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Introdução  

 

Almejamos com este estudo do desenvolvimento e mudança social 
no Brasil1 contribuir para o entendimento da transformação em curso na 
nossa sociedade e economia, estudando-a sob o ângulo dos processos de 
industrialização e urbanização. Analisa-se aqui, portanto, a constituição de 
uma sociedade urbano-industrial entre nós, o que vale dizer, tenta-se 
compreender como se industrializou e urbanizou o Brasil, quais os aspectos 
mais salientes desses processos e, sobretudo, quais as suas conseqüências 
sociais.  

Desde já deve ser dito, o nosso principal interesse reside na 
caracterização e interpretação das mudanças econômicas e sociais da 
sociedade brasileira, como processo global. Esse objetivo será abordado sob 
a perspectiva do desenvolvimento de um sistema industrial e de uma 
sociedade urbano-industrial no Brasil. Tal sistema e sociedade implicam 
integração econômica, política e social. Significam mercado nacional, 
meios modernos de comunicações e estrutura político-administrativa 
abrangentes, no seu escopo e na sua atuação, de todas as regiões do país e 
setores do corpo nacional, intenso intercâmbio social entre as mesmas 
regiões e setores, educação e cultura de massa, identificação nacional2, etc.  

Esclareçamos melhor essas idéias.  

Escreve Olson sobre a sociedade da massa contemporânea:  

                                                                 
1 Nessa monografia, desenvolvimento é entendido como envolvendo, em essência, mudança 
estrutural da sociedade e da economia. (Sobre uso do conceito com esse sentido, ver, entre outros, 
SEERS, 1963 e DEMAS, 1965.) Assim, “desenvolvimento econômico” é uma forma de “mudança 
social”. Não se procura, portanto, neste trabalho, relacionar esses fenômenos concebidos como 
distintos. O título do livro indica apenas o esforço de se chegar a uma compreensão interdisciplinar 
do processo de transformação da sociedade brasileira. Ver, também, sobre isso, a nota 1 do capítulo I. 
2 Sobre a identificação nacional, dizem SILVERT e BONILLA: “[It is an] identification, with all the 
fellow-citizens involved in explicitly recognized common activities; and acceptance of the state as 
the highest institutionalized secular authority”. SILVERT e BOXILLI, 1961, p.16. Ver também cap. 
VI, p.195. 
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[Ela é] caracterizada por um núcleo de instituições centrais que 
integram todas as atividades da população total e dão direção e 
estrutura às suas atividades quotidianas. Nas posições-chaves dessas 
instituições estão pessoas com influência sobre a atividade 
institucional; a essas pessoas C. Wright Mills denominou de “elite do 
poder”. O fator integrador dessa sociedade é uma ordem tecnológica 
e industrial que facilita as comunicações por todas as suas “regiões” e 
possibilita uma estrutura ocupacional altamente especializada e 
diversificada. Ao mesmo tempo, a existência dessa ordem coloca a 
base para uma cultura comum a toda a sociedade (chamada às vezes 
de “cultura de massa”, às vezes de “cultura popular”) pelo 
desenvolvimento de uma rede de disseminação cultural, comum ente 
denominada “comunicações de massa”. Urbanização e burocracia são 
características dessa ordem industrial e técnica, pois servem como 
focos donde emanam as forças institucionais e fornecem um sistema 
organizacional para estruturar a ação. No centro urbano localizam-se 
as atividades da elite, a criatividade cultural e a organização 
burocrática (...) é o centro da sociedade de massa3.  

Com as expressões “sistema industrial” e “sociedade urbano-
industrial” desejamos nos referir a essa estrutura sócio-econômica global, 
caracterizada por Olson como sociedade de massa, porém com ênfases 
distintas, no caso de uma e outra expressão. Com a primeira a atenção é 
concentrada nos aspectos tecnológicos, econômicos e demo gráficos 
daquela estrutura (industrialismo, meios modernos de comunicação, 
mercado nacional, urbanização), com a segunda, a de “sociedade urbano-
industrial”, nos seus aspectos institucionais, culturais, psicológicos e sociais 
(burocratização, cultura de massa, estratificação social e orientações da 
conduta características, etc.)4.  

