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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. 
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Examinemo-la, rapidamente, nos níveis da fazenda e da comunidade local, 
e, depois, nas suas vinculações com a sociedade nacional.2 

No alicerce dessa sociedade encontramos o escravo, instrumento vivo 
de trabalho, vigiado e disciplinado pelos capatazes e feitores – o “quadro 
administrativo” do senhor rural. Afirma C. A. Taunay, num manual de 
agricultura publicado na primeira metade do século XIX, que deve o senhor 
de escravos ser o “chefe benevolente de um pequeno reinado” e acumular 
“as atribuições de legislador, magistrado, chefe, juiz e às vezes verdugo...”.3 
Diz Stanley J. Stein sobre Vassouras do século passado: “Todos os 
habitantes das fazendas – a esposa do fazendeiro, seus filhos e filhas, 
sobrinhos e sobrinhas, parentes que dele dependiam, agregados, feitores e 
escravos – deviam obediência ao fazendeiro. Até mesmo as autoridades 
municipais evitavam qualquer violação da grande suserania do proprietário 
rural”.4 Ao redor da grande fazenda cafeeira gravitavam sitiantes, 
arrendatários, agregados, vendeiros de estrada – antigos posseiros ou 
escravos manumissos – todos “reduzidos”, conforme diz um fazendeiro em 
1855, “à dependência dos grandes fazendeiros”.5 Os agregados eram 
tolerados pelos grandes proprietários, pois lhes forneciam apoio nas 
eleições e mão-de-obra quando suas terras dela precisavam; submetiam-se 
às suas determinações no referente ao que plantar e, quando convinha ao 

                                                           
2 Na falta de estudo histórico da região das comunidades, objeto desta tese, recorremos, para 
esta caracterização da estrutura social no Império e na Primeira República, ao trabalho, por 
todos os títulos louvável, de Stanley J. Stein sobre Vassouras (Vassouras: A Brazilian Coffee 
County, 1850-1900, Cambridge: Harvard University Press, 1957). Claro que nos utilizamos 
de seus dados no grau de generalidade com que se aplicam a todo o Vale do Paraíba e à Zona 
da Mata, regiões desbravadas pelo café durante o Império (ver citação de Valverde, supra). 
Há uma defasagem na história econômica de Vassouras relativamente à de Sobrado e Mundo 
Novo: enquanto o desenvolvimento da cultura do café naquela dá-se desde os princípios do 
século XIX, atinge o seu apogeu na década de 1850-1860 e entra em decadência no último 
quartel do século, na região que estudamos, a cultura do café, como ficou dito, inicia-se nos 
meados do século passado e entra em decadência nas primeiras décadas do atual. 
As citações foram tiradas da tradução do livro de Stein (Grandeza e Decadência do Café no 
Vale do Paraíba. Com Referência Especial ao Município de Vassouras, Tradução de Edgar 
Magalhães, São Paulo: Editora Brasiliense, 1961). 
3 C.A. Taunay, Manual do Agricultor Brasileiro, Obra Indispensável a Todo o Senhor de 
Engenho, Fazendeiro e Lavrador, 2ª edição, Rio de Janeiro: 1839, pag. 4, apud, Stein, op. 
cit., pag. 162, nota 12. 
4 Stein op. cit., pag. 177. 
5 Idem, pag. 57. 
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fazendeiro, tinham destruídos seus casebres e eram “expulsos” da sua 
propriedade.  

Todos os homens livres dessa sociedade eram liderados por pequeno 
grupo de grandes proprietários que, com suas parentelas, dominavam 
econômica, social e politicamente a comunidade local, por meio das 
eleições, da administração judiciária (pois eram eleitos juízes de paz), e pela 
sua qualidade de oficiais da Guarda Nacional.6 

Na Zona da Mata, à “nobreza do café”, escreve Valverde, “vieram 
muito cedo juntar-se, na camada superior da sociedade [ ... ] descendentes 
de tradicionais famílias mineiras, que passaram a controlar toda a vida 
econômica, política e social da região até o fim da Primeira República 
(1930)”.7 

No Segundo Império, o prestígio e o poder político do fazendeiro de 
café, na vida nacional para citar apenas alguns aspectos, refletia-se nos 
títulos de nobreza a ele atribuídos pela Monarquia, na legislação toda ela 
voltada para a proteção da propriedade fundiária (leis referentes a hipotecas, 
por exemplo), na política creditícia do governo central, principalmente 
quando as propriedades de café se desvalorizavam pelo final do século,8 e, 
em suma, no caráter mesmo da administração imperial, que alcançava 
praticamente, só “reduzidos setores funcionais e áreas territoriais diminutas 
[...] o mais [restando] entregue”, nas palavras de Mário Wagner Vieira da 
Cunha, “ao poder dos clãs locais”; voltava-se assim essa administração para 
a Corte e as cidades, para o comércio exterior e para as ferrovias e portos 
que a ele serviam, amoldando-se aos interesses dos grandes proprietários 
rurais e da burguesia comercial.9 

                                                           
6 Idem, pags. 143-144. 
7 Op. cit., pag. 30. 
8 Stein, op. cit., especialmente pags. 285-299. 
9 Mário Wagner Vieira da Cunha, O Sistema Administrativo Brasileiro, 1930-1950, Rio de 
Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1963, especialmente pags. 13-16 e 30-
33. A citação é da pag. 32. 
Sobre as relações dos dois setores da classe dominante, no Império, citados no trecho acima, 
assevera ainda o referido autor que quando o comércio de escravos, “por força da 
intervenção inglesa, se tornou pràticamente inoperante, a burguesia comercial perdeu forças 
que ia ganhando sobre os senhores rurais do açúcar e dispôs-se, no Sul, a apoiar a ascensão 
da burguesia rural que se forma com a expansão do café no Vale do Paraíba do Sul, e, mais 
tarde, nas terras roxas do Estado de São Paulo” (pag. 14). Convém notar que não se procura 
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Com a Abolição e a República,·manteve-se a supremacia da grande 
propriedade. Conquanto o estabelecimento do vínculo monetário nas 
relações de trabalho e, mormente, a liberdade de movimentos do ex-
escravo,10 sejam modificações da maior importância, nas suas 
consequências últimas, estabeleceu-se um modus vivendi entre o 
proprietário de terras e o trabalhador rural, desviando-se muito pouco das 
condições rurais anteriores. As dificuldades de obtenção de meios de 
pagamento aos trabalhadores por parte do fazendeiro, a dependência 
econômica dos libertos para com aquele, prevalecente num regime de 
grandes propriedades, e outros fatores tais como a escassez de mão-de-obra, 
a resistência à disciplina e à intensidade do trabalho da escravatura, foram 
forças das quais resultaram, logo nos primeiros anos após a libertação dos 
escravos, relações e condições do trabalho, que ainda hoje, como se verá 
                                                                                                                                       

aqui dizer que a política imperial era puro reflexo das estruturas locais de poder, existentes 
no país. Há que distinguir, entre essas, as situadas em “áreas dominantes” da economia das 
“marginais”. Fernando Henrique Cardoso, cujo estudo trata da constituição da sociedade 
patrimonialista no Rio Grande do Sul e de seu caráter peculiar (a influência dos grupos 
pilhadores de fronteira e da pressão da ordem militar sobre a civil), coloca bem a questão. 
Mostra ele como a ação do Estado Patrimonialista de Portugal, pela distribuição de cargos 
para a coleta de impostos e para a administração da justiça e pela distribuição de cargos 
eclesiásticos, fortalece a camada estamental dos senhores locais e como se lançaram desta 
maneira as bases “para o desenvolvimento da sociedade latifundiária escravocrata e pastoril 
do Rio Grande do Sul, mais próxima do patrimonialismo-patriarcal que do patrimonalismo-
estatal”. Mas, e isso é que é para nós agora importante, Fernando Henrique Cardoso ressalta 
o fato de serem os interesses econômicos da camada senhorial rio-grandense – baseada, 
como era, num produto de consumo interno – subordinados aos dos “grupos senhoriais das 
outras áreas do Império, graças sobretudo às manipulações de que estes últimos eram 
capazes com relação ao Poder Central, mormente no que diz respeito à tributação” e, 
portanto, que “pelo menos no caso do Rio Grande do Sul, a ideia vulgar de que sobre o chefe 
local estruturava-se a pirâmide de poder, cujo ápice (o aparelho Estatal Central) meramente 
refletia o equilíbrio ou as tensões da base, parece ser insuficiente para explicar a dinâmica da 
política de facções da política econômica imperial” (Fernando Henrique Cardoso, 
Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional: O Negro na Sociedade Escravocrata do Rio 
Grande do Sul, São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1962, pags. 83-119 e 168-186. As 
citações são das pags. 119, 181 e 183). As regiões cafeeiras do Vale do Paraíba e da Zona da 
Mata, e, mais tarde, as de outras áreas de São Paulo, constituíam o fulcro da economia e, por 
conseguinte, o da política imperial. 
10 “O Treze de Maio deu ao ex-escravo liberdade de movimentos, liberdade de escolher o seu 
patrão e o seu lugar de residência, conquanto não lhe tenha dado um lote de terra para 
cultivar. Muitos libertos com suas companheiras e crianças frequentemente preferiam 
mudar-se, da sede, para longe da vigilância e do patriarcalismo do senhor, que constituíam as 
formas exteriores do cativeiro” (Stein, op. cit., pags. 322-329). 
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adiante, continuamos a encontrar na área das comunidades de nosso estudo. 
Escreve Stein, sobre Vassouras: “Além das turmas de camaradas 
assalariados, os fazendeiros experimentaram colonos-parceiros, colonos-
empreiteiros, os arrendatários de pequenas glebas”.11 Desenvolveram-se o 
pagamento a molhado e a seco, os armazéns de fazenda (diminuindo a 
necessidade do numerário escasso), os empreiteiros de turmas de 
trabalhadores etc. Após os primeiros anos, “a organização do trabalho nas 
fazendas cristalizou-se sob a forma da parceria, suplementada pelo emprego 
de camaradas”.12  

Nas ligações de estrutura social local com a nacional, vemos na 
Primeira República o desenvolvimento, a partir dos clãs locais, e de forma 
mais clara e pronunciada do que no final do Império, das oligarquias rurais 
regionais. “O federalismo [...] significa o processo pelo qual se fortaleceu e 
surgiu à plena luz o poder das oligarquias regionais. [...] A Nação é 
entendida como um equilíbrio ou armistício entre grupos locais de poder”.13 
Deixamos para tratar depois as vinculações entre tais fenômenos político-
administrativos e as relações de trabalho.14 

A economia da região sofre a partir do início deste século grandes 
transformações. Desde então, os cafezais haviam entrado em decadência e, 
nas terras cansadas, a pecuária extensiva havia-se tornado recompensadora, 
principalmente com a evolução dos meios de transporte, ligando a zona aos 
centros consumidores.  

