalhador

di-

tarefa correspondente;
cupaçiode
tegradas

carpinteiro,

subtende-se

com tal ocupação.

dentificação

como é o caso de

do trabalhador

autõ-

trabalha

conta

concebida

quando

Entretanto,

identi-

sugere uma

nos referimos

a execuçao

a

de tarefas

ao invés de simpies
çà

0-

lni-

o que apre-

das t are f as corno: carpinte iro
v

caI-pinteiro de formas para concreto,

nu-

II

existir uma

de -carp i n t e i ro , temos uma vc Lass i f i ca

senta uma forma fragmentada

por

Tanto é que cada ocupaçao

por exemplo,

estão

a for~a ~tra~

Estado.

parece

explí-

d~las

públicos

e o próprio

as tarefas,

com as ocupaçoes.

de maneira

Na maioria

ou seja, aquele que não tem patrãot

própria,

obras,

aspectos

tarefas na sua 'forma de produzir.

cita nas classificações

nomo,

de divisão

são 'dois

Essas relações não estão presentes

balho

produto

o trabalho.

A relaçio existente

e os demais membros

produzi-

corno

do trabalho.

rentes

;

diversidade

que sao

devem ser vistas
ocorridas

na

carpinteiro
--

de

de es-

---

-------
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quadrias,

carpinteiro

ros) , carpinteiro

de cenários,

naval -~embarcações),

ves,carpinteiro

de carrocerias,

tros carpinteiros.·l

Obviamente

cífica de classific~r.
urna

carpinteiro

dirramos

carpinteiro

carpinteiro

nao apenas

tornando-se

distintas

Estas

bastante

daí a dificuldade

surgem,

pela forma sistem~tica

classificações

abrangem

um

em classificar
torna-se

vel adotar um princípio

que é o seguinte:

ê a partir

nalisar

políticas

históricos

e sociais

qL\e ocorrem

e classificara

exisientes
variações

com

universo
a realidade.

essa dificuldade,

dos períodos

mas

baseadas em

Para resolver

ç~es econ6micas,

e ou-

de classificar,

classificações

que se apresentam.
complexo,

de carretas

.que.carac teri zam os ob j eti vos aos quais

cri têri os determinados
se destinam,

de aerona-

e técnica' do trabalho. ~

í

que diferentes

(estalei-

que temos aqui uma forma espe-

forma específica. de d í.v s ão social

nesse sentido

naval

indispensá-

em

de situadetermina-

na maneira

re.aLi dad e . 1'sso tentaremos

de a-

exemplificar

através das anâ li s es real izadas nos di ve rs os Cens os brasileiros.
É

com base em situações

balho, que se produzem

geradas

pela divisão histórica

classificações

com o objetivo

dir o .mercad o ..
de trabalho, ,por exemplo
população

em+a t Lv a e inativa,

emprego e desemprego,
semprego

surgem

em formal

de

e informal, a

e que, ao lado de conceitos
as categorias

divi-

"

de subemprego

como
ou de-

disfarçado.
Ao criticarmos

tendemos

I

do tra-

formular

as classificações

vigentes,

não pre-

uma outra que tenha o alcance de retratar fi-

elmente a realidade,

pois entendemos

que percorrendo

este

Ocupações que constam na Oassilicação Brasileirade Ocupações.

ca-

minho nao conseguiremos
sociedade

desvendar

as contradições

e sim criar novas fo!mas
Para estudarmos

lho,· cqmpreendendo

produzidas,

as classificaç~es

s i t.uâ-Tas

para apreender

cas e sociais.

da for~a de

no contexto

suas implicações

Pelo fato delas emergirem

lidade é.ique elas revelam
das. Elas cons istemnuma
tir de determinados

os' objetivos

histórico

t rume.nto

critérios

â

econômicas.

políti-

de urna determinada rea-

pelos qua i s são elabora-

estabelecidos

determinados

de acordo com. esses

ao capi tal como' forma

da.for.ça de trabalho,

capi-

em que.s o

aprioristicamente

com a realidade.

de.monst ram

porém, certas inadequações, 'visto que foram elaboradas

na prática

traba-

f orrna de repres en t ar a realí dade a par-

pelo capital.' Ao serem confrontadas

tender a objetivos

na

de ocultamento.

a função que e Las.irepres entam na sociedade

ê necessário

talista,

existentes

em função

e se articulam
objetivos.

para

a-

;ide,ol-ogicamenlte

Elas servem de

ins-

de in ter f er énc í.a no pl ane j amen to
das suas necessidades

no merca-

do de trabalho.
Ao mesmotempo.que
balho constituem

uma repX6sentaçãc

duç~o, legitimando
minação

•

t es ts

Essa interpretação

sociais

de pro-

ideologicamente
I

a

elas

organizaç6es

doaca-

I

do capital'; permitem

que ess ao

da produç~o.

não sugere de forma alguma que

exploração' do trabalho pelo capital,
da força de trabalho,

zada como meio de fixar salários
çoes não se constituem

de tra-

'pelo fato de que novas classificações

em função de noVas

classificaçi~

da força

dar conta das contradições,

os reais' objetivos

e j am percebidos,

organizadas

das relações

ou instrumentalizand~

sem entretanto,

bam por revelar

as classificações

a partir

se realize

através

mesmo que esta seja

nas empresas ..As
do abstrato.

de

a
urna

utili-

classifica-

pois

concretizam

,
-

--
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•

uma f orrna de interp~etação
çao prática

no processo

quia ocupacionil.
uma determinada
necessário

·da ~ealidade,

produtivo.

revelando

Elas retratam

a pr5pria

forma de organização

entendê-Ias

ç5es isoladas,

adquirindo

divisiodo

desempenhadas

ou como uma sofisticada

pelos

forma mais

uma

racional

na

de

umR determinada

forma

se travam ao nível
t abe lec

í

da s ao nível

desvendar
deremos

do real para

o processo

criticar

se mantém

a

his tôri ca

do trabalho.

