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IV – As áreas urbanizadas e não-urbanizadas do país 

Pretendemos agora obter um primeiro esboço das regiões brasileiras 
sob as influências urbano-industriais mais intensas, assim como aquilatar os 
seus efetivos populacionais. Foi o seguinte o procedimento seguido na 
demarcação dessas áreas em 1950 e na avaliação do aumento delas na 
década 1950-60. Para os nossos fins era necessário analisar os dados sobre 
cidades e população urbana por território que fosse mais amplo que o 
município, menos, entretanto, que o Estado. A unidade intermediária para a 
qual existem dados é a zona fisiográfica. Essa é, muitas vezes, extensa 
demais. Era, porém, a que se dispunha e foi a que utilizamos. Por outro 
lado, era necessário, adotar-se um critério para a: população urbana1. 
Utilizamos o de aglomerações (isto é, as populações dos quadros urbano e 
suburbano) de um distrito com cinco mil habitantes ou mais, como urbana2.  

Foram organizadas dessa maneira tabelas para 1950 e 1960, por 
zonas fisiográficas e por unidade da federação, com dados sobre as cidades 
existentes (número e contingentes populacionais), segundo o seu tamanho. 
Adotamos as seguintes classes de cidade: cinco a dez mil, dez a cinqüenta 
mil e mais de cinqüenta mil habitantes.  

                                                                 

1 O critério do censo, discriminando a população urbana segundo quadro administrativo (habitantes 
dos quadros urbano e suburbano do município), é insatisfatório, para os objetivos demográficos e 
sociológicos. Estudo de MORTARA sobre o censo de 1940 mostra, por exemplo, que em 471 dos 
distritos municipais existentes em 1940, isto é, quase dez por cento do total, a população do quadro 
urbano não excedia cem habitantes. Nesse mesmo estudo ele conclui: “Para discriminar com a 
melhor aproximação possível a população urbana no sentido demográfico e sociológico, pareceu 
conveniente a adoção do limite de cinco mil habitantes, o que elimina boa parte das populações 
rurais, as quais ficariam incluídas adotando-se o limite dois mil, sem excluir, de outro lado, nenhum 
centro demográfico verdadeiramente digno da qualificação de cidade”. MORTARA, 1950, p.41. Ver 
também os estudos incluídos em Pesquisas sobre as populações urbanas e rurais do Brasil, 1954, 
que utilizam como critério às vezes o limite mínimo de dois mil, às vezes o de cinco mil para a 
aglomeração urbana. Para os nossos objetivos, pareceu-nos mais interessante demarcar a área onde 
mais intensamente se faz sentir a Influência de valores, padrões e formas de organização urbanos, 
adotando o limite de cinco mil. 
2 Note-se que se. Incluíram assim as “cidades” e “vilas”, isto é, as sedes de municípios e distritos 
segundo o censo, com mais de cinco mil habitantes. 
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Prepararam-se a seguir mapas, onde foram localizadas, por zonas 
fisiográficas, informações sobre o número de cidades com cinco mil ou 
mais habitantes e a área em quilômetros quadrados por cidade desse 
tamanho, assim como a porcentagem da população da zona em cidades de 
dez mil ou mais. Procurou-se depois delinear as áreas contíguas, com 
concentração de população urbana. Quando, porém, alguma zona 
fisiográfica não-urbanizada (com poucas ou nenhuma cidade3), apresentava-
se cercada por área urbanizada, ela foi englobada nessa última4.  

Para 1950 destacam-se, assim, três áreas urbanizadas no país. A 
principal coincide com o que vimos chamando centro dinâmico do Brasil; é 
constituída pelos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, pela metade 
inferior de Minas Gerais e projeta-se pelo norte do Paraná. Incluía 229 
cidades; denominamo-la área Rio - Belo Horizonte - São Paulo. A segunda, 
no Sul, inclui o Rio Grande do Sul e estende-se pelo lado oriental dos 
Estados de Santa Catarina e Paraná. Estavam aí 65 cidades. A terceira, a 
Litorânea do Nordeste, estende-se em faixa desde a altura de Ilhéus, na 
Bahia, até o Estado da Paraíba. Localizavam-se nela 76 cidades5. No 

