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CENTRO »RASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

Projeto CBPE NA 78/59-DEPS-17/59-»-VIII
" 11 88/ ~ /I ..2:;./ ~7I(

Almir de Oastro, Diretor Executivo do Centro »rasileiro
de Pesquisas Educacionais e Darcy Ribeiro, Ooordenador da DiV!
são de Estudos e Pesquisas Sociais, acordgm com Euniee Ribeiro
Durham a realização de uma pesquisa sôbre "A Mobilidade e o A-
1. ustamento Oeupaeional de Migrantes", -de acOrdo com o plano ãe
trabãlho abãixo transcrito: -

I - No estudo do processo de urbanização e industria-
lização apresenta especial inter@sse a investigação dos proble-
mas de ajustamento e dO'processo-de integração das populações
de origem rural ou provenientes de pequenas cidades aos grandes
centros urbanos. No plano geral de pesquisas sôbre o processo
de urbanização e industrialização que está sendo realizado pelo
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, diversos aspectos
d@sse problema foram isolados e estão sendo objeto de investi-
gação por parte de vários pesquisadores. Como parte integrante
d@ste projeto, propomo-nos realizar uma pesquisa sabre os pro-
blemas relacionados h mobilidade e ao ajustamento ocupacional
de migrantes nacionais às condições de vida urbana. O estudo
ser! planejado de modo a favorecer a comparação com dados e re-
sultados das outras pesquisas elaboradas dentro do projeto ge-
ral, de modo a permitir a compreensão das relações entre os as-
pectos particulares investigados· e o processo geral de integra-
ção dos migrantes ao meio urbano.

II - Tendo em vista a integração entre as diferentes
pesquisas do projeto, será éscolhida, para esta investigação,
uma amostra que coincida,na medida do poss!vel, com as amos-
tras utilizadas pelos outros investigadores. Esta amostra de-
ver! ser constituida apenas por indiv!duos de sexo masculino,
em virtude dos problemas especiais de análise e comparabilida-
de dos dados ocup~cionais relativos,à população_feminina. Os
problemas relacio~ados ao trabalho feminino serao estudados ia
diretamente, através da análise da situação ocupacional das f~
mílias dos informantes. A amostra ",.:deveráincluir, além de
migrantes, também indivíduos naturais da cidade, que servirão
como população de contrale. A amostra cobrir! as cidades de
Rio de Janeiro, são Paulo, Belo Horizonte e Curitiba.

III - A investigação terá como objetivo principal escla-
recer a seguinte 6rdem de problemas:

1 - Determinação da extensão e dos padrões de mobilidade
ocupacional da população estudada, incluindo-se tan-
to a mobilidade vertical como a horizontal e espaci-
al. Este estudo será realizado através da análise
da história ocupacionaldo informante em relação aos
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seguintes aspectos:
a) a extensão da ascensão social através das mudan-

ças de ocupação;
b) a frequência das mudanças de emprêgo num deter-

minado per10do, apresentando especial interêsse
as mudanças para ramos de atividade diferente
(da agricultura para a ind~stria ou comércio e
vice-versa) e as mudanças de trabalho assalaria-
do para trabalho por conta pr6pria e vice-versa;

c) frequência das mudanças de localidade relaciona-
das a-mudanças de ocupa2ão, especialmente quanto
aos fen8menos de migraçao rural ou urbana, tem-
porária-ou c1c1ica.

2 - Análise do processo de mudança ocupacional que envol-
ve a urbanização do informante. Este estudo será. fei
to através da aná.1ise de situações de mudança ocupa--
cional consideradas críticas, a saber:

a) primeira mudança ocupacional ocorrida que envol-
veu transferência do meio rural para o urbano;

b) mudança ocupacional que envolveu o estabe1ecimeE;
to na cidade estudada;

c) á1tima mudança ocupacional ocorrida;
Para estas situações serão investigados os seguintes
aspectos:

a) caracterização da situação ocupacional anterior
k mudança e motivação da mudança;

b) expectativas do informante em relação h mudança;
c) para os casos em que houve mudança espacial con-

comitante h mudança ocupacional, caracterização
do processo de mudança ~spacial, especialmente
em relação h composi~o dos grupos primários deE;
tro dos quais se deu a mudança e k existência de
grupos ou instituições na no~a situação que asse-
~assem um m1nimo de ap8io financeiro e orienta-
ção durante o período inicial de ajustamento;

d) dificuldades encontradas em ooter nova colocação,
e duração do per1odo de desemprêgo tanto em rela-
ção ao informante quanto em relação aos outros
membros do grupo primário dentro do qual a migra-
ção se deu;

e) modo como foi obtida a nova colocação;
f) comparação do emprêgo obtido em relação ao em-

prêgo anterior e ks expectativas do informante;
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3 - Análise da situação ocupacional atual, onde serão co~

siderados os seguintes aspectos:
a) atitudes favoráveis e desfavoráveis em relação à

ocupação atual;
b) relação com empregadores e colegas de trabalho;
c) caracterização da ocupação quanto às qualifica-

