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Brasil”, as quais têm por cerne os processos de formação da sociedade 
urbano-industrial e de desagregação da sociedade patrimonialista.  
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I – Aspectos do desenvolvimento econômico  

Primeiramente é preciso fazer um exame do desenvolvimento 
econômico brasileiro e do crescimento de cidades industriais1, Procuramos 
inicialmente indagar do papel da constituição de “mercados internos” 
urbanos para o desenvolvimento industrial. Em seguida veremos como o 
desenrolar da industrialização processa-se no Brasil com o duplo aspecto 
(na verdade um só processo) de crescente concentração geográfica e de 
interligamento dos vários “mercados internos” num único mercado 
nacional. No capítulo II estudaremos, numa visão ampla e nas suas relações 
com o desenvolvimento econômico, a urbanização do Brasil. 

1. Urbanização e formação de “mercados internos”  

O primeiro surto industrial entre nós, que atingiu proporções 
significativas, coincidiu com os primeiros tempos da República2, Entre as 
suas determinantes básicas, encontram-se:  

                                                                 
1 Valemo-nos para a caracterização sumária, no texto, da industrialização brasileira, dos autores 
assinalados na nota 7 da Introdução (principalmente Celso FURTADO e Ignácio RANGEL) e do 
estudo de SINGER, sobre a evolução econômica de São Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Belo 
Horizonte e Recife. SINGER, 1968. (Este estudo de SINGER faz parte de um projeto maior sobre 
Desenvolvimento Econômico e Mudança Social, desenvolvido sob a direção do Prof. Florestan 
FERNANDES, pela Cadeira de Sociologia I da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, financiado por uma dotação da Confederação Nacional da Indústria 
àquela Cadeira.) Se o objetivo primordial fosse a compreensão do processo de desenvolvimento e 
não, como é, a interpretação da sociedade urbano-industrial que dele vem resultando, teríamos de 
procurar atingir um entendimento sócio-econômico uno, e não bastaria lançar mão de análises feitas 
por economistas. Fernando Henrique CARDOSO, em trabalho que procura esboçar um sistema de 
referência nesse sentido, escreve: “(...) no es suficiente reemplazar la interpretación ‘económica’ del 
desarrollo por un análisis ‘sociológico’. Lo que se hace necesario es un análisis integrado que dé los 
elementos para contestar en forma más amplia y matizada los interrogantes generales sobre las 
posibilidades del desarrollo o estancamiento de los países latinoamericanos, así como las cuestiones 
decisivas sobre su sentido y sus consecuencias políticas y sociales” (CARDOSO, 1965 (a), págs. 7-
8). 
2 Roberto SIMONSEN ressalta com dados a importância dessa onda de industrialização: “(...) 150 
industries were founded in Brazil between 1880-1884, with a capital of 58.368,338$000 and from 
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1. A constituição de mercados para produtos industriais importados, em 
algumas áreas do país, a saber, grosso modo, o da região São Paulo-Rio, 
na base da cafeicultura, o da Zona da Mata, ao redor do Recife (na base 
da economia açucareira), e o do Sul, tendo as cidades de Rio Grande e 
Porto Alegre por centros (na base de uma agropecuária voltada para o 
abastecimento interno);  

2. A abolição da escravatura e a imigração européia, fatores importantes 
tanto para a formação de mercados internos, já referida, como para a 
libertação de capitais e para a constituição de uma mão-de-obra, que 
puderam ser aproveitadas pela indústria;  

3. Medidas de proteção tarifária, e as financeiras e creditícias de dinheiro 
fácil, adota das pelo Governo republicano3.  

Singer, no seu estudo4, analisa, em cada caso, as condições regionais 
de maior destaque, responsáveis pela formação dos “mercados internos”5 
para produtos industriais. Esses mercados são inicialmente atendidos por 
produtos importados, para depois, no fim do século, passar a sê-lo, em 
parte, pelas fábricas nacionais.  

A região São Paulo-Rio é claramente o caso mais importante e para a 
formação nela do mercado interno sobressai a economia do café. 
Examinemos com vagar o processo, pois nele identificaremos certas inter-
relações entre o desenvolvimento econômico e mudanças da economia e 
sociedade rurais, que mais tarde voltaremos a encontrar em nossa análise6. 