Tais fenômenos entre nós, é importante lembrar, prendem-se – para 
usar formulações de Florestan Fernandes5 – à “formação e (...) integração da 

                                                                 
3 OLSON, 1963, p.4-5. 
4 Sobre o uso de “sistema industrial”, “industrialismo” e “sociedade urbano-industrial”, com sentidos 
similares aos aqui empregados, ver, entre outros, COLE, 1954; FRIEDMANN, 1946; e KERR e 
outros, 1960. 
5 FERNANDES, 1963, p.202, e FERNANDES, 1965, p.19, e outros de seus trabalhos. 
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sociedade de classes no sistema capitalista de produção econômica” e ao 
desenvolvimento da “correspondente ordem social competitiva”. Toca-se 
aqui em problema teórico intrincado que não cabe tratar nos limites que 
traçamos para esta monografia. Apenas o mencionamos; tratar-se-ia de 
determinar em que medida a mudança social vincula-se à implantação aqui 
do industrialismo em si e, em que medida, antes de tudo, as formas 
concretas daquela mudança social se ligam a sistemas sociais globais, como 
o indicado pelo conceito de capitalismo ou, ainda mais, ao modo específico 
como nele se insere, na periferia daquele sistema, a sociedade de classes em 
desenvolvimento no Brasil6. Sem tratar de problemas como esse, 
procuramos por ora contribuir apenas para a caracterização das formas 
concretas pelas quais se está dando a mudança social no Brasil, nas suas 
vinculações com a industrialização e a urbanização. 

Muitos são os esforços que já foram feitos para explicar o 
desenvolvimento do Brasil dos pontos de vista econômico, sociológico e 
político7 Lançar-se-á mão de alguns desses estudos, na medida em que a 
interpretação da sociedade brasileira em mudança requerer uma formulação 
de como aqui se deu o desenvolvimento. Por outro lado são muitos os 
estudos e pesquisas de mudanças sociais no Brasil. Tratam dos mais 
variados aspectos sobre a organização econômica, as instituições sociais e 
políticas, as ideologias e valores; foram feitas por geógrafos, economistas, 
sociólogos e cientistas políticos; uns têm o cunho monográfico, de estudos 
de comunidade8, outros de amplos levantamentos; utilizam-se de variadas 

                                                                 

6 Ver, como ilustrativos, os pontos de vista de FRIEDMANN, 1950. Especialmente no apêndice 
“Milieu technique et structure sociale”, págs. 369-76; CARDOSO, 1964 (b) e PEREIRA. – 1965, 
cap. III, em especial págs. 79-83. Deste último, destaque-se; por exemplo. A seguinte frase: “Como a 
história dos demais subsistemas periféricos, enquanto periférico, também o Brasil determina-se 
fundamentalmente como sucessão de articulações ou rearticulações de nossa sociedade a subsistemas 
dominantes capitalistas” (p.79). 
7 Ver, entre outros, FURTADO, 1959; PRADO JR., 1956; RANGEL, 1956; FERNANDES, 1960; 
CARDOSO, 1964 (a), e JAGUARIBE, 1962. 
8 Há limitações sérias ao uso dos resultados da vintena de estudos de comunidade realizados no 
Brasil nos últimos vinte anos; primeiro devido a problemas de comparabilidade; em segundo lugar 
porque quase nunca analisam, no dizer de IANNI, “as conexões da comunidade com o sistema 
econômico-social inclusivo, capitalista, em expansão” (IANNI, 1961, p.113). Usamos os seus 
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posições metodológicas e teóricas. Este trabalho visou utilizar todas essas 
diversas contribuições para ver até que ponto ajudam na tentativa de 
interpretação da mudança social no Brasil, sob a perspectiva adotada. No 
mesmo sentido, utilizaram-se pesquisas do autor9 e dados dos censos e das 
mais diversas estatísticas econômicas, sociais e culturais10.  

Em suma, procurou-se reunir os mais variados estudos, pesquisas e 
índices estatísticos, relacionando-os no que têm de pertinente com um modo 
sistemático de interpretação da mudança social no Brasil, qual seja o 
desenvolvimento entre nós de um sistema industrial e de uma sociedade 
urbano-industrial.  

Muito do que será formulado, diga-se desde já, parece sê-lo de modo 
conclusivo, mas isso ocorre apenas por conveniência de exposição, tendo as 
afirmações, ao contrário, o caráter de colocações exploratórias e 
preliminares. Não podia mesmo deixar de ser assim em trabalho de 
interpretação, com base em pesquisas raras, cujos resultados o mais das 
vezes não são bem comparáveis. Pretendemos, sobretudo, esboçar um 
quadro das mudanças sociais em curso, que sirva a investigações futuras.  