das relações

que

as·classificações

es-

das re.pres en t a çóe's , numa tentativa

de

pelo qual eias foram criadas;

as classificações

assim,

da força de trabalho

poque

ao nível das aparências.
Uma classificação

que se apresente
bedeça

chegar

fun-

de se estudar

de divisão

Nesse sen..
tido. ·é ne.ces.sâ r i o partir

é

sociedade,

popul ação. mas fundamen ..
talmen..te como uma cate gori a
que expressa

de

Portanto,

divisão

indivíduos

>

hierar-

trabalho

da produção.

não como uma simples

uma p os i

9

não chega

em seus crit~rios

gor científico

para

pos de ocupações

·de ocupaçoes,
a expressar

por ma~s

minuciosa

o real, mesmo que

i sistematização

de anilise

0-

e ao r~-

cb te r as informações. s obre os diversos

ti.,..

numa dada realidade.

E SSa5..· classif icaçóes "que têm por ob j e tivo ou de.,servír de
instrumento

de análise

social

lidade ou de representar
jamento

de formação,

um quadro

orientação.

ainda. para adm i ni.stra çáo
ção real e concreta
geral~ Entretanto,
pital controla
categorias

para melhor

operacional

treinamento

de pessoal,

do trabalhador

conheciment~

visam

para o

oeu I t ar a

em

em que o

ca-

-

as

o momento

que são descritas,

si tua-

de prod~ção

para si toda amassatra'balhadoré!;'

ocupacionais

plane-

de mão-de-obra ou

no processo

acabam por revelar

ilirea-

isto e,

evidenciam

a

es-

<

-
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.

serici a do capi t.al como re 1ação s oc i al , dominação
ç

e

explora-

ao•

~s classificações
orientar
nizaçio

a atuaçio

têm representado

do capital

o meio prático

nas diferentes

e controle .da força ·de trabalho.

formas

pelo seu planej amen.to, se j a atravês

treinamento,

ap er f ei.çoamen.t
o ou a té mesmo

tilizado

da migração,

a f'orça de trabalho

Para entermos
e reproduz

organiza

o processo

presentação

de defi~iç~es

num conjunto

descoladas

trabalho,
abranger
balho.

produz

e forma

ele

ao mesmo

precisamos rr

ocupacionais

que

sistematizado

das determinações

tempo· que emergem no plano

e
reais

da

re-

a um conjunto

sis-

como problema.

A Vlsao que reduz a classificação
tematizado

subrnete.r

desenvolvi-

sob que condições

de categorias

a força de trabalho,

que as produzem,

ao seu

estes questionarnentos

além das simples elaborações

articulado

u-

de produção.

Para respondermos

designam

para

pelo qual o capital

a força de ·trabalho necessária

o processo

têm se

do capital.

é preciso compreendermos

mento,

das políti-

bem como as empresas.

ao domínio

_

orgaos

da formação,

através

desse instrumen.to como meio eficiente

orga.o

Os diversos

responsáveis

cas de controle

de

de

de categorias

que passa a caracterizar

deve ser redefinida
o processo

Não podemos

ça de trabalho

dentro

de transformação
tratar a questão

desvinculada

de princfpios
da divisão

de seus propósitos.

integrado

lismo transforma-se.numa

prática

de dominação.

de

social dotrada

De~e~os

da força

com o desen~olvimerito

de

capazes

da classificação

errte ndê e La cómo úm instrumen.to de controle
lho, que es~indo

a força

do

forSlm.

de trabacapi ta-

c '
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Nesse sentido,
ficações

procuramos

mostrar que as classi-

são feitas em função dos próprios

uma determinada

sociedade

Numa sociedade
poe e a reprodução

5e propõe

Portanto,

capitalista,

parece

oficiais,

utilizadas

que

a realizar.

o objetivo que se prQ

e fortalecimento

sustente.

objetivos

do modo de produção que

legítimo que as classificações

no aparelho

do Estado

sejam orienta-

das para esse objetivo.

Daí nosso inteyesse

em

analisar

e identificar

os

\J;>

diversos

critérios

selecionado~

tentes nos censos brasileiros,
cas de classificação
controle produzidos

e utilizados

apresentado

Tal abordagem

ficações

num

de Classi-

da Força de Trabalho",

como dissertação

com o objetivo

como resultado

de

estudo se insere

de Mestrado

exigiu uma anilise mais profunda

sociais de produção

históri

pelo Estado.

sobre os "Sistemas

e Organização

exis

e como instrumentos

no presente

quadro mais geral de reflexão

trabalho

vistos como formas

da população

Nosso interesse

ficação de Ocupação

da força de trabalho,

do processo

na UFPa.

das relações

de compreender

as classi

de transformação

da di-

visão social do trabalho.

-----

--------
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Desta fo~ma,
lógico que nos permitiu
foi sendo construído

as tentativas

diversas

categorias
retratar

é impedida
expansão

percorrer

de sistematização

a divis~o

brasileira

Esse trabalho

terizada
fundamento

de encontrar

explicações,

conta da difícil

nas

ao nível do

oes que envolvem

do trabalho

a que
a

numa for

e urna pesquisa
bibliográfica,

acadêmica,

permitiu-um

conceituais

ainda que parciais,

do

cara~
apro-

na tentativa

capazes

de

dar

o real. Entretanto,

as construções

teóricas

uma postura. pré-determinada
definidas

e consequentemente

como "fon

diante da rea
aprioristica-

o meio correto para. desvendar

o problema

Estado

basicamente

a pesquisa

no sentido de tratar hipóteses

mente, não constitui
ç

e de ordenamento

bibliográfica

elementos

de se pensar

te" do rea.l assumindo
lidade,

para

tarefa de tornar evidente

a impossibilidade

qual

na medida em que se realiza

teórica

de determinados

do

Assim, partimos

foi desenvolvido

momento,

por uma pordução

metodo

capitalista.

entre a pesquisa

Num primeiro

através

e hierarquização

do modo de produção

cumental.

um caminho

da força de trabalho

a sociedade

ma articulada

um procedimento

o objeto em questão.

analisar

que visam

desenvolveremos

as determin!

a explic,ação do

real.
Nossa postura
rico elementos

foi no sentido

capazes de orientar

problema

quanto

a própria

pesquisa

submeter

nenhum

desses níveis,

de buscar no plano

tanto a formulação
empírica

do

sem absolutizar

mas ao contrário,

teo

nosso
ou

o de permitir

<
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uma integração

capaz de dimensionar

transformações

que se operam na própria realidade.

