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PREFÁCIO 

Esta monografia trata das relações industriais em duas comunidades 
da Zona da Mata mineira, analisadas como parte integrante da organização 
social das mesmas, e das condições que nelas atuam no sentido da alteração 
daquelas relações.  

O problema situa-se, entretanto, num contexto mais amplo. 
Interessou-nos o estudo daquelas comunidades na medida em que revelava 
certos processos de mudança de relações de trabalho (que constituem a 
trava mestra da ordem tradicional no Brasil) que estão em curso em larga 
extensão da nossa sociedade. De fato, salienta-se na análise encentada, o 
impacto de transformações políticas e econômicas nacionais sobre as 
relações industriais e a organização social de comunidades do interior 
brasileiro. Trata-se sem dúvida de um processo total de desenvolvimento 
social, político e econômico. Entretanto, pela perspectiva mesmo que 
adotamos, – trata-se de estudo de comunidade – examina-se apenas a parte 
do processo relativa a como o que ocorre no nível nacional incide sobre o 
local, sem cuidarmos das repercussões que se dão em sentido contrário. Em 
outras palavras, pretendemos ver a quebra do padrão patrimonialista de 
relações de trabalho em cidades industriais de Minas Gerais, como 
componente de um processo global de desintegração da ordem tradicional 
no Brasil, provocado, a seu turno, pelo desenvolvimento social e 
econômico. Cremos que os mecanismos de mudança identificados, são 
válidos, grosso modo, para as relações nas indústrias imersas no 
tradicionalismo de pequenas comunidades existentes por todo o Brasil. É 
provável que também o sejam para amplas áreas do campo brasileiro, onde 
já se notam indicações de profunda crise nas relações patrimonialistas de 
trabalho. (O sinal mais evidente, deste fato, foi a emergência na última 
década de ligas camponesas e sindicatos rurais no Nordeste açucareiro).1 
Justifica-se, assim, a generalidade do título dado a este estudo monográfico: 

                                                           
1 Ver, por exemplo, a análise de Celso Furtado, “O processo revolucionário no Nordeste”, 
Dialética do Desenvolvimento, Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1964, pags. 137-
173. 
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CRISE DO BRASIL ARCAICO – Estudo da mudança das relações de 
trabalho na Sociedade Patrimonialista.2 

O trabalho faz parte de um plano geral denominado Programa de 
Pesquisas em Cidades-Laboratório, patrocinado e financiado pelo Centro 
Brasileiro de Pesquisas Educacionais e pela Campanha Nacional de 
Erradicação do Analfabetismo, do Ministério de Educação e Cultura, que 
foi levado a efeito em várias cidades brasileiras, para servir de base a um 
planejamento educacional.  

Em duas cidades vizinhas, – que designaremos pelos nomes fictícios 
Sobrado e Mundo Novo – situadas na Zona da Mata de Minas Gerais, 
foram entre outros realizados três estudos:  

a) – estudo de caracterização socioeconômica e cultural, dirigido por 
Oracy Nogueira;  

b) – estudo da mobilidade social, sob a direção de Bertram 
Hutchinson; e  

c) – análise das relações industriais, prevalecentes nas duas cidades, a 
nosso cargo, e do qual este é o relato final.  

Colhemos principalmente em entrevistas os dados do nosso estudo. 
Foram entrevistados operários das fábricas, seus familiares, pessoas de 
nível socioeconômico equivalente ao operário mas com outras ocupações, 
contramestres, mestres, pessoal administrativo das empresas, e industriais. 
Ao todo foram realizadas mais de 350 entrevistas, a maioria com meia a 
uma hora e meia de duração, sendo, aproximadamente, 140 em Sobrado e 
220 em Mundo Novo. As entrevistas eram pouco estruturadas e seguiam 
roteiros, que variavam conforme o tipo de informante.  

