
ESTUDO

A redução das oportunidades de trabalho nas cidades pode ter
induzido o retorno ao campo de um expressivo contingente de traba-
lhadores, que se reintegraram à produção agrícola, depois de um longo
período marcado pelo êxodo do campo para as grandes cidades

AGMCULTURA ABRE VAGAS
Teodulo Augusto Campelo de Vasconcelos
Economista, professor assistente do Departamento de Economia da Universidade Federal de

Uberlândia e doutorando em Economia pelo IE/Unicamp

Ate
configuração do
mundo do trabalho
oriunda do pós-guer-
ra encontra-se, des-
de o início da década
de 70, em permanen-

 estado de crise.
O entendimento

da crise pela qual passam as eco-
nomias industriais avançadas e
seus reflexos nas economias semi-
industrializadas, ou de capitalis-
mo tardio, que na verdade se tra-
duzem em formas particulares de
sua manifestação nesses espaços,
não pode se dar sem uma descri-
ção, ainda que sumária, da arti-
culação entre o processo de acu-
mulação de capital nesse período,
e a organização do mundo do tra-
balho que ela conforma e que lhe
dá suporte.

A organização do mundo de
trabalho do pós-guerra estru-
turou-se a partir do que ficou co-
nhecido como paradigma fordista
de produção, tendo como núcleo
as propostas elaboradas por
Keynes para a criação de apara-
tos de segurança social para os
assalariados da indústria moder-
na, visando adaptar a norma sa-
larial aos mecanismos de produ-
ção de massa.

O novo modo de acumulação
engendrado pela segunda revolu-
ção industrial pressupunha não
apenas novas formas de produ-
ção, mas também de consumo,
uma vez que ocasionou uma pro-
funda substituição da produção
doméstica dos meios de reprodu-
ção da força de trabalho pela pro-
dução mercantil. E por isso que,
concomitantemente, o fordismo
propiciou o surgimento de um con-
junto de normas implícitas e de
regras institucionais no que se
refere à relação salarial, à concor-
rência entre os capitais, etc., com
o objetivo de ajustar os comporta-
mentos contraditórios dos agen-
tes econômicos aos princípios co-
letivos do novo regime de acumu-
lação'.

Diante da incapacidade de
os ajustes concorrenciais promo-
verem a regulação entre capital e
trabalho, dada a capacidade que
os sindicatos adquiriram de in-
terferir nesse processo, Keynes
propôs uma "política do traba-
lho", a ser assumida pelo Estado,
através da qual este se encarre-
garia, pelo menos, de parte subs-
tantiva da reprodução global da
força de trabalho.

As ações do Estado na ges-

tão da força de trabalho deveri-
am, no âmbito dessa proposta,
atingir três objetivos principais':

1. estabelecer um marcoju-
rídico-legal, consistente em um
conjunto de regras e normas so-
bre a duração da jornada de tra-
balho, horas extraordinárias, tra-
balho infantil, salário, etc.;

2. instaurar todo um siste-
ma de salários indiretos, tais como
pensões, auxílio-doença, aposen-
tadoria, etc., visando repartir os
benefícios concernentes às condi-
ções mercantis e não mercantis
da reprodução da força de traba-
lho, a fim de assegurar, em base
duradoura, a existência de mão-
de-obra barata da qual necessita
a grande indústria;

3. reestruturar a assistên-
cia aos desempregados e aciden-
tados, concebida não mais como
um sistema de ajuda aos mais
necessitados, mas como um meio
de incorporação e controle da for-
ça de trabalho, a fim de mantê-la
"na reserva" para a produção.
Paralelamente, o Estado procu-
rou vincular a gestão da força de
trabalho às modalidades de acu-
mulação de capital, introduzindo
a negociação coletiva entre em-
presários e trabalhadores e
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condicionando o aumento do ní-
vel de salário ao aumento da pro-
dutividade.