Nesse sentido, passamos
instituições

responsáveis

ligadas ao planejamento

nas informações

a identificar

as várias

direta ou indiretamente,

por questões

e controle da mão-de-obra,

lidade de levantar dados ou informações
colocando-nos

obtidas as

em condições

com a fina-

a respeito

de entendê-Io

do problema,

em suas várias dimen-

soes.
Nos diversos órgãos consultados
dados secundários

sobre a questão

visão do trabalho produzidos
desse material
publicações

conseguimos

do controle,

orientação

ao nível institucional.

compõe uma bibliografia

constando de

e as classifi-

cações da força de trabalho que são: a Classificação
de Ocupações

da Organização

lho - OIT e a Classificação
r i o do Trabalho,

Brasileira

e documentos

de Ocupações

tituição das diversas formas de controle
pecial de trabalho, produzidas
material

sileiro de Geografia e Estatística

de Empregos

Econômico

trial-

do Ministé-

importantes
da população

na reconse, em es-

órgãos: Fundação

Instituto Br~

- FIBGE, Instituto

de Desen-

e Social do Pará - IDESP, Sistema Nacional

- Pará - SINE-Pa,

to da Amazônia

do Traba

também ao nível do Estado'. Esse

foi obtido nos seguintes

volvimento

Internacio

Internacional

históricos

e di-

Uma parte

documental,

oficiais como os Censos demográficos

nal Uniforme

coletar

Superintendência

- SUDAM, Serviço Nacional

SENAI, Delegacia

Regional

do Desenvolvimen

de Aprendizagem"

do Trabalho

Indus

- DRT e Tribunal

'

t.s..:.. ..

--
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Regional

do Trabalho

- TRT.

Outra parte
produção

do material

consta de dados sobre uma

técnica de caráter pragmático

rotulados

de "científi

ca" que tem a função mais específica

de criar categorias

mogeneizadoras

para um controle

a nível internacional

tação, tidas corno neutras,
encontramos

publicaç6es

da força de trabalho.

de liberdade

As visitas
acompanhadas

fissionais

sos objetivos.

que

passando

e muitos outros.

foram, sempre que possíveis,

sem um roteiro pré-estabelecido,

a riqueza

especializados

do foi devidamente

linha

e t~cnico até a afir-

sindical

aos orgaos

de entrevistas

para não perdermos

Nessa

horas de trabalhos,

do ensino profissional

mação do princípio

e orien

da OIT que regem sobre assuntos

vão desde n regulamentaçã6'das
pela organização

ho

de informações,

no assunto.

selecionado

com técnicos

Todo o material

e analisado

pro

coleta-

em função dos nos-

r

•. ,
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CLASSIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO ATIVA E INATIVA NOS CENSOS

Ao ser enquadrada
cionais definidas

nas diferentes

pelo Censo, a população

sua forma mais expressiva

certas especificidades

ocupa-

e identificada

do ponto de vista do capital,

to €, na sua função produtivaa

daí a necessidade

categorias

Interessa

sobre a população

de distinguir

ao Estado

na
is

conhecer

capaz de produzir,

entre aquela que faz parte

e a que não faz parte do processo

produtivo.

essa perspectiva,

a divisão entre população

considerada

vamos encontrar

ativa e outra considerada

Encarada

não ativa.

De Bm modo geral, os Censos apresentam
cação da população

ativa e inativa

por conta do que considerar
sas categorias.

E

tida aos mais minuciosos
vidades que desenvolve.

cessivos

Censos, verificando
registradas

a classifique

a população

ficam

em cada uma des
ativa que é subme

de classificação

Podemos acompanhar

formas de classificar

produção.

a população

critérios

ferentes

transformações

com variações

especificamente

entretanto,

sob

da~ atl

a evolução
atrav€s

das di

dos

como ela foi condicionada
ao longo do tempo pelo modo

su
pelas
de

.•.....
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Nos primeiros
imprecisos,

exigindo

Censos.

alguns

esses cri térüos eram um

cuidados

na utilização

fonnações.'''Os mais atuais apresentam
específicos

dentro,

obviamente,

Os quatro primeiros
forma generalizada
sao definida

abordam

a chamada

ria a população

O Censo

dominantes

definida,

desde

ji

na que convém

as

pessoas

foram classificaa essa

'"
o carater

na sociedade,

catego-

suscetível, de,tra-

ideo16gica

adotado de normas vigentes

muito embora não tendo significado
lação brasileira.

escolar

in-

produção
da ma-

ao 1imi te de 14 anos,

..

em outros

palses,

real para retratar

algum na h.istória de um trabalhador;

a

P9pu-

representa

'tinha ',:s Lgrí i.f ca.do
í

universal

se estendia até
I

14 anos; não corresponde

dos

ou mesmo

Até hoje a idade de 14 anos não

em que a obrigação

ideológico

seja no plano de

da ordem ou .da r ep r essa o , Quanto

nos países

a

profis-

do ponto -de. vista

seja no plano de produção

era simplesmente

marco

que têm

ativa;

Ativa no caso é a população

ou de produzir

nutenção

ativa sob

na faixa de O a 14 anos.

desta distinção.

material,

e

pretendidos.

de 1920. acrescentou

Temos que ressaltar

teresses

de suas in-

mais seguros

a população

população

ou com profissão.mal

das como inativa.