Além dos dados de entrevistas, foram obtidas informações em:  

a) – coleções dos principais jornais das duas cidades;  

b) – atas de assembleias gerais e de reuniões de diretoria de sindicatos 
de trabalhadores e associações profissionais, assim como livros de 

                                                           
2 O processo geral de desintegração da Ordem Tradicional no Brasil foi tratado no nosso 
artigo “Some Basic Developments in Brazilian Politics and Society”, incluído em Eric N. 
Baklanoff (org.), New perspectives of Brazil, Vanderbilt University Press, 1966. 
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registro de associados, relatórios de atividades de diretoria, e outros 
documentos;  

c) – correspondência de diretoria de fábrica com diretoria de sindicato 
de trabalhadores;  

d) – estatísticas sobre as várias fábricas, em várias datas, 
principalmente sobre as características de sua mão-de-obra;  

e) – quadros eleitorais, com os candidatos, eleitos ou não, aos vários 
cargos do governo municipal, e listas de membros dos diretórios 
dos partidos políticos;  

f) – listas dos empregados das empresas industriais, com indicações 
do seu estado civil, data e local de nascimento, data de admissão no 
emprego, cargo e salário;  

g) – lista de associados de sindicato de trabalhadores, com 
informações sobre a fábrica em que trabalham, sua função, sexo, 
data e local de nascimento, data de admissão na fábrica e no 
sindicato, e estado civil;  

h) – documentos diversos, tais como impressos das fábricas, estatutos 
de cooperativa de consumo dos operários têxteis, volantes de 
propaganda eleitoral, material impresso dos sindicatos, editais de 
clubes recreativos etc.  

As entrevistas e os outros documentos foram coligidos em dois 
períodos, em julho e em dezembro de 1958. O emprego, portanto, do tempo 
presente no texto refere-se, a menos quando houver indicação contrária, a 
essa época.  

Foram utilizados ainda para este estudo os resultados de uma 
elaboração especial de dados do censo de 1950, feita pelo Serviço Nacional 
de Recenseamento. Consistiu na tabulação de informações, referentes a 
duas amostras, em cada cidade, de cem famílias operárias, com pelo menos 
um dos componentes sendo operário na indústria têxtil, e de cem famílias 
não operárias, de nível econômico equivalente ao operário. Obteve-se, para 
cada família, dados sobre: (a) características do chefe de família: sexo; se 
está presente ou ausente da comunidade; naturalidade; cor; idade; religião; 
estado civil; alfabetização; instrução; número de filhos tidos e número de 
filhos mortos; (b) características da família censitária: número de parentes 
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consanguíneos ou afins; número de agregados, hóspedes etc.; número de 
moradores ausentes; número de membros nascidas no estrangeiro; número 
de casais no domicílio; número de pessoas com ocupação agrícola; 
homogeneidade dos membros, no que diz respeito a cor, religião, 
alfabetização e instrução.  

Finalmente, obtivemos ainda outras informações através de um 
questionário, aplicado a uma amostra em cada cidade, de quinhentos 
informantes, homens de mais de 20 anos de idade.3 Aproveitamos para isto, 
a coleta de dados sobre mobilidade social, que estava sendo realizada 
concomitantemente ao nosso estudo pela equipe de Bertram Hutchinson, 
que concordou amavelmente em acrescentar ao seu questionário uma 
página com quesitos de interesse para o estudo social das indústrias nas 
duas cidades, a saber, composição e características da família operária e não 
operária e informações pessoais referentes ao entrevistado (migração para a 
cidade; primeira ocupação; primeiro trabalho remunerado; associações a 
que pertencia; se alguém da sua família já trabalhara no campo; e suas 
atividades de lazer). 

* 

A realização desta monografia deve muito à cooperação de 
numerosas pessoas e instituições, às quais apresentamos os nossos sinceros 
agradecimentos. Registramos a nossa gratidão àquelas cujo estímulo e 
auxílio nos foram de especial importância: Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais e Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, nas 
pessoas de seus então diretores, respectivamente, Prof. Darcy Ribeiro e 
Prof. Roberto Moreira, pelo patrocínio e financiamento da pesquisa; 
diretores, funcionários e operários das empresas industriais das duas 
cidades, assim como demais entrevistados, pela colaboração recebida e 
informações prestadas; Profa. Carolina Martuscelli Bori e aos então 
estudantes D. Maria Amélia Azevedo, D. Eva Alterman, D. Véssia 
Rodrigues Alves e Sr. Ralph Eisenhauer, pela ajuda na coleta de dados e na 

