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RESUMO

A presente monografia visa tratar da socióloga paulista Maria Isaura Pereira
de Queiroz e seu pensamento diante do contexto das décadas de 50 e 60, e assim
reforçar o porque ser um pensamento ímpar se comparado aos seus colegas de
profissão de época. Desde sua formação na USP até sua consolidação na cadeira
de Sociologia Rural, ela tratou sempre o rural como prioridade em seus estudos.
Procurou através desta categoria, buscar conexões com o urbano, e então, verificar
a persistência e diálogo que as duas categorias mantém entre si. Passando pelo
mandonismo local, conectando com a política, mas sempre com foco na parentela,
essa é uma das espinhas dorsais do pensamento da autora para um diagnóstico do
rural  na  sociedade  brasileira.  São  essas  características  da  metodologia  e
pensamento desta socióloga única em seu tempo.

Palavras-chave: Pensamento Social; Sociologia Rural; Maria Isaura Pereira
de Queiroz



ABSTRACT

This  current  monograph  aims  to  address  the  brazilian  sociologist  Maria
Isaura Pereira de Queiroz and his thoughts on the context of the 50s and 60s, and
reinforce the strength of your thoughts compared to the others sociologist of her time.
Since your formation in USP to your consolidation in the rural sociology chair, she
always treated the rural as a priority in their studies. Seek through this category, look
for connections to the city, and then check the persistence and dialogue that keeps
the two categories together. Passing by the local despotism, connecting with politics,
but always focusing on familiar structure, this is one of the backbones of the author's
thought  for  a  diagnosis  of  Brazilian  society.  These  are  characteristics  of  the
methodology and thought about this special one sociologist in her time. 

Keywords:  Social Theory; Rural Sociology; Maria Isaura Pereira de Queiroz
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1 INTRODUÇÃO

Antes de apresentar essa socióloga ímpar no pensamento social brasileiro

de sua época, cabe elucidar como se configurava o painel histórico de sua área e

seu tempo. Foi um tempo de grande participação de cientistas sociais em pesquisas

cujos relatórios e resultados foram importantes para o desenvolvimento de estudos

sobre a transição do Brasil para uma sociedade urbana. A criação de universidades

na  década  de  1930  foi  muito  importante  para  a  renovação  metodológica,  e  um

aumento no padrão científico de qualidade destas pesquisas, onde a primeira leva

de cientistas sociais formados por essas universidades seria na década de 1950,

com Maria Isaura Pereira de Queiroz entre esses primeiros cientistas sociais de viés

acadêmico institucional, desvinculando-se, assim, de pensadores anteriores como

Sérgio  Buarque  de  Hollanda,  Caio  Prado  Jr.,  e  etc,  que  tinham  um  viés  mais

ensaísta sobre o Brasil. Nos anos 50 e 60 os processos políticos e intelectuais se

intensificaram  dentro  das  universidades.  No  meio  desse  processo  efervescente

dessa  nova  onda  de  acadêmicos  pesquisadores,  Maria  Isaura  surgiu,  assim,

influenciada  e  muito  com  a  pesquisa  Aspectos  humanos  da  favela  carioca,  de

autoria do jornal Estado de São Paulo, atual Estadão, e sobre as pesquisas feitas

pela  SAGMACS (Sociedade  para  Análise  Gráfica  e  Mecanográfica  Aplicada  aos

Complexos  Sociais)  que  foram  conduzidas  pelo  Padre  Louis-Joseph  Lebret,  e

pesquisava as Favelas Urbanas e as Favelas Rurais, que culminou em um extenso

relatório.  É  dentro  esse  contexto  que  surge  a  Maria  Isaura  Pereira  de  Queiroz

enquanto cientista social.

Maria  Isaura  Pereira  de  Queiroz  nasceu  em  1918  em  São  Paulo,

pertencente a uma das famílias paulistas mais tradicionais, formou-se em Ciências

Sociais na Universidade de São Paulo em 1949, obteve seu doutorado em 1960 com

o estudo “La Guerre Sainte au Brésil: le Mouvement Messianique du Contestado”

pela École Pratique des Hautes Études VI Section, e sua livre-docência na USP em

1963 com a tese de cátedra “O messianismo no Brasil e no mundo”, foi uma das

mais importantes sociólogas dos grupos dos primeiros cientistas sociais formados

pela  USP  que  foram  influenciados  diretamente  pelos  estudos,  pesquisas  e

orientações de Roger Bastide.
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Maria Isaura Pereira de Queiroz escreveu uma vasta obra aficcionada pelo

Brasil. Um Brasil interiorano, onde se destacam coronéis, beatos, cabos eleitorais,

sitiantes,  pequenos  proprietários  de  terras,  cangaceiros  e  benzedeiras,  focando

também o seu olhar nas danças, costumes, história e folclore. Esses temas, que

eram  seu  foco,  destoavam  dos  seus  colegas  de  profissão  da  USP  (Florestan

Fernandes, Gilda de Mello e Souza, etc) como de outros colegas de outras partes do

Brasil  (Luiz  Aguiar  Costa  Pinto),  do  qual  se  ocuparam,  em  grande  parte,  dos

enigmas do meio urbano,  porém Maria Isaura se aproxima de seus precedentes

como Silvio Romero. Escreveu e pesquisou sobre a sociologia política, coronéis e

mandões locais, movimentos messiânicos e seus impactos em estruturas sociais,

religiões e sua influência nas comunidades, modo de trabalho e produção familiar

somando a isso o estudo do papel do  homem e da mulher dentro dessa estrutura.

Tudo  isso  tem  estreita  ligação,  pois  a  autora  acreditava  que  poderia  traçar  um

quadro do meio rural que constituía todo esse país chamado Brasil. 

Enquanto  Florestan  Fernandes,  Luiz  de  Águiar  Costa  Pinto  e  Guerreiro

Ramos, e outros ademais, se optaram pelo estudo do processo de implantação de

uma ordem social  moderna configurada pela conduta racional e padronizada dos

atores  sociais,  pelo  meio  urbano  e  industrial,  pelos  avanços  tecnológicos  e

científicos, Maria Isaura tem sua singularidade por seu objeto de estudo ser contrário

desses outros temas e colegas, tratando temas como coronelismo, tradição meio e

vida rural e outros mais.

