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VII – Desagregação da sociedade patrimonialista  

O patrimonialismo sobrevive no Brasil, como estrutura, não só nas 
regiões mais isoladas, como também em pequenas cidades e nas zonas 
rurais das áreas urbanizadas do país. Nessas últimas áreas, forças 
econômicas, sociais e políticas – derivadas do desenvolvimento – estão a 
miná-lo. É nosso propósito neste capítulo examinar alguns dos mecanismos 
pelos quais isso se está processando, tomando-se como objeto de estudo 
cidades industriais do interior e a agroindústria de zonas rurais da Bahia e 
do Nordeste açucareiro. As relações de trabalho, num e noutro caso, são 
elemento central da organização tradicional. Examinemos com um pouco 
mais de vagar a questão.  

A relação paternalista patrão-dependente é colocada por muitos 
autores como um traço básico da sociedade tradicional brasileira. Wagley e 
Harris1 destacam a importância nessa sociedade, no presente e no passado, 
da relação de dependência para com um patrão (“um dono de terra, um 
comerciante, um empregador ou chefe político”2); também E. de Kadt3 
encontra essa mesma relação e a sua persistência, sob as mais variadas 
formas, corno traço relevante na nossa organização social; Galjart, por sua 
vez, salienta como fundamental o grupo de seguidores (following) dos 
chefes e dos poderosos no Brasil rural, percebendo o mesmo fenômeno até 
nas ligas camponesas e sindicatos rurais dos nossos dias4.  

Uma análise recente de Bertram Hutchinson5 é característica e 
particularmente esclarecedora. Ele sublinha com razão estar a origem 
daquela relação de dependência associada à família patriarcal extensa, que 

                                                                 
1 WAGLEY, 1963, págs. 106 e segs., e 1964, p.40; HARRIS, 1956, págs. 57-59. 
2 WAGLEY, 1964, p.40. 
3 E. de KADT, s/d, passim. 
4 GALJART, 1964, especialmente págs. 11-20. 
5 B. HUTCHINSON. 1966. Este autor enumera entre as condições originárias do padrão de 
dependência, além da família patriarcal da grande propriedade rural, a religião tradicional e o 
ambiente de insegurança dos dependentes (melhor diria, a nosso ver, a dependência de fato 
existente). Para nós, aquela religião e esta dependência são elementos da mesma unidade estrutural: a 
grande família patriarcal da fazenda. 
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inclui, como vimos, aquela periferia constituída de indivíduos e grupos 
conjugais, agregados, afilhados e dependentes de toda espécie, unidade 
social que se assentava sobre a grande propriedade. Escreve aquele autor:  

De modo que a influência patriarcal e a correlata relação de 
dependência, em todo o latifúndio, estendia-se a uma população 
numerosa, estendia-se, na verdade, até às cidades onde grupos 
domésticos patriarcais (patriarchal households) de setenta pessoas 
não eram raros. Verdadeira independência, exceto para a aristocracia 
rural e a classe de comerciantes ricos das cidades, não era um 
objetivo prático para o grosso da população. A grande maioria da 
população rural era completamente dependente, econômica, política e 
socialmente (...) dos grandes proprietários de terra (...). Um homem 
que não tinha amparo (patronage), que não se juntava ao séqüito de 
um dono de terra, então como ainda hoje em muitos lugares, não era 
de se invejar (págs. 11-12).  

Aponta o mesmo autor a associação da ubiqüidade das relações de 
dependência com atitudes de desprezo ao trabalho manual, com o baixo 
desenvolvimento da iniciativa, seja individual ou grupal, com a ausência ou 
rudimentarismo de formas de cooperação entre iguais, com a tendência a 
valer-se de uma rede extensa de parentesco e com as crenças e atitudes do 
catolicismo rural6.  