Nos arredores de Sobrado, a criação de gado, que antes existia como 
atividade secundária, começa por volta de 1910-1912 a sobrepujar o café. 
Primeiro a pecuária de corte, em seguida, especialmente depois da Segunda 
Guerra Mundial, a leiteira. Hoje domina o latifúndio, via de regra, 
essencialmente criador de gado leiteiro, mesmo quando a agricultura ainda 
está desenvolvida. Ao lado do café – cujo cultivo é compensador – fez 
progresso a cultura do arroz de brejo. Em Mundo Novo, o empobrecimento 
das áreas rurais foi ainda maior. A distância do mercado fez com que os 
pastos, em que se transformaram as antigas fazendas de café, fossem 
utilizados para a pecuária de corte, ao invés de gado leiteiro. Excetuadas 
                                                           
11 Idem, pags. 319-320. 
12 Idem, pag. 325. 
13 Mário Wagner Vieira da Cunha, op. cit., pag. 16. 
14 Ver abaixo, pag. 59. 
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duas áreas, uma faixa de pequenas propriedades, outra de canaviais 
pertencentes à usina de açúcar da cidade, toda a zona é caracterizada pelos 
latifúndios de criação de gado para corte.  

Por outro lado, a libertação de capitais acarretada pela abolição do 
tráfico de escravos, e depois pela Lei Áurea, propiciou investimentos em 
outros ramos de negócio, inclusive em indústrias. Data do final do século o 
início do desenvolvimento industrial de Juiz de Fora e de várias cidades 
menores da região, inclusive de Mundo Novo e, posteriormente, na terceira 
década deste século, de Sobrado. A decadência agrícola contribuiu para o 
progresso dessas cidades, graças ao afluxo de mão-de-obra, na medida em 
que as condições no campo iam se deteriorando. A zona rural se despovoa, 
enquanto as cidades continuam o seu desenvolvimento. Como fatores 
contribuintes para o aparecimento da atividade industrial nas duas cidades, 
além da facilidade de mão-de-obra, devem ser mencionadas também a 
libertação de capitais antes aplicados na agricultura, a chegada da ferrovia 
em 1877 e, em 1906, a constituição de uma companhia hidroelétrica.15 

Como a desorganização da agricultura, provocada pelo declínio do 
café, foi maior em Mundo Novo, a facilidade de obtenção de trabalhadores 
na cidade foi maior. Em 1905, vinte anos antes de Sobrado, instalou-se 
naquela cidade a primeira fábrica de tecidos, por iniciativa de família 
relativamente recente na comunidade, enriquecida no comércio. 
Posteriormente, a partir de 1936, estabeleceram-se na cidade outras 
indústrias, havendo hoje quatro fábricas têxteis e uma de papel, todas em 
mãos dos membros de uma só família. Uma usina de açúcar completa as 
principais empresas da comunidade. Em 1958, essa cidade possuía mais de 
2200 operários numa população total de 12000 habitantes (censo de 1950).  

Sobrado, por sua vez, cuja população somava 10000 habitantes em 
1950, possui hoje uma única fábrica de fiação e tecelagem, com 
aproximadamente 900 operários, estabelecida em 1925 por família 
tradicional da comunidade, proprietária de grandes extensões de terra (ver 
quadro X, adiante). 

                                                           
15 Quando não se acham citadas as fontes, os dados foram colhidos durante a pesquisa em 
entrevistas e documentos não publicados. 
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II 

A Organização Social Rural 

Um exame mais detido da estrutura social e das condições de 
trabalho prevalecentes hoje no campo é necessário, pois, dada a origem 
rural do operariado dos dois núcleos urbanos, essa estrutura e essas 
condições têm clara relevância para a compreensão das relações industriais. 
Além disso, mostra também a permanência nos dias de hoje do 
patrimonialismo no campo. Utilizar-nos-emos, nesse exame, além de dados 
dos recenseamentos, da caracterização socioeconômica feita por Oracy 
Nogueira da zona rural de Sobrado.1 

Toda a região é dominada por latifúndios, cuja atividade 
predominante é, hoje, como já foi dito, a pecuária leiteira na região de 
Sobrado e pecuária de corte na de Mundo Novo. O Quadro I, referente à 
distribuição de estabelecimentos e da área por eles ocupada, segundo seu 
tamanho, é esclarecedor. Nota-se sem dificuldade por esses dados a 
tendência para a concentração da terra em grandes propriedades, a par, no 
outro extremo da escala, de uma multiplicação de minifúndios. Em Mundo 
Novo de um estabelecimento rural de mais de 500 ha em 1940, passamos a 
ter 21 em 1950. Em Sobrado, os estabelecimentos nesse grupo de área 
sobem de 31 a 38, no mesmo período. Ao mesmo tempo, em ambos 
municípios, multiplicam-se os estabelecimentos de minúscula área: de 104 
estabelecimentos de menos de 10 ha para 229, em Mundo Novo, e de 74 
para 109 em Sobrado. Com a utilização de uma medida mais precisa do 
índice de concentração da propriedade fundiária, a saber, qual a 
porcentagem de estabelecimentos que ocupam 50% do total da área de 
todos os estabelecimentos, tem-se o reflexo quantitativo desse movimento 
de concentração. Assim, vemos que em Mundo Novo, enquanto no início 
do período, 17% dos estabelecimentos ocupavam 50% da área total, em 
1950, bastavam para isso 10% dos estabelecimentos. Em Sobrado, as 

                                                           
1 Trata-se de parte de um estudo de caracterização socioeconômica e cultural de Sobrado, 
feito por Oracy Nogueira, para a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo e 
que ainda não se acha publicado. O autor cedeu-nos porém gentilmente o manuscrito para 
consulta. Este abrange alguns capítulos, inclusive um sobre “A Zona Rural” e outro sobre “A 
Estratificação Social”. 
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porcentagens correspondentes são 16% em 1940, e apenas 12% em 1950.2 
Esta concentração possivelmente não representa tendência unilinear. 
Devemo-nos lembrar da hipótese de Caio Prado Júnior, no sentido de que 
os períodos de concentração e desconcentração da propriedade fundiária no 
Brasil alternam-se na dependência das vicissitudes do produto de alta 
expressão comercial de cada região rural.3 Com a decadência do café, na 
Zona da Mata, acentuou-se a partilha das terras pela sucessão hereditária, 
apenas para novamente se agregarem em grandes propriedades, com a 
expansão da pecuária, nas últimas décadas.4 

A estratificação social e as condições de trabalho no campo refletem 
a história econômica. Oracy Nogueira, baseado em amostra da população 
rural,5 e utilizando como critérios de estratificação social (a) o padrão de 
vida (medido por um índice de conforto doméstico) e (b) o grau de 
dependência e vulnerabilidade à exploração econômica, não só caracteriza 
as várias classes rurais de Sobrado, como estima as parcelas que cada uma 
constitui da população rural total. São esses resultados que apresentamos 
esquemàticamente no Quadro II.  

A propriedade fundiária é o fundamento da hierarquização social. Os 
donos de terra, afirma Oracy Nogueira, apresentam, face aos que não a têm, 
origem social e um “ethos” comuns. Descendem, em sua maioria (possuam 
extensas glebas ou pequenos lotes), de antigos fazendeiros do município. A 
propriedade da terra – aliada a vínculos de parentesco, origem social e 
étnica similar e a velhas tradições – resulta em “uniformidade de atitudes e 
concepções a respeito do mundo social e de sua própria posição neste, que 
os põem à parte da massa trabalhadora do campo, como se nenhuma 

                                                           
2 Ver a discussão dos índices de concentração econômica e o procedimento de cálculo de 
Raynal, que foi o que utilizamos, no artigo “À Propos de la Répartition des Terres en France. 
La Notion de Concentration Économique”. Études et Conjenctures. Économie Française, VI, 
nº 5 (setembro-outubro de 1951), pags. 62-77. Nos nossos cálculos fizemos interpolações 
simples, que para os nossos objetivos eram suficientes. 
3 Caio Prado Júnior, “Contribuição para a Análise da Questão Agrária no Brasil”, Revista 
Brasiliense, nº 28 (março-abril, 1960), pags. 163-238 (especialmente pags. 199-209). 
4 Oracy Nogueira documenta diversos casos de fragmentação de grandes propriedades pela 
ação do mecanismo da partilha igualitária (“A Zona Rural”). 
5 Levantamento da população de uma amostra das propriedades rurais (50 estabelecimentos, 
133 domicílios) de um distrito do município de Sobrado, acrescida de 97 domicílios de três 
fazendas situadas fora deste distrito; o levantamento foi realizado de outubro de 1957 a 
janeiro de 1858. 
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diferença no valor das respectivas terras pudesse separar tanto os 
proprietários entre si quanto o ser senhor mesmo de um pequeno sítio, que 
não dispense o proprietário dos mais pesados trabalhos manuais, o distancia 
do trabalhador que não dispõe de seu quinhão”.6 

Quadro I – número e área dos estabelecimentos agropecuários, segundo grupos de 
área, de Mundo Novo e Sobrado, em 1940 e 1950 

Grupos de área 

Mundo Novo Sobrado 
1940 1950 1940 1950 

Nº 
Área 
ha. 