                                                                 
3 Para facilidade de exposição, nessa página e nas seguintes, quando usamos a palavra “cidade”, 
referimo-nos sempre a núcleos com cinco mil habitantes ou mais. 
4 Assim os Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro foram considerados totalmente 
áreas urbanizadas, embora apresentassem naquela data certo número de zonas “vazias” de cidades. 
Exemplos: No litoral e na zona limítrofe com O Mato Grosso, no caso de São Paulo, áreas ao norte e 
na costa, no do Rio Grande do Sul. Aconteceu o mesmo para várias pequenas áreas em outros 
Estados. Justifica-se esse procedimento, pelo nosso objetivo: traçar as áreas onde a influência urbana 
é mais intensa. 
5 Essas três áreas eram constituídas dos seguintes Estados e partes de Estado: a área “Rio-Belo 
Horizonte-São Paulo” formava-se dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e do Distrito Federal, 
mais, em Minas Gerais, as Zonas da Mata, Metalúrgica, Oeste, Sul, Alto Paranaíba e Triângulo e, no 
Paraná, as Zonas do Norte e do Ivaí. A área “Sul” constituía-se do Rio Grande do Sul, de todo o 
Estado de Santa Catarina, excetuadas as Zonas de Joaçaba e Iguaçu (no oeste do Estado) e, no 
Paraná, incluía as do Litoral, Planalto de Curitiba, Campos Gerais e a do Irati. A “Litorânea do 
Nordeste”, finalmente, compunha-se das’ Zonas do Litoral e Mata, Agreste e Caatinga Litorânea, 
Brejo, e Agreste e Caatinga Central (no Paraíba), do Litoral e Mata, e Agreste (em Pernambuco), da 
do Litoral, Mata e Baixo São Francisco (em Alagoas), do Litoral Norte. Recôncavo, Cacaueira, Feira 
de Santana, Jequi e Conquista (na Bahia) e do Litoral e Baixo São Francisco (em Sergipe). Serviu-
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conjunto, essas três áreas englobavam naquela data três quartos das cidades 
e cinco sextos da população urbana do país. Embora representando menos 
de 14 por cento da superfície total, estavam nelas mais da metade (56 por 
cento) da população rural e semi-rural brasileira6. Nos quadros XVIII e XIX 
apresentamos as principais informações sobre as populações urbana e rural 
(junto com a semi-rural), para as várias áreas do Brasil em 1950 e 19607. 
Além das três áreas urbanizadas, destacamos os seguintes componentes da 
não-urbanizada: a região Norte, a Centro-Oeste e a parte não-urbanizada 
das regiões Nordeste, Leste e Sul (subdividida esta última em duas secções, 
do Maranhão ao Rio Grande do Norte e do Paraíba a Santa Catarina).  

Primeiramente, deve-se destacar que as três áreas urbanizadas 
refletem as principais regiões brasileiras onde a constituição do mercado 
interno serviu de suporte à industrialização8. As interligações das áreas 
urbanizadas (e dos respectivos mercados) já se deu, com as estradas que 
ligam o Centro-sul ao extremo-sul e aquele ao Nordeste; mais recentemente 
com as estradas pelas quais o Centro-sul comunica-se, via Brasília, com o 
Norte (Belém e Fortaleza). Continuam a existir, porém, largas regiões não-
urbanizadas entre as três principais áreas urbanizadas. O norte de Minas, o 
Espírito Santo e o sul da Bahia, entre a área Litorânea do Nordeste e a Rio-
Belo Horizonte-São Paulo; o Vale da Ribeira e as partes centrais e 
ocidentais do Paraná e Santa Catarina, entre aquela e a do Sul.  

                                                                                                                                                     

nos como base, para o delineamento que fizemos destas áreas urbanizadas, o tratamento do mesmo 
assunto por GEIGER (1963, págs. 31 e segs.; ver o mapa na p.32). 
6 Entendendo-se por “semi-rural” a população dos núcleos com menos de cinco mil habitantes. 
7 Tentamos fazer coincidir as três áreas urbanizadas em 1960, grosso modo, com os seus limites em 
1950, apesar de no intervalo ter havido subdivisão de algumas zonas e, em outras, modificações 
pequenas em geral nos seus limites. A única mudança apreciável correspondeu à parte do Paraná, da 
área urbanizada “Rio-Belo Horizonte-São Paulo”, onde, devido à alteração nos limites das zonas, 
tivemos de incluir em 1960 na parte urbanizada, área bem menor que em 1950. (Ver no quadro XX 
as superfícies, nas datas dos dois censos, das várias áreas em que dividimos o país segundo a 
urbanização.) Sobre a divisão do Brasil em zonas fisiográficas usada pelo censo em 1950, consultar 
GUIMARÃES, 1948, págs. 964-965, que a indica em mapa. Para a divisão que serviu de base para o 
de 1960 usamos mapa existente no Conselho Nacional de Geografia (Secção de São Paulo). 
8 Ver acima, págs. 11-16. 
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Quadro XVIII  
População urbana e rural, por áreas urbanizadas e não-urbanizadas do país, 1950  