Até os valores tradicionais de ocupação independente7 são, 
apropriadamente, relacionados à incessante procura da figura de um 
protetor. Sobre este ponto escreve:  

Os objetivos associados de dependência e independência não são 
considerados no Brasil como incompatíveis (...) Sente-se que é mais 
fácil a perda de independência ocorrer com alguém sem protetor, do 
que com alguém que possa contar com outros nas emergências. 
Noutras palavras, uma dependência limitada em certos aspectos da 
vida é aceita, em parte, porque permite a expressão de independência 
noutros aspectos... (p.20).  

                                                                 
6 Ver, sobre este último ponto o que se pôs acima, págs. 124-125. 
7 É pertinente sobre isto o que se disse acima (págs. 173-174), sobre os operários de origem rural. 
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Finalmente, Hutchinson nota a sobrevivência dessas relações, 
atitudes e valores, no meio urbano-industrial, na dependência em relação ao 
político demagogo, no filhotismo e nepotismo prevalecentes na 
administração pública, nas universidades e nas mais variadas organizações, 
mormente entre as camadas médias, mesmo nas atitudes relativas à 
legislação (do trabalho, de previdência social, etc.) e até nas para com o 
Governo, do qual tudo se espera.  

A relação de dependência, analisada por esses autores, e a sua 
sobrevivência sob novas formas, no Brasil de hoje, mesmo em suas partes 
mais modernizadas, são fenômenos indubitavelmente de grande relevância8. 
Não devemos esquecer-nos, entretanto, que as conseqüências dessas 
relações, valores e atitudes, quando fazem parte de uma estrutura de poder 
como a patrimonialista, são diferentes das que resultam quando tais 
fenômenos, modificados, se inserem na organização social e política, muito 
mais complexa, do Brasil urbano-industrial. Para aceitar tal fato basta 
lembrar, primeiramente, que a sobrevivência de tais relações, 
transformadas, no meio urbano, na política de massa e nas “panelinhas 
político-econômicas”, é elemento fundamental da nova estrutura de poder 
do país e, em segundo lugar, que da análise procedida depreende-se que o 
desenvolvimento, no modo particular pelo qual se deu, e a nova estrutura 
política, se inter-relacionam intimamente. É importante apontar a 
continuidade cultural no meio urbano-industrial das relações de 
dependência, mas isso não nos deve fazer esquecer o fato de que essas 
relações, como parte da nova sociedade, funcionam de modo diferente.  

O nosso tema neste capítulo é a desagregação das estruturas 
patrimonialistas nas quais se inserem tais relações de dependência (no geral, 
como relações de trabalho), sob o impacto da sociedade urbano-industrial 
em formação. (A sobrevivência daquelas relações no Brasil moderno já se 
acha implícita no tratamento dado aos temas dos nossos capítulos 
anteriores). 

                                                                 
8 De KADT (s/d), por exemplo, vê, entre os obstáculos mais importantes ao esforço de reforma 
social, “[the] deep-seated tendencies in Brazil to look to a patrão (landowner, political boss, priest or 
the Federal government) for the solution of all problems”. 
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Recoloquemos, porém, mais explicitamente a questão. A vida social 
no Império e na República Velha pode ser caracterizada como parte de uma 
ordem patrimonialista9. O coronelismo, tal como foi tratado10, deve ser visto 
como o aspecto político, durante a Primeira República, de tal ordem social. 
Esse sistema político está intimamente ligado à permanência das relações 
patrimonialistas de trabalho, que vigoram em comunidades rurais e semi-
rurais e mesmo em pequenas cidades industriais do país.  

Os influxos da sociedade urbano-industrial e, sobretudo, a nova 
estrutura política significam forças econômicas, sociais e políticas que, 
atingindo as comunidades locais tradicionais, solapam, gradual e 
irreversivelmente, a sua organização patrimonialista. Ilustremos 
concisamente com as duas situações já aludidas, a das comunidades 
industriais tradicionalizadas e a da agroindústria no Nordeste.  