Esse modelo, entretanto,
não se desenvolveu da mesma for-
ma em todos os lugares, expres-
sando as particularidades de
efetivação do capital em sua bus-
ca de valorização, sendo condi-
cionado pelo tipo de organização
sindical, de cultura política, en-
fim, pelas especificidades históri-
cas do desenvolvimento do ca-
pitalismo em cada espaço na-
cional.

Esse sistema funcionou ra-
zoavelmente bem até o final da
década de 60: o sistema de prote-
ção social e o repasse dos ganhos
de produtividade permitiu o au-
mento da renda dos assalariados.
Criou-se um círculo virtuoso en-
tre a generalização do processo
de produção em massa, intenso
processo de urbanização e
metropolização, aumento do mer-
cado, via modificação dos padrões
de consumo das classes assala-
riadas e médias, propiciado pelo
contínuo aumento do salário real
que a elevação da produtividade
ocasionava, permitindo um cres-
cimento sem precedentes na his-
tória do capitalismo.

No entanto, pode-se dizer
que o período de 1965 a 1973
tornou cada vez mais evidente a
incapacidade, tanto do fordismo
como do keynesianismo, de con-
tra-arrestar as contradições do
capitalismo. A generalização do
padrão de produção norte-ameri-
cano em novos ambientes, onde o
contrato social com o trabalho era
fracamente respeitado ou
inexistente, paulatinamente co-
meçou a pôr em xeque a compe-
titividade das economias capita-
listas maduras, em particular a
dos Estados Unidos. A internacio-
nalização da produção e do capi-
tal financeiro instabilizou os pre-
ços básicos da economia mundial

e minou de maneira progressiva a
capacidade de regulagem, por
parte do Estado, dos espaços eco-
nômicos nacionais.

Os fatores supramen-
cionados, em conjunto com a cres-
cente introdução da microele-
trônica no processo de produção e
de novas formas organizacionais
e gerenciais em seu interior, pro-
vocaram, em importantes setores
da economia, a substituição da
prevalência das economias de es-
cala pelas economias de escopo ou
de flexibilidade. Esse processo
também ocasionou, principalmen-
te nas economias industriais
avançadas, a reestruturação e/ou
sucateamento puro e simples de
setores intensivos em energia e
recursos naturais, que progressi-
vamente são empurrados para as
economias periféricas ou de capi-
talismo tardio.

Os efeitos dessas mudanças
têm sido dramáticos na organiza-
ção do mundo do trabalho. Assis-
te-se, de um lado, a profundas
modificações na materialidade da
classe operária tradicional', à di-
minuição da geração do valor agre-
gado pelo trabalho vivo, à desin-
tegração vertical do processo pro-
dutivo pela terceirização e por
novas formas de cooperação entre
empresas, bem como ao surgi-
mento de novos focos de conflitos
sociais, à separação cada vez
maior entre sociedade formal e
informal, ao redirecionamento dos
fluxos migratórios e à supercon-
centração da renda socialmente
gerada 4.

A agudização do processo
de internacionalização do capi-
tal, por outro lado, produz a redu-
ção das barreiras tarifárias e não-
tarifárias entre os países, confi-
gurando uma nova realidade
mundial propícia ao surgimento
de novos atores sociais, como
entidades públicas não-estatais
e/ou não-governamentais, bem

como novas formas de dominação
política e cultura15.

Para os objetivos deste tra-
balho, alguns desses aspectos do
processo de acumulação de capi-
tal do pós-guerra até mais ou
menos meados da década de 80
são fundamentais. No que se refe-
re à estrutura do emprego nos
principais países capitalistas
avançados da OCDE, observamos
a perda continuada da participa-
ção da população empregada na
agricultura no emprego total em
todo esse período. A participação
do emprego na indústria se man-
tém relativamente estável, com
pequenas variações para mais ou
menos em alguns países, embora
no conjunto tenha apresentado
um ligeiro crescimento até 1973.
A partir daí declina em todos eles.
A participação do emprego nos
serviços como percentagem do
emprego total cresce continua-
mente em todo o período, ultra-
passando a casa dos 50% para o
conjunto a partir de 1973.