É relevante chamar a atenção para o fato de que os temas privilegiados,

sem  seu  trabalho,  estão  presentes  tanto  nas  ciências  sociais  como  no  cinema

brasileira, na literatura, nas artes plásticas e na produção televisiva de novelas.

A hipótese mais forte que a socióloga sustenta é a de que as coletividades

pobres e dominadas tem uma dinâmica própria, podendo conduzir movimentos para

melhoria de suas condições de vida, ou para rumos tradicionais e conservadores. O

entendimento desse problema sociológico que reúne tema, questão de trabalho e

hipótese, é condição sem a qual é impossível explicitar suas escolhas temáticas,

construídas  numa  dialética  de  distanciamentos  e  proximidades,  semelhanças  e

diferenças na relação com seus antecessores e contemporâneos.

Para Maria Isaura interessava saber se as ações e movimentos sociais em

favor de mudanças sociais provinham da insatisfação de indivíduos e grupos pela
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precaridade de suas condições de vida imposta por um sistema de dominação; ou

se  resultavam  da  quebra  das  regras  que  organizam  a  vida  social  de  uma

coletividade;  ou  se  aquelas  ações  e  movimentos  tinham  origem  em uma  crise

provocada pelo entrecruzamento  de diferentes maneiras de agir,  sentir  e  pensar

existentes no interior de um grupo social ou sociedade global.   Maria Isaura queria

saber se as mudanças eram consideradas reformistas ou revolucionárias. Para isso,

focalizou  as  camadas  pobres  ou  mais  desfavoráveis  e  com  poucos  recursos

materiais  e  imateriais.  O  seu  argumento  se  baseia  na  tese  de  que  não  havia

imobilismo social entre as populações pobres e carentes. Tanto os “letrados” (termo

da autora) quanto os “não letrados” (termo da autora) tem a capacidade e o poder de

intervir no curso dos acontecimentos.

Ao adotar  a concepção dinâmica da vida social  sem excluir  as camadas

menos favorecidas, acabou fazendo com que seu pensamento se insurgiu contra a

sentença de que no Brasil imperava o voto de cabresto. Em suas pesquisas chegou

a conclusão que nem todo voto de indivíduos pertencentes as camadas populares 

eram de cabresto,  polemizando com colegas para  quem esse tipo  de voto,  nas

regiões  rurais  sujeitas  à  dominação  dos  proprietários  de  latifúndios,  era  fato

incontestável e um grave entrave à implementação do regime democrático no país,

como dizia Victor Nunes Leal em “Coronelismo, enxada e voto”(LEAL, Victor Nunes.

1949),  então  Maria  Isaura  afirmava  que  no  momento  das  eleições  imperava  a

barganha, a reciprocidade de favores nos quais os eleitores podiam medir o peso ds

vantagens  e  desvantagens  de  suas  escolhas,  constituindo-se  em  um  sistema

racional de trocas equivalentes de acordo com ambas as partes. Isso ocorria com

maior  frequência  e  grau  em  regiões  de  pequenos  sitiantes,  fazendeiros  e

comerciantes, onde estes atores não estavam subordinados a uma pessoa do ponto

de vista do trabalho, e sim livres do ponto de vista econômico.

Cabe lembrar que ela se furtou de uma visão dualista,  negando dividir a

sociedade global em duas metades: tradicional e moderna.

Outro  tema que  é  foco,  e  importante  em seu  trabalho,  foi  a  dominação

cultural  dos  grupos  dominantes  perante  a  sociedade  através  do  sistema  de

parentelas. Através do esquema de parentela, os mandões locais permanecem no

poder por um século ou mais nessas localidades do interior. Demonstra, portanto,

que o poder de mando baseado em relações pessoais, tem uma lógica própria, não
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podendo ser definido como irracional. Esse fato, segundo Maria Isaura, reforça sua

hipótese constante sobre a racionalidade política brasileira.  Ela argumenta que o

mandonismo  encontra  meios  para  assegurar  seus  interesses  ao  se  apoiar  na

parentela,  sua  dimensão  sociológica,  e  não  exclusivamente  na  propriedade

fundiária,  sua  dimensão  socioeconômica.  A  estrutura  de  parentela  garante  aos

coronéis a consecução de seus interesses, uma vez que possibilita a obtenção e

manutenção de posições de mando no âmbito  local  e  central  do  poder  político.

Conforme o pensamento da autora:

“a  parentela  assegura  a  durabilidade  de  posições  sociais  e  de  prestígio
mesmo  quando  ocorrem  mudanças,  inesperadas  ou  não,  de  caráter
ideológico, político ou econômico: agem com eficiência e rapidez, para se
acomodar  as  mudanças e  garantir  seu  poder  de  mando.”  (BOTELHO &
SCHWARCZ, 2009)

Mas  o  que  seria  a  parentela  e  seu  conceito?  O  termo  e  a  designação

“parentela” é um conceito único mobilizado e criado por Maria Isaura Pereira de

Queiroz, pois ela não havia encontrado uma configuração semelhante na literatura

sociológica e antropológica da época. “Parentelas” eram tipos únicos de família, que

se formavam não só por laços consanguíneos, como também por alianças e pelos

laços sobrenaturais que legitimavam o compadrio. Além do mais, do ponto de vista

da residência, as parentelas podiam dispersar geograficamente, ou seja, podendo

uma mesma parentela possuir familiares em cidades ou povoados diferentes. Os

membros da parentela podiam ser mais “iguais” ou mais diferenciados de acordo

com seus bem materiais, e ainda com a proximidade da família do tronco. As mais

ricas  se  diferenciavam internamente,  hierarquizando-se em camadas e posições,

mais  ou  menos elevadas,  de  acordo com os seus bens materiais.  Enquanto  as

parentelas  dos  sitiantes,  pequenos  proprietários,  eram  mais  “igualitárias”,  tendo

menor diferenciação entre os seus membros.