Nº 
Área 
ha. 

Nº 
Área 
ha. 

Nº 
Área 
ha. 

DADOS 

ABSOLUTOS 
Menos de 
10ha. 104 625* 229 1.229 74 514* 109 680 
10 a 99ha. 616 23.984 606 22.656 659 27.435 536 23.263 
100 a 499ha. 148 22.369 146 29.676 204 44.525 200 43.238 
500ha. e 
mais 

1 2.277* 21 22.402 31 21.702* 38 39.288 

TOTAL 869 49.255 1.002 75.963 968** 94.176 883 106.469 
PERCENTAGENS 

Menos de 
10ha. 12,0 1,3 22,8 1,6 7,6 0,6 12,3 0,6 
10 a 99ha. 70,9 48,7 60,5 29,8 68,1 29,1 60,7 21,9 
100 a 499ha. 17,0 45,4 14,6 39,1 21,1 47,3 22,7 40,6 
500ha. e 
mais 

0,1 4,6 2,1 29,5 3,2 23,1 4,3 36,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Estimativa. Alguns dados de área foram omitidos pelo censo de 1940, no 
caso de um ou dois estabelecimentos de grande área e de alguns minifúndios, 
a fim de se evitar identificação. Como essas áreas se acham incluídas nos 
totais, foi possível estimá-las, com margem de erro desprezível. 
** Omissão de um estabelecimento por não ter sido obtida a sua área. 
Fonte: Censos de 1940 e 1950. 

                                                           
6 “A Estratificação Social”. 
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Quadro II – Classes rurais de Sobrado 

Classe rural e sua caracterização Percentagem da população rural total 
I – GRANDES PROPRIETÁRIOS 

Em geral absenteístas; propriedades 
de 300ha. ou mais; população 
permanente na propriedade; 10 ou 
mais domicílios; padrão de vida: 
triplo ou mais do dos trabalhadores 
(abastado) 

1 

II – PROPRIETÁRIOS MÉDIOS MAIORES 
Propriedades de 100 a 300ha.; 3 a 9 
domicílios permanentes nas terras; 
padrão de vida igual ao dobro do dos 
trabalhadores sem terra 
(remediado) 

3 

III – PROPRIETÁRIOS MÉDIOS MENORES 
Propriedades de 25 a 100ha.; 1 a 2 
domicílios permanentes; padrão de 
vida sem diferença consistente do dos 
trabalhadores sem terra 
(rústico) 

10 

IV – PEQUENOS PROPRIETÁRIOS 
Propriedades de 10 a 25ha.; apenas 
um domicílio nas terras; padrão de 
vida sem diferença consistente do dos 
trabalhadores sem terra 
(rústico) 

9 

V – TRABALHADORES SEM TERRA 
(inclusive proprietários de menos de 

10ha. de terra) 

77 

A - Administradores (3) 
B – “Ambulantes” ou 
“enxadeiros”, na maioria 
constituídos de minifundiários 
residentes no meio rural 

(9) 

C – Colonos, parceiros e 
assalariados residentes nos 
estabeleciments rurais 

(65) 

Total 100% 

Fonte: adaptado de Oracy Nogueira, A Estratificação Social. 
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Esta comunidade de hábitos, perspectivas, ideais e preconceitos – 
destacando-se este consenso nas atitudes relativas aos trabalhadores rurais – 
não nos deve, porém, levar a esquecer a estrutura de poder, que estratifica a 
camada de proprietários. A pequena propriedade só é viável, sob as 
condições econômicas vigentes, quando é bem provida de terra boa, terra de 
vargem, propícia para a agricultura. Isto não é frequente. Os pequenos 
sitiantes em tudo ficam numa dependência desvantajosa em relação ao 
grande fazendeiro, inclusive por falta de meios de transporte para a 
comercialização dos seus produtos agrícolas e do leite, quando acontece 
terem gado. A subordinação, como aponta Oracy Nogueira, além de 
econômica, é também política.7 Ajunte-se ainda que esta situação de 
dependência em relação aos grandes proprietários não se limita aos 
sitiantes. Estende-se, porém, em maior ou menor grau e sob outras 
modalidades (no que diz respeito, por exemplo, a problemas de 
financiamento ou de obtenção de providências governamentais), mesmo aos 
proprietários médios maiores. Entender-se-á, assim, em todo o seu 
significado, a predominância social, econômica e política dos grandes 
fazendeiros. 

Isto pôs to, examinemos a situação dos que não têm terra, entre os 
quais devemos incluir aqueles cuja terra, de menos de 10 hectares, é 
insuficiente para o seu sustento, obrigando-os a suplementá-lo pelo trabalho 
assalariado em terra alheia. Quanto a uns e a outros, a dependência em 
relação aos patrões é quase absoluta.8 

Descendem todos, nesse último grupo, em parte de proprietários, em 
parte de ex-escravos e de outros trabalhadores, que jamais tiveram terra.  

Os minifundiários (proprietários de menos de 10 hectares), 
constituem no Quadro II o grupo de trabalhadores que, embora residentes 

                                                           
7 “Além de sofrer uma constante pressão no sentido de alienar sua propriedade ao 
proprietário maior, o que não raro se efetua, sob a premência das dificuldades com que luta, 
o pequeno proprietário ainda atua, econômica e politicamente, como tributário do grande 
fazendeiro” (“A Zona Rural”). 
8 Essa dependência implica em habitar casa alheia e aceitar disciplina que, “invariavelmente, 
envolve medidas destinadas a impedir ou diminuir os contatos com os estranhos, assim como 
em precisar da mediação ou assentimento [dos patrões] ou de seus prepostos, seja para 
recorrer a serviços médicos e religiosos para batizar um filho, por exemplo – seja para 
realizar viagens, visitas etc., mesmo em dias ou horas para os quais não tenham 
compromissos específicos de trabalho (“A Estratificação Social”). 
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no meio rural, não vivem nas propriedades às quais fornecem sua força de 
trabalho. A eles se juntam outros (que não se acham incluídos no quadro, 
por este se referir apenas à população rural) residentes nas pequenas vilas 
ou mesmo na sede do município, que, sob o regime de “turmas”, são 
aliciados pelos “contratistas” para, “a seco” ou “a molhado”, executarem 
serviços de empreitada, nas épocas em que as fazendas exigem maior 
volume de mão-de-obra.9 Completam a classe dos sem terra os 
administradores de estabelecimentos de proprietários absenteístas, os 
assalariados residentes nas fazendas e os parceiros. A parceria é um meio de 
atrair mão-de-obra. De fato, os grandes proprietários não se interessam pela 
agricultura, muito menos por inverter nela capitais, pois a pecuária é muito 
mais rendosa.10 Dão em parceria, portanto, terras que não sejam das mais 
férteis de que dispõem, à meia ou à terça, conforme preparem ou não a terra 
e forneçam ou não sementes, inseticidas etc. O interesse do fazendeiro está 
principalmente no fato de que o parceiro, além de pagar a terra com a quota 
de produção, “se compromete a trabalhar alguns dias por semana ou 
diariamente em outras atividades: na pecuária, como carreiro etc., a um 
preço especificado por dia-trabalho. Em geral, porém, o preço do dia-
trabalho do parceiro é menor do que o do trabalhador assalariado. Em fins 
de 1957, enquanto o dia-trabalho do primeiro variava entre Cr$ 15,00 e Cr$ 
40,00, o do segundo ficava entre Cr$ 40,00 e Cr$ 60,00. Vários 
proprietários declaram que mantêm a “lavoura branca” [cultura de plantas 
temporárias e de subsistência, como o arroz, o milho etc.] para garantir a 

                                                           
9 Observa Valverde sobre o trabalho em “turmas” na zona de Sobrado: “Esta forma de 
recrutamento de mão-de-obra é uma sobrevivência arcaica; faz-se verbalmente, sem 
qualquer espécie de contrato escrito. É uma forma disfarçada de corveia, pois a condição 
para que o trabalhador permaneça numa fazenda é a de que ele se submeta a essa prestação 
de serviços, a um preço estipulado pelo dono da terra”, e acrescenta: “... enquanto no 
planalto paulista as relações de produção na cultura do café evoluíram num sentido 
capitalista, com o regime do colonato, na Zona da Mata elas regrediram, num sentido 
semifeudal” (op. cit., pags. 44-45, 46). 
10 No entanto, devemos assinalar aqui, que, como escreve Klass Woortman, “se a pecuária é 
a principal atividade econômica [da região], do ponto de vista da área ocupada e do valor da 
produção, a lavoura o é com relação ao pessoal empregado. Dela depende a maior parte da 
população para a sua subsistência: pequenos proprietários, colonos, diaristas. Estas três 
categorias constituem a maioria da população rural e, dada a pequena produtividade da terra 
e o baixo nível tecnológico, têm um padrão de vida pouco acima do nível de subsistência” 
(relatório citado por Oracy Nogueira, “A Zona Rural”). 
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mão-de-obra para atividades lucrativas”.11 No caso de um produto que se 
mostre excepcionalmente vantajoso, porém, utiliza-se o trabalho 
assalariado.  

