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grandes cidades, a representação no sistema político de interesses e grupos 
mais heterogêneos e o papel central, naquele sistema, da política de massa – 
provocam, nas pequenas cidades e zonas rurais das regiões urbanizadas, 
desagregação da ordem patrimonialista. O processo faz-se em diferentes 
momentos em ritmos diversos e apresenta, por vezes, retrocessos. Num 
prazo mais longo, todavia, a inserção da organização patrimonialista na 
sociedade urbano-industrial em formação torna tal processo irreversível26.  

                                                                 
26 Sobre os modos sutis pelos quais pode ocorrer a mudança, veja-se novamente as observações de 
BLONDEL sobre o Estado do Paraíba (ver, acima, a nota 15). 
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Conclusão  

Resumimos nos fins dos vários capítulos e secções deste livro as 
conclusões referentes aos temas neles tratados. É: desnecessário repeti-las 
com o mesmo detalhe. Esbocemos agora, em largos traços, o quadro geral 
das mudanças da sociedade brasileira, que se depreende do estudo feito, 
numa série de tópicos, colocados numa ordem algo diferente daquela em 
que foram tratados no corpo da monografia.  

1) O desenvolvimento industrial foi, no início, um subproduto da 
dinâmica do setor exportador da sociedade e economia brasileiras. 
Assentou-se no mercado urbano que surgira em função daquele setor. A 
indústria impulsionou-se, através do mecanismo de substituição de 
importações, nas várias conjunturas propícias (quando se davam rupturas 
parciais dos nossos vínculos com o mercado mundial), como decorrência 
não-intencionada de políticas que atendiam, sobretudo, os interesses 
daquele setor de exportação. Os industriais desde o começo diferenciavam-
se pouco, econômica e socialmente, da classe senhorial-mercantil.  

2) Os sucessivos surtos de industrialização fazem-se pari passu com 
a progressiva integração do mercado nacional e, por conseguinte, com a 
crescente concentração geográfica do desenvolvimento industrial no 
Centro-sul, região mais dinâmica que já no princípio se avantajara às 
demais. Através dos efeitos do mercado, amortece-se a industrialização das 
outras regiões. Por outro lado, devido aos mesmos efeitos, passa a alterar-se 
profundamente a vida das populações rurais e semi-rurais. Por toda a parte 
declinam as atividades artesanais. Desenvolve-se uma agricultura comercial 
na região São Paulo-Rio, voltada para o abastecimento do seu mercado 
urbano; a agropecuária de outras partes do país, como conseqüência, 
estagna ou entra mesmo em decadência. Mobilizam-se as populações. Por 
toda a parte demandam elas as cidades, as regiões agrícolas pioneiras e o 
Centro-sul, onde são mais abundantes as oportunidades de trabalho rural e 
urbano.  

3) A esses efeitos, juntam-se outros no mesmo sentido, aqueles a que 
denominamos efeitos de “modernização”; esses últimos se associam à 
constituição da rede de transportes e comunicações, à extensão do sistema 
educacional e à difusão da legislação social e serviços públicos. Através de 
todos esses fenômenos se faz sentir a influência urbana dos grandes centros. 
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(Revelam eles igualmente a nova ação político-governamental, 
transformada e fortalecida.) Tratam-se todos de fatores que também 
desarraigam as populações rurais e dos pequenos centros, cujo modo de 
vida já vinha sendo solapado, seja pela penetração do mercado, seja pela 
decadência da economia rural.  

4) O processo de urbanização dá-se em todo o país, pela 
convergência de tais processos econômicos, sociais e políticos, e apresenta-
se desvinculado, em certa medida, do progresso econômico regional. 
Crescem as cidades do Centro-sul, do Sul e da área litorânea do Nordeste 
com diferenças de ritmo bem menores do que as que prevalecem no 
aumento, numa e noutras, das oportunidades de trabalho urbano. 
Engrossam-se as populações urbanas sub-ocupadas ou desocupadas nas 
partes menos desenvolvidas, sem deixarem porém de estar presentes, dada a 
forma pela qual se dá o processo de industrialização, até mesmo no Centro-
sul.  

5) A transformação política entrosa-se com as econômicas e sociais. 
Os processos de industrialização, com a diferenciação de interesses que 
acarreta, e de crescimento das aglomerações urbanas, fazem-se sentir no 
nível do Estado. O Governo Central e o dos Estados mais desenvolvidos, 
inserindo-se numa situação de profunda mudança da estrutura de poder e da 
vida política, respondem mais e mais a interesses variados e dispares e à 
presença da massa urbana no cenário político. A organização e a ação do 
Estado desenvolvem-se de modo diverso nas várias regiões. Nas mais 
adiantadas o aparelho estatal cresce e racionaliza-se. Ele se multiplica em 
serviços para as populações dos centros urbanos, serviços que começam a 
se estender às zonas rurais circundantes; ele se transforma, sobretudo, com 
a emergência de um projeto de industrialização, nascido em movimento 
social do qual participaram, em papéis distintos, setores médios urbanos, 
massas populares e representantes do empresariado. Deste projeto resulta a 
interferência deliberada do Estado na vida econômica e social. Do outro 
lado, o mesmo Estado, nas regiões atrasadas, num esforço de sustentação do 
poder e da ordem social, entrosa-se com o coronelismo, que, embora 
modificado, nelas perdura.  