A centralidade do conceito de parentela na obra da socióloga relaciona-se

com  a  defesa  enfática  de  que  a  sociedade  brasileira  não  podia  ser  analisada

exclusivamente da perspectiva das classes sociais, devendo o pesquisador observar

a especificidade de casos concretos no tempo e no espaço. Maria Isaura preferia

usar o conceito de estratificação social ao de classe social devido à falta de uma

definição consensual sobre o conceito de classe social em sua época.  
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Maria  Isaura  optou  por  uma  linha  de  pensamento  metodológico  muito

diferente de vários colegas seus de época. Ela recusou em comparar a sociedade

brasileira com um modelo ideal de sociedade moderna. Fazer o diagnóstico da vida

social  e apontar soluções para os obstáculos e as resistências que impediram a

realização de um país moderno eram questões quase obrigatórias para a camada

intelectual.  Comparar  a  conduta  dos  brasileiros,  sua  incivilidade,  autoritarismo  e

sentimentalismo,  com  a  conduta  civilizada  dos  ingleses,  franceses  e  norte-

americanos era uma constante e, arte substantiva da literatura sociológica brasileira

de  sua  época.  Principalmente  o  debate  sobre  modernização  e  tradição,

desenvolvimento e sub-desenvolvimento.

Na  concepção  de  Maria  Isaura,  os  processos  de  industrialização,

racionalização e padronização não anulariam as diferenças históricas e culturais.

Seu  posicionamento  tem  como  efeito  a  compreensão  de  uma  sociedade  sem

patologias  sociais.  Ela  não  classifica  os  fatos  em  normais  ou  patológicos,  pois

prefere observar a diversidade para construir suas tipologias, assim buscando uma

posição  equilibrada  na  análise  dos  processos  sociais  de  padronização  e

diferenciação,  apostando  na  ideia  de  um  tempo  contínuo  que  se  definia  pelas

acomodações,  reinterpretações,  reaparecimentos,  assim  como  pelos

desaparecimentos, inovações e mudanças dos fatos sociais.

Um outro efeito da determinação de Maria Isaura e analisar o Brasil do seu

jeito, foi não adotar uma visão teleológica da história. Ao examinar a produção de

conhecimentos sobre o Brasil, não utilizou um modelo ideal de ciência. Insistiu em

dar visibilidade aos grupos e coletividades e às relações que neles os indivíduos

mantinham  ou  rompiam,  fossem  relações  de  solidariedade,  fossem  relações  de

poder, conflito,  competição. Pondo aqueles grupos e coletividades sob o foco de

seus estudos, não deixou de confrontá-los com a sociedade global que os envolvia.

Seu interesse era na dialética entre rural e o urbano, sempre se posicionando contra

a crença de que os habitantes do meio rural estivessem isolados do meio urbano.

Um eixo passa todos os seus estudos e sempre foi sua maior curiosidade,

que é a cultura brasileira e seu impacto na sociedade que Maria Isaura pesquisava,

seja por meio da religião, política, e outros aspectos, ela sempre se postou como

uma socióloga singular entre seus companheiros de profissão da época.
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Maria Isaura foi uma equação única dentro do contexto no qual se inseria,

pioneira da sociologia científica referente ao meio rural e sua relação com cultura,

modo  de  produção,  política,  religião  e  família.  Mostrou  uma  faceta  nova  da

sociedade brasileira, as relações que esse meio rural  mantinha com o urbano, e

como esses dois meios apareciam no outro, seus hábitos e ethos. Desvendou os

mistérios do folclore do interior do país e seus significados. Apaixonada pelo seu

trabalho, a sociologia rural, da qual surgiu o Centro de Estudos Rurais e Urbanos,

um centro de pesquisa fundado por ela e seus colegas e ajudantes da cadeira de

Sociologia I, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade

de São Paulo, que deixou para as futuras gerações um acervo muito rico sobre as

pesquisas de seu pensamento junto com diversos colaboradores.
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2 RURAL E URBANO: DIALÉTICA E PERSPECTIVA HISTÓRICA NA VISÃO DE
MARIA ISAURA PEREIRA DE QUEIROZ.

A sociologia rural  surgiu em um período de crise para estudar os grupos

sociais  vivendo  no  campo,  e  a  partir  desta  crise  profunda  das  estruturas

socioeconômicas,  se  desenvolveu  ao  longo  do  tempo.  A  partir  desse

desenvolvimento surgiu um problema: “a urbanização do meio rural”.

Para poder ter um suporte para sua análise do contexto brasileiro, Marisa

Isaura busca e, Aldo Solaris (SOLARI. 1963) uma base sólida de argumentos para

verificar a conexão entre rural e urbano, historicamente e sociologicamente, e poder

denotar a importância da resistência do rural ao longo do tempo.

Se considerar a história humana até os fins do século XVIII, pode-se notar
que  as  guerras,  as  revoluções,  as  mudanças  de  dinastias,  o
desaparecimento  de  países  inteiros,  não  afetou,  todavia,  os  caracteres
essenciais  da  estrutura  social  no  sentido  de  que  a  imensa  maioria  da
população continuou vivendo no campo e uma minoria, maior ou menor,
mais  ou  menos  importantes,  porém  sempre  limitada,  vivia  nas  cidades.
(PEREIRA de QUEIROZ.1978. p.264)

Somente a partir do século XVIII com a Revolução Industrial, grande parte

da população encontrou trabalho nas cidades, acontecendo o êxodo rural-urbano.

Inverte-se então na Europa e nos Estados Unidos a proporção de habitantes entre

campo e cidade, com profunda mudança estrutural.