Em qualquer caso o contrato de trabalho é verbal e indefinido, 
visando assegurar “o cumprimento das obrigações do trabalhador, sem 
qualquer limitação específica de horário ou determinação rígida dos dias 
para a execução das tarefas de que dependerão os resultados desejados”. 
Não implica o contrato, além disso, apenas na realização de serviços de 
sentido econômico, mas também “na completa sujeição política do 
trabalhador ao patrão. Este não admite dúvida sobre o seu direito ao voto do 
trabalhador e dos demais componentes da família deste”.12 

Oracy Nogueira analisa com minúcia três grandes fazendas do 
município de Sobrado, e a descrição da situação do trabalho nelas é 
esclarecedora. Nas três, o pessoal ocupado na pecuária constitui minoria 
(menos de 10%, em duas delas, e cerca de 30%, na terceira), embora a 
receita proveniente dessa atividade varie, nessas fazendas, de 52 a 84% do 
total. Numa das fazendas, alguns dos trabalhadores se ocupam, diariamente, 
sob salário, em tarefas designadas pela administração; é o caso, 
principalmente, dos que trabalham na pecuária: retireiros, campeiros etc. 
Outros, o grupo maior, o de enxadeiros, trabalha para a fazenda dois dias 
por semana, por diárias inferiores às do primeiro grupo, e os dias restantes 
cuidam, como meeiros, do café ou da própria roça. Para outra das fazendas, 
as condições de remuneração variam quase que para cada trabalhador, numa 
variedade de combinações de salário, parceria e trabalho por tarefa. Na 
terceira, o regime de pagamento aos trabalhadores é desusado na zona: os 
colonos trabalham três dias para o fazendeiro e três dias para si próprios, 
mas o produto de sua roça não sofre qualquer partilha.  

É nessa última propriedade que, segundo o autor, os negócios são 
conduzidos no sentido tradicional mais puro de paternalismo. Embora 
encontre-se aí preocupação nítida pelo bem-estar dos trabalhadores e pela 

                                                           
11 Ibid. 
12 Escreve ainda Oracy Nogueira: “É o patrão quem providencia a qualificação eleitoral dos 
trabalhadores e seus familiares, quem os instrui sobre como e em quem votar; quem os faz 
conduzir ao pôs to eleitoral no dia da eleição, e quem recompensa sua docilidade com a 
realização ostensiva de despesas com os “comes-e-bebes”, as festas e presentes de sua 
própria iniciativa” (“A Zona Rural”). 



29 
 

modernização de técnicas e equipamento, essa preocupação “não se faz 
acompanhar quer de uma orientação mais racional na administração, quer 
de uma política de economia de pessoal, tudo fazendo crer que a fazenda 
abriga mais gente do que se fosse gerida com um interesse 
predominantemente comercial. Assim toda a concessão ao trabalhador 
tende a assumir a aparência de favor ou de manifestação da generosidade do 
patrão ou de seu preposto, de modo a se manter a estrutura paternalista 
tradicional, não obstante a fama de “estabelecimento progressista” de que a 
mesma goza, justificada pelas inovações tecnológicas de que tem sido 
pioneira, no Município e na Zona”. Relações paternalistas semelhantes são 
encontradas nas outras duas fazendas, embora não tão “genuínas”. Conclui 
o autor: “Ao que tudo indica, o paternalismo está se tornando um padrão 
unilateral e frustro do proprietário e sua classe, uma vez que o trabalhador 
vai perdendo as ilusões que o levavam a aceitar uma atitude 
correspondente”.13 É interessante notar, a este respeito, os esforços dos 
proprietários em diminuir os contatos de seus empregados com a cidade e 
as vilas, um deles distribuindo cachaça aos colonos, à noitinha, a fim de 
evitar que fossem ao pequeno centro urbano.  

Devemos destacar dois pontos da descrição desta seção: 1) – as 
relações de trabalho na zona rural assumem ainda formas que se 
constituíram no final do século passado e princípio deste, no período de 
transição para o trabalho livre;14 e 2) – embora haja mudanças, conserva-se, 
ainda hoje a organização patrimonialista no campo.  

Ambos os fatos acham-se associados à permanência e à dominância 
da grande propriedade fundiária. Do campo, com padrões, valores e 
relações caracteristicamente patrimonialistas, provém a mão-de-obra 
industrial. Examinemos o movimento migratório.  

                                                           
13 Observa ainda, com muita justeza, Oracy Nogueira que os proprietários de terra ao 
justificar a sua posição contrária à aplicação da legislação trabalhista no campo, 
argumentando não comportá-la a atividade rural dados a urgência e o caráter aleatório de 
certas tarefas, mostram “o condicionamento recíproco entre a tecnologia tradicional da 
produção rural e o paternalismo nas relações entre o proprietário da terra e o trabalhador” 
(“A Zona Rural”). No mesmo manuscrito, o autor salienta em vários pontos a prevalência do 
paternalismo, evidente, por exemplo, no gesto tradicional do patrão “perdoar” a dívida 
quando em colheitas sucessivas o trabalhador mostrou-se incapaz de saná-la, ou nos critérios 
arbitrários e flexíveis de pagamento etc. 
14 Ver pags. 16 e 17. 
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III 

A Migração 

Com a mudança ecológica da zona rural, a pecuária passando a ser a 
atividade rural predominante (veja-se o Quadro III, sobre a utilização da 
área dos estabelecimentos rurais, por ocasião dos censos de 1940 e de 1950, 
nos dois municípios), despovoam-se os campos. O Quadro IV ilustra a fase 
mais recente do processo.  

Quadro III – Distribuição percentual da área dos estabelecimentos dos municípios 
de Mundo Novo e Sobrado, segundo a utilização, em 1940 e 1950 

Município Censo Lavouras Pastagens Matas 
Não 

explorada 
Total 

Mundo 
Novo 

1940 21,9 55,9 8,5 13,7 100,0 
1950 13,1 62,2 8,1 16,6 100,0 

Sobrado 
1940 19,8 62,5 10,5 7,2 100,0 
1950 18,5 66,5 9,0 6,0 100,0 

Fonte: Censos de 1940 e 1950. 

Em Mundo Novo, a parte da população do município que habita a 
zona rural decaiu, continuamente, entre os censos de 1940 e 1960, de 
aproximadamente 61 para 41%, enquanto a proporção que cabe à sede 
municipal aumentou, no mesmo período, de 31 a 51%. Praticamente todo o 
crescimento da população do município, nessas duas décadas, deu-se na 
cidade. Em termos absolutos a população rural apresentou-se praticamente 
estável. Em Sobrado, a urbanização foi ainda mais pronunciada: ao passo 
que a população rural caía de cerca de 75 para 54% da população do 
município e diminuía sensivelmente em valor absoluto, a população urbana 
do município – cujo contingente demográfico total após permanecer 
estagnado na década dos anos 40, aumentou um pouco entre 1950 e 1960 – 
elevava-se, passando de 18 para 38% da população municipal, nesses vinte 
anos. Oracy Nogueira verificou, na base de dados obtidos para o município 
de Sobrado, que enquanto, na cidade se encontravam 38% de indivíduos 
nascidos em roça, na zona rural os naturais de cidade ou de vila constituíam 
raras exceções. Acrescenta ainda que “pouco mais de 90 por cento dos da 
zona rural são nascidos em zona rural”. Por outro lado, foi constatado que 
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cerca de 70% dos habitantes da cidade eram naturais do próprio município e 
que este dado era de 92% para a vila, e de 80% para a zona rural.1 

O quadro que obtemos desses dados é de um êxodo rural-urbano, na 
área onde se situam essas duas cidades, longo e irreversível. O efeito dessa 
migração pode ser visto na composição da população urbana. Limitar-nos-
emos a examinar o índice de masculinidade, isto é, o número de homens por 
mil mulheres (Quadro V) e apenas a informações dos censos de 1940 e 
1950, uma vez que as correspondentes de 1960 ainda não foram publicadas.  

Esse quadro torna-se claro se nos lembrarmos que a migração com 
preponderância de mulheres se faz, em regra, a curta distância e eleva, 
portanto, o índice de masculinidade na área de emigração e o abaixa na área 
receptora. Sobrado parece estar mais perto do início deste processo: enquanto 
o índice, de 1940 a 1950, elevou-se na zona rural de 1059 para 1070, na 
cidade, de um nível já baixo em 1940 (936 homens para mil mulheres) ele 
decaiu ainda mais em 1950 (apenas 838 homens para mil mulheres). O índice 
da cidade de Mundo Novo, por seu lado, já em 1940 havia atingido um nível 
bem inferior ao de Sobrado (mesmo em 1950); era de 801 homens para mil 
mulheres, o que indica que a migração da mão-de-obra feminina do campo 
para as fábricas vem de muitos anos. Na década de 1940-50, o crescimento da 
cidade fez-se com menos desequilíbrio da proporção de homens e mulheres, 
elevando-se o índice para 821. Isto deve-se, possivelmente, ao fato do 
crescimento mais recente na última cidade estar se fazendo, ao contrário de 
Sobrado, mais no setor de serviços do que no da indústria e a proporção de 
mulheres ser menor naquele do que nesse último setor.2 Estabelecido o fato 

                                                           
1 Capítulo do mesmo trabalho de Oracy Nogueira sobre “A Estrutura Demográfica, na 
Cidade, na Vila e na Zona Rural: Composição por Sexo, Idade, Cor da Pele e Procedência 
Geográfica”. Estes dados baseiam-se em uma amostra randômica de 102 domicílios urbanos, 
num levantamento domiciliar completo feito em uma das vilas do município e no 
levantamento da população rural já referido atrás (nota nº 5 do item II deste capítulo). 
2 Realmente, Hutchinson, que realizou um estudo de mobilidade social e educação, nessas 
duas cidades, observa, na base de uma comparação das ocupações dos informantes com as de 
seus pais, que em Sobrado, devido ao início mais tardio do processo de modernização 
econômica, aumentou, principalmente na última geração, a proporção de trabalhadores 
qualificados, diminuindo-se os não e semiqualificados, ao passo que em Mundo Novo esse 
processo já atingiu o seu ponto máximo e o aumento se deu, antes de tudo, nos níveis médios 
das categorias de status, isto é, com lojistas, donos de pequenos negócios, empregados de 
escritório e trabalhadores não manuais. Em Mundo Novo, acrescenta Hutchinson, o aumento 
desse nível intermediário ainda não alcançou o seu Maximo, enquando em Sobrado, nem 
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da migração, passamos em primeiro lugar a mostrar, com dados estatísticos, a 
origem rural do operariado de Mundo Novo e Sobrado e, em seguida, a 
descrever, com a utilização das entrevistas, os aspectos qualitativos do 
movimento do campo para as cidades.  