Em paralelo com o movi-
mento acima descrito, assistimos
a um intenso processo de urbani-
zação e metropolização, como re-
sultado do fluxo de migração do
campo para as cidades, o chama-
do êxodo rural, bem como das
cidades pequenas e médias para
as grandes. No plano mundial,
assistimos, como regra geral, a
um intenso fluxo migratório dos
países mais pobres para os mais
ricos, merecendo realce os fluxos
no sentido sul-norte.

Os dois processos foram so-
lidários com a generalização do
processo de produção fordista, por
permitirem a geração de econo-
mias de aglomeração necessárias
à produção em massa, baseadas
em grandes economias de escala
que, por um lado, propiciaram as
mudanças requeridas nos padrões
de c"isumo e, por outro, o aumen-
to dc nercado para uma produção
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crescente de produtos padroni-
zados.

Na medida em que esse
modelo entra em crise, a indús-
tria perde, de forma crescente, a
participação relativa na geração
do emprego total, bem como na
composição do produto, fato que
ficou conhecido como desin-
dustrializ ação dos países centrais,
como resultado do profundo pro-
cesso de reestruturação indus-
trial implementado com maior
vigor após o segundo choque do
petróleo e dos juros no final dos
anos 70. No entanto, começa a
ganhar visibilidade, nesse mes-
mo período, o intenso processo de
industrialização de algumas
áreas do Terceiro Mundo, princi-
palmente na Ásia e América Lati-
na, onde os NICS completam sua
malha industrial com base no
padrão tecnológico da Segunda
Revolução Industrial.

No Brasil, esse processo
desenvolveu-se com o aprofun-
damento das contradições ima-
nentes ao capital, imprimindo-
lhe um caráter marcadamente
desequilibrado, tendo como resul-
tado uma rápida concentração
das atividades urbano-indus-
triais estratégicas em determina-
das cidades' e regiões, gerando
uma pronunciada assimetria en-
tre a distribuição da população e
a das atividades econômicas ur-
banas mais desenvolvidas. Essa
assimetria é, em grande parte, a
responsável por certos aspectos
da má qualidade de vida urbana
no País, tais como subemprego e
emprego em setores de baixa pro-
dutividade, para não falar da pura
e simples exclusão social.

Para visualizarmos a con-
formação desse processo, passe-
mos para a análise da distribui-
ção da população economicamen-
te ativa (de 10 anos ou mais) pelos
grandes setores de atividade e
dos novos empregos criados de

1950 até 1980. Como sabemos, o
crescimento econômico brasileiro
no pós-guerra foi liderado pelo
setor industrial, especialmente
naqueles ramos cujos vínculos
com o exterior eram mais inten-
sos.

Os dados dos censos demo-
gráficos nos mostram as profun-
das transformações da equação
demográfica campo/cidade, com a
contínua perda da participação
da PEA agrícola na PEA total,
que cai de 60% em 1950 para 30%
em 1980. A participação da PEA
industrial sobe de 14% para 24%,
e a do terciário, de 26% para 46%,
nesse mesmo período. Como re-
sultado, o setor primário teve o
mais fraco desempenho no que se
refere à criação de novos empre-
gos, contribuindo com apenas 11%
do total, enquanto as contri-
buições da indústria e do terciá-
rio foram, respectivamente, de
31% e 58% do total, entre 1950 e
1980.

A análise dos dados dispo-
níveis desse período nos per-
mite chegar às seguintes con-
clusões7:

1. Ao longo do período me-
lhorou a capacidade dinâmica do
setor secundário de criar novos
empregos;

2. O desempenho do terciá-
rio foi melhor no segmento
institucionalizado do que no cha-
mado "marginal";

3. Com referência ao terciá-
rio, deve-se destacar o papel do
subsetor Atividades Sociais e
Administração Pública, que mais
do que dobrou sua participação
na PEA total, passando de 5,3%
em 1950 para 11,1% em 1980;

4. A contribuição da Cons-
trução Civil foi de extrema impor-
tância, sendo responsável por
quase 10% do total de novos em-
pregos criados no período, com
forte concentração, em termos
relativos, na década de 60.