balhar

dos'objetivos

da "pl:1ofissão". As pessoas

constituem

sem profissão

critérios

tanto

a nada. numa população

I

arral-o

mormente

f ab e t a ,

Quanto às pessoas

sem profissão,

mulher~s, .isto é., principalmente
de trabalhadores

nem merece

ças, os inválidos.

são em sua maioria,

donas de casa. Essa categoria

destaque;

ela se junta com as criem-

os p~es os e os loucos que formam

goria de "sem profissão"

ou de "improdutivos".

que são aos olhos do sistema produtivo

vigente.

uma

cate-

E 'é, de .f a t o , o'
Até hoj~.,

na

17
maioria

J

dos paises

capita1i5t~s,

essa

categoria

nao esti

sendo

j

computada

no Produto

o

Censo

da população:

Interno

de 1872

Bruto

apresenta

~. PIB.
as seguintes

c1assíficaçõ'es

4

PROFISSIONAIS LIBERAIS:
Religiosos; secuiares e régulares
Juristas
juízes t advógados , notários e escrivães, procuradores e oficiais da justiça.
Médicos
Cirurgiões
Farmacêuticos.
Parteiros
Professores e homens de letras
Empregados públicos
Artistas
PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS E ffi'v1ERCIANTES:
Manufatureiros e fabricantes
Comerciantes, gvarda~livros e caixeiros
PROFISSOES HANUAIS OU MECÂNICAS:
Costureiras
C{Jerários
PROFISSÕES AGRICOLAS:
Lavradores
Criadores
PESSOAS ASSALARIAroS:
Criados e jornaleiros
MILITARES
MAJU'TOOS
PESCADORES
CAPITALISTAS E PROPRIETÁRIOS
SERVIÇO DOMÉSTICO
POPULAÇÃO lNATIVA~
Sem profissão
Como ~.possfvel
classificação,
tr

í

mos,

4

o destaque.~

a i s , manuais

outras

categorias
capitalistas

observar
dado

ou mecânicos,
entram

i profiss6es

agrícolas

soltas,

proprietários,

pelapr6pria

dispos~ç~o
liberais.

da
indus-

e "assalariados".

As

com as de militares,marítie até de pescadores;

quer

di-

BRAZIL. Ministério da Agricultura, Indústria e Cormnercío. Directoria
Geral de Estátística. Recenseamento do Brazil em 1 de setembro de 1920 ;
População. Rio de Janeiro~ Typ. Estatfstica, 1930. (IV Censosapopulaçào •. 19 da agrialltura e das indústrias). p. VIII.

1--
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zer , nao sao integ~adas

a uma categoria

maior.

apenas para enteirar o total da população,
42% da população
praticamente
masculina.

total que nao merecem

metade da população

j u i zes , advcg ad os 1 profissões

0,02% da população

dos na mesma

com 0,002%

veremos

t

distinguidos

as profissões

separadamente;
dos médicos.

agrícolas

as profissões

t

lavra-

industriais

ou mecânicas:

empregadores

e

Nessas,

predomina

mas sim pelo statU$ social:

e

um desempenho

de

que e.x j a.m a atividade
í

na qual se destaca a mão-deobra
população

e donos de ca-

e os

caixeiros.

rios da indfistria têxtil
ros , provavelmente

ou braçal.

as costureiras

(5% da

total) ~ os

opera-

feminina

(2,7\ da população

trabalhavam

manual

I

têxtil e de vestuário,

feminina:

tot~l. 15% da populaç~o

meios

como os comerciantes;

como os guarda-livros

a produção

a-

qualquer

mental,

pois hi proprietirios

ou autõnomos

nitidamente

comer-

a distribuição não

como os manufaturei...rose fabricantes

as profissões

incluf-

liberais.

I

Embaixo.

Como

De manei-

das manuais

mas há também empregados

SEm

tota.l e 44% da masculina.

que seja a relação de produção,

pitalcomercial,

de

pratica-

.as funções que envolvem

de produção

menos

com

€ feita pelo ramo de atividade
t

e s c r i v âe s ,

que representam

sao· as mal.S .representadas

sugestiva,

ciais são separadas

e

os artisttis, isto ~, os artesãos,

um terço da população

ra extremamente

envolve

e mais de um terço da

categori.a nobre dos profissionais

dores e criadores -

cima

atenção:

que notários

liberais

Como ~ de esperar,

mente

maior

cada uma. são discriminadas

falar das cirurgiões
dado curioso,

os sem profissãó::são

feminina

Em oposição, verificamos

Em úl timo lugar.

a domicílio

I Leres , enquarrto os outros eram empregados
Deve-se dar ênfase as duas outras

total);

os

-

~rimei-

ou em pequenos

ate-

em fábricas.
categorias

por

se-
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rem muito
mgstico

representativas

da sociedade

(10\ da populaç~o

e jornaleirps

dos e j~rnaleiros)

o serviço

total e 17\ da feminina)

da população

(4%

da €poca:

qu~ ~ reservada

e os criados

E a e ssesú l t i.mcs

total).

do-

a qualificação·de

(cria-

.assaliar~-

dos.
Enfi~,
de casa;são

~ de ressaltar

consideradas

o.seguinte:

sem profissãon

suas rendas". são especificadas

enquanto

"pessoas

como capi talistas

as

donas

que.vivem

de

e

rLos.
Para classificar
senta um crit~rio

as profissões,

diferente

daquele

o Censo

utilizado

pelo

de l~QO apreCenso

de

1872.9
IDUSTRlAIS: AgrLcola
Pastoril
Extrativa: minas! pesca~ caça, borracha, diversos
RELIGIOSAS
LIBERAIS
ARTES E OF!.CIOS
.AIMINISTRArÃO
FORCA PÜBLÍCA
COM~RCIO
C..APITALISTAS
SERVIÇO DOMÉSTICO
MAL ESPECIFICADAS
IMPRODUTIVAS
IGNORADAS
Essa ~odificação

acompanha

evidentemente

a

evolução
I I

que se di por parte
no entendimento
de trabalho.

da atividades

O mais

sob a rubrica

dos representantes

eis, o que corresponde
ao conjunto

5-

nesse

diretos
.

e do

e de estrutura
sentido,

das atividades

ao setor p~odutivo

dos produtores
.