A maioria das famílias operárias em Sobrado e em Mundo Novo é de 
origem rural. Como mostra o Quadro VI, ao redor de 60% dos 
entrevistados, nesta última cidade, e 68%, na outra, sejam eles operários ou 
pertençam a famílias em que há pessoas que trabalham em fábrica, 
nasceram no “campo”. Se nos afastarmos uma geração, constatamos que 
quase a totalidade dessas famílias são de origem rural. Perguntados se suas 
famílias – eles com seus pais – haviam trabalhado na roça, mais de 82% dos 
entrevistados de família operária de Mundo Novo e mais de 90%, em 
Sobrado, responderam afirmativamente (Quadro VII).3 

Quadro IV – Distribuição da população em números absolutos e em percentagens, 
dos municípios de Mundo Novo e Sobrado, pelas cidades, vila e zona rural, em 

1940, 1950 e 1960 
Localização 
da população 

MUNDO NOVO 
Números absolutos Percentagens 

1940 1950 1960 1940 1950 1960 
Cidade 8.972 12.837 21.476 30,8 37,9 51,0 
Vilas 2.271 2.558 3.391 7,8 7,6 8,1 

Zona rural 17.891 18.432 17.221 61,4 54,5 40,9 
Total 29.134 33.827 42.088 100,0 100,0 100,0 

 SOBRADO 
Cidade 7.261 10.828 17.726 17,8 26,8 38,2 
Vilas 3.124 3.209 3.826 7,7 7,9 8,3 

Zona rural 30.325 26.492 24.783 74,5 65,4 53,5 
Total 40.710 40.529 46.335 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Censos de 1940, 1950 e 1960. 

                                                                                                                                       

começou (Bertram Hutchinson, Social Mobility and Education, 1958, manuscrito). Este 
estudo, realizado para a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958, 
baseou-se nas respostas a questionário aplicado a amostras de 500 homens, de 20 anos ou 
mais, em cada cidade (ver Prefácio). Agradecemos a Bertram Hutchinson ter-nos permitido a 
consulta ao seu trabalho, ainda não publicado. 
3 Outro índice da origem rural das famílias operárias nas duas cidades é obtido pelas 
informações sobre o primeiro emprego remunerado do informante. Mesmo nos casos em que 
é operário, em grande proporção ele iniciou sua vida de trabalho exercendo atividades rurais 
semi ou não qualificadas (33% em Mundo Novo e 48% em Sobrado). Nos outros casos, em 
que embora seja membro de família operária, ele mesmo não o é, essas porcentagens são 
muito mais altas. 
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Quadro V – Índice de masculinidade de Mundo Novo e Sobrado, para a cidade, as 
vilas e a zona rural de cada município, em 1940 e 1950 

Localização 
da 

população 

MUNDO NOVO SOBRADO 

1940 1950 1940 1950 

Cidade 801 821 936 838 
Vilas 939 965 925 894 

Zona rural 1.062 1.059 1.059 1.070 
Total 965 955 1.025 988 

Fonte: Censos de 1940 e 1950. 

Entrevistas com informantes dos níveis socioeconômicos inferiores 
da população das duas cidades permitem-nos identificar os contornos desse 
movimento migratório rural-urbano, com as suas de terminantes e os seus 
aspectos mais salientes (forças de repulsão e de atração, características da 
família migrante e seu ajustamento ao meio-urbano-industrial). Sobressai 
dessas entrevistas que o impulso básico para a migração para a cidade 
deriva da transformação econômica do meio rural já assinalada: a mudança 
da agricultura para a pecuária, nas grandes propriedades, e as crescentes 
dificuldades de sustento nas pequenas propriedades. Afloram assim, 
constantemente nas entrevistas, afirmações no sentido de que “o pessoal 
está saindo [da roça] porque ganha Cr$ 25,00 por dia [em 1958]; plantar 
não pode por conta própria e para viver não dá”, ou que os patrões 
“passaram a pagar por dia [ao invés de dar terra no regime de parceria] e 
não se ganhava nada”.4 Outros narram que, com a partilha das terras entre 
herdeiros, aos poucos, muitos dos filhos foram obrigados a procurar outros 
meios de vida não rurais (“foram casando e saindo, a terra não dava para 
todos”); outras vezes são os percalços da atividade agrícola em pequenas 
glebas, em geral de baixa fertilidade, conduzindo ao endividamento do 
proprietário, os fatores responsáveis pelo abandono do meio rural. 

                                                           
4 O declínio das atividades agrícolas e do regime de parceria é tema constante. Outro 
informante assevera que “os patrões quase que não dão terreno para os camaradas, só terreno 
cansado”. 

34 
 

Quadro VI – Distribuição percentual dos informantes, em Mundo Novo e em 
Sobrado, (a) que trabalham em fábrica ou (b) em cujas famílias há pessoas que 

trabalham em fábrica, segundo nasceram em cidade ou no campo, em julho de 1958 

Local de 
nascimento 

MUNDO NOVO SOBRADO 
(a) 

N=92 
(b) 

N=105 
Total 

N=197 
(a) 

N=47 
(b) 

N=85 
Total 

N=132 
Cidade 

(inclusive 
vilas) 

41,8 36,8 39,1 31,2 30,9 31,1 

Campo 
(fazenda, 
sítio, etc.) 

58,2 61,3 59,9 68,8 67,9 68,2 

Sem 
resposta 

– 1,9 1,0 – 1,2 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Amostras dos homens de 20 anos de idade ou mais (ver Prefácio) 

Quadro VII – Distribuição percentual dos informantes, em Mundo Novo e em 
Sobrado, (a) em pessoas que trabalham em fábrica ou (b) em cujas famílias há 

pessoas que trabalham em fábrica, segundo sua família (ele com seus pais) 
trabalhou ou não na roça, em julho de 1958 

Local de 
nascimento 

MUNDO NOVO SOBRADO 
(a) 

N=92 
(b) 

N=105 
(a) 

N=92 
(b) 

N=105 
(a) 

N=92 
(b) 

N=105 
Não 

trabalhou 
na roça 

19,6 16,2 17,8 10,6 9,4 9,8 

Trabalhou 
na roça 

80,4 83,8 82,2 89,4 90,6 90,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Amostras dos homens de 20 anos de idade ou mais (ver Prefácio) 

Dados do questionário aplicado a membros de famílias operárias, e 
que já utilizamos nos quadros precedentes, são relevantes neste passo. 
Aqueles que informaram terem seus pais trabalhando no campo (Ver 
Quadro VII), perguntou-se a condição em que o fizeram. Os resultados 
obtidos acham-se tabulados no Quadro VIII. Em ambas as cidades, a 
maioria das famílias migrantes, donde provém a mão-de-obra industrial, 
era, quando no meio rural, de trabalhadores sem terra. Se a eles juntarmos 
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os pequenos proprietários (aqueles indicados nos questionários como 
“sitiantes” ou expressões equivalentes), obtemos, tanto para Mundo Novo 
como para Sobrado uma proporção nessas duas categorias superior a três 
quartas partes do total.5 Deve-se acrescentar que muitos desses pequenos 
proprietários, como se pode perceber pelas entrevistas, deviam possuir tão 
parcas terras que eram provavelmente obrigados a suplementar o seu 
sustento com o trabalho em terra alheia, e pouco se deviam distinguir dos 
camaradas das fazendas.  

Esse movimento migratório, se por um lado se liga a transformações 
da economia rural, do outro ele se vincula ao aparecimento de oportunidade 
de trabalho e outros “fatores de atração” dos centros urbanos da região. 
Aliás, fatores de repulsão e de atração em geral se mesclam. Para 
compreender-se a migração, como movimento que tem uma dada direção, 
ambos os tipos de “fatores” precisam ser considerados.6 É importante 
apontar, além do fato de que certas pessoas são “expulsas” da terra por 
causa da mudança operada na sua economia, existirem hoje, no seu mundo 
mental, “alternativas” aos movimentos de uma zona rural para outra, 
constituídas por empregos urbanos nas sedes dos municípios vizinhos. A 
migração para os centros metropolitanos longínquos está, na maioria das 
vezes, além das possibilidades que realmente encaram. As pequenas cidades 
                                                           
5 As famílias migrantes que provêm da camada dos pequenos proprietários acham-se 
certamente subestimados nesse quadro. Basta observar o número que deu informações 
imprecisas (“proprietários”, “donos” ou “lavradores”) e que deveria ser incluído, 
provavelmente, entre os sitiantes ou minifundiários. Isto, juntamente com o fato dessa 
tabulação referir-se às famílias dos pais dos entrevistados, e não a migrantes recentes, 
impedem-nos de fazer uma comparação rigorosa com as proporções das várias classes rurais, 
calculadas para Sobrado por Oracy Nogueira (ver Quadro II). De qualquer forma 
procuramos fazê-la, conscientes da precariedade das conclusões. A camada de pequenos 
proprietários parece contribuir para a constituição do operariado com uma proporção maior 
que a do seu volume na população rural. Realmente os pequenos proprietários, estimados por 
Oracy Nogueira em Sobrado em 9%, somados com os “ambulantes” e “enxadeiros”, também 
9%, que são todos mini· fundiários, dão uma porcentagem total de 18. Na nossa amostra, a 
proporção de informantes cujos pais eram pequenos proprietários é bem maior, pois como 
vimos, além dos 26% assinalados no Quadro IX, para Sobrado, muitos dos que estão no 
grupo “sem informação, informação imprecisa e outros”, são, provavelmente, proprietários 
de pequenas glebas. De outro lado, enquanto na população rural os trabalhadores sem terra 
são 68% (excluídos os minifundiários), entre os migrantes, em cujas famílias há operários, 
esta proporção atinge apenas 54% em Sobrado. 
6 Sobre o assunto veja-se a ampla análise comparativa feita por Wilbert E. Moore em 
Industrialization and Labor. Social Aspects of Economic Development, Ithaca: 1951. 
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da região são para muitos ambientes sociais familiares, dos quais participa 
uma população que nas suas camadas inferiores não difere muito deles, 
física, social e culturalmente; nesses centros, devemos ainda nos lembrar, 
podem recorrer ao auxílio de membros· da classe dominante, que conhecem 
ou com quem podem estabelecer contato através de conhecidos e 
protetores.7 

O meio urbano dessas comunidades, os seus maiores recursos quer 
educacionais, quer médico-sanitários, ou ainda a segurança do trabalho, 
exercem perceptível atração sobre os trabalhadores rurais e pequenos 
sitiantes, cujos meios de subsistência na roça entram em crise. Os motivos 
com que explicam a mudança para a cidade demonstram a frequência 
dessas forças de atração: um declara que veio com sua família “para pagar 
instituto e dar educação aos filhos”; outros alegam a maior facilidade na 
cidade de se conseguir tratamento para a esposa ou o marido doente, e 
motivos desta ordem.  