Nas primeiras, fábricas antiquadas sobreviveram à custa de um 
mercado regional, para tecidos baratos, relativamente fechado (devido, 
antes de mais nada, aos altos custos de transporte) e da mão-de-obra barata. 
As relações industriais nessas comunidades assimilaram-se ao padrão 
patrimonialista prevalecente nas zonas rurais circundantes (das quais 
provém a grande maioria dos trabalhadores) e o quadro administrativo e 
supervisor (mestres e contramestres), que se constituiu, é em alto grau de 
cunho patrimonialista e não racional-legal (burocrático)11.  

A análise das condições sob as quais começam a mudar as relações 
de trabalho nestas comunidades, até a quebra do seu caráter patrimonialista 
e o estabelecimento de sindicatos independentes, leva-nos a examinar 
forças e tendências originadas fora das comunidades e que precisam ser 
interpretadas no contexto da estrutura nacional de poder em mudança. 

                                                                 
9 O conceito do patrimonialismo parece-nos útil como instrumento de análise. Note-se, porém, a 
crítica feita por M. W. VIEIRA DA CUNHA da sua aplicação à sociedade tradicional brasileira 
(“Prefácio”, in LOPES, 1964, p.11). 
10 Ver, acima, p.89-91. 
11 Usamos nesta parte o nosso estudo das relações industriais em duas cidades industriais da Zona da 
Mata, em Minas Gerais (LOPES, 1967). Ver, também, as observações de J. M. CARVALHO (1966) 
sobre Barbacena. 
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Somos forçados a considerar o impacto, no nível da comunidade local, de 
leis e regulamentos federais, especialmente no campo do trabalho e no 
eleitoral. Notamos, entretanto, que algumas dessas leis, por exemplo a que 
permite e regulamenta a formação de sindicatos, existiam bem antes de se 
tornarem uma realidade social e afetarem as mentes e as ações dos homens 
nessas partes do Brasil. Tornaram-se realidade, no período mais recente, 
com a alteração da situação política em cada comunidade, alteração 
derivada de mudança da estrutura de poder em nível nacional.  

Durante a Primeira República a oligarquia estadual manifestava-se na 
comunidade local como um monopólio de poder por uma única facção 
política. Não que não existissem lutas políticas. Ao contrário, essa era a 
situação normal em todo o Brasil: dois “clãs” políticos (famílias extensas) 
participavam de ferrenha luta e, com os seus seguidores, dividiam 
verticalmente a sociedade12. O fundamental, entretanto, é que em qualquer 
momento todas as posições de poder na comunidade estavam controladas 
por uma das facções políticas. A ascensão política da outra facção, quando 
ocorria, significava uma mudança completa em pouco tempo, e a ocupação 
pelo novo grupo de todos os focos locais de poder. O grupo dominante num 
dado momento detinha, localmente, o monopólio de poder e era apoiado 
pela oligarquia estadual13.  

O principal resultado da transformação política do Brasil para os 
municípios do interior foi que as suas estruturas políticas deixaram de ser 
monolíticas. Hoje em dia, embora em termos gerais um único “clã” ainda 
domina politicamente as comunidades mais tradicionais, é raro não haver 
algumas posições de poder preenchidas por pessoas independentes ou 
mesmo em oposição ao grupo local dominante. Noutras palavras, 
processou-se, em maior ou menor grau, como conseqüência geral da 
transformação política nacional, um enfraquecimento da estrutura 
patrimonialista das pequenas comunidades semi-rurais ou urbanas. Os 

                                                                 