                                                           
3 A amostra foi selecionada da seguinte maneira: tomou-se uma casa em cada seis, em 
Mundo Novo, e uma em cada quatro, em Sobrado, percorrendo-se para isso todas as ruas 
dentro dos limites urbanos, e foram escolhidos através de números randômicos, os 
informantes, um para cada cinco moradores, dentre uma lista feita pelo entrevistador de 
todos os homens de mais de 20 anos, residentes em cada casa. 
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realização de entrevistas; Sr. Thomas B. Jabine, técnico do Ponto IV, junto 
ao Serviço Nacional de Recenseamento, pelo auxílio no planejamento de 
amostras estatísticas; Profs. Oracy Nogueira e Bertram Hutchinson, pela 
permissão para utilizarmo-nos de seus estudos não publicados sobre as duas 
comunidades, objeto de nossa pesquisa; Profs. Mário Wagner Vieira da 
Cunha, Florestan Fernandes, Mauro Brandão Lopes e Paul I. Singer, pelos 
debates de temas, orientação crítica e sugestões de que muito nos valemos 
na elaboração do trabalho; Profs. Antônio Cândido de Mello e Souza, 
Cândido Procópio Ferreira de Camargo e Michel Debrun, que juntamente 
com os professores já mencionados, Florestan Fernandes e Mário Wagner 
Vieira da Cunha, compuseram a Comissão Examinadora do Concurso de 
Doutoramento, ao qual esta obra foi apresentada como tese, pelo diálogo 
que muito nos estimulou e pelo interesse e simpatia que demonstraram. 

* 

Para evitar a identificação das cidades, das empresas industriais e dos 
informantes mencionados nesta monografia, adotamos, como é de praxe em 
estudos sociológicos desta natureza, nomes fictícios.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

I  

As Relações Industriais e a Organização Social 

As relações industriais1 entre empregadores e empregados e as 
mudanças que nelas se verificam precisam ser vistas no contexto da 
organização social global. Nos países adiantados, desenvolveram-se as 
relações industriais em íntima conexão com as mudanças estruturais do 
industrialismo do mundo ocidental. O fenômeno básico é a transformação 
da sociedade capitalista: a separação entre o controle e a propriedade, 
propiciada pela moderna sociedade anônima, a concentração econômica 
sem precedentes, o aparecimento do oligopólio como estrutura fundamental 
de mercado, a participação crescente do Estado na vida econômica etc.2 

                                                           
1 Sobre o significado em que empregamos o conceito de “relações industriais”, ver o 
Apêndice I: “Esclarecimento Conceptual”. Para facilidade de exposição, utilizamos também, 
no mesmo sentido, “relações de trabalho”. 
2 Ver, entre outras, as obras de Adolph A. Berle, Jr. e Gardiner C. Means The Modern 
Corporation and Private Property (Nova Iorque: The Macmillan Co., 1933), Georges 
Friedmann, Problèmes humains du machinisme industriel (Edição revista e aumentada, 
Paris: Librairie Gallimard, 1946) e John Strachey, Contemporary Capitalism (Londres: 
Victor Gollancz Ltd., 1956). Além dessas, muitas outras, focalizam o mesmo assunto. Não 
nos interessa aqui a diversidade de interpretações daqueles fenômenos. Enquanto Drucker vê 
neles a emergência de uma “sociedade de empregados”, Galbraith caracteriza com eles a 
“sociedade da abundância” e Dahrendorf, a “sociedade pós-capitalista”, outros autores, como 
Brady, Mills e Strachey, embora concordando com os primeiros quanto à amplitude das 
alterações havidas, salientam a natureza capitalista da sociedade ocidental moderna e 
sublinham a concentração do poder e controle nela existentes. Para uns, ocorreu uma 
mutação, enquanto outros consideram fundamental a continuidade da evolução do 
capitalismo [Peter F. Drucker, “The Employee Society”, The American Journal of Sociology, 
vol. 58, nº 4 (janeiro de 1953), pags. 358-363; John K. Galbraith, The Affluent Society, 
Londres, 1958; Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, Londres: 
Routledge & Kegan Paul, 1959; Robert A. Brady, Business as a System of Power, Nova 
Iorque: Columbia University Press, 1943; C. Wright Mills, The Power Elite, Nova Iorque: 
Oxford University Press, 1956, pags. 118-146; Strachey, op. cit.] Por mais importante que 
seja o debate, ele não nos interessa no momento. Preocupa-nos apenas apontar a 
interdependência entre o caráter das relações industriais e as transformações recentes da 
empresa econômica e da sociedade capitalista. 