Por ora nos será útil relacionar o nosso tema a um contexto mais 
amplo. A aceleração do ritmo de urbanização do Brasil, a partir do século 
passado, tem por causa básica a industrialização. Este é um fato universal. 
É: a revolução industrial, principalmente desde a segunda metade do século 
XVIII, que vem criando o mundo moderno urbano e, no mesmo passo, 
constituindo uma sociedade urbano-industrial. Examinemos com mais 
vagar essas duas assertivas.  

                                                                                                                                                     

resultados, na medida do possível, conscientes desses percalços e procurando justamente inseri-los 
no quadro das mudanças da sociedade global. 
9 Ver LOPES, 1964 e 1967. 
10 Dois exemplos recentes de levantamentos de grande interesse sociológico são o censo escolar de 
1964, realizado pelo Ministério da Educação e Cultura e pelo IBGE, em todo o território nacional, e a 
pesquisa sobre orçamentos familiares, realizada em 1961-63, em capitais e cidades do interior de 
vários tamanhos, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ambos 
começam agora a ser publicados. Ver Censo escolar do Brasil, 1965, e Pesquisa sobre orçamentos 
familiares (a) e (b), s/d. 
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Kingsley Davis, em amplo exame do processo de urbanização na 
história da humanidade, fornece o seguinte panorama11. A “revolução 
urbana”, assim denominada pelos arqueólogos; tem lugar pela primeira vez 
ao redor de 4.000 ou 3.000 a.C. na Mesopotâmia e no Egito. Surgem então 
as primeiras verdadeiras cidades, na base da produção de um excedente 
agrícola. Uma segunda onda de urbanização ocorre durante o Império 
Romano. Aparecem cidades de tamanho sem precedentes. Roma alcança 
algumas centenas de milhares de habitantes. As mais favoráveis estimativas 
da urbanização do Mundo Antigo, entretanto, não colocam mais de um a 
dois por cento da população como habitantes de aglomerados urbanos. O 
início do processo moderno de urbanização do mundo ocidental data do 
renascimento do comércio nos séculos XI e XII. Não se ultrapassou, porém, 
a porcentagem de população urbana do Mundo Antigo muito antes do 
século XIX. São as seguintes as porcentagens que apresenta Davis para a 
população de núcleos de vinte mil ou mais, e de cem mil ou mais 
habitantes, em relação à população mundial:  

Quadro I  
Porcentagem da população mundial vivendo em cidades, 1800-1950 (*)  

Ano 
Cidades de 20.000 ou mais 

habitantes % 
Cidades de 100.000 ou mais habitantes % 

1800 2,4 1,7 
1850 4,3 2,3 
1900 9,2 5,5 
1950 20,9 13,13 

 (*) DAVIS, 1955, p.433.  

Verifica-se, assim, que, enquanto no Mundo Antigo a população 
urbana se situava num nível de menos de dois por cento, em 1800, quando 
já se faziam sentir os primeiros efeitos da Revolução Industrial na 
Inglaterra, a porcentagem de habitantes de cidades era de uma ordem de 
grandeza não muito superior: 2,4 por cento da população mundial em 
núcleos de vinte mil ou mais. Daí em diante, porém, o crescimento da 

                                                                 
11 DAVIS, 1955. 
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proporção de população urbana acelera-se. Enquanto na primeira metade do 
século XIX essa proporção não chega a dobrar (passando de 2,4 a 4,3 por 
cento), de 1900 a 1950, bem mais do que duplica: 9,2 a 20,9 por cento. As 
metrópoles também se multiplicam: em 1800 havia cinqüenta cidades no 
mundo com população superior a cem mil habitantes (1,7 por cento da 
população mundial); século e meio depois, cidades daquelas dimensões 
somavam novecentas e incluíam 13,1 por cento dos habitantes da Terra.  