ções exigi das e modo como foram adquiridas es-
sas qualificações; posse de ~ua1ifieações não
utilizadas e razões de sua nao utilização;

d) conhecimento e utilização d~ órgãos de classe e
instituições assisteneiais;

e) existência e importAncia 'relativa de ocupações
secundárias;

f) relações e interdependência econômica-ocupacio-nal entre os membros da fa.m!lia;
g) aspirações e expectativas ocupacionais do infor-

mante;
h) aspirações ocupacionais para os filhos.

IV - Haviamo-nos proposto inicialmente como instrumento
básico de investigação, a aplicação de um questionário construi-
do de modo a abranger todos os elementos propostos no plano de
investigação apresentado. O material fornecido pelos questioná-
rios permitiria uma abo.rdagem quantitativa do problema, para a
identificação das variantes mais importantes do fenômeno e das
principais f6rças atuantes na situação. Estabelecidos êstes ele-
mentos, tentar-se-ia uma abordagem qualitativa, baseada no mate-
rial fornecido por um n~ero relativamente pequeno de entrevis-tás. '

Entretanto, dada a grande interrelação entre o problema
do ajustamento ocupacional e o processo de urbanização e indus-
trialização, e dado o estreito entrosamento entre as diferentes
pesquisas que fazem parte do projeto do Centrç Erasileiro de
Pesquisas Educacionais, grande n~ero de dados s6bre mobilidade
ocupacional podem ser obtidos a partir dos' questionários já a-
plicados por outros investigadores. O questionário do Dr.
Hutchinson, especialmente, contêm grande n~ero de itens per-
tinentes ao problema que estamos investigando. Embora menos
completos que os dados que se obteriam a partir de um questioná-
rio especialmente for.mulado para esta pesquisa, o material dos
questionários já aplicados fornece uma base suficiente, se bem
que menos detalhada, para uma análise quanti tativa do problema.
Dêsse modo, não se justificaria a aplicação de um novo questio-
nário, desde que os dados que não constam dos questionários po-
dem ser obtidos nas entrevistas. A utilização de dados quanti-
tat!vos menos completos do que se pretendia inicialmente deverá
entao ser compensada pela extensão das entrevistas a uma parte
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maior da população, trazendo, como conaeqãêncãa , uma maior uti-
lização de dados qualitativos.

V - Tendo em vista os problemas de investigação propos-
tos no projeto original, são os seguintes os elementos que po-
dem ser aproveitados dos questionários j! aplicados:

1- Quanto a questões de ordem geral e de caracterização
da população estudada, poderão ser utilizados os itens1 a 13 e mais os itens 40, 41, 41A e 43, que, além
de elementos de identificação do questionário, contém'
informações sôbre:

a) idade do informante;
b) religião;
c) côr;
d) proveni8ncia;
e) composição da fam!lia;
f) naturalidade do informante, cônjuge e ascenden-

te;
g) escolaridade;

2 - Quanto à hist6ria ocupacional do imigrante, podem ser
utilizados os itens 26, 27, 28, 29, 30 e 19, que in-cluiriam:

a) idade do informante quando conseguiu seu primei-
ro emprêgo e natureza dêste emprêgo;

bl qual o empr8go que tinha em sua cidade natal an-
tes de emigrar;

c) qual a primeira ocupação'na cidade estudada e
tempo de permanência nesta ocupação;

d) n~ero de emprêgos desde entãb até agora;
e) ocupação principal. atual.

3 - Quanto ao estudo de situações de mudança consideradas
criticas, as informações restringem-se à situação de
mudança ocupacional que envolveu o estabelecimento na
cidade estudada. Para esta situação podem ser utili-
zados os itens 18, 19, 20, 20A, 21, 23, 23A, 23B, 27,28 e 33, que incluem as seguintes informações:

a) ano de mudança para a cidade estudada e idade do
infor.mante naquela época;
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b) composição do grupo dentro do qual se deu a imi--graçao;
c) existência de amigos ou parentes residentes na

cidade para a qual emigrou;
d) existência de parentes ou amigos que seguiram o

informante depois que êste passou a residir na
cidade;

e) duração do per!odo de desemprego imediatamente
posterior ao estabelecimento de residência na
cidade;

f) modo pelo qual foi conseguido o primeiro emprê-
go;

g) natureza e tempo de permanência no primeiro em-
prêgo.