Desse processo todo emer-
giu uma estrutura ocupacional
significativamente mais comple-
xa, moderna e diferenciada, além
de marcada por altas taxas de
mobilidade, tanto social como es-
pacial. Gestou-se uma estrutura
de grupos e classes sociais anco-
radas numa economia de merca-
do integrada nacionalmente, em
função do aprofundamento e da
ampliação das relações capitalis-
tas de produção, tanto no campo
como no meio urbano.

Os anos 80 são marcados
pela difusão dos efeitos da crise
da década anterior na estrutura
econômica brasileira. O ajuste
recessivo de 1979/83, visando
adaptar o País à mudança da si-
tuação de recebedor para expor-
tador líquido de capitais, teve um
profundo impacto desagregador
sobre o mercado de trabalho.
O emprego industrial reduziu-se
em quase 18%, nesse período, na
Região Metropolitana da Grande
São Paulo, emergindo pela pri-
meira vez o desemprego aberto
como grave problema econômico
nacional. Por outro lado, a políti-
ca de ajuste recessivo frente a
constrangimentos externos apre-
senta também efeitos deletérios
para os salários, tanto pela per-
manência da inflação elevada
como pela utilização dos mecanis-
mos (como reajustes salariais
abaixo da inflação passada) que
viabilizem a melhoria da relação
câmbio/salário, indispensável
para melhorar as condições de
competitividade externa do País.

Os efeitos perversos da polí-
tica recessiva sobre o nível de
emprego atingem seu auge nos
quatro primeiros meses do ano de
1984, aumentando a partir daí,
com exceção do mês de dezembro
desse mesmo ano.

Os dados da RAIS e da
"4923" nos revelam que já em
julho de 1986 havia sido recupe-
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rado o nível de emprego formal de
dezembro de 1980 na Região Me-
tropolitana de São Paulo. A recu-
peração do mercado de trabalho
em 1985 e 1986 deu-se através de
maior utilização da capacidade
ociosa, surpreendendo a maioria
dos analistas da época por repor
em dois anos os empregos
destruídos pela crise.

O sucesso inicial do Plano
Cruzado, que em seus primeiros
meses de vigência conseguiu der-
rubar a inflação e detonar um
vigoroso processo de recuperação
econômica, teve forte impacto
positivo sobre o mercado de tra-
balho. No entanto, acreditamos
que nesse momento foi posto o
"ovo da serpente" para a classe
trabalhadora. Ao conclamar os
trabalhadores para assumir a
guarda do congelamento de pre-
ços - os "fiscais do Sarney" -,
acima dos partidos políticos e con-
tra as organizações sindicais (que
tinham assumido o combate ao
plano por considerá-lo, equivoca-
damente, pelo menos para os pri-
meiros meses, como causador de
perdas no salário real dos traba-
lhadores)", o governo desencadeou
uma profunda crise de represen-
tação, manifesta no fracasso da
greve geral convocada pelas cen-
trais sindicais para combater o
suposto "arrocho" provocado pelo
plano.

A euforia provocada pela
queda dos preços, aliada à
desinflação dos contratos a prazo
e ao abono de 8% concedido para
o salário mínimo, provocaram um
boom de consumo, que, apesar de
favorável ao emprego e à recupe-
ração real do salário mínimo, con-
duziu rapidamente ao esgotamen-
to dos estoques e tornou patente a
insustentabilidade do congela-
mento de preços na ponta do con-
sumo em condições de pro-
fundo desali timento de preços
relativos que a inflação acele-

rada tinha provocado.
O resultado, todos sabemos,

foi a cobrança de ágio ou o puro e
simples desabastecimento. A re-
lutância em proceder a ajustes no
plano, antes das eleições de no-
vembro, acabou por exarcerbar
suas inconsistências micro e
macroeconômicas, recolocando a
economia brasileira na rota da
aceleração inflacionária, não
obstante o derradeiro e inócuo
esforço de ajustamento represen-
tado pelo Plano Cruzado II.