Áreas 
População 

total 

População rural 
ou semi-rural 

População 
urbana 

População de 
cidades de 5 a 

10 mil 

População de 
cidades de 10 a 

50 mil 

População de 
cidades de 50 ou 

mais 

N % N % N % N % N % 
Urbanizados 

Rio – BH 
– SP 

19.825.759 11.264.334 56,8 8.561.425 43,2 794.650 4,0 1.910.850 9,6 5.855.925 29,5 

Litorânea 
do 

Nordeste 
7.421.759 5.376.449 72,4 2.045+310 27,6 267.079 3,6 547.831 7,4 1.230.400 16,6 

Sul 6.197.431 4.672.050 75,4 1.525.381 24,6 219.652 3,5 651.253 10,5 654.476 10,6 
Total 33.444.949 21.312.833 63,7 12.132.116 36,3 1.281.381 3,8 3.109.934 9,3 7.740.801 23,1 

Não-urbanizado: Nordeste, Leste, Sul 

1 – do 
MA ao 

RN 
6.292.315 5.521.709 89,8 770.606 12,2 160.749 2,6 178.844 2,8 431.013 6,8 

2 – da PB 
a SC 

8.625.513 8.199.509 95,1 426.004 4,9 214.420 2,5 211.584 2,5 - - 

Norte 1.844.655 1.438.945 78,0 405.710 22,0 66.783 3,6 24.097 1,3 314.830 17,1 

Centro-
oeste 

1.736.965 1.545.632 89,0 191.333 11,0 58.934 3,4 132.399 7,6 - - 

Total 18.499.448 16.705.795 19,3 1.793.653 9,6 500.886 2,7 546.924 3,0 745.843 4,0 
Brasil 51.944.397 38.018.628 73,2 13.925.769 26,8 1.782.267 3,4 3.656.858 7,0 8.486.644 16,3 

Fonte: Dados censitários.  

Os desníveis de urbanização, como se pode ver pelos mesmos 
quadros, são pronunciados entre as várias áreas. Em 1950, enquanto a 
população urbana era superior a um terço do total da população das áreas 
urbanizadas, no restante do país não chegava a um décimo. Em 1960, as 
proporções de população urbana das áreas urbanizada e não-urbanizada 
alcançavam respectivamente quase metade e menos de um sexto da total. 
Observe-se ainda que a maior parte dos habitantes de cidades está, nas áreas 
não-urbanizadas, no pequeno número de centros urbanos maiores – ao 
contrário das urbanizadas, onde existe, além de numerosas cidades grandes, 
ampla rede de médias e pequenas. Este fato destaca-se ao examinarmos as 
porcentagens da população em cidades de dez a cinqüenta mil habitantes 
(9,3 e 3,0 por cento, em 1950, respectivamente, para as áreas urbanizadas e 
não-urbanizadas; 11,8 e 5,3 por cento, em 1960).  
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Ao determos nossa atenção nas várias áreas urbanizadas, 
surpreendemo-nos com as diferenças quanto à urbanização entre elas. A 
área Rio-Belo Horizonte-São Paulo destaca-se como a mais urbana do país, 
bem distanciada das demais. Em 1950, mais de 43 por cento e, em 1960, 
mais da metade da sua população vivia em cidades com mais de cinco mil 
habitantes. As outras duas tinham em 1950 cerca de um quarto de sua 
população como urbana; em 1960, essa proporção era pouco superior a um 
terço. A urbanização da região Rio-Belo Horizonte-São Paulo não só atinge 
nível alto, como abrange área considerável, com superfície bem superior a 
meio milhão de quilômetros quadrados. Já está certamente entre as 
principais áreas urbanizadas de comparável extensão da América Latina, 
ficando atrás talvez apenas da região do Rio da Prata. 

