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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. 
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Como diferente aspecto da mesma transformação, altera-se a organização 
das empresas. Com a concentração industrial, burocratizam-se as 
organizações econômicas.3 Certos aspectos dessa burocratização, tais como 
a crescente racionalidade e impessoalidade da organização, a fragmentação 
das tarefas industriais, a separação cada vez mais nítida entre o 
planejamento e a execução do trabalho, a resultante degradação da 
qualificação profissional, assim como o desenvolvimento do sindicalismo 
moderno, são processos básicos, sem a consideração dos quais torna-se 
difícil entender as relações industriais contemporâneas.  

Evidenciaremos talvez melhor a dependência das relações industriais 
em relação à sociedade global, se considerarmos, à guisa de exemplo, a 
técnica moderna de administração de pessoal. Essa técnica, no fundo, 
desenvolve-se como resposta à natureza das relações de trabalho que 
emergiram no sistema industrial contemporâneo e por outro lado, faz parte, 
ela mesma, dessas relações. Entretanto, a justa compreensão desse fato, em 
países como o nosso, cujo processo de industrialização incipiente não 
chegou a alterar de todo a organização social tradicional, não é comum. 
Realmente, a se julgar pelo muito do que se escreve sobre o assunto no 
Brasil, parece que as práticas de administração têm validade universal. Ora, 
as relações tradicionais de trabalho subsistem, no Brasil como em outros 
países subdesenvolvidos, mesmo em áreas industrializadas. As técnicas de 
chefia, os programas de treinamento de supervisores, os planos de incentivo 
etc., que constituem técnicas de administração de pessoal adequadas aos 
países industrialmente adiantados, ao serem aplicadas nas empresas de 
sociedades em processo de industrialização, sofrem um ajustamento à 
natureza das relações de trabalho nelas prevalecentes e transformam-se em 
algo bem diverso daquilo que são, nos lugares onde surgiram como 
resultado de desenvolvimento endógeno.4 A análise da administração de 
pessoal, como ela realmente se efetua nas empresas dos países em 
industrialização que adotaram práticas modernas, constitui tarefa ainda não 

                                                           
3 Max Weber, Economia y Sociedad, 4 vols., México: Fondo de Cultura Economica, 1944, 
Vol. IV, pags. 85-130. 
4 Cf. Mário Wagner Vieira da Cunha, “Ideologia das Relações Humanas na Indústria”, in 
Problemas Psicológicos da Industrialização, São Paulo: Serviços de Publicação da 
Federação e Centros das Indústrias do Estado de São Paulo, 1959, pags. 85-133. 
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realizada no Brasil.5 Seria de importância, não só para a compreensão da 
sociedade industrial que aqui está se desenvolvendo, como pelo interesse 
prático, para o aperfeiçoamento das nossas técnicas de administração de 
empresas.  

No Brasil, por outro lado, como em outros países em 
desenvolvimento, há empresas industriais situadas em áreas onde a 
organização social tradicional ainda prevalece e onde podemos observar 
práticas administrativas, referentes a pessoal, quase não tocadas pelas 
concepções modernas importadas dos países adiantados. Práticas, portanto, 
que se desenvolveram em resposta à natureza tradicional das relações de 
trabalho. Este estudo focaliza uma dessas últimas áreas. Trata-se de 
trabalho preliminar, num campo em que quase nada se fez entre nós. 
Analisa, especificamente, as relações com os empregados, prevalecentes em 
indústrias de duas cidades do interior de Minas Gerais, vistas como 
constituindo parte integrante da organização social da comunidade. Esta é 
uma pressuposição fundamental desta monografia: as relações de trabalho 
internas a cada empresa, para serem compreendidas, precisam ser 
consideradas à luz da organização social global.  