Além da condição socioeconômica do meio rural, de assalariado ou 
pequeno proprietário, outras características dessas famílias migrantes são 
pertinentes para se compreender os tipos de famílias operárias encontradas 
em Sobrado e Mundo Novo.  

                                                           
7 Não são raros os casos em que a vinda para a cidade decorre de “conselhos” ou 
determinação mesmo de fazendeiros e patrões. Assim, um foi “trazido da fazenda pelo 
patrão”, outro conta que o diretor da fábrica pediu para tirar seu filho do colégio, “a fim de 
trabalhar... na fábrica”. 
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Quadro VIII – Distribuição percentual segundo a sua condição na atividade rural, 
dos pais de informantes, (a) que trabalharam em fábrica ou (b) em cujas famílias há 

pessoas que trabalharam em fábricas, em Mundo Novo e Sobrado, em julho de 
1958 

Condição dos 
pais na 

Atividade 
Rural 

MUNDO NOVO SOBRADO 

(a) 
N=74 

(b) 
N=88 

Total 
N=162 

(a) 
N=42 

(b) 
N=77 

Total 
N=119 

Pequenos 
proprietários 

20,3 19,3 19,8 21,4 28,6 26,1 

Trabalhadores 
sem terra 

62,2 53,4 57,4 64,3 48,0 53,7 

Sem 
informações, 
informação 
imprecisa e 
outros 

17,5 27,3 22,8* 14,3 23,4 20,2** 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
* 37 no total, dentre os quais 1 fazendeiro, 3 arrendatários, 27 
“proprietários”, “donos de terra” e com outras expressões equivalentes, 2 
contratistas, 2 “lavradores” e 2 sem informação. 
** 24 no total, dentre os quais 7 fazendeiros, 1 arrendatário, 8 “proprietários” 
ou “donos de terra”, 4 contratistas, 3 “lavradores” e 1 sem informação 
Fonte: Amostras de homens de 20 anos de idade ou mais (ver Prefácio) 

Condições que tornam mais difícil a permanência e o sustento  no 
meio rural – tais como doença ou morte do chefe da família, ser esta 
composta de muitos membros do sexo feminino (“não queria pôr minhas 
filhas na lavoura, declara um entrevistado, o serviço é muito pesado para 
mulher”, enquanto outro menciona que os filhos “eram mulher e estavam 
perdendo tempo na roça”) – são justamente as que facilitam o ajustamento 
econômico na cidade. De fato, a mão-de-obra das indústrias de Sobrado e 
de Mundo Novo é em alta proporção, constituída pelo elemento feminino e 
por menores, e é geral o conhecimento de que as maiores oportunidades de 
emprego são as das filhas, logo que completem catorze anos de idade. 
Acresce ainda que, para se conseguir além do emprego casa na vila 
operária, são preferidas pelas empresas as famílias com vários membros 
nelas empregados. Nessas condições compreende-se a atração dos pequenos 
centros urbano-industriais sobre casais com muitas filhas. Para estes a 
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migração surge não apenas como solução para suas aperturas econômicas, 
mas como possibilidade atraente de melhoria de vida, com a colocação de 
suas filhas na fábrica.8 Aliás, o emprego fabril é para todos os migrantes o 
objetivo sonhado que os traz e prende à cidade. Muitas famílias, antes de 
consegui-lo, encaram a ocupação com que se sustentam, os “biscates”, 
empregos em pequenas oficinas, fabriquetas etc., como temporários, meios 
que lhes permitem apenas permanecer no meio urbano enquanto aguardam 
uma colocação que lhes foi “prometida” na fábrica ou, em outros casos, 
“contando o dia em que poderão pôr a filha na indústria”.  

A probabilidade de ajustamento econômico é afetada pelo nível 
educacional, pela composição da família por sexo e idade (“não pegam” nas 
empresas industriais, como todos repetem, analfabetos, homens de meia 
idade e mulheres casadas) e por fatores mais sutis, tais como a maior ou 
menor familiaridade com a vida urbana e com as condições de trabalho nela 
prevalescentes. Frequente é a menção a pessoas que “não se acostumam à 
cidade”, e retornam a roça, ou “não conseguem aprender o trabalho da 
fábrica de jeito nenhum”. “Ficar fechado o dia todo” e não tolerar o 
“trabalho preso”, são queixas de pessoas de mais idade que labutaram 
longos anos no meio rural. O ajustamento’ à indústria é bem mais fácil aos 
menores, para quem esta é a primeira experiência de trabalho.  

O processo de adaptação à cidade e à fábrica e os problemas 
econômicos são amenizados pela forma de migração da família e pela 
manutenção por muito tempo de laços com as atividades rurais. A família 
migra por partes. Às vezes, só os filhos mudam-se para a cidade, onde 
passam a morar com parentes e conhecidos. Noutras, embora continuem 
todos residindo no campo, a distância é suficientemente próxima para que 
venham diariamente ao trabalho aqueles que se empregam no centro 
urbano. Quando o número de pessoas da família já colocadas em fábricas 
ou outras atividades urbanas é suficiente para o sustento de todos, 
transladam-se os restantes. Mas mesmo agora, quando a família já reside na 

                                                           
8 Ouvimos de mais de uma pessoa a afirmação de que os operários constituem a “classe 
média” das cidades, indicando a consciência difundida de ter o operariado, entre as pessoas 
das camadas inferiores, uma posição de relativa folga econômica. Alguns trechos de 
entrevista são indicativos da atração que exerce sobre, o emprego fabril: afirma a 
entrevistada, em um caso: “Pedimos ao papai para mudar para cá, quando abriu essa 
fábrica”. Vieram em 1938. Noutro, declara o chefe da família que vieram, pois “viram a irmã 
com as filhas na fábrica”. 
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cidade, às vezes algum filho ainda fica no sítio, ou deixam a propriedade 
com alguém “à meia”, ou ainda o pai – com poucas possibilidades de 
emprego urbano – continua a participar do trabalho rural por empreitada, 
indo diariamente com as “turmas” que se organizam na cidade, para as 
fazendas da vizinhança.  

Este é o fato a ser sublinhado. Trata-se de um operariado, cuja 
origem rural é de ontem e, em cujas famílias ainda é coisa frequente essa 
atividade por parte de alguns de seus membros. Tomando-se somente, na 
amostra de homens com mais de 20 anos é colhida em julho de 1958, 
aquelas famílias em que o entrevistado não se incluía entre as pessoas 
empregadas em fábrica, em 29% dos casos em Sobrado, e 27% em Mundo 
Novo, ele tinha, embora residisse na cidade com sua família, ocupação 
rural.  
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IV  

A População Operária  

O exame das características dos operários das fábricas e de suas 
famílias confirma e completa o quadro obtido pelas entrevistas.  

No Quadro IX encontram-se as principais informações sobre todas as 
fábricas de mais de cem operários, em Mundo Novo e em Sobrado e sobre 
os seus empregados. A mão-de-obra feminina varia, com uma única 
exceção, de 55 a 64%. A fábrica de papel de Mundo Novo, na qual são 
maiores as exigências técnicas, utiliza-se de muito menos mulheres (21%). 
Os menores constituem de um décimo a quase 40% dos empregados. De 
novo, e pela mesma razão, é a fábrica de papel que emprega a mais baixa 
proporção de menores: 5%.  

Essa é uma mão-de-obra local na sua quase totalidade: de 85 a 94% 
nasceram numa região abrangida aproximadamente por um círculo de 50 
km de raio traçado ao redor de sua sede (Quadro X).1 Nota-se ainda pelo 
mesmo quadro o aparecimento de um operariado nascido no distrito da 
cidade (54% nas três fábricas). A parcela da mão-de-obra fabril de origem 
urbana apresenta-se por certo exagerada, quando medida desta forma. O 
distrito de Mundo Novo abrange sítios e fazendas, donde vieram esses 
trabalhadores industriais. Examinando-se, por exemplo, as porcentagens 
apresentadas no Quadro VI, supra, onde se classificam entrevistados 
segundo nasceram em cidade ou no campo (sítio ou fazenda), constatamos 
que 42% dos informantes operários em Mundo Novo e 31% em Sobrado 
estão no primeiro caso. De qualquer forma, podemos afirmar que uma 
parcela apreciável dos operários, originários embora de famílias rurais, 
nasceu já na sede urbana.  

  

                                                           
1 De novo a fábrica de papel se diferencia das demais. Ela apresenta a maior porcentagem de 
empregados que nasceram em locais mais distantes (15%). Além disso, na terceira coluna do 
Quadro X, em que só temos pessoas de origem rural (no município de Mundo Novo, mas 
fora da sede) é ainda a fábrica de papel que acusa menor porcentagem (9%). Todas essas 
peculiaridades da mão-de-obra dessa fábrica são possivelmente explicáveis pelas exigências 
que o seu processo de fabricação faz de maior qualificação. 