12 Há muitos estudos da política local em comunidades brasileiras publicados nos últimos anos, 
vários na Revista Brasileira de Estudos Políticos. Ver, por exemplo, os comentários de Orlando 
CARVALHO (1957, págs. 102 e segs.) sobre o “bipartidarismo” local em Minas Gerais. 
13 Ver nota 3 do capítulo V (págs. 89-90). 
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grupos representados politicamente nos níveis federal e estaduais tomaram-
se por demais diferenciados para uma estrutura monolítica sustentar-se 
localmente. Isso é verdade, mesmo levando-se em conta o reforço muito 
freqüente (e que já se apontou14) do poder dos chefes políticos e coronéis 
das áreas tradicionais pela estrutura político-administrativa da União e do 
Estado. A diferenciação de interesses políticos faz com que raramente tal 
apoio se dê sem a ocorrência de oposição de forças: às vezes isso se dá 
entre os níveis estadual e federal, às vezes entre órgãos do mesmo nível. 
Tais contradições no apoio às facções locais pelos níveis políticos 
superiores são ainda mais prováveis quando se trata das áreas urbanizadas 
do Brasil, onde as camadas inferiores, mesmo nas comunidades do interior, 
começam a fazer sentir a sua presença, em maior ou menor grau, no cenário 
político15.  

Certo número, então, de posições importantes em órgãos locais (dos 
institutos de previdência e do SAPS, por exemplo), federais e estaduais, são 
muitas vezes preenchidas por indicação do chefe da oposição municipal. A 
maioria dos juízes e promotores nas comunidades do interior não depende 
tanto quanto no passado do grupo dominante no município. Esse 
enfraquecimento do patrimonialismo local é precondição para tornarem-se 
efetivas nesse nível as leis trabalhista e eleitoral. A existência na 
comunidade de pessoas “fora” da estrutura patrimonialista e às quais 
membros da camada inferior podem recorrer para auxílio e conselhos16, é 

                                                                 
14 Ver, acima, págs. 115-120. 
15 A análise de BLONDEL (1957, págs. 57-72) sobre os chefes políticos locais no Estado da Paraíba 
é preciosa. São significativas suas observações de que “o eleitor [das comunidades do interior] vale 
um pouco mais cada dia. Não é verdadeiramente independente (...) mas já não é de todo dependente. 
Tem-se interesse por ele. Mesmo os ‘chefes políticos’ tradicionais procuram a sua popularidade” 
(p.72). O autor não indagou do papel nessas mudanças das transformações políticas em âmbito 
nacional. Algumas de suas observações deixam-nos entrever esse papel. O seguinte trecho é 
especialmente sugestivo: “O ‘chefe político’ continua a assegurar a proteção dos seus homens, mas 
esta proteção com o desenvolvimento da consciência nacional perde mais e mais seu caráter político 
para tomar aspecto administrativo. O eleitor tomou o hábito de pedir cada vez mais. Ele sabe que 
existe um Estado e uma Federação que o podem socorrer” (págs. 63 e 65). 
16 Aqui, também, notamos a relação tradicional de dependência, atuando agora, porém, no sentido de 
enfraquecimento da estrutura patrimonialista. 
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essencial ao processo pelo qual esses últimos passam a se considerar como 
tendo “direitos” derivados das leis federais; é também essencial para se 
compreender porque e como esses indivíduos passam a fazer reivindicações 
para tornarem efetivos tais direitos. Nas comunidades das áreas urbanizadas 
do país, tais efeitos somam-se aos do influxo de idéias e valores dos 
grandes centros, propiciado pelas migrações e pelos meios de comunicação.  

Entende-se nessas condições como modificações na lei eleitoral – a 
introdução do voto secreto e as sucessivas alterações legais para aperfeiçoar 
o sistema eleitoral – provocaram uma série de novas adaptações do 
coronelismo, revelando tensões cada vez maiores no sistema, e resultando 
em seu enfraquecimento progressivo17.  

Os efeitos das leis trabalhistas fizeram-se sentir de dois modos inter-
relacionados: 1) pela decretação federal de níveis de salário mínimo, o que 
significou, durante as últimas décadas, diminuição dos desníveis salariais 
entre as fábricas, paternalistas e tecnicamente antiquadas, das pequenas 
cidades industriais do interior e as mais modernas e racionalizadas das 
grandes metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro18; e 2) pela organização de 
sindicatos independentes.  