                                                                                                                                                     

1885-1889, 284 establishments with capital amounting to 203,404,521$000 (...) Between 1890-1895, 
452 factories were founded with a capital of 213,714,736$000”. SIMONSEN, 1939, p.24. 
3 Esses são os fatores básicos; outros também contribuíram para esse inicio da industrialização na 
década dos 90. Poderia ser lembrada, por exemplo, a oferta de energia. Esta é instalada para fornecer 
eletricidade para bondes; quando, devido à indústria, a demanda se eleva, a capacidade geradora é 
aumentada. Parece-nos, pois, que SINGER tem razão ao colocar tal fator como derivado. Cf. 
SINGER, capítulo “São Paulo”, 1968. 
4 Ver nota 1. Em todo o trecho que se segue, utilizamo-nos desse estudo. 
5 Diz-se “mercados internos”, pois formam-se eles em cada zona, permanecendo por largo período 
relativamente estanques, mesmo após o aparecimento da indústria no Brasil. A formação de um 
mercado nacional é processo importante para o nosso tema e a ele voltaremos adiante. 
6 Ver item 2 do capítulo III. 
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No campo inseriu-se sempre amplo setor de economia natural7, incluindo 
mesmo atividades “industriais”. A fazenda satisfazia suas necessidades, 
como nota Ignacio Rangel, “parte com o produto de suas vendas, parte com 
uma produção que dentro da própria fazenda tinha seu alfa e seu omega”. O 
mesmo autor denomina “complexo rural” à mescla de atividades de nosso 
agricultor, agrícolas e industriais, para o autoconsumo e para o mercado, e 
afirma:  

O desenvolvimento econômico, em seu aspecto mais elementar, pode 
pois ser concebido como resultado da ‘irradiação’ pelo complexo 
rural de uma indústria após outra e da criação de ‘indústrias’ novas, 
que são fruto da divisão do trabalho, porque correspondem a 
necessidades que só surgem com essa divisão, a saber, 
especialmente, o comércio e os transportes8.  

O longo período de crescimento das exportações do café contribuiu 
decisivamente para a dissolução do “complexo rural” na região Rio-São 
Paulo. Levando esse crescimento ao emprego cada vez mais completo da 
mão-de-obra na agricultura de exportação, provocava diminuição 
concomitante das atividades de economia natural, sejam as agrícolas sejam 
as manufatureiras. Atuou no mesmo sentido a substituição do trabalho 
escravo pelo livre, principalmente pelo imigrante9. Por outro lado, o 

                                                                 
7 Usamos o termo “economia natural” no sentido da história econômica, isto é, de produção para 
autoconsumo. 
8 RANGEL, 1956, págs. 111 e 87. Gilberto PAIM, em ensaio histórico inspirado em RANGEL, 
ilustra exaustivamente o “complexo rural” no século passado, no Brasil. Ver PAIM, 1957, 
especialmente págs. 18-38. No seguinte trecho toma-se clara a importância da dissolução do 
“complexo rural” para a industrialização: “Como as fazendas se abasteciam a si mesmas e ainda 
supriam as localidades próximas de produtos que deveriam provir de unidades manufatureiras 
situadas fora do seu âmbito, e como as cidades da costa recebiam bens industrializados de além-mar, 
não havia espaço na economia nacional, até o terceiro quartel do século passado, para 
estabelecimentos fabris propriamente ditos” (p.28). 
9 O escravo, instrumento vivo de trabalho, achava-se totalmente fora do mercado. Uma vez investido 
capital nele, precisava-se empregar, o mais completamente, o seu tempo. O aproveitamento dessa 
mão-de-obra em atividades de subsistência (agrícolas ou industriais), nos períodos de menor 
necessidade de trabalho na agricultura de exportação, significava que aqueles bens de subsistência 
produziam-se, a rigor, sem custo. 
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crescimento das cidades (comércio e transporte) faz-se, como assinala 
Rangel, em função da exportação10. Nas suas conseqüências, esses fatores 
convergem. Escreve Singer:  

O resultado destas mudanças estruturais – expansão do setor de 
exportação em detrimento do de subsistência, a substituição do 
trabalho escravo pelo livre e a urbanização – foi a criação de um 
mercado interno de certa significação, abastecido principalmente por 
produtos importados11.  