41 
 

Q
ua

dr
o 

IX
 –

 A
lg

um
as

 c
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
as

 f
áb

ri
ca

s 
de

 M
un

do
 N

ov
o 

e 
S

ob
ra

do
, e

m
 1

85
7-

19
58

 

E
m

pr
eg

ad
os

 

M
ai

or
es

 (
%

)  

85
,7

 

83
,0

 

68
,4

 

60
,4

* 

94
,8

* 

80
,6

 

* 
E

st
im

at
iv

as
. H

av
ia

 i
nf

or
m

aç
õe

s 
so

m
en

te
 s

ob
re

 o
 a

no
 d

e 
na

sc
im

en
to

, n
ão

 s
e 

po
de

nd
o 

ca
lc

ul
ar

 e
xa

ta
m

en
te

 
o 

nú
m

er
o 

de
 m

en
or

es
 e

m
 ju

lh
o 

de
 9

58
. 

F
on

te
: 

D
ad

os
 f

or
ne

ci
do

s 
pe

la
s 

fá
br

ic
as

 d
e 

M
un

do
 N

ov
o 

re
fe

re
nt

es
 a

 j
ul

ho
 d

e 
19

58
; 

ar
a 

a 
S

ob
ra

de
ns

e,
 o

s 
da

do
s 

fo
ra

m
 o

bt
id

os
 d

a 
ag

ên
ci

a 
es

ta
at

ís
ti

ca
 lo

ca
l e

 s
e 

re
fe

re
m

 a
 3

1/
12

/1
95

7 

M
en

or
es

 (
%

) 

14
,3

 

17
,0

 

31
,6

 

39
,6

* 

5,
2*

 

19
,4

 

F
em

in
in

os
 

(%
) 

58
,7

 

59
,2

 

55
,5

 

64
,6

 

21
,0

 

64
,0

 

M
as

cu
li

no
s 

(%
) 

40
,8

 

41
,3

 

44
,5

 

35
,4

 

79
,0

 

36
,0

 

T
ot

al
 (

N
) 

55
2 

88
4 

48
1 

28
0 

12
4 

89
7 

D
at

a 
de

 
fu

nd
aç

ão
 

19
05

 

19
36

 

19
43

 

19
46

 

19
56

 

19
25

 

R
am

o 

T
êx

ti
l 

T
êx

ti
l 

T
êx

ti
l 

P
ap

el
 

T
êx

ti
l 

T
êx

ti
l 

C
id

ad
e 

M
.N

. 

M
.N

. 

M
.N

. 

M
.N

. 

M
.N

. 

S
ob

. 

F
áb

ri
ca

 

P
es

so
a 

&
 

Ir
m

ão
s 

B
ra

si
l T

êx
ti

l  

F
ab

ri
l 

F
ia

te
c 

C
el

ut
el

 

S
ob

ra
de

ns
e 

42 
 

Quadro X – Distribuição percentual dos empregados de três fábricas 
de Mundo Novo, segundo local de nascimento, em 1958 

Fábrica 

Local de nascimento dos empregados 

Distrito de 
Mundo 
Novo 

Município 
de Mundo 
Novo fora 
do distrito 

sede 

Municípios 
cujas sedes 
caem num 
raio de 50 

km. 

Outros 
locais 

Total 

Pessoa e 
Irmãos 
N=552 

49,6 18,5 23,7 8,2 100,0 

Brasil 
Têxtil 
N=884 

58,3 13,0 22,4 6,3 100,0 

Celutel 
N=124 

44,3 8,9 31,5 15,3 100,0 

Total 
N=1.560 

54,1 14,6 23,6 7,7 100,0 

Fonte: Dados fornecidos pelas fábricas. 

Dois quintos das famílias de Mundo Novo e um quarto das de 
Sobrado são famílias operárias (Quadro XI). Em apenas três de cada oito 
famílias operárias de Mundo Novo o seu chefe trabalha como operário. Em 
Sobrado esta proporção ainda é mais baixa: somente em uma de cada cinco, 
o chefe da família é operário.  

Outros aspectos da família operária podem ser apreciados nas 
tabulações de amostras de famílias com um ou mais de seus componentes 
trabalhando em indústria têxtil, organizadas na base dos resultados do 
recenseamento de 1950.2 No Quadro XII, podemos verificar que mais da 
metade das famílias operárias em ambas as cidades tem dois ou mais de 
seus membros em fábrica têxtil, sendo que um terço das de Mundo Novo 
(onde, devemos nos lembrar, existem quatro fábricas de fiação e tecelagem, 
ao passo que em Sobrado existe apenas uma) e um quarto das famílias 
operárias de Sobrado têm três ou mais de seus membros na indústria.  

                                                           
2 Trata-se de elaboração especial dos dados do Recenseamento de 1950 feita para este estudo 
pelo Serviço Nacional de Recenseamento (ver Prefácio). 
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Em média, cada família operária possui 2,2 de seus componentes na 
indústria têxtil em Mundo Novo e 2,0 em Sobrado. Lembrando-nos 
novamente da pluralidade de fábricas naquela cidade comparada com a 
existência de uma única nesta, constatamos a maior dependência em relação 
a esta fábrica, em que estão as famílias dos trabalhadores industriais de 
Sobrado, relativamente aos de Mundo Novo.  

Não nos devemos esquecer, porém, que as indústrias dessa última 
cidade pertencem todas à mesma família, e isto resulta em certa 
solidariedade e ação comum por parte dos industriais nas suas relações com 
o operariado, aumentando a dependência desse em relação ao conjunto de 
suas empresas. 

Quadro XI – Distribuição percentual das famílias de Mundo Novo e de Sobrado, 
segundo são ou não operários e segundo o chefe da família é ou não operário, em 

julho de 1958 

Família operária ou 
não 

Mundo Novo 
N=500 

Sobrado 
N=500 

Famílias não operárias 60,6 73,6 
Famílias operárias   

Chefe é operário 15,8 5,8 
Outro membro é 
operário 

23,6 20,6 

Total 100,0 100,0 

Fonte: Amostra dos homens de 20 anos de idade ou mais (dados sobre suas 
famílias), (ver Prefácio). 
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Quadro XII – Distribuição percentual das famílias de Mundo Novo e Sobrado, 
segundo o número de membros na indústria têxtil, e o número total de operários, 

por sexo, em cada categoria, em 1950 

Categoria 

Famílias Número total de operários em cada categoria 
Mundo 
Novo 

N=100 
(%) 

Sobrado 
N=100 

(%) 

Mundo Novo Sobrado 

Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total 

– Com um 
operário na 
indústria têxtil: 

        

Chefe da família 12 7 12 0 12 7 0 7 
Outro 32 36 8 24 32 12 24 36 
– Com 2 
operários na 
indústria têxtil 

20 32 16 24 40 11 53 64 

– Com 3 
operários na 
indústria têxtil 

36 25 35 104 139 27 68 95 

Total 100 100 71 152 223 57 145 202 

Por outro lado, sobressai com clareza dos dados que essas famílias, 
em ambas as cidades, em Sobrado mais que na outra, dependem do trabalho 
de seus membros femininos. Além destes preponderarem em quase todas as 
famílias, em 46% delas em Mundo Novo e em 56% em Sobrado todos os 
membros empregados em indústria têxtil são mulheres.3 

Outras características das famílias proletárias e dos seus chefes 
nessas comunidades estão registradas no Quadro XIII. O seu exame 
cuidadoso retrata com números o resultado da migração e do processo 
seletivo, acarretado pelo maior ou menor sucesso do ajustamento dos 
migrantes à cidade e à fábrica, já analisados qualitativamente com o 
material de entrevistas. Chamemos a atenção tão somente para os aspectos 
mais relevantes, primeiro do que é comum à família operária nas duas 
cidades, para a seguir apontar a acentuação de um ou outro traço em 
Sobrado. 

                                                           
3 Resultados obtidos na base de contagem direta das famílias, nessa situação, nas amostras. 
Observemos também no Quadro XII que, numa e noutra cidade, quando um único membro é 
operário têxtil, mais da metade das vezes trata-se de uma mulher, usualmente uma filha. 
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Alguns índices mostram, embora imprecisamente e de forma indireta, 
a homogeneidade cultural e a correspondente baixa mobilidade geográfica 
dessas famílias: a enorme maioria dos seus chefes nasceu no Estado; 
praticamente nenhum de seus membros é estrangeiro; não há, na quase 
totalidade dos casos, morador do domicílio que esteja ausente. Entre as 
famílias operárias uma parcela digna de nota é constituída de “famílias 
quebradas” ou incompletas (numa a duas, em dez, o chefe é a mulher; 
numa, em seis ou em quatro, o chefe da família é um viúvo ou é um dos 
filhos solteiros). Na maioria dos casos, o grupo acha-se avançado no ciclo 
familiar, com seu chefe de meia idade ou idoso e os filhos numerosos; 
numa parcela significativa, a casa abriga outros casais (em geral filhos 
casados) e mesmo pessoas não aparentadas, membros talvez de famílias 
conhecidas no processo de migração. Em suma, a família operária 
apresenta-se, grande número de vezes, como unidade grande e de estrutura 
complexa, produto de sua origem rural e dos processos de migração e 
ajustamento por que passou. A sua dependência econômica em relação ao 
trabalho dos filhos, mormente das filhas como sabemos, ressalta claramente 
dos dados em exame: os chefes de família empregados das fábricas (que são 
os lugares das comunidades onde se pagam os melhores salários) são em 
baixa porcentagem, e em grande número das famílias, na maioria mesmo, 
duas ou mais pessoas (um ou mais filhos) têm atividade remunerada.  

