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PREFÁCIO  

Em sua forma original este trabalho constituiu-se numa tese de 
doutoramento defendida no Departamento de Sociologia da Universidade de 
Manchester (Inglaterra) em novembro de 1973 (Velho, 1973).  

A sua elaboração foi iniciada durante um ano de permanência em 
Manchester em 1970-71. Foi continuada no Rio de Janeiro e sofreu os retoques 
finais na Inglaterra em julho-setembro de 1973.  

A preocupação temática inicial – a ocupação de áreas novas ou, na 
expressão anglo-saxã consagrada, a fronteira em movimento – e que serviu 
como ponto de entrada para uma discussão mais ampla, prende-se a um 
interesse de pesquisa despertado sob a influência do Dr. Roberto Cardoso de 
Oliveira e que desenvolvi durante vários anos no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social (doravante referido como PPGAS) do 
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Velho, 1967 e 
Velho, 1972).  

A ampliação desse interesse inicial para a consideração de outros casos 
históricos de ocupação de áreas novas que não o brasileiro foi sugerida 
inicialmente pelo Prof. David Maybury-Lewis da Universidade de Harvard, 
codiretor, juntamente com Roberto Cardoso de Oliveira, do Projeto de Estudo 
Comparado Nordeste-Brasil Central do PPGAS. A possibilidade dessa 
ampliação materializou-se com a minha estada na Universidade de Manchester.  

Todavia, a existência de outros interesses da minha parte, a oportunidade 
aberta pela estada no exterior, bem como a própria lógica de desenvolvimento 
da reflexão, fizeram com que aos poucos, ainda na Inglaterra, o trabalho 
passasse do que denominei uma sociologia da fronteira (of the frontier) para 
uma sociologia a partir da fronteira (from the frontier).  

Com isso, na medida em que os rótulos tenham algum sentido, o 
trabalho tornou-se sobretudo de sociologia política. A antropologia manteve-se 
presente pela ilustração de algumas teses com um certo tipo de material de 
campo, pela preocupação temática com os campesinatos e principalmente pela 
aplicação de um procedimento caro a essa tradição acadêmica: o método 
comparativo. O material de campo não pretende “demonstrar” as teses mais 
gerais do trabalho. Constitui apenas um dos elementos apresentados, embora 
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certamente mais importante do que é explicitado enquanto detonador da 
reflexão. Apesar dos cuidados metodológicos, a questão da prova nas ciências 
sociais obviamente não é aqui resolvida, parecendo ilusório imaginar que possa 
sê-lo senão, em última análise, como resultado sempre relativo de uma prática 
de natureza coletiva.  

Quanto a esse último ponto e dada a pouca utilização sistemática e 
controlada da comparação na sociologia brasileira, é bom deixar claro que 
eventuais analogias próximas entre o “caso brasileiro” e outros casos históricos 
de ocupação de áreas novas e de desenvolvimento capitalista não constituem 
uma leitura preconcebida destes outros casos a partir da experiência brasileira, 
nem vice-versa. Pessoalmente, o interesse por esses outros casos basta-se a si 
mesmo, independente de eventuais analogias. E do ponto de vista do trabalho, 
o método comparativo tal como o pretendo aplicar, ao contrário de outras 
tradições teóricas vigentes entre nós principalmente no âmbito de estudos 
latino-americanos, não exige similitudes ou uma história comum como 
pressuposto, antes se nutre e se enriquece basicamente de contrastes e 
oposições.  