Os industriais das áreas tradicionais vêem-se numa situação 
econômica em rápida mudança. Com fábricas muito menos modernas do 
que as do mesmo gênero nas grandes metrópoles, tanto no sentido 
tecnológico como no organizacional, perdem, pelo nivelamento progressivo 
do salário mínimo, a sua principal vantagem, que é o baixo custo da mão-
de-obra. Por outro lado, durante todo o período os transportes melhoravam 
e, por conseguinte, alargavam a concorrência. Aqueles industriais reagem 
de modos não-sistemáticos e freqüentem ente pouco racionais, ao tentarem 
elevar a produtividade do trabalho e reduzir os custos gerais de mão-de-

                                                                 
17 Sobre práticas eleitorais no interior de Minas na eleição de 1945, ver O. M. CARVALHO, 1958, 
págs. 25-55. Ver, também, nossas observações sobre a política em duas comunidades mineiras 
(LOPES, 1967, págs. 96-101). 
18 LOPES. 1967, págs. 76-80. Os sindicatos operários das grandes metrópoles pressionaram o 
Governo muitas vezes para diminuir os desníveis de salários entre as várias regiões e sub-regiões. 
Isso também atendia aos interesses dos industriais do Centro-sul (ver nota 137 do capítulo VI, p.166). 
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obra. Continuam, em boa medida, as práticas patrimonialistas (a de “cuidar” 
de seus operários, a administração “particularista” de pessoal, etc.), mas 
misturadas agora com tentativas de intensificação do ritmo de trabalho, 
preocupação esporádica de substituir por mão-de-obra mais barata 
(mulheres e menores) a mais cara (homens adultos), de aumentar alugueres 
das casas da fábrica, etc19. Tais reações por parte dos empregadores 
representam, todavia, quebra das relações tradicionais de trabalho e 
aumento de tensão entre operários e mestres. Estas são as condições que 
levam à organização do sindicato e motivam os trabalhadores para a ele se 
associarem e a ele recorrerem, quando precisam de auxílio e conselho, ao 
invés de procurarem o patrão ou os mestres, como o faziam 
tradicionalmente. Até o operário usar o presidente do sindicato como porta-
voz de suas queixas é, aos olhos do patrão tradicional, um ato de 
deslealdade e rebeldia. Os laços de obrigação e lealdade se quebram. Um 
processo acumulativo e circular implanta-se e o comportamento e as 
relações afastam-se cada vez mais dos padrões patrimonialistas. O processo 
é irreversível e a sua resultante é a gradual desagregação dos vínculos 
patrimonialistas.  

Um processo similar está ocorrendo em áreas rurais, mais claramente 
na zona açucareira do Nordeste. Lá também a intensificação dos contatos e 
comunicações, o sistema econômico muito mais integrado do que no 
passado e a nova estrutura nacional do poder, fazem sentir seus efeitos e a 
transformação de uma sociedade predominantemente patrimonialista está 
sendo acelerada.  

Numa análise recente do Nordeste, Furtado delineia alguns dos 
principais contornos do processo20. Ele nos mostra o efeito da elevação do 

                                                                 
19 Ver LOPES, 1967, págs. 74-89 e 1966, p.72. 
20 FURTADO. 1964, págs. 137-173. Esse processo já foi mencionado acima (págs. 41-44), ao 
tratarmos da expansão da cultura da cana e do aumento das migrações para Recife. Não existe 
pesquisa sociológica de profundidade sobre as mudanças sociais na zona açucareira do Nordeste. 
Sugerimos, no texto, na base de artigos gerais de vários autores, quais são, a nosso ver, os principais 
contornos das transformações que lá ocorrem. Sobre a mudança das relações de trabalho na área do 
açúcar do Recôncavo Baiano, ver H. HUTCHINSON (1957, capo IX) e COSTA PINTO (1958). 
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preço do açúcar, na última década, na faixa úmida da Zona da Mata. Antes 
os trabalhadores rurais daquela zona recebiam pequenos tratos de terra para 
plantar, para o seu uso, produtos de subsistência; esse era um arranjo 
tradicional preso à condição de em troca trabalharem alguns dias por 
semana para o proprietário da terra na cultura da cana (por isso eram 
chamados condiceiros). Agora os trabalhadores passaram cada vez mais a 
simples assalariados a fim de que toda a terra pudesse ser utilizada para o 
cultivo da cana21. A pressão para aumento de salário foi grande, pois os 
trabalhadores tinham agora de pagar preços inflacionados, nas feiras locais, 
pelos produtos de subsistência que antes produziam para si. Do outro lado, 
os proprietários da terra resistiram ao aumento salarial, pois o custo de 
produção, devido ao uso de terras piores, estava em elevação.  