O processo de constituição noutras regiões brasileiras de mercado 
interno para produtos industriais importados tem o mesmo caráter: o 
estabelecimento de divisão social do trabalho mais nítida e complexa entre 
o campo e a cidade, com a perda de “indústrias” pelo “complexo rural” e a 
concentração na cidade de atividades de comércio, transporte, político-
administrativas, etc. O estudo de Singer, já citado, identifica os fatores 
regionais de maior destaque em cada caso. No extremo-sul12 trata-se do 
aparecimento de agricultura e pecuária comerciais, para o abastecimento da 
região cafeicultora Rio-São Paulo: pecuária ao redor de Rio Grande e 
Pelotas, agricultura na zona de colonização alemã e italiana, tributária de 
Porto Alegre. Forneciam produtos de subsistência para a região de 
economia de exportação Rio-São Paulo e dela recebiam bens industriais 
importados. No caso de Recife13, o fator importante é a revolução industrial 
representada pela introdução da usina na economia açucareira, que passa a 
constituir mercado para certos bens de produção (indústria de sacaria, 
fundições), amplia talvez o mercado para bens de consumo ao alterar as 
relações de produção no meio rural e, expulsando trabalhadores para a 
cidade, constitui lá um reservatório de mão-de-obra fabril.  

                                                                 

10 RANGEL, 1956, págs. 93-95. A imigração contribuiu para o crescimento das cidades. Carlo 
CASTALDI documenta, em um estudo de grupo de imigrantes italianos em São Paulo, como esses, 
trazidos para a agricultura, refluem continuamente para a cidade ou mesmo não chegam a ir para o 
campo, “fugindo” ao desembarcar em Santos ou sendo “libertados”, por parentes ou amigos, da 
Hospedaria dos Imigrantes. Ver CASTALDI, 1960, págs. 289-290. 
11 SINGER, capítulo “São Paulo”, 1968. 
12 SINGER, capítulo “Porto Alegre”, 1968. 
13 SINGER, capítulo “Recife”, 1968. 
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O aparecimento desses “bolsões” de mercado, principalmente urbano, 
para produtos industriais importados, nesses pontos e em alguns outros do 
território brasileiro, foi fundamental para a industrialização do país. Deu-se 
devido ao longo período de expansão de nossas exportações durante a 
segunda metade do século XIX. A pergunta que se impõe é por que, com o 
afrouxamento da demanda externa dos nossos produtos, não houve a 
reabsorção pelo setor de economia natural de boa parte do setor de 
mercado, com o conseqüente período de estagnação, como acontecera em 
momentos equivalentes no fim dos outros ciclos de nossa história 
econômica (como com o açúcar nos meados do século XVII e com o ouro 
no fim do século XVIII). Escreve Rangel sobre esse problema:  

Se a Europa comprava menos açúcar, a fazenda tinha que reduzir 
suas compras de pano da ‘costa’ e, com os braços e recursos 
sobrantes da lavoura e da moenda, aumentava sua própria produção 
de pano. Noutros termos, a economia reagia aos movimentos do 
comércio exterior, da capacidade para importar, por uma substituição 
de importações no nível da economia natural14.  

Na sua análise, porém, do ciclo do café, o mesmo autor salienta, 
como fatores básicos para o novo comportamento da economia em função 
dos movimentos do comércio exterior, primeiro, o fato de com a Abertura 
dos Portos (1808), “o comércio e o transporte [terem deixado] de ser 
atividades estritamente externas, para se tornarem, paulatinamente, 
‘indústrias nacionais’” (ao mesmo tempo também que um setor “governo” 
passava a ser parte da nossa economia) e, em segundo lugar, o volume de 
atividades urbanas, acumulado com a longa prosperidade proporcionada 
pelo café. Parece-nos útil transcrever, embora longamente, o que ele diz 
sobre o assunto.  