Quadro XIX  
População urbana e rural, por áreas urbanizadas e 

 não-urbanizadas do país, 1960  

Áreas 
População 

total 

População rural 
ou semi-rural 

População 
urbana 

População de 
cidades de 5 a 

10 mil 

População de 
cidades de 10 a 

50 mil 

População de 
cidades de 50 ou 

mais 
N % N % N % N % N % 

Urbanizados 
Rio – BH 

– SP 
27.397.946 12.428.633 45,4 14.969.313 54,6 1.045.414 3,8 3.268.539 11,9 10.655.360 38,9 

Litorânea 
do 

Nordeste 
9.258.258 5.800.771 62,7 3.457.487 37,3 316.563 3,4 922.714 10,0 2.218.210 24,0 

Sul 8.152.173 5.148.143 63,2 3.004.030 36,8 356.728 4,4 1.093.828 13,4 1.553.474 19,1 
Total 44.808.377 23.377.547 52,2 21.430.830 47,8 1.718.705 3,8 5.285.081 11,8 14.427.044 32,2 

Não-urbanizado: Nordeste, Leste, Sul 

1 – do 
MA ao 

RN 
8.250.621 6.754.882 81,9 1.495.739 18,1 276.366 3,3 339.588 4,1 879.785 10,7 

2 – da PB 
a SC 

12.299.802 11.054.937 89,9 1.244.865 10,1 393.683 3,2 697.940 5,7 153.242 1,2 

Norte 2.601.519 1.848.868 71,1 752.651 28,9 103.746 4,0 134.877 5,2 514.028 19,8 
Centro-
oeste 

3.006.866 2.380.096 79,2 626.770 20,8 124.705 4,1 215.315 7,2 236.752 9,5 

Total 26.158.808 22.038.783 84,2 4.120.025 15,7 898.500 3,4 1.387.718 5,3 1.833.807 7,0 
Brasil 70.967.185 45.416.330 64,0 25.550.855 36,0 2.617.205 3,7 6.672.799 9,4 16.260.851 22,9 

Fonte: Dados censitários.  

Os desníveis do grau de urbanização das áreas urbanizadas entre si e 
em relação às demais mostram-se ainda com maior clareza no quadro XX, 
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onde figuram dados para 1950 e 1960 referentes à densidade urbana9 e 
índice de concentração de cidades (número de km² por cidade). Em 1950 
havia mais de 10 habitantes urbanos por km² na área urbanizada, enquanto a 
densidade urbana na não-urbanizada era 0,2 por km² (em 1960 essa 
densidade era, respectivamente para as duas áreas, cerca de 19 e 0,6). Outro 
índice é o número de km² por cidade: em 1950 pouco mais de três mil na 
urbanizada e bem mais de sessenta mil no restante do país (em 1960 o 
índice cai numa e noutra parte, sem alterar muito o desnível: fica sendo, 
respectivamente, 2.001 e 34.200.10 

Dois outros fatos devem ainda ser destacados nesse quadro. Primeiro: 
os mais altos níveis de densidade urbana encontrados entre as áreas 
urbanizadas são os da área Rio-Belo Horizonte-São Paulo, o Centro-sul, 
tanto em 1950 como 1960. Comparemo-la com a que apresenta densidade 
urbana logo abaixo, a litorânea do Nordeste. Em 1950 a primeira tem 14 
habitantes urbanos por km2 para pouco mais de 11 para a segunda; em 1960 
o Centro-sul distancia-se mais da litorânea do Nordeste: 26 para ela 
comparados com pouco menos de 20 habitantes por km2, para a outra. 
Quanto ao índice de concentração de cidades, o Centro-sul, que ficava em 
1950 atrás da litorânea do Nordeste, sobrepuja-a em 1960.  