Ibia. p. x,

econômica

significativo,

de industriais,

do capit21

Estado.
da força

ê o agruparren-

econ6micis~

da sociedade,

de bens materiais.

bisiisto ·ê,
Trata-~e

20

dé-

um progresso

cc~hecendo

objetivo na classificação,

a import~ncia

produçio.

fundamental

Temos assimo agregadas

r i l, ex t ra t i v a e manufatureira
da população

embora

das relaç&es

sociais

de

is ind~sttias

agrfcola,

oasto-

q ue renresentam

quase um

terço

total. Curiosamente,

continua

a ca te.g or a

separada

que, porem, já foi dissociada

artes e ofícios

continuã des-

í

das

profissões

liberais.
Desapareceram

da classificação· os sem profissão

agora sào.schamados de profissões
corresponde

mais exatamente

econBmico.'Essas
profissão
cionado

pessoas

improdutiva.
com a posição

pública.

pelos

ra a manutenção
Essa

são adotadas

assumida

e ignoradas.

e a do serviço
fe~inina~

mente

o

correla-

pela

força

e principalmente,

claramente

tr~s quartos

A manufatura

rural.

funpa-

mal

na a--

Basta consespecifi-

dos homens

por sua vez , ê,

pelas mulheres,

doméstico

assentada

de profissões

têxtil. Outra rubrica

I

se desus t.e
n-

tratando-se

em

onde se destacam

as

onde se concentra

27% da· po-·

isto ~, muito mais do que no Censo de 1872. O

Censo de 1920.. constatando

vez que

e

mas

mas desempenham

ainda tipicamente

as categorias

agrícola.

geral da indústria

pela

produtivo

ordem social aparece

tada quase que exclusivamente

cã-To

sistema

da ordem social vigente.

cadas. improdutivas

pulaç~o

o

que

como tendo profissão,

pela administração,

para o sistema

tatar que, excluídas

mulheres

para

Esse fato toma relevo quando

gr i.cuIt.ura ; é uma sociedade

dicam ã produção

denominação

ao que representam

Li.gi.osos, que não produzem

r-e

çoes importantes

improdutivas,

que

essa ~parente
.

.inc Lu s o das costureiras
à

percentualde

mulheres

igual ao de mulheres

distorçao
.

no serviço

improdutivas

sem profissão

tenta expli~

d cmé s t i co ,
em 19o.oê

uma

exata-

em 1872: 45% seriam

em

grande

parte

d.ução .• Por

das donas
outro

co feminino
tual

ao serviço

o
mental

samando

e costureiras,

atrhüído

da anilise

lado.

de casa.

agora

com profissão

no Censo

obtem-se
dOJnestico

de 1872

e privada.

PRODUÇ,'..ÃODA MATERIA,
PRIMA:

de trabalho

feita

A classificação

pela

é bem mais

o mesmo

em 1900

Ce n s o de 1920~· pe rm i.t e c ons t atar

da força

serviço

praticamente.
feminino

mas

(27%

21
sem prodomé s t

í

percen2 82%).

o aperfe içoamen to

burocracia
estruturada:

governa6

Exploração do solo:
agricultura, criação, caça e pesca.
Extração de materiais mineirais:
pedreiras, minas, salinas. etc.

TAANFORMACÃO 13 EMPREGO
DA MATBRIÃ PRIMA:
Industriais: segundo a natureza da matéria prima:

textis, couros. peles. etc.
madeiras. metalurgia e cerâmica.
segundo a aplicação da matéria prima:
produtos químicos e análogos. alimentação, vestuário e toucador, mobíliirio, edificação, aparelhos de transnortes, produção e transmissão. reforças físicas, relativos às ciência>:letras e artes e indústrias de luxo.
ADMINISTAr~O.E
SOES LIBERAIS:

PROFIS-

Transportes: marítimos e fluviais, terrestres e :aereos. correios, telégrafos e telefones.
Comércio:
bancos, câmbio, seguro, comissões, etc.
comércio propriamente dito e outras espécies de comércio.
Força pública: exército:
armada :
polícia :
bombeiro:

oficiais
oficiais
oficiais
oficiais

e
e
e
e

praças'
praças
praças
praças

Administração: lJÚblica~ federal, estadual e munlcipal
privada: particular
Profissões liberais: religiosas. judiciárias, médicas.
magistério, ciências, letras
e
artes.
DIVERSAS:

rsia,

pessoas que vivem de suas rendas
serviçó domestico
.
mal 'definidas
profissão não declarada e sem profissão: O a 14 anos
15 a 20 anos
21 e + anos
p. XII.

»
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Transparecem
des

setores

aqui o que serã denominado

da produçio;

seja, produção

~r~n5rio,

secundãrio

de três gran-

e teiciirio~

ou

da rna t êr i a+p rirna do solo e do s ub-ss olo , transfor-

mação de' matéria-prima

e administração

e profissões

O

liberais.

r estante é apenas o que s obra ~ são "di v ersas". qua 1ificação
nso é dada ao terciiriD

que agrega

que toda-s elas estão diretamente
le aliis

grupo.de

exatamente
pnofiss6es,

esti perf~itamente

sua maior

Temos ass im, na' or dem

a produção.

ção de mercadorias
vo (o conjunto

estatal

t

e privada

as pessoas

que vivem de renda foram

sendo basicamente

b ras í.feira ,

produtivas.

se dedicam

Nos 71%

vista

pelo Censo,

que

c

continua

"inativa"

ompo

ém

- pois

nas

tr~s

essas

classes

ã agricultura.
Temos, junto com o Censo geril,

onde as categorias
ção mais precisa.

profissionais
(Ver TABELA

Esta incorporou,
baseada

cima e os operários

memb~os

índustrial

de uma classifica-

seguinte).

forma,

de produção.