A validade dessa concepção poderá ser constatada, com um exame de 
pesquisas recentes no campo da administração industrial e que incluem, 
para análise comparativa, casos de países industriais e em processo de 
industrialização; trata-se dos trabalhos abrangidos pelo “Projeto Inter-
Universitário de Estudo dos Problemas de Mão-de-Obra durante o 
Desenvolvimento Econômico”, do qual participam economistas, sociólogos 
e especialistas em relações industriais.6 

                                                           
5 Queremos nos referir às análises semelhantes à feita por Heinz Hartmann para a empresa 
alemã, quando trata, no seu livro Authority and Organization in German Management 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1949), dos programas de treinamento de 
administradores e mostra a sua inadequação à organização empresarial em que domina a 
concepção do Unternehmer. 
6 O “Inter-University Study of Labor Problems in Economic Development Project”, iniciado 
em 1954, é dirigido por Clark Kerr, John T. Dunlop, Frederick H. Harbison e Charles A. 
Myers. Mais de uma dezena de obras já foram publicadas, como parte do projeto, incluindo a 
de Reinhard Bendix, sobre as ideologias do trabalho e da autoridade durante o curso da 
industrialização (Work and Authority in Industry: Ideologies of Management in the Course 
of Industrialization, Nova Iorque: John Wiley & Sons, Inc. 1956) e a de Heinz Hartman, 
sobre a organização da empresa industrial na Alemanha Ocidental (op. cit.). Dois dos livros 
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Em Industrialims and Industrial Man, em que Kerr, Dunlop, 
Harbison e Myers sumariam as principais conclusões a que chegaram pelo, 
exame de todos os estudos realizados como parte do projeto, são analisadas 
as “elites industrializadoras” (industrializing elites) – os grupos que lideram 
o processo de industrialização – cujos tipos ideais abrangem a elite 
dinástica, a da classe média, a dos intelectuais revolucionários, a dos 
administradores coloniais e a dos líderes nacionalistas. Estudam-se as 
estratégias de industrialização de cada tipo de elite, o grau e a natureza das 
modificações que provocam na sociedade tradicional e, o que mais nos 
interessa, os modos pelos quais as várias elites recrutam a mão-de-obra e a 
prendem ao sistema industrial, as relações que mantêm com as formas de 
sindicalismo e de conflito industrial e, em geral, com os sistemas de 
relações industriais, que são desenvolvidos em cada caso.  

Selecionemos alguns trechos pertinentes aos nossos problemas, 
referentes aos dois primeiros tipos de elite, a dinástica e a de classe média. 
Os autores apontam que “sob a liderança de uma elite dinástica, as relações 
de família controlam o acesso à classe de administradores. Diretores e 
técnicos de carreira são empregados, mas ficam subordinados aos membros 
das famílias dos proprietários. A administração patrimonial, com toda a 
probabilidade será paternalista, na sua relação com a classe operária. 
Diretores-proprietários legitimam a sua posição na base da predestinação ou 
da vocação (calling) para a liderança industrial” (pág. 160). A elite da 
classe média, por sua vez, facilita o rápido desenvolvimento de uma classe 
de administradores profissionais e o sistema de autoridade 
“constitucional”.7  

                                                                                                                                       