Pode-se afirmar, portanto, que os séculos XIX e XX assistem a uma 
nova “revolução urbana”, tão profunda e vasta nas transformações sociais 
que provoca, quanto o foi a primeira revolução urbana nos primórdios da 
história. Ademais, criaram-se sociedades completamente urbanizadas, ou 
melhor, “metropolizadas”, para fazer uso de um neologismo sugestivo. Não 
se trata, apenas, da proporção dos habitantes que vivem em cidades ou em 
metrópoles. É claro que esses dados, já por si, são altamente significativos: 
na Inglaterra, em 1951, 38 por cento da população habitava metrópoles de 
mais de cem mil habitantes e 81 por cento era “urbana”12. Mais que isso, 
entretanto, “metropolização” significa, como, por exemplo, o demonstrou 
Bogue para os EUA em The Structure of the Metropolitan Community13, 
que as atividades econômicas e sociais, em todo o território, “organizam-
se” em função de sua localização relativa às metrópoles. Por outro lado, 
muitos outros estudos mostram quão profunda é a penetração do modo de 
vida urbano em toda a sociedade norte-americana, mesmo nas áreas rurais 
mais longínquas. O desenvolvimento de comunicações de massa cada vez 
mais intensas e insistentes, a conseqüente evolução de uma cultura popular 
e outras características analisadas e salientadas pelos estudiosos da 
sociedade de massa nos EUA14 são parte da penetração daquele modo de 
vida, que se irradia a partir das grandes metrópoles norte-americanas. Cria-
se nos EUA e nos outros países industrialmente avançados de hoje uma 
sociedade urbano-industrial. Saliente-se agora, nesse conceito, tratar-se de 

                                                                 

12 Para o Brasil, em 1960, essas porcentagens eram. respectivamente, 19 e 36 por cento, 
considerando-se “urbana” a população dos núcleos de cinco mil ou mais habitantes. 
13 BOGUE, 1949. 
14 Ver, por exemplo, a coletânea de OLSON (1963). 
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uma sociedade em que entre todas as suas partes existe íntima 
solidariedade, provocada por extensa e intrincada divisão social de trabalho, 
e na qual as metrópoles assumem funções de “organização” do tipo das que 
sobressaem no estudo de Bogue; saliente-se ainda que se trata de uma 
sociedade em que o modo de vida urbano extravasa das metrópoles e 
cidades para o campo15. Em ambos sentidos, sociedade urbano-industrial é 
alguma coisa que se constitui. A divisão social do trabalho intensifica-se 
cada vez mais, atividades de dada área do território, antes autônomas, ou 
quase, caem sob a dependência de metrópoles, outras áreas já dependentes o 
ficam ainda mais, e instituições, valores e idéias, desenvolvidos nas grandes 
cidades, propagam-se cada vez mais completamente, e com crescente 
intensidade, por todos os recantos da sociedade16.  

Exploremos mais detidamente as interligações entre os processos de 
industrialização e de urbanização e as conseqüências de ambos para o 
desenvolvimento da sociedade urbano-industrial. Herbert Blumer, em artigo 
recente17, critica a imprecisão no uso dos termos “industrialização” e 
“urbanização”, a não-distinção entre estes processos quando se estudam os 
seus efeitos sociais, e o fato de não se levar na devida consideração o papel, 
nos efeitos identificados, de outros processos sociais (“influências do 
mundo externo” através dos meios de comunicação, as repercussões de leis 
e regulamentos, de lutas políticas, diretrizes fiscais e econômicas, etc.). 
Hoselitz, em um artigo que especialmente visa esclarecer certos aspectos do 
desenvolvimento econômico de países subdesenvolvidos, afirma também: 

                                                                 
15 É claro que não desaparecem as diferenças rurais-urbanas. O que precisa ser compreendido é que 
aquelas diferenças vinculam-se mais e mais estreitamente à divisão de trabalho, ao invés de 
derivarem de tradicionalismo local. Sobre as diferenças rurais-urbanas nos EUA, ver DONCAN, e 
REISS JR., 1956. 
16 Neste parágrafo, ficam claros os diversos sentidos que, conforme o nível da análise, damos no 
termo “urbanização”. O conceito, Às vezes, serve para indicar o simples fato demográfico de 
proporção crescente da população passar a viver em núcleos urbanos; outras vezes, além desse fato, 
refere-se também à influência crescente do modo de vida urbano sobre as populações não-urbanas; 
finalmente, no seu sentido mais amplo confunde-se com o processo de constituição da sociedade 
urbano-industrial. O sentido do conceito em cada caso fica claro pelo contexto em que se insere. 
17 BLUMER, 1959. 
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“(...) embora a industrialização e a urbanização usualmente caminhem lado 
a lado, não há necessariamente ligação entre os dois processos”18.  