O aparelho comercial e os transportes, primitivamente criados para 
os fins do comércio exterior, quando este diminui, podem viabilizar 
um certo esforço de substituição de importações porque possibilitam 
alguma divisão de trabalho entre as fazendas das diferentes regiões e 
a orientação de parte dos fatores por elas empregados para atividades 

                                                                 
14 RANGEL, 1956, p.111; grifos no original. 
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“produtivas”, fazendo surgir unidades de novo tipo. É um fato 
histórico que nossas empresas industriais emergiam de uma gradual 
transformação de antigas empresas comerciais (...) [Com a expansão 
do comércio exterior entre 1850 e 1875] acumulou-se uma massa 
considerável de fatores [expandindo-se o aparelho de comércio, de 
transporte e de governo], os quais, quando (...) o comércio exterior 
voltou a entrar em crise, não puderam ser inteiramente reabsorvidos 
pelas unidades agrícolas e pelos serviços domésticos das famílias. Os 
fatores assim libertos organizaram-se em numerosas pequenas 
unidades, industriais, de tipo predominantemente artesanal, o que 
introduzia um modo novo de substituição de importações (págs. 112-
113; grifos no original).  

Destaca-se, assim, bem claramente, para a indústria que depois se 
instalará, a importância da urbanização já alcançada nas últimas décadas do 
século passado, na capital do país, em São Paulo, nas várias cidades do 
Vale do Paraíba, na base do café, no Sul, em Rio Grande, Pelotas, Porto 
Alegre, como reflexo da economia cafeeira (abastecimento da região Rio-
São Paulo com produtos agropecuários), e em Recife e em outras cidades 
do Nordeste, em função do açúcar.  

Ainda referente à constituição do mercado na região Sul do Brasil, 
para produtos industriais, devemos referir-nos, mesmo que brevemente, à 
natureza das relações de trabalho no campo. Fundamental foi a Abolição, 
em todo o país, com a substituição do braço escravo pelo livre. Entretanto, 
o caráter das relações de trabalho que se estabeleceram variou de região 
para região. É este assunto de grande importância, que ainda não recebeu o 
merecido tratamento sistemático. Em grande parte do território brasileiro, a 
escravidão foi substituída por relações nitidamente patrimonialistas15. Em 
alguns lugares, o caráter capitalista das mesmas foi desde o início mais 
pronunciado. As repercussões de tais fatos para o desenvolvimento de um 
“mercado” não podem deixar de ser das maiores. Nesse sentido o imigrante 

                                                                 

15 Sobre a rápida acomodação do ex-escravo a formas patrimonialistas de trabalho na zona 
fluminense, ver Stanley J. STEIN, 1957 (a), págs. 262 e segs. A permanência nos dias de hoje de 
padrões patrimonialistas em município da Zona da Mata de Minas Gerais acha-se bem estudada por 
Oracy NOGUEIRA, O município de Leopoldina, capítulo “A zona rural”, manuscrito. 
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foi importante para o Sul do país. Na cafeicultura paulista, depois da 
Abolição, ele deve ter sido relevante para o aparecimento do salariado de 
forma mais clara. Nas colônias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, 
vindo de comunidades européias que se estavam articulando cada vez mais 
com mercados urbanos, ele não se contenta com as magras possibilidades 
de consumo da economia natural e, bem antes de 1888, coloca os alicerces 
duma economia mercantil16.  

Na última década do século XIX, portanto, havia “áreas de mercado”, 
mais ou menos extensas, em cidades já de certa expressão (e em uma quase 
metrópole, o Rio) e nas zonas rurais que lhes eram tributárias. A demanda 
de produtos industriais dessas “ilhas” de mercado era atendida pela 
importação. Os centros urbanos constituíram-se pois numa das 
precondições do desenvolvimento industrial posterior: a existência de 
mercados para produtos manufaturados. Aquele desenvolvimento, por seu 
turno, irá intensificar enormemente o crescimento urbano. Antes de tratar 
deste tópico no próximo capítulo, examinemos dois aspectos da expansão 
da indústria no Brasil: a sua crescente concentração geográfica e a 
constituição de um mercado nacional.  