Os  pesquisadores  que  se  preocupam  com  o  problema  do  êxodo  rural-

urbano,  seja  antes  ou  depois  da  Revolução  Industrial,  não  tiveram o  hábito  de

considerar  rigorosamente  as  relações  entre  campo  e  cidade  como  estritamente

interdependentes e se influenciando mutuamente de modo profundo.  Geralmente

verificam como paralelamente se desenvolvem essas duas realidades, quais suas

similitudes e suas divergências através do tempo. Ou melhor dizendo, a perspectiva

adota foi em geral a de considerar que se tratava de duas sociedades díspares, que

podiam se influenciar, porém que constituíam duas coisas de essência diversa, que

não se misturavam,  ou então,  quando se misturavam,  os elementos rurais  eram

considerados  “sobreviventes”  no  meio  citadino,  e  os  elementos  citadinos  eram

“inovadores” no meio rural. Os que adotaram essa perspectiva tinham em mente o

“atraso” da sociedade rural em relação à sociedade urbana, e esse atraso servia

como parâmetro da diferença existencial entre ambos.
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Assim  como  pontua  Maria  Isaura  em  sua  constatação  desses

pesquisadores:

.1)  existe  uma  dualidade  do  rural  e  do  urbano,  no  sentido  filosófico
específico do termo “dual”, que exprime a existência, lado a lado, de dois
termos  que,  embora  interagindo,  são  absolutamente  irredutíveis  um  ao
outro; 2) o rural é concebido como “atrasado” em sua evolução, em relação
ao  urbano,  e  sua  influência  sobre  este  é  tida  como  “sobrevivência
tradicional”; 3) a penetração de elementos urbanos no campo — “inovações
— passam a ser imediatamente consideradas como um avanço “benéfico”;
4)  aumentando  cada  vez  mais  a  penetração  vão  se  perdendo  as
características peculiares à sociedade rural, que tende a se confundir cada
vez mais com a sociedade urbana, e, portanto, a desaparecer. (PEREIRA
de QUEIROZ. 1978. p. 265)

O êxodo rural-urbano e a invasão do rural  pelo urbano acabariam com a

irredutibilidade  de  ambos,  uma  vez  que  o  rural  se  converteria  em urbano,  e  o

dualismo tenderia a desaparecer.

A colocação deste problema do qual foi  colocado acima, se aproxima de

outro que diz respeito às relações entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos

da época, entre metrópole e colônia, problema bem analisado por Maria Isaura e seu

olhar diferenciado, passando por diversos períodos históricos, porém o seu parecer

nos remete de que todos eles estão interligados e ocorreram da mesma forma, por

isso a autora percorre magistralmente entre os tempos colonizadores e os tempos

posteriores,  entre  geografia  local  e  global.  Por  influência  do  desenvolvimento

socioeconômico,  ou então pela pressão da metrópole sobre a região colonizada,

como ela observa, os caracteres ao subdesenvolvimento iriam se anulando e uma

homogeneidade sociocultural e econômica seria o coramento dos processos. Logo,

tanto  a  urbanização  do  meio  rural,  quanto  os  processos  de  colonização  e

desenvolvimento formariam o conjunto orientado para a homogeneização cada vez

maior  das  sociedades  do  Ocidente.  Dentro  desta  estrutura  e  como  fator

determinante,  estaria  o  avanço  tecnológico  associado  as  relações  de  produção

semelhantes, ou seja, idênticos nos países capitalistas.

No fim da década de 60 vários  trabalhos  de  pesquisadores  começam a

demonstrar  que não ocorre nenhuma oposição irredutível  entre o tradicional  e  o

moderno, portanto, reafirmando que essas duas categorias, por vezes, caminham

juntas. A partir  destas constatações é que se reforçam os campos da Sociologia

Rural e da Sociologia Urbana em núcleos distintos de pesquisa, porém com grande

troca de pesquisas e produções.
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O rural e o urbano mantém um com o outro, relações que estão sempre se

modificando, e a perspectiva dialética significa aceitar que as “coisas sociais” (termo

utilizado pela autora) estão em movimento e transformações constantes, renovando-

se  e  desenvolvendo-se  constantemente  e  incessantemente,  isso  vale  para  as

coisas, tanto para as coisas materiais, quanto para as coisas humanas e sociais.

Maria Isaura Pereira de Queiroz utiliza em suas comparações históricas entre rural e

urbano, a dialética postulada por Georges Gurvitch (como foi explicado no capítulo

anterior). A dialética se apresenta como um excelente instrumento de análise para a

realidade socioeconômica, cultural e política, pois corresponde à própria natureza

desta realidade. Segundo Maria Isaura:

 
Todavia,  se  a  dialética  é  o  instrumento  sonhado  para  tal,  cumpre  não
confundir análise com explicação. A dialética enquanto instrumento, analisa,
não explica. A explicação estaria, sempre, na história, pois é na história que
se  inserem os  fenômenos sociais  globais,  as  explicações  se  encontram
sempre  nas  configurações  da  totalidade,  diversas  conforme  o  momento
histórico,  e não em seus aspectos parciais.  A dialética  como técnica de
análise, e portanto de fragmentação, correspondente à essência da dialética
da realidade social, e leva o pesquisador até o limiar da explicação, mas
não o transpõe; a explicação se encontra nas configurações móveis  dos
fenômenos  sociais  globais  em  curso,  em  seus  fluxos  e  refluxos.  Cada
fenômeno, cada camada social, cada estrutura, cada conjuntura, encontra
sua explicação num encadeamento global que jamais se repete tal qual e
qual e que é histórico. (PEREIRA de QUEIROZ. 1978. p. 276)

As relações entre campo e cidade na América Latina tomaram um aspecto

de  dualidade  em  oposição,  numa  dialética  de  polarização:  a  cidade  branca  e

civilizada irredutível ao campo rústico, de cultura nativa, havia também entre ambos

uma posição de dominador-dominados. Esta dualidade se refletia na tendência de

considerar “branco” quem habitava a cidade — principalmente as grandes cidades

— e “índio”, caipira e nativo, aqueles que habitavam a zona rural, porém quando

estes últimos procuravam o rumo da cidade civilizada para ascender socialmente, só

passavam a essa categoria de “brancos” se abandonassem  sua cultura de origem e

adotassem a civilização ocidental. No contexto histórico brasileiro, isso se deu em

diversos tempos históricos distintos, como a diferença entre o urbano do colonizador

e o rural dos indígenas, durante a vinda e estadia da Família Real portuguesa, em

que o urbano era da “corte” e o rural era dos rústicos, escravos, caipiras e senhores

de terras, longe da civilização.
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A  análise  dialética  demonstra  como  foram  profundamente  diferente  as

colonizações  ibéricas  na  América  Latina,  como  também  já  demonstrou  Sérgio