O segundo fato a notar é que as áreas urbanizadas do país concentram 
também mais densamente as suas populações rurais. Enquanto na área não-
urbanizada há, em 1950, apenas 2,3 habitantes rurais por km2 (pouco acima 
de 7, mesmo nas partes dessa área situadas nas regiões Nordeste, Leste e 
Sul), na urbanizada a densidade rural é superior a 18. (Em 1960, elevaram-

                                                                 
9 “Densidade urbana” deve ser entendida como índice de urbanização (relacionando uma população 
urbana com uma área por onde se espalham as cidades) e não, é claro, como se pode entender 
“densidade rural”. 
10 Na realidade esse índice é irreal para as Regiões Centro-Oeste e Norte. Nelas temos poucas 
cidades em estreita parte de cada região e ausência de cidades (e, na verdade, quase ausência de 
qualquer população) no restante. Mas, mesmo na porção não-urbanizada das regiões Nordeste, Leste 
e Sul, onde as cidades são mais freqüentes e espalhadas, os índices indicam o fraco nível de 
urbanização: perto de 21 a 26 mil km² por cidade em 1950; de 11 a 12 mil em 1960. note-se que foi 
nesta parte, entretanto, que esse índice mais se alterou no decênio, mostrando a expansão da área 
urbanizada, fato que comentaremos logo abaixo no texto. 
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se as densidades rurais, sem se alterar basicamente o desnível: 3,0 e 20,5, 
respectivamente.)  

Quadro XX  
Densidade rural e urbana, e número de km² por cidade, por áreas urbanizadas e não-

urbanizadas do país, 1950 e 1960  

 

Fonte: Dados censitários.  

Estudemos agora o que ocorre com as cidades e a população urbana, 
segundo as várias áreas em que dividimos o país, na década de 1950 a 1960. 
Intensifica-se a urbanização das áreas já urbanizadas ou estende-se para fora 
dos limites que determinamos para 1950?  

Vejamos primeiro o quadro XXI, onde se registram os números e 
porcentagens de cidades de cada tamanho, segundo a área do país, em 1950 
e 1960. Com exceção das maiores, as proporções das cidades de cada 
tamanho nas três áreas urbanizadas em 1950 diminuíram no decênio. Para 
toda a área urbanizada, a proporção de todas as cidades cai de 77,6 para 
72,7 por cento. (Das cidades de mais de cinqüenta mil habitantes, a 
porcentagem na área já urbanizada em 1950 permanece, refletindo na 
realidade um aumento da proporção das cidades desse tamanho do país na 
área Rio-Belo Horizonte-São Paulo: de menos de 52 por cento em 1950, a 
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ela passou a caber, em 1960, mais de 56 por cento. Nas outras áreas 
urbanizadas, diminui a proporção de cidades maiores.) Sob esse aspecto – 
número de cidades – percebe-se, portanto, uma extensão da área urbanizada 
para fora de seus limites em 1950. Os dados desse mesmo quadro dão 
indicações sobre os lados para os quais se estão dando os prolongamentos 
da urbanização. Entre as áreas não-urbanizadas, acusam maiores aumentos 
de cidades, o Centro-Oeste (as cidades aumentam de 14 a 29) e a parte de 
Paraíba a Santa Catarina das regiões não-urbanizadas do Nordeste, Leste e 
Sul (onde o aumento é de 42 para 97 cidades). 

Quadro XXI  
Número e percentagens de cidades, segundo o tamanho, por áreas urbanizadas e 

não-urbanizadas do país, 1950 e 1960  

 

Fonte: Dados censitários.  

O quadro XXII permite-nos ver o processo, sob o ângulo do aumento 
da população urbana. Enquanto ela cresce nas áreas urbanizadas de 77 por 
cento, nas não-urbanizadas ela bem mais que duplica (130 por cento). O 
aumento relativo é maior nas áreas já apontadas: 228 por cento para o 
Centro-Oeste e 192 para a parte das regiões Nordeste, Leste e Sul que vai 
de Paraíba a Santa Catarina. Nessas, são ainda as cidades maiores onde se 
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verificam os índices de crescimento mais elevados (279 e 302 por cento, 
respectivamente11. Exame mais detido de índices por zonas fisiográficas, 
assim como preparo de mapa para 1960 com a urbanização por zona, revela 
as áreas (entre as não-urbanizadas) onde mais cresceram as cidades e a 
população urbana. Expandiu-se a urbanização para o sul de Goiás, em 
Minas na direção do Norte, e na Bahia e Pernambuco ao longo do Rio São 
Francisco. São esses os casos mais frizantes. Trata-se, pois, de expansão das 
áreas urbanizadas já existentes em 1950, sem lhes alterar substancialmente 
a feição. Na do Centro-sul, para o sul de Goiás e norte de Minas. Na 
litorânea do Nordeste, para o Sertão.  