O restante da década é mar-
cado pela implementação de mais
dois planos de estabilização, de
conteúdo cada vez mais ortodoxo,
cuja aplicação e posterior fracas-
so ocasionaram perdas substan-
ciais aos trabalhadores, nota-
damente os do setor público.

Pelo acima exposto, a eco-
nomia brasileira entra na década
de 90 no limiar da hiperinflação,
com as organizações sindicais
desestruturadas, tanto pela crise
de representação como pela pro-
funda reestruturação produtiva e
organizacional adotada pelos
principais segmentos industriais,
para fazer frente à persistente
política de juros altos e ao proces-
so de globalização com regio-
nalização em curso no mundo, do
qual o acordo Brasil—Argentina
foi a primeira ação efetiva regio-
nal, no sentido de uma inserção
minimamente não-passiva nessa
nova ordem internacional.

A transição para o novo go-
verno eleito em 1989, num con-
texto de confronto entre dois pro-
jetos, o democrático popular e o de
integração competitiva no merca-
do mundial, vencido por este últi-
mo, não diminuiu as tendências
hiperinflacionárias da economia
brasileira, exarcebadas pelo fra-
casso dos sucessivos planos de
estabilização.

No final do mês que antece-
deu a posse do novo presidente da

República, a taxa de inflação che-
gou a 83%, sinalizando para o
colapso do sistema de preços, mes-
mo que se desconte a esquizofrenia
defensiva dos agentes econômi-
cos, dado o ambiente de incerteza
radical difundido em todos os po-
ros do sistema econômico.

O choque implantado na
economia, confiscando o equiva-
lente a um terço do produto em
ativos financeiros e monetários,
provocou uma crise de liquidez
inédita em toda história republi-
cana. Seus efeitos na economia e,
em particular, no mercado de tra-
balho foram devastadores. Esses
efeitos foram amplificados pela
política econômica adotada para
ajustar o País ao processo de
globalização, a saber, abertura
comercial e início de um amplo
processo de desregulamentação,
privatização e diminuição do ta-
manho do Estado na economia.

Em conseqüência, não ape-
nas o mercado de trabalho, mas a
própria organização do mundo do
trabalho, já profundamente
enfraquecida pela crise prolonga-
da do período anterior, sofreram
um novo impacto combinado da
reestruturação industrial e
organizacional, da maior exposi-
ção da economia à concorrência
internacional, da indefinição
institucional oriunda da não-re-
gulamentação de diversos dispo-
sitivos da Ordem Econômica e
Social da Constituição de 1988,
deteriorando ainda mais suas con-
dições de funcionamento.

O fracasso do Plano Colior
II, para conter o recrudescimento
do processo inflacionário, e a cres-
cente "politização" das ações do
governo, em decorrência da cres-
cente contestação de sua autori-
dade, até o impeachment do pre-
sidente, introduziram um novo
efeito depressivo sobre o mercado
de trabalho, cristalizando perdas
anteriores.
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A continuidade, em maior
ou menor grau, da política econô-
mica, segundo os ditames do Con-
senso de Washington, - a política
neoliberal -, gerou um conjunto
de transformações que podem ser
aferidas através da análise dos
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAJJ),
recentemente divulgados pelo
IBGE, referentes ao ano de 1993.

Alguns resultados dessa
pesquisa são surpreendente s9.
A PNAD de 1990 registrava
62,101 milhões de pessoas ocupa-
das, das quais 14,181 milhões na
agricultura. Em 1993, o total das
pessoas ocupadas ascendeu a
66,570 milhões, das quais 18,254
milhões na agricultura. Isso sig-
nificou, em três anos, o incremen-
to de 4,469 milhões de pessoas ao
total de ocupados, dos quais 4,073
milhões na agricultura, ou seja,
mais de 91% das pessoas que se
incorporaram à força de trabalho
ocupada nesse triênio encontra-
ram abrigo na agricultura.