publicados têm o caráter de análises panorâmicas da administração industrial no mundo 
moderno: Frederick H. Harbison e Charles A. Myers, Management and the Industrial Man: 
The Problems of Labor, and Management in Economic Growth (Cambrige, Mass;: Harvard 
University Press, 1960). 
7 Harbison e Myers em Management in the Industrial World, ao tratar da administração 
como sistema de autoridade, observam que a filosofia dos administradores em relação aos 
empregados, quando aqueles são completamente livres para criar normas, sem interferência 
de sindicatos ou do governo, é (a) autoritária ou (b) paternalista. Com o curso da 
industrialização, porém, pressões e resistências – entre as quais apontam valores sociais 
gerais, o inconformismo do operário como indivíduo, a legislação trabalhista, o sindicalismo, 
pressões de outras empresas e de associações de classe, etc. – fazem com que “a direção 
ditatorial e paternalista [ceda] lugar a uma espécie de administração ‘constitucional’, na qual 
salários e condições de emprego são baseados em leis, contratos e acordos. Em casos raros, 
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Para o nosso trabalho é de especial interesse o caso da elite dinástica 
e será útil resumir mais algumas das suas características. “Os membros da 
elite dinástica originam-se da aristocracia rural ou comercial, pois a 
agricultura e o comércio usualmente constituem as formas preexistentes de 
produção. [...] Esta elite mantém-se coesa pela lealdade comum à ordem 
estabelecida”. Com o início da industrialização, a aristocracia cinde-se em 
“realistas”, que admitem a mudança e tentam controlá-la a fim de preservar 
o essencial da ordem tradicional, e “tradicionalistas”, que resistem a 
qualquer transformação. Se os “realistas” ganham o controle do processo de 
industrialização, “a ênfase recai no poder pessoal, o que envolve a 
perpetuação da família predestinada a governar e da classe dentro da qual se 
realizam alianças e se recrutam elementos pata os postos de administração. 
O sistema repousa sobre a tradição e, em última análise, sobre a força [...] O 
sistema político é paternalista – o Estado paternalista – e da mesma forma o 
econômico: a administração paternalista. Deve-se cuidar do operário, que, 
do seu lado, deve ser leal. Ele depende do diretor, para a sua orientação e 
bem-estar. Detesta-se a ideia de tensão entre o administrador da empresa e o 
empregado; a “harmonia” é considerada imprescindível. A formulação de 
normas fica tanto quanto possível nas mãos dos administradores; as 
prerrogativas da administração são sagradas. Tanto o sistema social como o 
econômico possuem uma hierarquia nítida de superiores e subordinados, 
com uma série de direitos e obrigações recíprocos” (págs. 52-53). “A elite 
dinástica tende a depender, para o recrutamento da mão-de-obra, de 
relações tribais e de família. Da mesma forma favorecerá empregados 
dóceis e leais, ao invés de favorecer necessariamente os mais produtivos. 
Essa elite valoriza expedientes paternalistas para prender o operário à 
empresa...” (pág. 187).  

Constituindo as relações de trabalho, e em especial o sindicalismo, o 
centro do nosso interesse, arriscando-nos embora a alongar demasiadamente 
as citações, convém examinarmos o que os autores dizem a este respeito, 
ainda no caso da elite dinástica. Na sociedade liderada por essa elite, com o 
curso da industrialização, “as frustrações e as tensões dos novos 
trabalhadores industriais tendem a se organizar sob o princípio da 
                                                                                                                                       

estabelece-se um sistema de democracia industrial, no qual a administração e os empregados 
além de participarem do processo de criação de normas, cooperam na melhoria da eficiência 
e no aumento da produção. Denominamos esse tipo de administração ‘democrática-
participante’ (‘democratic-participative’ management)” (pag. 119). 
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consciência e do conflito de classes. Uma transformação drástica da antiga 
ordem é o objetivo da classe operária. [...] O abismo é tão largo, os contatos 
sociais na base da igualdade tão infrequentes, a mobilidade vertical tão rara, 
que o protesto dos operários cristaliza-se ao redor do antagonismo à antiga 
ordem e aos seus representantes nos locais de trabalho”. [...] “As 
organizações trabalhistas predominantes na sociedade liderada pela elite 
dinástica permanecem-lhe estranhas: não se ajustam, nem se conformam 
com a sua visão paternalista...” – (págs. 212, 215).  

Esse quadro, descrito em Industrialism and Industrial Man, ajuda-
nos a ver numa perspectiva mais larga os resultados de nossa investigação 
monográfica. O nosso propósito, por ora, foi mostrar que essas análises de 
Kerr e seus colegas põem em particular relevo a importância de estudar, as 
práticas administrativas industriais e, por conseguinte, as relações de 
trabalho nas quais se baseiam, colocadas na perspectiva mais ampla da 
organização social global, para cuja compreensão, segundo esses autores, 
tem singular significação o conceito de elite industrializadora.  