Buarque de Hollanda (HOLLANDA, 1936). As diferenças culturais recentes entre os

países  que  compõem esta  região  se  enraizaram em seu  passado.  Na  América

Espanhola a distinção rural-urbano tem atualmente consistência indiscutível, porém

na América Portuguesa:

Na América Portuguesa não é ela ainda muito nítida, e se reflete em seus
vícios de linguagem. No Brasil não se diz, por exemplo, “vou para o campo”,
e sim “vou para o interior” — este “interior” sendo ainda uma reminiscência
do tempo em que a população se dividia entre a população da “corte” e a
população do “interior”. Quando se faz referência a um município, o rural e o
urbano se apresentam mesclados, sendo necessárias perguntas incisivas
para que se consiga especificar o que se passa na sede (que entre nós é
por definição uma cidade) e o que se passa no meio rural que a rodeia.
(PEREIRA de QUEIROZ, 1978. pp. 281-282.)

Essa  explicação  histórica  e  sua  gênese  demonstrou  que  os  espanhóis

chegaram em territórios bastante povoados e com sociedade estratificada complexa

que desconhecia essa diferenciação do rural e do urbano, enquanto os portugueses,

ao  contrário,  chegaram  em  territórios  pouco  povoados,  com  grupos  pouco

volumosos, possuidores de uma estrutura e sociedade bastante simples, tanto em

um caso, como em outro, formaram-se estruturas de dominação, em que o espanhol

ou português ocuparam a posição de superioridade. Porém, os rumos que tomaram

as  estruturas  e  as  civilizações  foram  diversas,  porque  a  composição  das

circunstâncias históricas de cada região colonizada foram diferentes. Portanto, nem

mesmo o fato de uma colonização em um mesmo lugar e época, com colonizadores

ibéricos  inseridos  em  uma  estrutura  socioeconômica  de  origem  semelhante,

portadores da mesma civilização, e instalando-se em uma região com estruturas

agrárias  semelhantes  (modo  de  produção),  não  necessariamente  levou  a  um

desencadeamento dialético idêntico nos dois processos.

Durante  o período da segunda metade do século  XX, onde se  situam o

trabalho, pesquisa e papel de Maria Isaura Pereira de Queiroz. já havia acontecido

no Brasil a separação entre rural e urbano, campo e cidade. O fator decisivo para o

urbano se destacar do rural foi o processo de industrialização que o Brasil começou

a partir do primeiro governo de Getúlio Vargas, e se intensificaria com a agenda

desenvolvimentista da década de 50, porém para acontecer esse deslocamento,  ou

melhor, para esta industrialização ocorrer foi necessário uma acumulação de riqueza
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através  dos  surtos  de  produção  do  café  que  derivava  do  meio  rural,  portanto

acontecia no meio rural um “desenvolvimento agrário” e no meio urbano o processo

de industrialização.  Todavia,  esses dois processos dialogavam entre si.  A região

industrializada agia como centro integrador que vai progressivamente articulando as

outras regiões do país, ou seja, reorganizava o espaço nacional através de uma

solidariedade econômica, que vai atingir indiretamente até mesmo o meio rural. Esse

processo  acentua  a  dicotomia  campo-cidade,  nos  quais  suas  economias  vão

aprofundando suas diferenças, mas continuam profundamente interdependentes. As

transformações feitas pela industrialização se refletem no destino dado aos produtos

do campo, dos quais muitos deixam de ser cultivados com tecnologia tradicional e

passam  a  ser  cultivados  com  tecnologia  avançada  e  moderna.  Não  é  só  a

modernização  agrícola  que  se  demonstrou  influenciada  pela  industrialização;  o

tamanho da propriedade, a organização do trabalho, foram outros aspectos afetados

também.

Logo, foi explicitado como Maria Isaura concebe e conceitua qual dialética é

utilizada em sua análise do campo-cidade na história, da industrialização e conexão

com o mundo rural  no  contexto  contemporâneo,  da  relação rural-urbano e  seus

diálogos recentes. Duas conjunturas históricas diferentes (espanhóis e portugueses),

dois resultados distintos, mas a mesma região, sociedades nativas semelhantes, e a

mesma subjugação, foram aspectos que a socióloga tratou com extremo requinte

científico e sociológico que podem se chamar de singular entre os seus colegas de

época. 

2.1 RURAL E URBANO NO BRASIL

Maria  Isaura  procurou  sempre  esboçar  um quadro  das  relações  campo-

cidade no tempo, para isso utilizou a sociologia rural, que no Brasil teve como ponto

de partida o “exotismo” da vida de caipiras, caboclos, tabaréus, isto é, dos homens

do campo, seja qual for o nome que são conhecidos nas diversas regiões do país.

Talvez  “Os  Sertões”  de  Euclides  da  Cunha  esteja  na  base  da  descoberta  da

especialidade arcaica da vida rural brasileira, em oposição a vida moderna do litoral,

perspectivas  que  marcam  nossas  populações  rústicas  com  o  selo  do

conservantismo e da recusa das inovações.
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Antes de discorrer acerca dos três tipos de sociedades com a qual trabalha,

Maria Isaura utiliza, e com frequência, o termo “sociedade global”. A autora utiliza o

termo que foi cunhado pelo sociólogo russo Georges Gurvitch, segundo o qual, as

sociedades globais são:

Um  macrocosmo grupal,  formado  por  uma  reunião  de  grupos  menores;
sobre estes,  a  sociedade global  exercia  soberania  jurídica delimitando a
competência  de  todos  os  grupos  nela  integrados,  à  qual  se  acrescenta
essencialmente  a  soberania  social  que  é  fluida,  informal.  Assim,  a
sociedade global  reina sobre  suas partes tanto  pela  força de normas e
condutas cristalizadas e codificadas como por comportamentos e modos de
ser informais e em criação. (GURVITCH. 1º vol., 1953, p. 216)