4 - Quanto à situação ocupacional atual, podem ser utili-
zados os itens 12, 31, 3lA, 32 e 33, que incluem os
seguintes dados:

.a) ocupação atual do informante;
b)

c)

ocupações complementares do informante;
quáisas pessoas da fam!lia do informante que
possuem ocupação remunerada;

d) ocupação do pai;
e) ocupação dos irmãos.

VI - As entrevistas serão planejadas de modo a completar
as informações fornecidas pelos questionários, especialmente nos
aspectos relativos a motivação da emigração, atitudes em relação
à ocupação atual, relações econômicas e oeupacionais entre os
membros da fami11a e aspirações-e expectativas ocupacionais an-
tes da emigração e atualmente. Entretanto, d~das as possibili-
dades que a t4cnica de entrevistas oferece para a compreensão
das interrelações entre diferentes aspectos da realidade, a uti-
lização de um n~ero relativamente grande de entrevistas justifi
caria uma ampliação dos problemas investigados tendo em vista um
aproveitamento integral dêste instrumento. Assim, as entrevis-
tas deverão ser ampliadas no sentido de permitir uma análise das
interrelações entre os problemas de mobilidade e ajustamento 0-
cupacional e os outros aspectos do processo de integração de ori-
gem rural na estrutura urbana. Esta abordagem possibilitará uma
compreensão mais ampla do problema, se bem que de cara ter apenas
explorat6rio, e deverá ser seguida apenas na medida em que não
prejudique a investigação do problema nos termos em que foi co-locado inicialmente.
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VII - Este plano depende, para sua execução, da constitui

ção da amostra planejadaNpelo Dr. Hurchinson e poderá ser modifI
cada caso esta amostra nao apresente um n~ero de casos suficie~
temente elevado para uma análise do material dentro do esquema
proposto.

DURAClO DA PESQUISA

Este projeto prevê o início da pesquisa em outubro de
1'959, devendo ser entregues os originais, na forma de livro pron
to para publicação, em abril de 1961. -

ORCAMENTO

Para custear esta pesquisa fica destinada a importância
de ~550.000,00 (quinhentos e cinq~enta mil cruzeiros), que de-
verá ser distribuída da seguinte maneira:

- Custo da pesquisa pi16to ••••••••••••• ~120.000,OO
- Custo de 300 entrevistas à razão deCr$200,OO cada uma ••••••••••••••••••• Ct860.000,OO
- Salário de um entrevistador permanen-

te, recebendo ~J12.000,OO mensais, d~
rante cinco meses ••••••••••••••••••• Cr$60.000,OO

- Salário de um tabulador para os dados
do questionário, recebendo Cr$lO.OOOpo
mensais durante três meses •••••••••• Ct830.000,OO

- Despesas de viagem-e estadia para o
entrevistador permanente •••••••••••• CrS50.000,OO

- Despesas de viagem e estadia para o
organizador da pesquisa ••••••••••••• Ct840.000,OO

- Honorários do organizador da pesqui-
sa ••••••••••••••••••••••••••••••• )••• CtS:240. 000 tOO

- Despesas contingenciais, calculadas
na base de 10% s6bre o total previs- ;to ••••.•••••••••••••••••••••••••••• ~ 50.000,00

Total •••••••••• Ct8550.000,OO

o pagamento da quantia em questão ,será feito em 5 (cin-
co) parcelas, a saber:

11 - Cr$150.000,OO (cento e cinquenta mil cruzeiros) em 19
de outubro de 1959;

21 - ~250.000,OO (duzentos e c1nq~enta mil cruzeiros) em
12 de janeiro de 1960;

Transp0l:te ••••• CtS400.000,OO
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A transportar CJ:S400.000,oo

31 - ~ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) em 12 de
abril de 1960;

41 - ~I 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros) em12 de julho de 1960;
51 - ~45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros) em

12 de outubro de 1960.
Total ••••••• ~550.000,OO

Rio, dede

i\_L-- /----0 -
nmir de Castro

Diretor Executivo do CBPE