É necessário, porém, assinalar que essa orientação rnetodológica, 
quando se coloca a questão da transformação das relações de trabalho, não 
significa apenas colocá-las como parte da comunidade global. Faz-se 
mister, além disso, ver a comunidade no quadro mais geral do 
desenvolvimento econômico e social de toda a sociedade. Nessa 
perspectiva, a mudança das relações de trabalho locais torna-se um 
componente do processo de desintegração de toda a ordem tradicional no 
Brasil, decorrente daquele desenvolvimento.  

II 

Patrimonialismo e Burocracia  

As análises de Max Weber1 são de grande relevância, uma vez aceito 
ser imprescindível verem-se as relações de trabalho inseridas na 
organização social da comunidade. As categorias utilizadas por Kerr, 

                                                           
1 Economia y Sociedad, principalmente vol. IV, capítulos 1, 6, 7 e 8; guiamo-nos, também, 
pela exposição de Reinhard Bendix em Max Weber: An Intellectual Portrait, Londres: 
Heinemann, 1960 (especialmente Parte III: “Domination, Organization and Legitimacy: Max 
Weber’s Political Sociology”, pags. 287-459); ver também o nosso artigo “O processo 
histórico e Max Weber”, in Sociologia e História: Quatro Precursores Brasileiros e Três 
Filósofos da História, São Paulo: Instituto de Sociologia e Política, s/d., pags. 71-91. 
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Dunlop, Harbison e Myers têm claro parentesco com os tipos ideais 
weberianos de autoridade e de dominação, tais como o patrimonialismo e a 
burocracia.  

Há uma relação de autoridade, tanto pela constatação dos fatos de 
ordens serem dadas e de obediência ser prestada, como pela crença, por 
parte de governante e governados, na sua legitimidade. O domínio legítimo 
requer, para o seu exercício, um corpo de servidores ou um quadro 
administrativo (Verwaltungsstab), a menos que se trate de grupos pequenos 
e localizados. Para Weber, a crença na legitimidade da dominação é 
fundamental porque contribui para a estabilidade da relação de autoridade, e 
daquela crença decorrem diferenças reais entre os sistemas de domínio.  

Conforme os princípios de legitimação é que se distinguem os três 
tipos ideais de autoridade. Desses, nos interessam apenas dois, a autoridade 
racional-legal e a autoridade tradicional.  

A autoridade tradicional é legítima, porque se crê que “sempre 
existiu”. A autoridade é pessoal e o senhor que a exerce o faz devido a um 
status herdado. Suas ordens são legítimas porque se conformam com o 
costume. Possui, entretanto, também a prerrogativa da decisão pessoal livre. 
Os súditos ou seguidores o obedecem por lealdade pessoal ou pela 
ascendência tradicional. O “quadro administrativo” característico desse 
sistema de domínio constitui-se de servidores da casa do senhor, parentes e 
favoritos, no caso da variante patrimonialista da autoridade tradicional, ou 
de vassalos a ele ligados por uma relação contratual de lealdade, no caso do 
feudalismo. 

No domínio patrimonialista, que mais nos interessa, o senhor trata a 
administração como coisa particular sua, selecionando servidores e 
atribuído-lhes tarefas específicas, de momento a momento, na base da 
confiança pessoal, sem estabelecer para eles delimitação clara de funções 
ou uma dada divisão de trabalho. Os membros do quadro administrativo, 
por seu lado, vêem as tarefas administrativas como parte do seu dever de 
respeito e obediência; seus “direitos” são na realidade privilégios, 
livremente concedidos e retirados pelo senhor. Podem tratar os súditos tão 
arbitrariamente como são tratados, contanto que não firam os interesses do 
senhor ou não violem a tradição.  
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Por outro lado a autoridade legal é a que decorre da crença em um 
sistema de normas gerais, aplicado conforme determinados princípios, 
sistema válido para todos os membros da associação. A concepção básica é 
de que qualquer norma legal pode ser criada ou modificada, se o for pelos 
procedimentos considerados corretos e válidos. No caso, a autoridade é 
estritamente impessoal. A obediência não é prestada à pessoa do superior, 
deve-se ao fato de ter ele sido indicado ou eleito, por procedimentos legais. 
Em última análise, a autoridade deriva da “ordem” racional-legal e não de 
pessoas.  