Desde  muito  tempo a  cidade  nem sempre  existiu,  o  que havia  era  uma

“sociedade  tribal”,  em  que  inexistia  a  divergência  que  conhecemos  como  rural-

urbano,  os  grupos  sociais  eram  de  pequena  envergadura,  a  divisão  social  do

trabalho era fraca, e não havia concentração urbana. Em uma outra configuração, a

da “sociedade agrária”, já existe a cidade como centro político-administrativo que

organiza e domina o meio rural, porém por outro lado é inteiramente dominado e

delimitado  por  este,  já  que  dele  depende  estreitamente  no  que  toca  ao

abastecimento;  não  podendo  ultrapassar  demograficamente  os  limites  por  este

impostos, a cidade é essencialmente consumidora dos produtos do campo, e este é

verdadeiramente o setor produtor. A terceira configuração, o da “sociedade urbana”,

é aquela em que devido ao desenvolvimento cada vez maior da tecnologia, fez com

que a cidade fosse liberta do meio rural no que se refere a produção em geral e

tornou-se produtora por excelência,  reorganizando o trabalho agrário através das

máquinas, impondo ao meio rural seu gênero de vida e sua estratificação social de

base econômica. A cidade pode então crescer demograficamente de maneira, por

assim  dizer,  ilimitada,  pois  seu  abastecimento  depende  antes  de  mais  nada  do

desenvolvimento tecnológico.

As diferenças entre essas sociedades se refletem nas relações de grupos e

dos indivíduos entre si,  pertencentes a essas sociedades. Na sociedade tribal as

relações são face a face, profundamente permeadas de afetividade. Nas sociedades

agrárias, relações face a face e afetivas coexistem com outros tipos de relações, as

relações indiretas e indiferentes, misturadas ambas em doses diversas conforme a

sociedade, porém com predominância sempre das primeiras sobre as segundas. Na

sociedade urbana as relações face a face, e afetivas recuam para o segundo plano,
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existindo  predominância  indiscutível  das  relações  indiretas  e  indiferentes,  as

relações afetivas só existem no interior de pequenos grupos que persistem dentro da

sociedade global.

O equilíbrio entre campo e cidade será diversificado conforme o tipo. No

primeiro caso, sociedade tribal, não há tal equilíbrio, pois a cidade não existe. Nas

sociedades agrárias, campo e cidade coexistem, mas o campo domina a cidade,

embora esta o organize e seja seu centro administrativo; a dominação é demográfica

e  econômica.  Nas  sociedades  urbanas  a  coexistência  também se  verifica  entre

campo  e  cidade,  porém  a  cidade  domina  o  campo,  que  passa  para  um  plano

secundário, demográfica e economicamente.

Estes  três  tipos  de  sociedade  podem ser  concomitantes  no  tempo e  no

espaço, em uma sociedade como a brasileira. Em sociedades como as europeias, a

perspectiva mais própria para apreendê-las é a histórica. As sociedades tribais ali

existiram no passado;  a  sociedade agrária  foi  dominante até o século  XVII,  e  a

urbana  começou  a  se  firmar  no  século  XIX,  em  consequência  da  Revolução

Industrial. Aprofundarei em um capítulo posterior a dialética história de Maria Isaura

para tratar rural e urbano no Ocidente.

Portanto, conforme a sociedade e o momento histórico, as relações entre os

três  tipos  será  diversa,  os  processos  de  mudança  de  predominância  serão

diferentes, os processos em curso e os equilíbrios existentes não serão os mesmos.

Maria Isaura deixa bem claro que os tipos de sociedades globais por ela

delineados se aproximam das tipologias de Max Weber, tanto mais, segunda ela,

não existe sociedade de tipo “puro”, porém se afasta da teoria de Max Weber porque

também  admite  a  coexistência  de  vários  tipos  numa  mesma  sociedade  global,

interligadas por processos dinâmicos que dão ao todo a fisionomia que lhe é própria.

Cada  sociedade  global  terá  uma  fisionomia  específica  em  cada  um  de  seus

momentos históricos.

Toda  está  análise  entre  a  relação  rural-urbano  serve  para  Maria  Isaura

Pereira de Queiroz explicar a problemática da Sociologia Rural. Segundo ela:

“Desta maneira, o problema da Sociologia rural adquire nova dimensão; o
meio  rural  não  pode  nunca  ser  estudado  em  si  mesmo  mas  deve  ser
encarado como parte de um conjunto social mais amplo, da qual faz parte
juntamente com a cidade. Do mesmo modo, toda Sociologia Urbana não
pode  deixar  de  englobar  também  o  aspecto  rural  ao  formular  seus
problemas, pois a cidade está sempre implantada no campo, tendo para
com este, relações de variadas formas, desempenhando funções diferentes
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em relação a ele, conforme o caso. Se damos uma disciplina o qualificativo
de  “rural”  e  a  outra  o  de  “urbana”,  é  somente  para  fins  didáticos  e  de
pesquisa. Significa que ao estudar processos e equilíbrios de regiões e de
sociedades globais,  à  perspectiva  será  a  dos  grupos agrários  ou  a  dos
grupos urbanos, predominantemente mas não exclusivamente.” (PEREIRA
de QUEIROZ. 1978. p. 51)

 

2.2 O  VIÉS  URBANO  DE  MARIA  ISAURA:  INDUSTRIALIZAÇÃO  E

URBANIZAÇÃO NO BRASIL.

A  industrialização  e  a  urbanização  no  mundo  ocidental  implicaram  a

transformação do gênero de vida urbano. A este processo, segundo a socióloga,

pode-se  utilizar  o  conceito  de  Henri  Lefebvre  de  “urbanização  verdadeira”  (La

revolution urbaine, Col. Idées. Paris, Gallimard, 1970), pois arrebenta com as formas

urbanas  antigas  e  as  substitui  com outras  recentes,  e  em sua  essência,  é  ela

constituída  pela  perda  da  autonomia  da  produção  agrícola  nos  grandes  países

industrializados,  pela  sua  passagem  para  um  nível  secundário  no  quadro  da

produção,  subordinado  aos  imperativos  e  coerções  da  produção  industrial  e

transformado em setor desta.