2. Desenvolvimento, concentração industrial e mercado nacional  

Às tarifas alfandegárias e ao crédito fácil adotados no início da 
República17, somam-se a crise do comércio exterior e a diminuição da nossa 
capacidade de importar, propiciando o aparecimento de fábricas nacionais 
que passam a atender, em parte, o mercado preexistente de bens industriais. 
Dava-se proteção à indústria nascente, criavam-se condições de acumulação 
do capital, ao mesmo tempo que o funcionamento do câmbio “defendia” o 
nível de emprego durante a crise do comércio exterior18.  

                                                                 

16 Ver SINGER, capítulo “Blumenau”, 1968. 
17 Ver acima, p.11. 
18 Ver a análise do mecanismo de “socialização das perdas”, por FURTADO, 1959. cap. XXVIII: 
“A defesa do nível de emprego e concentração da renda”, págs. 191-198. 
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As indústrias que surgem são principalmente as alimentícias e têxteis, 
para as quais as economias resultantes de escala de produção não se fazem 
tanto sentir e, por outro lado, a proximidade do mercado consumidor é de 
grande relevância19. As condições gerais, propícias à indústria nacional, 
levam ao seu aparecimento em todas as cidades em que já se havia formado 
um mercado de alguma monta para manufaturas. São muitos os 
aglomerados urbanos, largamente espalhados pelo território brasileiro, que 
se industrializam, cada qual com o seu mercado regional quase estanque20. 
Devemos acompanhar desde aquele momento dois aspectos intimamente 
inter-relacionados do processo de industrialização: a interligação dos vários 
mercados formando um único mercado nacional e o próprio 
desenvolvimento industrial, por assim dizer, em profundidade, em 
sucessivas ondas de substituição de produtos antes importados.  

Não há estudos que incidam diretamente sobre a formação de um 
mercado nacional, uno e integrado, processo ainda não terminado. Podemos 
entrevê-lo, através do exame da crescente concentração industrial. De fato, 
na medida em que se integram os mercados, os produtos das fábricas da 
zona de produção a menores custos (por gozar maiores economias externas 
e de escala), no caso os da área São Paulo-Rio, penetram os outros 
mercados e dão margem à crescente concentração industrial naquela zona.  

O quadro II permite-nos apreciar essa evolução a partir de 1907.  

                                                                 
19 Estes dois ramos, por ocasião do censo de 1920, davam cerca de 66 por cento do valor da 
produção industrial brasileira. 
20 Esta forma assumida pelos processos de industrialização e urbanização no Brasil está claramente 
relacionada com o modo de integração da nossa economia na época ao mercado mundial. Na 
tipologia sugerida por F. H. CARDOSO, o Brasil cai no tipo I: “situaciones de subdesarrollo en las 
quales hay una clase económica local que mantiene el dominio del sector exportador de la economía 
y que, a la vez, cumple las funciones de la clase política, directora del Estado”. CARDOSO, 1965 (a), 
p.21. Há exceções à generalização do texto de terem-se constituído no Brasil no século passado 
mercados estanques; a mais importante diz respeito às vinculações da economia agropecuária do 
extremo-sul, servindo ao mercado formado na área da cafeicultura. 
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Quadro II  
Distribuição percentual do valor da produção industrial por Estados, 1907, 1920, 

1938 e 1958 (*)  

Estado 1907 (%) 1920 (%) 1938 (%) 1958 (%) 
Distrito Federal 33,1 20,8 14,2 11,4 

São Paulo 16,5 31,5 43,2 55,0 
Rio Grande do Sul 14,9 11,0 10,7 7,7 

Rio de Janeiro 6,7 7,4 5,0 6,6 
Paraná 4,9 3,2 1,8 3,1 

Minas Gerais 4,8 5,5 11,3 5,6 
Pernambuco 4,0 6,8 4,2 2,8 

Bahia 3,2 2,8 1,7 1,5 
Pará 2,7 1,1 0,7 0,6 

Amazonas 2,0 0,1 0,2 0,3 
Santa Catarina 2,0 1,9 1,8 2,1 

Alagoas 1,0 1,6 0,7 0,5 
Maranhão 0,7 0,7 0,3 0,2 

Sergipe 0,6 1,2 0,6 0,2 
Mato Grosso 0,5 0,2 0,2 0,3 

Ceará 0,4 0,8 0,9 0,6 
Paraíba 0,4 1,1 0,8 0,6 
Goiás 0,2 0,1 0,2 0,3 
Piauí 0,1 0,2 0,1 0,1 

Rio Grande do Norte 0,1 0,6 0,4 0,3 
Espírito Santo 0,1 0,7 0,2 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(*) JOBIM, 1943, p.96, e Produção industrial brasileira, 1958. 