Esses princípios também se aplicam à organização burocrática que 
implementa o sistema legal de dominação. Algumas das suas principais 
características são:  

(1) as atividades da organização são conduzidas de maneira regular e 
contínua, de acordo com um sistema geral de normas, por órgãos 
administrativos caracterizados pelos seguintes atributos:  

a) os deveres de cada funcionário são delimitados por 
critérios impessoais;  

b) cada funcionário tem a autoridade necessária para exercer 
suas atribuições; e  

c) os meios de coerção de que dispõe são estritamente 
delimitados e as condições sob as quais o seu emprego é legítimo são 
claramente definidas;  

(2) a responsabilidade e autoridade de cada funcionário fazem parte 
de uma hierarquia de cargos; aos superiores cabe a supervisão 
dos inferiores e a estes cabe o direito de recurso;  

(3) as atividades, o local de trabalho, o equipamento e o dinheiro da 
organização são separados das atividades, domicílios e 
propriedades particulares;  

(4) as tarefas administrativas, pelo menos as especializadas, 
pressupõem em geral treinamento especializado; e 

(5) a administração baseia-se em documentos escritos. 

Weber considera que, esta forma de organização é fundamental no 
mundo moderno; ela caracteriza não apenas a máquina administrativa 
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estatal, como em geral todas as grandes organizações da sociedade 
contemporânea, principalmente a Igreja e as grandes sociedades anônimas. 
Para ele a organização burocrática é tecnicamente superior a todas as outras 
formas, pela sua “precisão, presteza, ausência de ambiguidade, 
conhecimento dos arquivos, continuidade, discrição, unidade, subordinação 
estrita, redução de atritos e de desperdícios materiais e pessoais”.2 

Dois pontos da sua análise principalmente precisam ser lembrados:  

a) a civilização moderna, afirma ele, exige que o 
funcionamento da administração seja previsível. A organização burocrática 
rege-se por normas gerais. “A sua natureza específica [...] desenvolve-se 
tanto mais perfeitamente quanto mais “desumanizada” for, quanto mais 
consegue eliminar da sua ação o amor, o ódio e todos os elementos 
puramente pessoais, irracionais e emocionais que escapam ao cálculo”;3 

b) o tipo burocrático, mais do qualquer outro, garante 
continuidade de funcionamento, pois as atividades necessárias à execução 
dos objetivos da organização fazem parte das atribuições de cargos, não 
estando na dependência de indivíduos particulares, e esses cargos devem ser 
preenchidos segundo critérios impessoais.  

O contraste com a organização patrimonialista é nítido. Nessa, como 
vimos, as funções e os poderes são distribuídos pelo senhor, de momento a 
momento. A definição das obrigações de obediência e da vontade arbitrária 
do chefe é imprecisa e difusa, e principalmente tais obrigações e autoridade 
são sempre pessoais.  

Tanto o esquema teórico de Max Weber como as categorias 
utilizadas nas pesquisas incluídas no projeto dirigido por Kerr e seus 
colegas permitem o estudo das relações de trabalho de empresas industriais, 
como parte da estrutura de dominação da sociedade em que essas empresas 
se inserem.  

                                                           
2 Economia y Sociedad, vol. I, pag. 103. 
3 Ibid., pags. 104-5. 
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Na análise das relações industriais nas duas comunidades, que 
constitui objeto da primeira parte desta monografia, utilizamo-nos das 
categorias weberianas de autoridade, de patrimonialismo e de burocracia.4 

Podemos agora resumir a orientação da pesquisa aqui relatada:  

a) teve por objetivo a caracterização sociológica das relações 
industriais em empresas, em duas comunidades brasileiras, onde o 
tradicionalismo da organização social ainda se faz sentir com bastante 
nitidez;  

b) essas relações de trabalho foram consideradas como parte 
da organização social da comunidade e esta última, por seu turno, foi 
colocada no contexto da sociedade global em mudança;  

c) o interesse nas relações e na organização social foi 
analítico, isto é, procurou-se constatar a medida em que exibem 
características de determinados tipos puros de autoridade e de dominação;  

d) a enfocação foi dinâmica, procurando-se evidenciar os 
principais fatores responsáveis pela mudança da natureza daquelas relações.  