A pesquisa revela também
que os setores mais afetados quan-
to à ocupação foram: a indústria
de transformação, onde ocorreu a
perda de 872 mil postos de traba-
lho (diminuição de 9,3%); ativida-
des com predomínio do setor fi-
nanceiro, com destruição de 327
mil postos de trabalho (diminui-
ção de 19,1%), e transportes e
comunicações, com a eliminação
de 156 mil postos de trabalho (que-
da de 6,4%). Essa redução drásti-
ca das oportunidades de trabalho
nas cidades pode ter induzido esse
contingente expressivo de traba-
lhadores a retornar ao campo, rein-
tegrando-se à produção agrícola.

Os dados da pesquisa apon-
tam também que o número de
ocupados não-remunerados pas-
sou de 4,980 milhões em 1990
para 6,972 milhões em 1993, ou
seja, um aumento de 40%. Isso
indica que é provável que grande

parte desses 2 milhões de novos
ocupados não-remunerados seja
composto de pessoas que perde-
ram seu emprego nas cidades. Se
considerarmos que em 1990 esta-
vam ocupados na agricultura
79,1% dos não-remunerados e que
nesse período o número de assa-
lariados agrícolas caiu de 5,236
milhões para 4,935 milhões,
depreende-se que perto da meta-
de dos trabalhadores que
retornaram ao campo o fizeram
na condição de não-remunerados,
ou seja, na pequena agricultura
familiar'0.

Em Uberlân-
dia, a estrutura do
emprego formal,

TABELAI

Participação relativa do emprego nos setores
primário, secundário e terciário na economia

formal de Uberlândia, 1992 - 1995

Anos Primá-	Secun- Terciá-
rio	dário	rio

1992	5,16	19,27	75,57
1993	6,04	19,95	68,41
1994	6,15	23,60	71,56
1995	6,40	23,47	74,42

FONTE:
Ministério do Trabalho
- Estoque Rais -Tabulações CEPES/UFU

De maneira similar, os da-
dos da tabela II nos mostram o
crescimento do emprego formal
em Uberlândia nos três setores,
entre 1992 e 1995, tomando como
base o ano de 1990. Observa-se
que o setor primário apresenta
o melhor desempenho, com cres-
cimento de 24,19%, ligeiramen-
te superior ao crescimento do
secundário, que ficou em 21,78%.
Nota destoante foi o compor-
tamento do terciário, que teve
um decréscimo de 1,4% no esto-
que de empregados nesse pe-
ríodo.

TABELA II

A um mais baixo nível de
agregação, os dados revelam que
os piores desempenhos do setor
terciário foram localizados nos
subsetores de Comércio e Admi-
nistração Imobiliária (-40,8%),
Instituições de Crédito (-13,2) e
Serviços de Alojamento (-3,5%), e
os melhores resultados ocorre-
ram nos subsetores de Ensino
(+56%), Comércio Atacadista
(+36,2%) e Varejista (+27,9%). Da
mesma maneira, no setor secun-
dário, os melhores desempenhos
na geração de empregos estive-
ram a cargo dos subsetores da
Indústria de Material Elétrico
(+214,3%), Indústria de Material
de Transportes (+90,6%), Indús-
tria de Madeira e Mobiliário
(+49,5%), Indústria de Papel
(+49,4), Indústria Têxtil (+44,6%)

para o período de	Crescimento do emprego nos setores
primario, secundário e terciario na economia1992 a 1995, apre-	normal de Uberlândia, 1992 - 1995 (1992 = 100)

sentou a composição
apresentada na ta- Setores	1992	1993	1994	1995

bela I.	 Primário	100	117,10	119,35	124,19
Observa-se,	Secundário	100	103,52	122,47	121,78

em primeiro lugar, a Terciário

elevadíssima partici- Total
pação dos trabalha-
dores formais em- FONTE:

-pregados no tercia- Ministério do

rio, proporção bem
maior do que a da média nacional.
Em segundo lugar, o crescimento
da indústria nos três primeiros
anos e decréscimo em 1995. Em
terceiro, o sistemático aumento
do emprego formal no setor pri-
mário.