Uma inspeção das diferenças que são estatisticamente significantes, 
entre a família operária de uma cidade e de outra, mostra ser em Sobrado 
que aquelas características se acentuam. Aí a proporção de famílias 
incompletas é maior, as famílias são, no geral, “mais velhas” e a sua 
dependência econômica em relação aos filhos é mais marcada.  
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Quadro XIIIa – Algumas características dos chefes de família operária e de suas 
famílias, em Sobrado e Mundo Novo, em 1950 

Características do 
chefe de família 

operária 

Mundo Novo 
N=100 

(%) 

Sobrado 
N=100 

(%) 

Nível de 
significância 
estatística (*) 

Emprego em fábrica 28,0 15,0 5% 
Sexo masculino 89,0 78,0 10% 
Nascimento em 
Minas Gerais 

95,0 92,0 ** 

Idade superior a 40 
anos 

61,0 79,0 1% 

Religião católica 85,0 97,0 1% 
Solteiro ou viúvo 17,0 27,0 20% 
Analfabeto 20,0 43,0 1% 
Não tem curso 
completo 

82,0 73,0 20% 

Cor branca 71,0 73,0 ** 

* A significância estatística das diferenças entre as duas cidades foi testada 
pelo cálculo de x2 para tabelas de contingência 2x2, pela fórmula: 

.
d)d)(cc)(bb)(a(a

Nbc)*1/2N)²(|ad
x²

++++

−
=

 

** Diferença sem significância estatística. 
Fonte: Tabulação especial de mostras do censo de 1950 (ver Prefácio). 
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Quadro XIIIb – Algumas características dos chefes de família operária e de suas 
famílias, em Sobrado e Mundo Novo, em 1950 

Características da família 
operária 

Mundo Novo 
N=100 

(%) 

Sobrado 
N=100 

(%) 

Nível de 
significância 
estatística (*) 

Com 5 ou mais membros 51,0 65,0 ** 
Com pessoas residentes não 
parentes 

16,0 13,0 10% 

Com nenhum morador 
ausente 

95,0 98,0 ** 

Com mais de um casal no 
domicílio 

11,0 14,0 ** 

Com mais de 2 membros 
com atividade remunerada 

64,0 77,0 10% 

Com nenhum morador 
nascido no exterior 

100,0 98,0 ** 

Com homogeneidade de 
cor*** 

91,0 98,0 10% 

Com homogeneidade de 
religião*** 

94,0 98,0 ** 

Com homogeneidade de 
alfabetização*** 

58,0 32,0 5% 

Com homogeneidade de 
instrução*** 

43,0 54,0 20% 

* A significância estatística das diferenças entre as duas cidades foi testada 
pelo cálculo de x2 para tabelas de contingência 2x2, pela fórmula: 

.
d)d)(cc)(bb)(a(a

Nbc)*1/2N)²(|ad
x²

++++

−
=

 

** Diferença sem significância estatística. 
*** Homogeneidade de cor: todos da mesma família são da mesma cor. – 
Definições análogas foram usadas para homogeneidade de religião, 
alfabetização e de instrução (esta última medida pelo atributo: “ter curso 
primário completo”). 
Fonte: Tabulação especial de mostras do censo de 1950 (ver Prefácio). 

Tais distinções são compreensíveis, à luz de tudo que vimos até agora 
sobre o processo de industrialização e urbanização nas duas localidades. A 
fim de apreciar estas interconexões com maior facilidade, sumariamos a 
seguir, à parte, as principais conclusões a que chegamos a respeito. Ressalta 
daí com perfeita clareza que a industrialização menos intensa e mais tardia 
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de Sobrado faz com que seja o seu operariado de proveniência rural mais 
recente e ainda vivos e fortes os laços que mantém com seu meio de 
origem. E, ainda mais, daí resulta também, dadas as condições e forças 
atuantes no processo de migração, o fato de serem as famílias operárias 
dessa cidade, mais pronunciadamente do que em Mundo Novo, do tipo mais 
vulnerável às forças de repulsão do campo e à atração para as oportunidades 
urbanas (família “quebrada” ou de chefe de família idoso, numerosa, de 
estrutura complexa, e dependente economicamente do emprego fabril de 
suas filhas). Em Mundo Novo houve tempo para se fragmentarem as 
famílias de rurícolas, casarem-se os operários na cidade, constituindo novas 
unidades familiares e aparecerem operários naturais do próprio centro 
urbano, efetuando-se com tudo isto a diluição, numa gama mais variada de 
tipos de família operária, da família migrante originária.4 O grau menor de 
industrialização de Sobrado, junto com certas práticas da administração 
fabril (preferência por novos empregados que tenham parentes na fábrica e 
na concessão de moradia, por famílias com vários membros empregados da 
empresa etc.), resulta na maior dependência econômica da sua família 
operária em relação a uma única fonte de emprego.  

Deve-se apontar finalmente que todos esses traços significam 
também condições mais favoráveis em Sobrado que em Mundo Novo, para 
a persistência do patrimonialismo no meio urbano-industrial. 

                                                           
4 Outra causa desta diluição, num período mais recente, foi a ampliação de oportunidades de 
emprego masculino com a formação da fábrica de papel, em 1956. 
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Sumário 

Comparação entre Sobrado e Mundo Novo quanto à industrialização e à 
urbanização e suas consequências sobre a composição do operariado  

INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

– O início da industrialização foi mais tardio; mesmo hoje há maior 
desenvolvimento industrial em Sobrado do que em Mundo Novo.  

– Ali forças de expulsão dos trabalhadores rurais e dos minifundiários 
são menos intensas em Sobrado: a diminuição percentual da área dos 
estabelecimentos ocupada por lavouras (1940-1950) foi menor.  

– O nível de urbanização é menor em Sobrado do que em Mundo Novo, 
embora nas duas últimas décadas o processo tenha-se dado nos dois 
municípios em ritmo equivalente.  

– O crescimento urbano em Sobrado tem recentemente sido maior no 
setor secundário (industrial) enquanto em Mundo Novo, o ritmo de 
urbanização é agora resultante mais da expansão do setor terciário 
(serviços). 

– Há hoje em Sobrado, em comparação com Mundo Novo menores 
oportunidades de emprego fabril: a porcentagem de famílias operárias no 
total da população é menor.  

ORIGEM RURAL DO OPERARIADO 

– O operariado de Sobrado é, em maior proporção que o de Mundo 
Novo, de origem rural, embora em ambos os municípios o sejam em alto 
grau.  

– O operário nascido na cidade de Sobrado provém, mais 
frequentemente que o de Mundo Novo, de famílias rurais.  

– As famílias operárias mantêm mesmo hoje, em Sobrado, laços mais 
frequentes com o mundo rural, que as de Mundo Novo. 

FAMÍLIA OPERÁRIA 

– A família operária de Sobrado, embora tenha menor número de 
membros operários que a de Mundo Novo, depende economicamente mais 
do que esta última, de uma: única fábrica.  

– Mais frequentemente do que a de Mundo Novo, a família operária de 
Sobrado é “quebrada” (sem um dos cônjuges, ou tendo um dos filhos como 
chefe de família), “mais velha” e está em maior dependência econômica do 
trabalho dos filhos. 
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CAPÍTULO III 

AS RELAÇÕES INDUSTRIAIS EM MUNDO NOVO E EM SOBRADO  

I  

Recolocação do Problema  

No século passado, sob o ponto de vista da estrutura de poder, 
tínhamos na Zona da Mata de Minas Gerais, como aliás em todo o Brasil,1 
uma organização social patrimonialista, assentada sobre uma economia de 
grandes propriedades rurais, apoiada no escravo. A abolição do regime 
escravista não quebrou a hegemonia da grande propriedade, o que propiciou 
a preservação, grosso modo, durante a Primeira República, embora com 
ajustamentos, da estrutura de dominação patrimonialista dos grandes 
fazendeiros.2 Certo, a liberdade de movimentação do trabalhador rural, e 
igualmente a introdução do vínculo monetário3 nas relações de trabalho, 
                                                           
1 O caráter patrimonialista da estrutura social brasileira, que se forma com base no latifúndio 
rural, desde a colônia, depreende-se de grande número de obras, entre as quais a de Oliveira 
Vianna, Populações Meridionais do Brasil. [Primeiro volume: População Rurais do Centro-
Sul (Paulistas – Fluminenses – Mineiros), 3ª edição, São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1933]. Embora criticável sob outros ângulos ela merece destaque por tratar do 
Centro-Sul e pela atenção que dedica aos aspectos sociológicos do poder. 
2 No que tange ao patrimonialismo no nível local, que é aquele do qual estamos tratando, 
cabe a questão da sua sobrevivência com as modificações políticas e sociais após 1930. 
Parece-nos que se deve para este período distinguir a continuação da estrutura 
patrimonialista de poder propriamente dita, da sobrevivência de relações, formas de 
comportamento, tipos de personalidade, atitudes e valores tradicionais, que derivam de 
estruturas patrimonialistas, íntegras no passado, hoje esfaceladas. (Sobre a utilização desta 
distinção num estudo de mudança social no Brasil, ver o nosso artigo, “Resistências à 
Mudança Social no Brasil”, Conferência do Nordeste, Rio de Janeiro: Confederação 
Evangélica do Brasil, 1962, pags. 105-118). Nas comunidades de Mundo Novo e de 
Sobrado, o patrimonialismo, se ele ainda existe como estrutura, acha-se bastante 
descaracterizado. Entretanto o problema da compreensão da estrutura de poder da 
comunidade, como um todo, não foi abordado pela pesquisa. Sendo o nosso interesse de se 
identificar a influência da tradição sobre as relações industriais em geral, e especialmente 
sobre as de autoridade internas às empresas, ele não era essencial. 
3 Ver Weber, Economía y Sociedad, vol. IV, pags. 161-168, sobre as formas de retribuição 
na dominação patrimonial. Ele examina neste trecho as formas de retribuição no 
patrimonialismo, a partir da “originária”, em que os funcionários patrimonialistas sustentam-
se da mesa do senhor, discorrendo sobre as várias formas de prebendas, benefícios e 
sinecuras e, ao lado dessas rendas permanentes e normais, as “dádivas” do senhor. Sublinha, 