A perspectiva adotada permitiu-nos, assim, caracterizar a crise nas 
relações de trabalho de comunidade tradicionais – vale dizer, partes do 
Brasil Arcaico – como componente do processo geral de desenvolvimento 
da Sociedade Brasileira.  

                                                           
4 Vários estudos, nos últimos quinze anos, de órgãos públicos e de empresas econômicas, 
utilizam-se da análise weberiana de burocracia. Entre outros podemos citar o de Mário 
Wagner Vieira da Cunha, Burocratização das Empresas Industriais (São Paulo, 1951), sobre 
uma fábrica da indústria farmacêutica de São Paulo, o de Alvin W. Gouldner, Patterns of 
Industrial Bureaucracy (Londres: Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1955), sobre uma fábrica e 
uma mina nos Estados Unidos, o de Roy G. Francis e Robert C. Stone, Service and 
Procedure In Bureaucracy: A Case Study (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 
1956) e o de Peter M. Blau, The Dynamics of Bureaucracy: A Study Interpersonal Relations 
in two Government Agencies (Chicago: The University of Chicago Press, 1955), sobre 
órgãos governamentais americanos, e o que executamos, em colaboração com May Nunes de 
Souza, “Informação e Organização: Estudo de uma empresa industrial” (incluído no nosso 
livro, Sociedade Industrial no Brasil, São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1964, pags. 96-
133), sobre uma empresa da indústria metalúrgica em São Paulo. Nessas pesquisas, 
entretanto a análise se limita à estrutura interna da organização, não relacionando a sua 
hierarquia de autoridade com as relações de dominação no nível da comunidade, como é 
feito neste trabalho. 
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CAPÍTULO II  

AS COMUNIDADES  

I  

O Passado  

As duas cidades vizinhas Sobrado e Mundo Novo que estão situadas 
na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, distam uma da outra, por 
estrada de rodagem, apenas 21 quilômetros. Considerações sobre o seu 
passado – o povoamento da região, a estrutura social que se erigiu sobre a 
cultura do café, e, depois, as transformações ocorridas no século atual em 
sua economia rural – serão úteis para a compreensão da mão-de-obra fabril, 
predominantemente de origem rural, e das relações industriais existentes 
nas comunidades.  

O povoamento da região, conta-nos Orlando Valverde, deu-se a partir 
de 1830, como um movimento resultante do surto cafeeiro. “Este 
movimento”, escreve, “é mais do que gêmeo, é xifópago do que se verificou 
no Médio Paraíba. Tem com este ligações espaciais – regiões contíguas; 
históricas – na mesma época: a partir da década de 1830; econômicas – o 
mesmo produto comercial: o café; a mesma estrutura agrária e social: o 
latifúndio patriarcal, aristocrata e escravocrata; demográficas e raciais – o 
estoque luso-brasileiro vindo do centro de Minas, superposto à camada 
escrava de negros africanos”. Este povoamento atingiu a área imediata das 
duas comunidades na década de 1850, quando Sobrado assumiu papel de 
capital da região cafeicultora recém-aberta.1  

Constituiu-se lá, com fundamento na economia do café, uma 
sociedade latifundiária e escravocrata, de cunho patrimonialista. 

                                                           
1 Orlando Valverde, “Estudo Regional da Zona da Mata de Minas Gerais”, Revista 
Brasileira de Geografia, Ano XX, nº 1 (janeiro-março de 1958), pags. 3-82. A citação é da 
pag. 27. Ver também sobre o povoamento da área: Manuel Correia de Andrade, Aspectos 
Geográficos da Região de Ubá, São Paulo: Associação dos Geógrafos Brasileiros, Avulso nº 
1, 1961, pags. 31-35. 