Como conseqüência o padrão de vida já baixo dos trabalhadores 
agrícolas foi forçado ainda mais para baixo, e isso ocorria quando a 
indústria açucareira estava num período de prosperidade. Ao mesmo tempo, 
o colocar-se os trabalhadores como assalariados significou a sua 
redistribuição espacial. Antes espalhavam-se por toda a terra do engenho ou 
da usina; passaram agora a aglomerar-se em núcleos à beira da estrada. Este 
fato, como nota Furtado, tomou a comunicação entre eles mais fácil, mais 
intensa a difusão de idéias, assim como propiciou o aparecimento de 
liderança camponesa22. Estas foram as condições para o rápido surto, na 
última década, do movimento rural no Nordeste (ligas camponesas e 
sindicatos rurais). Elas, é claro, não bastam para explicá-la.  

É preciso lembrar o papel crucial, desempenhado no processo, por 
políticos de todos os matizes, de órgãos e autoridades federais e estaduais, 
vários grupos de esquerda, estudantes e sacerdotes católicos. A simples 
presença desses elementos na cena política do Nordeste, com novas 
possibilidades de ação, apoiados por organizações urbanas e por amplos 
segmentos do eleitorado urbano, ilustram claramente o funcionamento da 

                                                                 

21 Ver GREENFIELD e BARROS (1964) sobre as forças que impedem e as que impelem a 
passagem para um regime de salariado puro. As primeiras dizem respeito à conservação do poder 
político do dono da terra, e as últimas à crescente vinculação ao mercado capitalista. 
22 Sobre o movimento agrário, ver também CALLADO (1960 e 1964) e HEWITT (1965). 
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nova estrutura política no Brasil. A maior divisão do poder e a possibilidade 
resultante de manipulação de grupos diversos uns contra os outros, parece-
nos básico, nesse caso também, para se compreender o papel representado 
pelos protagonistas políticos no fortalecimento do movimento agrário e na 
formação gradual de liderança camponesa. Não há dúvida que ocorre aqui a 
persistência da tradicional relação de dependência relativa a um chefe. 
Como diz Galjart, “as ligas camponesas e os sindicatos rurais [representam] 
a transformação do antigo grupo de seguidores [following] de um dono de 
terra no grupo de seguidores de um político ou de um governo”, grupos de 
seguidores que freqüentemente entram em conflito quando seus lideres são 
adversários políticos23. Entretanto, como já dissemos acima, esse modo de 
ver o fenômeno tende a esquecer as conseqüências diversas que o padrão 
tradicional tem no novo contexto sócio-político.  

Além das condições econômicas e sociais conducentes ao 
aparecimento do movimento rural e do papel nele de ativistas políticos “de 
fora”, foi também importante o efeito de leis federais, tais como o Estatuto 
do Trabalhador Rural, aprovado pelo Congresso, no início de 1963. A 
própria aprovação dessa lei indica a nova estrutura política nacional. Ter ela 
chegado a se tornar efetiva, pressupôs já estar abalada a estrutura 
patrimonialista local24, assim como o fenômeno correlato de um movimento 
social suficientemente vigoroso para gerar pressões pela sua aplicação25. O 
movimento de trabalhadores rurais no Nordeste relaciona-se, na realidade, 
ao fenômeno de desagregação dos padrões patrimonialistas de trabalho (e a 
sua substituição a longo prazo por uma relação empregador-empregado 
mais impessoal e menos difusa), processo esse que tem o mesmo caráter 
irreversível de causalidade acumulativa e circular que verificamos existir 
nas cidades industriais tradicionalizadas.  