I

um Censo

objeto

3, página

assalariados

os trabalhadores

foram

de certa

nas re1ações

tremtis. os proprietirios.e

meio.

vez

aos improdutivos.

não são i~tegrados

dos homens

repressi-

e o aparelho

I

sociais

circula-

Pela primeira

rural. Poder··se-3acrescentar:

50% dos homens e 92% das m~lheres
classes

agregadas

com

osbombei-

(administração),

os m~dicós).

cada

proximidade

onde de.s t acam apenas

(onde foram designados

seciedade

para

o que c orresponde à

.

ideo16gico

A

ofeie~ida

ou mennr

Va-

estruturad~~

e c ome rc i o) , ao aparelho

(transporte

da força pública

r os) , a burocracia

com a produção.

o tip6 de contribuiçio
segundo

~rofisi6es; é

diversas

articuladas

observar que a rubric~

destacando

mais

8S

que

re

a distinção

Aqui aparec~m.

da firma

nos ex-

(os ca~italistas)

(0·proletaria9o)

que não são produtores

clas-

embaixo;

diretos.

em
no

divididos
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TABELA 3

CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

NA INDOSTRIA DE TRANSFORMAÇPD -

(1920)~

Número de pessoas
.do .sexo

Categorias
Profissionais
..

,

..

.

:'.Total ..Masculino:

.

Em 1.000 pessoas pertencem
. . ...ao .sexo ..
...Feminino ...Masculino .. ..Ferairii.no
-.

.e
Proprietárias
membros da fir-

ma
Administradores,
engenheiros
e
outros técnica;

18.006

17.441

565

969

31

6.304

6.147

157

975

25

13.334 . 12.900

434

965

33

,

Escriturários

est.enógrafos
,
e outros empre-

gados não
salariados

as-

Operários jornaleiros:
.maiores de 14
anos
.menores de 14
anos'
..

I

251.596

166.964

23.916

15.706

'-

I

84.632

664

336

8.210

657

343

•

-

337
663
92.842
275.512 182.670
.total'
. .
..
.
. ..
'.T otal .Geral ...
700
93.998...
300
313.156 .. 219.158
I
..
.=-*BRAZIL. Ministério da Agricultura, IndÚstria e Cornmercio. Directoria Geral
de Estatística. Recenséamento .do Brazil realizado em 1 de setembro
de
1920; Indíistri a. Rio de Janeiro, Typ, daEs tatis t i.ca, 1927. v. V.,LI.,
p. LXXII.·

.. .

.

.
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por sua p os ição obj e t i va em relação
engenheiros

e outros, têcnicos)

ten6graf6s,

vendedores

discriminação

empregados

em função

es-

(escriturários,
..

A

não assalariados).

da idade

de 14 anos) revela a inadequação

nores
50

e ao trabalho
.

e outros

dos operários

ao capi tal (adminis tradores •.

desta

(maiores

distinção

ou

me-

no

Cen-

da populaçio .• observa-se

que

Geral.
Na classificação

"os capitalistasfl
de renda
tanto,

geral

foram classificados

entre

"pessoas

que

vivem

e que não exe rcem pr opr iamen te uma profis são.

para

uma "classificação

industrial,

aparece

das f i rmas?";

com

ã

profissional"

uma categoria

utilizada

de "proprietários

sso , não fica bem clàro.se

Entreno Censo

e

membros

estes proprietários

const ituem ou .nâo uma .categ orí.a .de "capi talis tas" pelo ia to
estarem

dirigindo

onde provem

seus. neg6cios,

~oIDotamb~m

a renda dos capitalistas

propriamente

Nos Censos de 1940 e 1950 figuram
classificação

da população

na organização

~ de

dito.

novos

como indicadores

crit~rios
de

de

mudanças

produtiva.

Na.rs

refere

ativa,

não explícito

de

ua apresen.tação do Censo

por várias

vezes ã organização

.

7'

de 1950~ '" o IBGE

das -Naç ôe s Unidas

se

que ti-

nha resti t u i do a extinta Liga das Nações

ou à Re p ar t i'ç'ào In t er>

nacional

pôs 11 Guerra Mundiil,

época

do Trabalho.

~ o primeiro

em que, após as experiências

a organização

da força de trabalho

época onde também
tendo-se

Censo

do taylorismo

e do fordismo,

se torna mais

rígida.

os diversos rne.r cad os da força de

imdividualmente

suas características.

t

E

a

raba lho.man-

se interligam sob

--

7

, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATfsTICA. Conselho'Nacional de
Estatística. Brasil; Censo demogrãfico.Rio de Janeiro: 1956. (VI Recenseamento geral do Brasil. 1950. Série Nacional, 1).
.
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o controle

do capital ~ultínacional

b alho dos países

de pende n tes , mais

sume uma função

barata

e mais

com vistas â manutenção

.da taxa média

precisão

deve portanto.

'ap

Nota-se

ser dad~

no Censo uma enorme

Primeiro

preocupação

s5es emqueelaesti

pelas sucessivas

distriburda;

agrupadas

de atividade.

titulado

Condiç6es

pessoas

8
t.í dade ":

a,força

q

individualmente

trabalho

se encontram.

através das firmas
na preocupação

,

ativas

XX.

e

0-

em

díri-

pessoas.

pelas

e classifica
empresa
O Censo

ou

as
en-

retrata

Essa orien-

de circunscrever

em algum'. ramo de

costura ou bordado,

de

modo

atív.idade

~,

suplementar

etc. Insiste-se

'j

como

que nao

•..