Não é uma contradição com a assertiva já feita, de que a urbanização 
no mundo de hoje vincula-se basicamente à Revolução Industrial, aceitar-se 
como parcialmente procedentes as críticas e posições desses autores. Trata-
se, primeiro que tudo, de uma questão de nível em que se centra a análise, 
se em cidades ou metrópoles determinadas, se na sociedade global. Quando 
é o primeiro o nosso interesse, a distinção é empiricamente necessária e de 
certa forma mais fácil. A fábrica moderna cria a cidade industrial. 
Entretanto, cidades surgem e crescem relativamente desvinculadas de uma 
base industrial e são muitas as outras funções – político-administrativas, 
recreativas, culturais, etc. – a que podem servir. Quando, porém, o enfoque 
recai na sociedade global, industrialização e urbanização tornam-se um 
único processo concreto, que passa a incluir também os outros indicados 
por Blumer (e que têm sido, às vezes, englobadamente, designados por 
“modernização”19. Os mais diversos tipos de cidades, então, preenchendo as 
mais variadas funções, necessitam ser vistos, para sua adequada 
compreensão, como partes de um mesmo sistema industrial. O modo pelo 
qual Waldomiro Bazzanella conceitua “modernização” nos permite precisar 
melhor o assunto.  

Por modernização, entendemos o processo pelo qual são introduzidos 
numa sociedade os produtos quer materiais (bens e mercadorias), quer 
sociais (hábitos, valores, formas características de comportamento, enfim 
modos de pensar, sentir e agir) da Revolução Industrial ocorrida noutros 
países ou regiões, sem que esses produtos resultem diretamente de um 
processo interno de desenvolvimento da sociedade em questão. Nesse 
sentido, a industrialização de certas áreas funcionaria como fator exógeno, 
condicionante ou determinante, da urbanização do resto do mundo20.  

                                                                 
18 HOSELITZ, 1955, p.167. 
19 Ver, por exemplo, BAZZANELLA, 1963. 
20 Ibidem, p.6. 
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No caso do Brasil, às conseqüências da industrialização da região 
Rio-São Paulo-Belo Horizonte (com focos industriais menores em Porto 
Alegre, Recife, etc.), somam-se os efeitos “modernizadores” vindos do 
Exterior. Somente com uma visão global como essa, do desenvolvimento 
do sistema industrial, pode-se compreender, por exemplo, a muito apontada 
“superurbanização” da América Latina21. Principalmente, quando 
percebemos que, como escreve Júlia J. Henderson, “(...) urbanização rápida 
em muitos países está ultrapassando a industrialização (...) Deste ponto de 
vista, a Ásia, a África e a América Latina podem todos ser denominados de 
continentes ‘superurbanizados’”22. Parece-nos óbvia a necessidade de ligar-
se tais fenômenos a processos e sistemas, econômicos e sociais, que são 
mundiais no seu escopo. O crescimento de uma cidade ou a urbanização de 
uma região são vistos como partes do industrialismo em expansão. Sobre os 
seus alicerces erige-se uma sociedade urbano-industrial. O caráter de tal 
sociedade, a sua dinâmica no Brasil, país em desenvolvimento, é o tema do 
nosso estudo.  

O arranjo da monografia reflete as duas ênfases aludidas atrás, 
ligadas às expressões “sistema industrial” e “sociedade urbano-industrial”. 
Na primeira parte, “Desenvolvimento econômico e urbanização no Brasil”, 
investigamos como o desenvolvimento leva a constituir-se um sistema 
industrial em escala nacional, com predominância econômica do Centro-
sul, e como a tais fatos ligam-se mudanças econômicas e demográficas em 
todo o país. Na segunda parte, na base das conclusões sobre aquele sistema 
industrial, passamos a examinar as “Transformações políticas e sociais no 

                                                                 
21 Escrevem Kingsley DAVIS e Ana CASIS: “(...) It seems to us that in view of its retarded 
industrialization, Latin America is Urbanized to a surprising degree. In other areas the growth of 
cities has arisen from large-scale industrial development, but in Latin America it has come from non-
industrial causes” (DAVIS e CASIS, 1957, p.143; nossos grifos). Segundo o ponto de vista exposto 
acima, essa colocação de DAVIS e CASIS é, no melhor dos casos, mal feita. 
22 HENDERSON, 1957, p.149. Para nós, essa formulação não é satisfatória. O crescimento de 
cidades no mundo subdesenvolvido, embora ocorra freqüentemente sem industrialização local, 
vincula-se ao industrialismo em suas dimensões mundiais. Para uma crítica da tese da 
“superurbanização” dos países subdesenvolvidos, sob outros pontos de vista, ver SOVANI, 1966, 
capítulo I. 
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Brasil”, as quais têm por cerne os processos de formação da sociedade 
urbano-industrial e de desagregação da sociedade patrimonialista.  

11 
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