As transformações econômica, social e política do país – a integração 
do mercado nacional, os efeitos de “modernização” difundidos a partir das 

                                                                 

23 GALJART, 1964, p.21. 
24 Corrobora a afirmativa do texto a comparação de HEWITT (1965) das relações de trabalho em 
Pernambuco com as do Paraíba, em 1965. 
25 FURTADO, 1964, p.149. 
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grandes cidades, a representação no sistema político de interesses e grupos 
mais heterogêneos e o papel central, naquele sistema, da política de massa – 
provocam, nas pequenas cidades e zonas rurais das regiões urbanizadas, 
desagregação da ordem patrimonialista. O processo faz-se em diferentes 
momentos em ritmos diversos e apresenta, por vezes, retrocessos. Num 
prazo mais longo, todavia, a inserção da organização patrimonialista na 
sociedade urbano-industrial em formação torna tal processo irreversível26.  

                                                                 
26 Sobre os modos sutis pelos quais pode ocorrer a mudança, veja-se novamente as observações de 
BLONDEL sobre o Estado do Paraíba (ver, acima, a nota 15). 

217 
 

Conclusão  

Resumimos nos fins dos vários capítulos e secções deste livro as 
conclusões referentes aos temas neles tratados. É: desnecessário repeti-las 
com o mesmo detalhe. Esbocemos agora, em largos traços, o quadro geral 
das mudanças da sociedade brasileira, que se depreende do estudo feito, 
numa série de tópicos, colocados numa ordem algo diferente daquela em 
que foram tratados no corpo da monografia.  

1) O desenvolvimento industrial foi, no início, um subproduto da 
dinâmica do setor exportador da sociedade e economia brasileiras. 
Assentou-se no mercado urbano que surgira em função daquele setor. A 
indústria impulsionou-se, através do mecanismo de substituição de 
importações, nas várias conjunturas propícias (quando se davam rupturas 
parciais dos nossos vínculos com o mercado mundial), como decorrência 
não-intencionada de políticas que atendiam, sobretudo, os interesses 
daquele setor de exportação. Os industriais desde o começo diferenciavam-
se pouco, econômica e socialmente, da classe senhorial-mercantil.  

2) Os sucessivos surtos de industrialização fazem-se pari passu com 
a progressiva integração do mercado nacional e, por conseguinte, com a 
crescente concentração geográfica do desenvolvimento industrial no 
Centro-sul, região mais dinâmica que já no princípio se avantajara às 
demais. Através dos efeitos do mercado, amortece-se a industrialização das 
outras regiões. Por outro lado, devido aos mesmos efeitos, passa a alterar-se 
profundamente a vida das populações rurais e semi-rurais. Por toda a parte 
declinam as atividades artesanais. Desenvolve-se uma agricultura comercial 
na região São Paulo-Rio, voltada para o abastecimento do seu mercado 
urbano; a agropecuária de outras partes do país, como conseqüência, 
estagna ou entra mesmo em decadência. Mobilizam-se as populações. Por 
toda a parte demandam elas as cidades, as regiões agrícolas pioneiras e o 
Centro-sul, onde são mais abundantes as oportunidades de trabalho rural e 
urbano.  

3) A esses efeitos, juntam-se outros no mesmo sentido, aqueles a que 
denominamos efeitos de “modernização”; esses últimos se associam à 
constituição da rede de transportes e comunicações, à extensão do sistema 
educacional e à difusão da legislação social e serviços públicos. Através de 
todos esses fenômenos se faz sentir a influência urbana dos grandes centros. 