A hipótese de Maria Isaura é que primeiramente se difundiu no Brasil um

gênero de vida, o da sociedade burguesa, a partir de 1820, e antes do país entrar

em um verdadeiro processo industrializador.  O novo gênero de vida diferencia a

população urbana não apenas segundo níveis socioeconômicos, porém muito mais

ainda culturalmente, sendo que as camadas superiores adotam como sinal distintivo

o requinte e o arremedo de cultura intelectual. A divergência no aparecimento do

gênero de vida citadino é observado entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A falta de

base industrial fará com que no século XIX e início do século XX apenas algumas

cidades — certas capitais ricas — apresentassem alta, média e pequena burguesia.

Nas capitais  de  regiões mais  pobres,  nas cidades menores,  a  uniformidade e  a

homogeneidade entre rural e urbano iram tender a persistir por mais tempo. Assim,

na segunda metade do século XIX afirma-se no Brasil um tipo de cidade que não é

mais  simplesmente  um  centro  politico-administrativo,  suas  funções  se  ampliam,

comércio e serviços ganham vulto e a distância social  entre este meio e o rural
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aumentam. Além disso, a cidade aburguesada se projeta como pertencendo a um

nível  superior,  enquanto  o capo e seus habitantes  passam a constituir  um nível

social inferior.

Portanto, a industrialização desencadeia um processo de crescimento muito

rápido nas cidades (a história da cidade de São Paulo é um exemplo), que não

podem mais depender, para seu abastecimento, de uma produção agrícola baseada

em um trabalho rural rudimentar. Nos lugares do campo em que é possível  uma

conversão do trabalho, esta se opera e estes lugares ficam mais ligados às cidades

modernas, e cada vez mais aumenta o abismo entre elas, de um lado a vida urbana

ou modo de vida urbano, e do outro lado, a vida rural tradicional.

O quadro que nos mostra Maria Isaura demonstra que as relações campo-

cidade no Brasil  estão mais complexas e ricas do que no passado.  Atualmente,

processos  recentes  de  ocupação  do  solo  (por  meio  da  especulação  imobiliária)

coexistem com antigos processos (desbravamento, colonização), tanto por parte de

fazendeiros quanto por parte de sitiantes; em um ou noutro casos tais processos

foram e serão sempre suscitadores de cidades. Porém, enquanto no passado esses

processos  se  davam  numa  sociedade  global  agrária,  em  que  a  cidade  era

subordinada  ao  campo,  atualmente  tem  lugar  numa  sociedade  cada  vez  mais

marcada por características urbanas, isto é, em que a cidade tende cada vez mais a

dominar o campo, reduzindo-o não apenas a uma posição de subordinação , como

também de inferioridade. É este o que parece ser o perfil da atual sociedade global

brasileira. Explicitou-se mais ou menos a complexidade das relações entre campo e

cidade  no  Brasil,  e  essa  complexidade  só  tende  a  aumentar,  pois  a  tendência

brasileira é ou somar os processos novos aos antigos, ou interpretar os processos

novos dentro da ótica dos antigos, de tal modo que o antigo nunca é aniquilado.

Logo, fica claro como o urbano e o processo de industrialização afetam o modo de

produção, a estrutura da sociedade, economia e ethos do mundo rural.
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2.3 FLORESTAN FERNANDES: RURAL E URBANO EM SEU PENSAMENTO.

Florestan Fernandes, nos volumes de A integração do negro na sociedade

de classes, faz à sua análise sobre o drama do negro na cidade de São Paulo,

durante  as  o  final  do  século  XIX  e  as  primeiras  seis  décadas  do  século  XX.

Metrópole  esta  que  é  seu  laboratório  de  estudo,  ela  apresenta  um  cenário  de

industrialização avançada – e por que não? – o principal palco da modernização no

cenário  social  brasileiro.  Todavia,  estar  organizada  em  uma  “ordem  social

competitiva”, que em discurso se diz “aberta e democrática”, não significa afirmar

que  as  diferentes  “ordens”  e  sistemas  constituintes  desta  estejam em sincronia,

caminhando  pari  passu.  Mas  sim,  um  vasto  campo  de  contrariedades  e

contradições,  em que  o  que  se  imagina  futuramente  erradicado  –  na  leitura  de

alguns1 –, ainda é presente e estruturador para seus agentes. Isto é, a persistência

de “horizonte cultural rústico”, e das desigualdades raciais entre brancos e negros,

em uma sociedade moderna e capitalista.  Em outras palavras,  a persistência do

rural no urbano – fio condutor deste estudo.

Para  melhor  compreensão  do  que  está  sendo  colocado  aqui,  um breve

resumo sobre estas duas categorias explicativas,  rural  e urbano, é válido.  Deste

modo,  quando  refere-se  à  categoria  rural,  explorando  a  obra  de  Fernandes,

compreendemos aqui o que ele, o autor, denomina por um “regime de estamentos e

castas”.  Ou seja,  a clara dominação de um grupo social  por  outro,  com lugares

sociais muito bem definidos. O que quer dizer: não há mobilidade social neste tipo

social  –  ou  melhor,  há,  porém  em  apenas  escala  individual.  E  tampouco  há

igualdade  de  direitos.  O  sociólogo  assimila  tais  características  colocadas

anteriormente como inerentes ao “Antigo Regime” ou o período colonial brasileiro, no

qual existiam o escravizado, o senhor de engenho e o homem livre pobre; em um

sistema político e social em que o “favor”, o personalismo e o patriarcalismo eram

dominantes. Espaço em que a figura da dominação patrimonial se faz presente.