Desde o início, nota-se a concentração da indústria no então Distrito 
Federal e em São Paulo. (quase metade do valor da produção total). Isso se 
deve a estar aí o maior mercado interno do país21. O fato a sublinhar no 

                                                                 
21 O então Distrito Federal, sendo o maior mercado urbano do Brasil, cerca de 700.000 habitantes em 
1900, concentra naturalmente a maior parte da nova indústria. O fato de o Rio de Janeiro perder a sua 
vantagem inicial e ser ultrapassado pela cidade de São Paulo, contra o que seria de esperar pelos 
pressupostos teóricos da economia, é analisado por SINGER (capítulo “São Paulo”, 1968), que acha 
que os fatores básicos foram o deslocamento, para o nosso Estado, do mercado consumidor 
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início do século, entretanto, é a relativa dispersão industrial pelo Brasil a 
fora. Depois do Distrito Federal, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que 
avultam bem a frente dos outros Estados no desenvolvimento industrial, 
nada menos que oito têm apreciável parcela do total (mais de 2 por cento). 
São eles: Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Pará, 
Amazonas e Santa Catarina. As cidades em desenvolvimento industrial são, 
principalmente, as capitais, mas incluem também, entre outras, Itu, 
Campinas, Sorocaba, Rio Grande, Pelotas, Juiz de Fora, Blumenau e 
Brusque.  

Durante todo este século, interligam-se os mercados regionais, 
formando-se um mercado nacional. O que cabe assinalar no momento é que 
à medida que isso se dá, acentua-se a hegemonia da indústria paulista e, em 
menor grau, da carioca. Em 1938, São Paulo e o Distrito Federal têm mais 
de 57 por cento do valor total da produção; em 1958 essa porcentagem 
ultrapassa 66 por cento. Neste último ano, oito unidades da federação têm 
mais de 2 por cento de produção (comparadas com onze em 1907). Noutras 
palavras, as indústrias paulista e carioca passam a crescer não só em função 
do aumento de seu mercado interno regional, mas também na dependência 
do nacional que se forma. (Essa concentração – é claro – não se dá 
uniformemente em todos os ramos industriais: é tão mais forte quanto mais 
importante para o ramo forem economias de escala e menor o for a 
proximidade do mercado, isto é, ela é mais intensa para a indústria 
mecânica, de material de transporte, etc., menos para a de bens de 
consumo.)  

Nos períodos de aceleração da industrialização, o processo de 
constituição do mercado nacional intensifica-se e beneficia-se a região 
industrial hegemônica. O desenvolvimento industrial brasileiro 
caracterizou-se desde o início, como vimos, por ser um processo de 
substituição de importações22. A indústria brasileira desenvolveu-se nos 

                                                                                                                                                     

constituído pela zona cafeicultora e o fato de a rede de transporte de toda essa zona, já no período 
final do século, enfeixar-se no eixo São Paulo-Santos. 
22 Como de resto o é a industrialização de todos os países em desenvolvimento, na periferia do 
capitalismo, neste século. 
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períodos de crise do comércio exterior (1.a Guerra Mundial, depressão dos 
anos 30, 2.a Guerra Mundial), quando lhe foram criadas condições 
favoráveis de proteção (a própria situação de guerra em 1914-18 e 1939-45; 
a crise mundial juntamente com a política de defesa do café nos anos 3023), 
às quais somava-se uma política também favorável à acumulação do 
capital24.  