Este trabalho constitui fundamentalmente uma tradução da tese original. 
As modificações havidas devem-se sobretudo à tentativa de levar em conta o 
público a que se destina na forma de livro e às sugestões advindas da discussão 
com amigos e colegas na Inglaterra e no Brasil. Todavia, a oscilação diante do 
dilema de deixar o trabalho tal como já estava ou de reescrevê-lo, como sempre 
acontece nesses casos certamente não encontrou uma solução plenamente 
satisfatória. É sobretudo importante ter-se em conta que a referência na Parte II 
a determinados tópicos da história e da atualidade brasileiras não pretende 
passar por pesquisa original e sistemática. O que para um leitor não-brasileiro 
poderia ter valor informativo, entre nós, naquilo que não tiver sido suprimido, 
deverá ser entendido como a tentativa de começar a repensar determinados 
temas familiares com a ajuda de certas noções e conceitos em processo de 
elaboração. Também deve ficar claro que na medida em que se trata de um 
trabalho basicamente de comparação, é limitado no que diz respeito à 
consideração do que Marx denominava de “circunstâncias empíricas” de cada 
formação (1959: 733). Isso não representa uma subestimação de trabalhos que 
tratem especificamente de uma formação e de sua história, mas sim uma 
contribuição de natureza diferente, que se espera poder ser útil na correção de 
possíveis (embora não inevitáveis) distorções historicistas.  
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A minha dívida para com Roberto Cardoso de Oliveira e David 
Maybury-Lewis já está registrada acima. Resta afirmar a importância do apoio 
institucional do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e do seu 
atual chefe e diretor do PPGAS, Dr. Roberto Augusto Da Matta. A participação 
no PPGAS tem sido para mim extremamente valiosa. Como está dito no 
prefácio original da tese, “o Programa tem constituído no Brasil nestes últimos 
anos um oásis para o estudo, pesquisa e debate em ciências sociais cuja 
importância só será plenamente avaliada no futuro”. O meu agradecimento se 
estende a colegas, alunos e ex-alunos do PPGAS, com destaque especial para 
Moacir Palmeira, Lígia Sigaud, Afrânio R. Garcia Jr., José Sérgio Leite Lopes 
e Alfredo Wagner B. de Almeida.  

A minha experiência na Universidade de Manchester foi extremamente 
valiosa, sobretudo devido ao clima de discussão absolutamente livre e amigável 
que prevalece no Departamento de Sociologia e que representou para mim um 
grande estímulo intelectual. Um agradecimento especial é devido ao meu 
orientador Prof. Peter Worsley e ao Dr. Bryan Roberts.  

Em Manchester assisti ainda a cursos e seminários no Departamento de 
Antropologia, cujos membros agradeço na pessoa do Prof. Max Gluckman.  

De volta ao Brasil discuti a tese em várias reuniões, realizadas com 
colegas em diversas instituições brasileiras, e que foram para mim sumamente 
proveitosas. Menciono, em especial, o Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEBRAP) e o Instituto de Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas. Foi, aliás, a partir dessas discussões e sobretudo do 
interesse amigável de Fernando Henrique Cardoso e de Manoel T. Berlinck, a 
quem aqui registro os meus agradecimentos, que se materializou a 
possibilidade de publicação deste trabalho.  

Devo mencionar, ainda, que os meus períodos de permanência na 
Inglaterra foram possíveis devido a bolsas de estudo concedidas pela Fundação 
Ford.  

Por último, resta mencionar o débito maior, que é para com Maria Lucia 
Alves Velho, que tem constituído para mim uma fonte permanente de um 
indispensável apoio emocional e intelectual.  

Rio de Janeiro, novembro de 1974. 
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PARTE I 
AS BASES PARA UMA COMPARAÇÃO 

Capítulo I  

O uso do método comparativo  

Na frase de abertura do sexto capítulo de As Regras do Método 
Sociológico (1963: 117)1, Durkheim afirma que “Não temos senão um meio 
de demonstrar que um fenômeno é causa de outro, e é comparar os casos 
em que estão simultaneamente presentes ou ausentes, procurando ver se as 
variações que apresentam nestas diferentes combinações de circunstâncias, 
testemunham que um depende do outro”.  

Durkheim está consciente do fato de que na matéria que constitui o 
objeto da sociologia não se encontram situações que se reproduzem 
exatamente ou em que se possa ter certeza de que apenas um fator varia de 
maneira que quaisquer diferenças possam ser atribuídas a ele; ou, 
inversamente, situações em que haja apenas um fator invariante. É por isso 
que preconiza o uso de um procedimento comparativo particular ou de 
“experimentação indireta” que denomina o “método das variações 
concomitantes”:  

(...) para que uma variação seja demonstrativa não é necessário que 
todas as variações diferentes daquelas que comparamos tenham sido 
rigorosamente excluídas. O simples paralelismo dos valores pelos 
quais passam dois fenômenos, desde que tenha sido estabelecido num 
número suficiente de casos bastante variados, é a prova de que existe 
entre eles uma relação (1963: 122). 

E “a concomitância constante é, pois, ela mesma uma lei, seja qual 
for o estado dos fenômenos que restaram fora da comparação” (1963: 122).  

De acordo com Durkheim “A sociologia comparada não é um ramo 
particular da sociologia; é a própria sociologia, na medida em que deixa de 
ser puramente descritiva e aspira a explicar os fatos” (1963: 129-30). 

                                                 
1 “Regras relativas à administração da prova” (1963: 117-30). 