6) Os efeitos dos fatores econômicos e sociais ocorrem no contexto 
do novo sistema político. Este fato revela-se nas mais diversas mudanças 
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em curso, tanto nas partes modernas do país, quanto nas tradicionais: 
revela-se na homogeneização do nosso mundo urbano, na situação e 
comportamento das novas camadas sociais e. na desagregação da ordem 
patrimonialista nas comunidades das regiões urbanizadas.  

Por um lado, não há dúvida, as populações urbanas diferenciam-se, 
do ponto de vista econômico, devido às desigualdades regionais crescentes 
com que, sob as políticas industrializadoras, grosso modo, continua a se 
fazer o desenvolvimento. Do outro, porém, os meios modernos de 
comunicação, a educação, a estrutura institucional e as condições mesmas 
de vida urbana – fatores todos, note-se, derivados em parte da nova atuação 
estatal agem num sentido claramente uniformiza dor. O comportamento, 
através das transformações que se operam na família e na religião, por 
exemplo, assim como as atitudes, os valores e as aspirações, sofrem tais 
influências. Delineia-se no Brasil um mundo urbano, nas suas regiões 
urbanizadas adiantadas ou atrasadas, mundo que se homogeneíza.  

Industriais, novas classes médias, operariado, não chegam a 
desenvolver consciência e ação próprias adequadas à sua situação social. 
Deriva tal fato do próprio processo de constituição dessas camadas (sua 
recentividade, heterogeneidade, etc.), do qual faz parte a sua inserção na 
nova estrutura política (a persistência de modos tradicionais de obtenção de 
favores governamentais, a participação por amplos setores da população 
urbana na sociedade de massa, a “radicalização” inerente a política de 
manipulação das camadas populares).  

Em comunidades tradicionais, nas regiões urbanizadas, os efeitos da 
intensificação dos contatos e comunicações somam-se aos do mercado e da 
nova estrutura nacional de poder. Novos valores e idéias, o acirramento da 
concorrência por parte de empresas das áreas adiantadas, devido à extensão 
da rede de transportes e ao efeito nivelador da legislação do trabalho, o 
enfraquecimento político dos grupos dominantes locais, a influência da 
legislação federal, convergem para provocar a desagregação das relações 
tradicionais de trabalho e, com elas, de toda a ordem patrimonialista.  

Nós nos propusemos a mostrar as inter-relações das mais diversas 
mudanças econômicas, sociais e políticas, quando vistas sob o ângulo da 
constituição de um sistema industrial e de uma sociedade urbano-industrial 
no Brasil. Para tanto, a nossa atenção esteve sempre voltada para as 
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características particulares, resultantes dos processos sociais concretos em 
curso, que tal sistema e sociedade assumem no país. Além disso, como a 
sociedade urbano-industrial envolve integração crescente do corpo social – 
integração sob os aspectos econômico, psicossocial e político – 
focalizamos, para interpretar a mudança social, a integração crescente do 
mercado, a intensificação dos contatos e comunicações (com a perda 
gradativa do localismo das populações interioranas e a difusão do estilo 
urbano de vida) e a extensão e fortalecimento progressivos do aparelho 
político-governamental.  

Dessas várias perspectivas, foi-nos possível, com o uso dos 
resultados de muitos estudos particulares, e com dados às vezes precários 
para os nossos fins, delinear os contornos gerais do processo de 
transformação da sociedade brasileira.  

A análise procedida revelou-se frutífera para a colocação de 
problemas para indagação e pesquisa futuras. Muitas hipóteses específicas a 
determinados campos da vida social foram formuladas num e noutro passo 
do livro. Duas questões maiores, que não podemos’ aqui tratar, devem ser 
ao menos levantadas.  

O processo de mudança da sociedade brasileira resulta em efeitos 
regionais diferencia dores (produzindo a urbanização com características 
diferentes nas regiões adiantadas e atrasadas, o crescimento também diverso 
da burocracia do Estado, numa e noutras regiões), assim como outros que 
são uniformizadores (a homogeneização do mundo urbano). A questão que 
aqui se coloca é a das conseqüências gerais de tais fatos para as regiões 
atrasadas, onde significam, em suma, crescente descompasso entre os 
aspectos sociais e econômicos do desenvolvimento. Mais importante ainda, 
tais fatos, como de resto muitas das outras conclusões a que chegamos, 
colocam em dúvida a propriedade de caracterizar-se a transformação em 
curso no Brasil como processo de constituição de uma sociedade urbano-
industrial, à semelhança da existente nos países capitalistas adiantados. 
Tudo indica que a industrialização dependente dos países periféricos 
conduz à formação de uma sociedade urbano-industrial na qual 
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modernização e marginalização caminham de mãos dadas. Apesar de já ter 
sido tratado por vários autores1, este tema mereceria ser objeto de maiores 
esforços teóricos.  

Outro problema levantado, de relevância capital, e sem dúvida o 
maior de todos, é o da continuidade do desenvolvimento. Embora tocado 
num e noutro ponto, ele ultrapassa os limites que impusemos para esta 
monografia. Aqui, basta lembrar que agente e situação condicionam-se 
mutuamente. O processo de transformação global é, ao mesmo tempo, 
resultado dos múltiplos agentes sociais e cena em que se desenrola a ação 
desses agentes. Somente neste amplo contexto pode-se chegar à 
compreensão do desenvolvimento como processo social e ver-se as 
alternativas que se abrem à história.  

                                                                 
1 Ver, entre outros, CARDOSO e REYNA, 1967, e QUIJANO, 1967. Nós pretendemos elaborar 
trabalho futuro nesse sentido. 