Quadro XXII  
Aumento percentual da população rural e urbana, por áreas urbanizadas e não-

urbanizadas do país, 1950-1960  

 

(*) Aumento da população das cidades de 10 mil ou mais habitantes (englobando as de mais 
de 50 mil); calculou-se dessa forma devido ao pequeno número dessas últimas.  

                                                                 
11 Observe-se que enquanto o número das cidades com mais de cinqüenta mil habitantes cresce mais 
na área Rio-Belo Horizonte-São Paulo, do que em todas as outras, a população dessas cidades cresce 
bem mais nas áreas não-urbanizadas que naquela área. Conclui-se que nas não-urbanizadas trata-se 
de crescimento populacional das metrópoles, enquanto na do Centro-sul, de cidades na realidade de 
tamanho médio. 
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Fonte: Dados dos quadros XVIII e XIX.  

No caso da do Sul, parece estar havendo uma cobertura com cidades, 
de forma mais densa, na metade oriental de Santa Catarina e do Paraná.  

A delimitação de áreas urbanizadas, que se fez, equivale na verdade a 
uma hipótese de trabalho. Pressupomos que as áreas traçadas com base na 
distribuição de cidades sejam aquelas onde as populações dos núcleos 
urbanos como as do campo estejam sob a influência mais intensa das 
metrópoles e do estilo urbano de vida. Não podíamos, dentro do escopo 
desta monografia, proceder a uma verificação completa dessa 
pressuposição. Limitamo-nos então ao exame de alguns dados facilmente 
obteníveis. Eles tendem a confirmá-la. Mencionemo-los. O principal é a 
análise dos meios modernos de comunicação procedida abaixo, no capítulo 
VI12. Além disso, com dados do censo de 1950 para Minas Gerais – Estado 
que se divide, grosso modo, pelo meio em uma parte urbanizada e outra 
não-urbanizada – verificamos o seguinte:  

- calculando-se a porcentagem de estabelecimentos rurais onde os 
trabalhos agrícolas faziam-se sem emprego de força que não a humana: nas 
zonas fisiográficas da parte urbanizada essa proporção variava de 62 a 76 
por cento; nas da não-urbanizada, com uma exceção (a Zona do Alto São 
Francisco, onde era de 70 por cento), variavam de 92 a 99 por cento;  

- as porcentagens de analfabetos eram, respectivamente, entre 
homens e mulheres, na zona rural da área urbanizada, de 62 e 71 por cento, 
e na da não-urbanizada de 81 a 88 por cento (as porcentagens para as 
cidades e vilas apresentavam diferenças no mesmo sentido, porém, um 
pouco menores);  

- tomando-se apenas os municípios com sedes de população entre 
cinco e dez mil habitantes: havia 32 nesta categoria na área urbanizada e 8 
na não-urbanizada; e comparando-se os primeiros com os últimos havia 
(anotando-se as diferenças mais significativas) 54 e 66 por cento, 
respectivamente, de analfabetos; 18 e 14 por cento de pessoas com algum 

                                                                 
12 Ver págs. 189-198. 
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curso completo; e 5 e 8 mulheres no setor terciário para cada uma no 
secundário13. 

A nossa divisão em áreas urbanizadas e não-urbanizadas permanece, 
pois, hipótese parcialmente corroborada. Adotando por conveniência de 
expressão a forma de afirmação segura, são justificáveis as conclusões do 
parágrafo abaixo.  

Alicerça-se, através das redes urbanas, a sociedade urbano-industrial 
no Brasil. Nas áreas urbanizadas, intensificam-se as suas influências e 
acelera-se a transformação social, seja entre a população urbana, seja entre 
a rural. Permanecem as áreas urbanizadas, entretanto, descontínuas. 
Vencem os matos, em certa medida, as migrações internas, as 
comunicações e, sobretudo, a teia de interligações econômicas unificando o 
mercado e a influência integradora do aparelho político-administrativo do 
Estado.  