100	90,58	94,73	98,60

100	94,43	101,32	104,37
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e Indústria Metalúrgica (+40,3%).
No primário, o desempenho de
seus dois subsetores foi o seguin-
te: Agricultura e Silvicultura
(+22,3%) e Extração Mineral
(+75%).

As conclusões a que se pode
chegar são as seguintes:

1.Para o Brasil, o movimen-
to anteriormente descrito retrata
a degradação do mercado de tra-
balho urbano, onde a lógica da
acumulação de capital, sob a égide
do fordismo, implica a diminuição
do papel da agricultura na econo-
mia e, portanto, na geração de
empregos. A volta ao campo no
início dos anos 90, principalmente
para a agricultura familiar, pare-
ce captar os efeitos da crise que
atingiu a indústria, tanto pelo
processo de globalização (sob a
égide da acumulação flexível),
como pelo privilégio dado pela
política macroeconômica à esta-
bilização da economia, via
recessão;

2.Para Uberlândia, a conso-
lidação desse processo ainda não
está clara. No entanto, conside-
rando-se o reduzido peso do setor
primário nas atividades econômi-
cas do município, não deixa de ser
surpreendente o desempenho re-
velado pelo setor, merecendo pes-
quisa mais acurada sobre até que
ponto já estão presentes as ten-
dências de volta ao campo, detec-
tadas para a economia brasileira.

NOTAS

1.Ver a respeito: Harvey, D.:
Condição Pós-Moderna. São
Paulo: Edições Loyola, 1992,
5 Edição, especialmente na
Parte II.

2.Esses três objetivos do Esta-
do planejador foram enun-
ciados por Benjamim Coriat
em seu livro El Tailer y ei
Cronómetro. Madrid: Siglo

Veintiuno, 1982, conforme
Leite, M. de Paula: O Futu-
ro do Trabalho: Novas
Tecnologias e Subjetivida-
de Operária. São Paulo:
Scritta, 1994, págs. 76 e 77.

3.Expressa na queda do índi-
ce de sindicalização dos
trabalhadores da indústria
e, de um modo geral, na
quebra de identidade en-
tre importantes contingen-
tes da classe trabalhadora
e os partidos de extração
operária.

4. Genro, Tarso: "O Novo Es-
paço Público". Folha de S.
Paulo, Caderno Mais!, 5.3,
9 de junho de 1996.

5.Genro, Tarso: Oh. Cit.

6. Harvey, D.: Oh. Cit., pág.
149.

7.Ver Faria, Vilmar: "Mudan-
ças na composição do em-
prego e na estrutura das
ocupações", em Bacha, E.
& Klein, H. S. (Orgs): A
Transição Incompleta Bra-
sil desde 1945. Rio de Ja-
neiro: Paz e Terra, 1986,
págs. 73 a 109.

S. Contudo, o Plano cristali-
zou umajá perversa distri-
buição funcional da renda.

9. Esta análise está baseada
em Singer, Paul: "Dimen-
sões da Crise Econômica.",
em Folha de S. Paulo. Ca-
derno Dinheiro, pág. 2.2., 6
de junho de 1996.

10.Estes dados precisam ser
analisados com maior
acuidade, pois se não se
tratar de problemas de

caráter metodológico na
classificação dos dados
coletados pela pesquisa,
estaremos nos defrontan-
do com uma reversão his-
tórica no movimento da
população, cujo único e
dramático precedente
hodierno, ocorreu no
Camboda sob o regime de
terror de Pol Pot.
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