B digno de observação

r-

do que 202

e empresas.

ativa em função de ocupação

agrícola,

'~ubdi~i-

todas as donas de casa que, no Cen-

tinham sido alocadas

sao economicamente

Ibid.

econômica

essas pessoas

mais claro ao lar doméstico

economicamente

assumida

da organização,

de trabalho

de 1940,

e

do Censo nao

a "finalidade

tação é bem manifesta

50

divis6es

essa for-

í

os ramos de atividade

em .que

~etratar

Inativas.

a ocupação

conforme

em

sem contar com "seis c as ses do ramo .i n-

Vale observar que essa divisão

mas enfatiza

estatístico.

possível

são nada menos

Maior

em 121 classes por sua vez ~ong~egadas

13 ramos

gida para

do

delucro-.

seu tratamento

e de maneira mais discriminada

ça de trabalho.

cupaç6es,

as-

de maior rele~o na di-visão internacional

t rab al ho

com exatidão

A força de tra-

e~ergente.

6 fato de que, na distribuição

't::T._...,.~

..

f
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por classe de atividade's. tenham sido desdobradas.
gr i cu lt ur a , pe cu âr La e silvicul~ura
tro das mais

importantes

culturas

os "dados
do Pais;

no ramo

a-

refe:r:entesa qua-

café, algodão,

ca-

na+de-e a çiic ar e cacau" ~ 9

Como no Censo anterior

(1940), foi mantida

a distin-

ção fundamental. segundo a "posição

na ocupação",. que nao passa

na verdade

expressa

de simples "posição"

umaxêlação

social

de dominação/subordinação.
A preocupação
a distribuição

em retratar

da força de trabalho

o mais exatamente
do País. verificado

vés da discriminação

minunciosa.

gar. nos cruzamentos

obtidos entre os diversos

gOíia. Temos' assim. o primeiro
caico -- das pessoas
tribuídas

Um segundo
mos e por posição,

cruzamento

lu-

tipos de

cate-

curioso

e

ar-

inativas

ms-

com a cor de sua pele.

distingue.

nesses mesmos

natos, naturalizados

a força de trabalho

tre ramos, mas também entre atividades.
ulterior

e

por sexo, nao
enquanto

desce ate os tipos de ocupações mantidos

estran-

..•
50

en-

em cada ati••

Merece
discriminadas

capitalista,

destaque

a maneira

as ocupaçoes

.ra e constr~ção

civil.

E

privilegiada

como

foram

dentro do ramo produção'manufature~

o ramo onde se concentra

o mais interessante

a

p r'o du

çâ

o

nesse tipo de análise .. O Cen-

se tem aprovei t ado , obviamen te, dos es tudos fei tos nas gran-

des empres~s

9 :.

ra-

o \:cruzamento

vidade.

50

atra-

em segundo

cruzamento muito

na ocupação,

brasileiros

geiros. Um terceiro,

transparece.

nos 13 ramos e nas condições

por posição

possLvel

rsia,

com' vista i gestão

p. XXI.

da força de trabalho,

sao nada

-
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menos

do que 79 ocupaçoe~

diferentes.
de classificação,

Todos os cuidados

de c â lcu l o mais

uso de instrumentos
ram. todavia,

os preconceitos

aos mais grosseiros

pé

assim como.

aperfeiçoados

o

não

'elimina-

(o de cor ê apenas um),

!levando

erros. E.assim que,

tomando os resultados~

da letra, o Brasil já nao ê mais um país essencialmente

agn;

cola, uma vez que, menos de 30% de sua população

ativa está ocu-

pada na agricultura,

El .irai.n.a ram pois,

pecuária

e silvicultura

desse ramo a quase totalidade
A exclusão
nao remuneradas
nhecer

das mulheres.

das atividades

da população

economicamente

os limites da população

de 1950 deixa implícito

-

domésticas

ativa, permite

considerada

que não basta

produtiva.

apenas exercer

dade, e preciso

que ela seja produtiva

b a Lho executado

tenha como resu.It ado um produto

no sentido

é preciso produzir

uma economia mercantil;

mulheres

O

-e.x ce t o aquelas

ocupadas,

des domésticas

nao remuneradas

cêntes sem estarem

em que o tra-

identificado

com

bens para troca.

ls-

posentad6s,

incluídas

e nas atividades

pensionistas,

Condi,ç6es Inativas;
detent6s,

as pessoas

,

atlva'.

para as décadas futuras;

trazer apenas modificações

10

básicos.

Ibi.d , p. XXIII.

Estis,
a-

exclu-

"não econo-

10

Com o Censo de 1950, o IBGE completou

aos objetivos

't,

que vivem

micamente

metodologia

dis-

desempre~ad6s.

de rendas; vão compor a chamada população
1

nas a t i.vi da-

escolares

sivamente

•

ativa:to-

ocupadas em outro ramo de atividades.

ao lado das con$ideradas

Censo

tooa ativi-

so fica claro quando define a ,população economicamente
das as pessoas

co-

secundárias.

p rat i came nte-sua

os Censos posteriores

vao

Como es tâ , o Censo atende

O tratamento mais

sofisticado

ou mais de-

28

t aIhado ê atendido

por OutTOS tipos de levantamentos.

Entre as novidades
1970

e 1980_,

encontramos

balho

das diversas

p01S,

as análises

desenvolvimento,

ditos subdesenvolvidos.
ao rendimento

expressada

rias e o extrativismo

mensal.

informações

vegetal,

do ponto

penho realizado
ra privilegiar

foi

pes-

muita .novidade.

Vale

ã

agricultura

anteriores

A complexidade

era orientadQlpanisso

Ín.:61uen-

desenvolvidos.
ficasse

das relações

O Censo portanto.

volante,

distinguindo

em

Como todo o em-

de produção,

que todo o setor n~o-capitalista

e em toda a

onde se man~~veram

não-capitalistas.

dos paises

sobre as-

de analisâ-Jctma í.s

de produção,

~. c setor

o setor capitalista

d arue n te , não estava apreendida.