Condições e políticas favoráveis à industrialização redundam em 
última instância em benefício da região mais rica em recursos e de maior 
grau de desenvolvimento, aumentando assim as disparidades regionais e a 
concentração industrial. Uma única ilustração, tirada do estudo do Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, será suficiente. Argumenta-
se nesse trabalho que a rápida industrialização do Centro-sul no pós-guerra 
teve, inter alia, dois suportes básicos: os subsídios cambiais e os 
financiamentos governamentais. A análise de um e outro leva à conclusão 
de que “essa política de amplos subsídios ao setor industrial contribuiu para 
concentrar os investimentos no Centro-sul do país”; isso por dois motivos 
principais, entre outros: por estarem os industriais do Centro-sul melhor 
aparelhados para justificar pedidos de licença de importação e para exercer 
pressão junto às autoridades competentes, e por ocorrerem vantagens, 
decorrentes do caráter da tecnologia moderna, de se investir na parte do país 
onde a mão-de-obra é relativamente mais cara25.  

Industrializa-se o Brasil, formando-se o mercado nacional e 
concentrando-se a indústria no Centro-sul. Vejamos como essa feição do 
processo de industrialização afeta a urbanização.  

                                                                 
23 Ver sobre este ponto a análise de FURTADO (1959, nos capítulos XXXI e XXXII: “Os 
mecanismos de defesa e a crise de 1929” e “Deslocamento do centro dinâmico”, págs. 217-236). 
24 Ver FURTADO, 1964, págs. 113-118, em que analisa a “Interação dos processos acumulativo e 
inflacionário”. Outras políticas, além das que analisa, como a salarial durante 1947-50, atuaram 
também no sentido de intensificar a acumulação do capital. 
25 Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, 1959, págs. 56-57. 
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II – O processo de urbanização  

Sobre a urbanização, que já havia ocorrido pelos anos finais do 
século XIX, erige-se a indústria; esta, por sua vez, toma o crescimento 
urbano mais intenso, Examinaremos agora dados sobre a urbanização 
brasileira e o crescimento de cidades específicas, para a seguir voltar a 
discutir as inter-relações entre os desenvolvimentos urbano e industrial. As 
conclusões a que chegaremos nos permitirão proceder, com vagar, à análise 
da urbanização da área adiantada e da área atrasada do Brasil.  

1. Contornos gerais do processo  

No quadro III apresentam-se dados sobre o grau de urbanização no 
Brasil, de 1872 a 1960, medido, em cada ano, pelo número de cidades com 
mais de cinqüenta mil, cem mil e meio milhão de habitantes e pela 
população que as habitava. Uma advertência faz-se desde logo necessária: 
os dados do censo de 1920 e anteriores não são, a rigor, comparáveis aos de 
1940 a 1960. Somente a partir de 1940 se começou a separar a população 
das cidades e vilas (quadros urbano e suburbano) da rural do mesmo 
município. Assim, fomos obrigados a nos utilizar, para os quatro primeiros 
censos (1872 a 1920), das populações totais dos municípios com cinqüenta 
mil habitantes ou mais, enquanto para os três últimos (1940 a 1960) 
tomamos os dados mais exatos, que excluem a população rural do 
município. O erro é maior, é claro, para as cidades menores (afetando mais, 
portanto, a coluna das de cinqüenta mil habitantes ou mais), pois para as 
maiores a parcela rural é proporcionalmente bem menor.  

Vemos que em 1872 cerca de 6 por cento da população estava em 
cidades de mais de cinqüenta mil habitantes (Rio, Salvador, Recife e São 
Paulo, nessa ordem); só as três primeiras possuíam população maior que 
cem mil e nenhuma alcançara o marco do meio milhão. Em 1960, tínhamos 
perto de 23 por cento da população em aglomerados urbanos de cinqüenta 
mil habitantes ou mais; tais aglomerados eram em número de 73, 31 dos 
quais com mais de cem mil habitantes, e seis dentre eles tendo atingido 
mais de meio milhão de habitantes. O ritmo da urbanização nos últimos 
vinte anos (1940-1960) é especialmente impressionante. Enquanto a 
população total cresce no período pouco mais de 70 por cento, tanto a 
população de cidades com mais de cinqüenta mil habitantes como a das de 