                                                                 
13 São sugestivas as diferenças de distribuição de índice de conforto doméstico (baseado em 
elementos da construção e do equipamento da casa, levantado com questionário aplicado a amostras 
das famílias), para populações urbanas e rurais de cinco dos municípios incluídos no Programa de 
Cidades-Laboratório do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. No caso de Itaituba e 
Santarém, duas comunidades da Amazônia (escusado dizer, área não-urbanizada), as distribuições do 
índice para a população urbana tendem a distinguir-se pouco das da rural, confundindo-se ambas 
num nível baixo. Nos de dois municípios do Sul, Ibirama em Santa Catarina e Júlio de Castilho no 
Rio Grande do Sul, municípios de antigas zonas de colonização, ocorre o oposto. Embora haja maior 
diferenciação rural-urbana, as distribuições para ambas as populações tendem para um nível alto. A 
diferenciação é máxima para as populações rurais e urbanas de Leopoldina, em Minas Gerais (zona 
urbanizada). Aí quase não há superposição nas duas distribuições. É-se tentado a ver a população de 
pequenos centros urbanos de áreas não-urbanizadas como a Amazônia como quase rural, enquanto 
na urbanizada, a diferenciação rural-urbana seria mais nítida, principalmente se considerarmos 
Leopoldina como mais típica de tais áreas que as duas do Sul. Dados para apenas cinco municípios, 
repitamo-lo, são apenas sugestivos. Agradecemos ao Prof. Oracy NOGUEIRA ter-nos deixado 
consultar gráficos correspondentes a esses dados. Sobre o Programa das Cidades-Laboratório, ver D. 
RIBEIRO, 1958. 
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*** 

Resumamos brevemente o caminho percorrido na primeira parte. 
Começando com uma formulação do desenvolvimento industrial brasileiro, 
em que se acentuou o seu aspecto espacial, vimos como a partir do século 
passado industrializam-se numerosas cidades, com base em “ilhas” de 
mercado formadas direta ou indiretamente pela economia exportadora. Com 
os novos surtos de desenvolvimento industrial, interligaram-se esses 
mercados e ocorreu intenso processo de concentração fabril na região 
Centro-sul, que gozava, desde o início, de um maior número de 
consumidores. Amorteceu-se assim a industrialização das outras regiões, o 
que não se deu com a sua urbanização. Os efeitos demográficos, 
econômicos e sociais do Centro-sul (onde de resto se situa agora também a 
agricultura mais vigorosa) sobre o restante do país, contribuem para a 
decadência agrícola do Nordeste e do extremo-sul, solapam o artesanato em 
todo o território nacional e, desses modos e por outros mais sutis, de caráter 
social, desarraigam as populações rurais e semi-rurais, que passam a 
constituir um caudal humano em demanda de zonas pioneiras e de cidades 
em todos os recantos brasileiros. A urbanização alastra-se, desvinculando-
se do desenvolvimento industrial regional, e diferenciam-se as cidades das 
zonas adiantadas e atrasadas nas suas características demográficas e 
econômicas. Terminamos a primeira parte, delineando os contornos das três 
áreas urbanizadas do país, que abrangem tanto populações urbanas quanto 
rurais. Tais áreas constituem, presumivelmente, as partes da sociedade 
brasileira sob o influxo mais intenso do estilo de vida e valores urbanos, 
que se irradiam a partir das cidades maiores.  

Na segunda parte, após caracterizar as transformações da atuação do 
Estado, nas suas correlações com o desenvolvimento econômico e social (a 
nova atuação estatal é, a nosso ver, elo básico para a compreensão das 
mudanças em curso, tanto econômicas como sociais), prosseguiremos com 
a caracterização dos aspectos sociais da transformação da sociedade 
brasileira. Primeiramente, no capítulo VI, enfocamos a constituição da 
sociedade urbano-industrial, com a análise dos processos gerais de mudança 
do comportamento – a burocratização (nas organizações públicas e 
privadas), a secularização e a individualização (centrando a atenção nas 
instituições religiosas e familiais); das alterações na estratificação social; do 
estabelecimento de teia de contatos e comunicações; e, afinal, da 
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transformação de atitudes e valores. No último capítulo, o VII, voltamos o 
nosso interesse para a desagregação da ordem patrimonialista que sobrevive 
em largas extensões do Brasil, examinando em particular as relações de 
trabalho na indústria e agroindústria tradicionais.  

O tratamento dos vários assuntos não será uniforme. Demorar-nos-
emos mais naqueles que não tenham ainda sido analisados sob a perspectiva 
da formação da sociedade urbano-industrial e sobre os quais haja 
informações necessárias, pelo menos para uma primeira colocação do 
problema.  
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