---

de horas sema-

a tentativa

sociais

ao longo dos Censos

como~ trabalhador

duração

agropecua-

Para os desempregados

e. inclusive

ciado aliis. pelas metodologias

tegorias

trabalho

re Ia tivas ã

uma del,as que diz respeito

A agricultura

neira marginalizada.

na

de· trabalho.

grau formas de produção

inevitável

que procuram

e em número.médio

de vista das relações

sua c~mplexidade.
maior

de 1960 introduz

os inúmeros estudos fei tos .por pesquisadores

se ramo. de atividade.

traba-

O de 1970, inclui

O Censo de 1980 não introduziu

e reflete

sub-ocupa-

em meses para as atividades

de procura

entretanto,ressaltar

da

da força de

O Censo

ativa as pessoas

nais para as outras atividades.
otempb

o tempo de tra-

o problema

da baixa produtividade

pela p r irneir a ve z; acrescentou

quisado

em medir

Censos de 1960.

da população .. Nos anos 50 e 60 . ,

colocam em evidência

economicamente

do trabalho

pelos

feitas sobre a qup.stã& do desenvolvimento/sub-

um item referente
população

a preocupação

categorias

ção. do sub-emprego,
lho dos países

introduzidas

era

de certama-

sociais

nota-

introduziu caainda o volan-

te

c on t na t ado

.

discriminando

com ou sern ván te.rmed í.à r i o , e parceiro

na categória,

empregando,

De certa maneira, essa intro"dução tardia
mento

de que a realidade

deixa

apreender

por critérios

tros contextos

sociais.

o uso dos Censos
mais

acuradas

sos mais

para quem pretende

oferece

da·r~alidade.

propriamente

graves,

quando

de r eccnhe c

como o Brasil

e classificações

importados
as limitações

cíentí.fico.
o usuário

certos

í

>

não se
de ouque

.realizar ;·;anãlises

Isso nos leva a considerar
útil para

11

e empregador.

é uma forma

de um país

é

.

autônomo

E isso deixa antever

como instrumental

instumental
velmente

social

me i r o ,

ou

os

fins práticos

Incorre-se

Cendo que

em erros possí-

nao leva em conta

essa

d í.s -

tinção.

I

11

fU1\IDACÃ0~(INSTI11JTOBRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

I

Censo

De:m6giá.,.

Fí.co ; :Mào-de-obra.Rio de Janeiro. 1983. (Recenseamento Geral do Brasil 1980.
9;

v. 1. •. p , XXVI.
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CONCLUSOES

Os diversos
caracterizar

os critérios

formas de control~
de chagada

Censos, por nós analisados,
de classificação

da força de trabalho.

da nossa explicação

não se constituem

nos permitiram

nas suas diferentes
Disso resulta_o

as classificações

num simples instrumental

ponto

de ocupações

analítico,

'

útil

e

I

neutro,

para au~iliar

emp ro go , de formação
etc. Na verdade,

o governo ne planejamento
de mão-de-obra,

funcionam

de políticas

de controle

de

como meio. de dominação

de

..
r mi g r aç ao

e controle

da

força de trabalho pelo capital via Estado.
Nosso objetivo,
de criar novos

no presente

instrumentos,

capazes

estudo,

de dar conta das contradi-

ções do real, tarefa essa que ultrapassaria
mas SIm de preparar
trumentos

atuais

não foi obviamente,

nossa competência,

terreno para uma reflexão

insuficientes

ou seja, as classificações

para apreender

oficiais

a problemática

novos questionamentos

a economia

do modo de prod~

das classificações

que estimule

real,

de ocupações.

Uma vez situada no contexto histórico
ção capitalista,

crítica sobre ins-

fortemente

nos remete a

p prosseguimento
I

do assunto

em trabalhos

futuros.

Diante do caráter insatisfatório
rentes, principalmente
balhador

no processo

objetivos

por não expressarem
produtivo,

que não este, pensamos

da posição
em função
de produção

das classificações

real do tra

uma vez que são elaboradas
em particular

que detém o trabalhador

do excedente,

com

que .deve-se partir

na sua categoria

do papel que a força de trabalho
e apropriação

a posição

cor

ocupacional,

assume no processo re~

ou da mais-valia,

sej a

" ........,

::- .-
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ela absoluta
capital

deveria

ser expressa nas categorias

Nesta perspectiva
se que parta

da estrutura

se-ia desmistificar
te operacional
cadores

de classes.

que objetivam

Sua empiricidade

é funcional

mesma observação

poderia

neralizaç~o
utilizadas
relativar
sociais

ou simplesmente

existente

para analisar

exatamente

valida,

lise que parta

a diversidade

uma sociedade -

Essa g~

das análises

das relações
sociais

domina

prático

da co-exist~ncia

voltar

relaçôes

-- provém
de

distintos,

de utilizar

portanto,

dessas diferentes

das classificações

como a Amazônia

a modos de produç~o

Precisaria

ses que delas surgem.

nas

t endén ci a que visa

mesmo nas formações

a nosso ver, toda tentativa

as capitalistas.

i genera-

internacionais.

que a maior inadequaç~o

pertencentes

. A

capitalista.

do desconhecimento

ções sociais

renruneração.

a que está implícita

capitalista,

desconhecer

medidas

ideológica.

i tend~ncia homogeneizadora

no âmbito da economia

Consideramos

a desigual

e tem uma dimensão

particularmente

corresponde

sao

ser feita no que diz respeito

das pelo modo de produção

usadas

justificar

indi

sexo, ou di~

intelectual

usadas pelas instituições

de produç~o

"emp i r i co " e purame~

Assim por exemplo,

manual e trabalho

de categorias,

um tipo de análi-

n{vel de e~colaridade,

de discriminação

ao

A luz dessa análise poder-

o caráter aparentemente

trabalho

do trabalho

classificadoras.

legítimo

de certas classificações.

classificações

,.
~,

parece-nos

~omo especialização,

tinç~o entre

lização

\

ou relativa. A forma de subordinaç~o

relaque in-

apenas categori-

a uma forma de ana-

de produç~o

e das elas