Em outro polo, quando o autor se refere ao urbano, categoria marcante no

livro do autor, tem-se em mente explicitar uma sociedade capitalista em todas as

suas dimensões, i.e., não apenas economicamente, mas também em seus valores e

preceitos  sociais  e  políticos.  Em  termos  de  suas  potencialidades,  Fernandes

considera  a  sociedade  de  classes  como  um  ambiente  urbanizado  e  moderno,



27

composto por indústrias, comércios e maior diferenciação social. Com um sistema

político-democrático, divido por classes sociais e econômicas. Ou seja, todo cidadão

poderia, caso a sociedade de classe realize suas potencialidades máximas, competir

pelas  posições  sociais  estratégicas  do  sistema  social.  E  que  os  direitos  e

oportunidades  de  um  sejam  iguais  para  todos;  um  “sistema  de  trabalho  e

assalariado” universalizado.

Após  definidas  estas  categorias  explicativas,  que  são  mais  que  meros

recortes geográficos – posto que exprimem igualmente princípios de organização

social e das condutas dos agentes –, é importante destacar como elas operam nos

agentes da sociedade brasileira. Fernandes escreve e reitera inúmeras vezes, em

diferentes situações e ângulos – traço de sua sociologia prismática – os porquês da

não-integração do negro em um regime calcado em “classes sociais”. Lembrando

que durante este período histórico-social aqui estudado, a urbanização se expandiu

e se complexificou enormemente comparada àquela analisada no primeiro volume

de A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que abordou a passaram do

período colonial até a República. Contudo, o autor evidencia o papel do negro, tanto

o que ascende socialmente quanto aquele que está em estado de pauperização,

trazendo  luz  à  sua  agência  dentro  das  relações  sociais,  culturais  e  políticas.

Fernandes traz à tona “[...]  no homem comum um sujeito dos processos sociais,

dotado de consciência [...]” (MARTINS, 1998, p.84), ainda que limitada. 

Agora,  são  apresentados  alguns  recortes  de  dilemas  estruturais  da

“sociedade inclusiva” e da “ordem social competitiva” – termos que aparecem com

maior  recorrência  na  obra  e  pesquisa,  e  assim  melhor  definem  a  ideia  que

Fernandes quer transmitir. Um adendo importante, antes de ser iniciada tal tarefa –

destacar a recorrência do rural no urbano – é apontar o fato que em meio a uma

infinidade  de  dados  e  relatos  angariados  pelo  sociólogo,  apenas  alguns  foram

selecionados por questão de otimização do texto e espaço para o debate. Desta

maneira, em exclusivo, o foco será em um aspecto macrossociológico e mais geral

do “sistema social vigente”.

O primeiro a ser destacado são os movimentos sociais no meio negro, de

cunho racial.  Ou melhor,  Fernandes ressalta o início de uma articulação político-

social  do  “meio  negro”  para  uma  real  inserção  dentro  da  “ordem  competitiva”.

Constituída desde a “massa” da “população de cor” até intelectuais negros, estes
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movimentos raciais – sem deixar de mencionar a imprensa negra –, objetivavam a

inserção do negro como plenos cidadãos. Certamente por ser a primeira tentativa de

mobilização sociopolítica,  estes  não eram tão bem articulados.  Apesar  disso,  os

mesmos formaram uma “contra-ideologia”, que pode ser definida como um horizonte

perceptivo e explicativo a partir do qual o negro começava a ter compreensão de sua

importância e lugar social, quebrando de vez ou parcialmente com a “ideologia de

dominação racial” – herança de um passado tradicionalista.

Outra mobilização efetuada por estes movimentos raciais foi a tentativa de

aproximação entre o negro que ascende socialmente, “negro de elite”, e aquele que

está em condições de pauperismo, “negro pobre”. Isto é, a tentativa de afirmação do

negro  como  “raça”  para  depois  se  afirmar  como  “classe”.  Reiterando,  estes

movimentos tentaram e infelizmente falharam na tentativa de uma real integração:

pleno gozo de uma ordem social universalizada para todos, para além da simples

assimilação sofrida pelo negro – em outras palavras, a simples absorção dos valores

e técnicas modernos, mas sem alterações estruturais significativas. Por ventura de

sua radical afirmação, os movimentos sociais negros foram ignorados pelo resto da

sociedade.  Pois  a  simples  demanda  de  integração  do  negro,  mesmo  sendo  de

acordo  com  os  demais  preceitos  liberais,  significaria  colocar  em  xeque  toda  a

configuração de poder e prestígio existentes. Não sobrou alternativa para o negro,

senão tentar a sorte pelos meandros e brechas da estrutura social através de um

egoísmo individualista. Entretanto,  o  germe  da  “contra-ideologia”  se  manteve

presente mesmo com a derrocada dos movimentos raciais. Assim, o negro pobre

assimilou  os  pontos  necessários  para  sua ascensão:  o  valor  da  educação e  da

especialização, da poupança, de uma família integrada. Mesmo que, muitas vezes,

isto não fosse possível devido às demandas de uma sociedade que não o incluía. O

negro  criou  seus  próprios  valores  graças  ao  “desmascaramento”  provindo  dos

movimentos raciais.

Adiante  e  reafirmando  o  que  foi  exposto  nos  parágrafos  anteriores,  o

segundo recorte é referente ao mercado de trabalho, ou como Fernandes prefere

apontar, o “regime de trabalho livre”. Se outrora o personagem aqui destacado não

era absorvido pelo mercado de trabalho assalariado e vivia de ocupações incertas e

temporárias,  com  a  Segunda  Guerra  Mundial,  a  indústria  e  a  urbanização  se

desenvolveram junto de um corte no fluxo de imigrantes. Por tais razões, houve a
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implantação de novos valores urbanos, afastando-se dos preceitos e legados de um

passado rural; agora havia demanda para mão de obra e o negro foi incorporado. 

Contudo, apesar de tais feitos, a inserção de homens e mulheres “de cor” em

diferentes cargos era algo perpassado por estigmas. Empregados em sua maioria

em  trabalhos  e  áreas  de  serviços  de  cunho  artesanal,  ou  de  trabalho  pouco

qualificado – outra marca de um passado colonial –, quando finalmente conseguiram

adentrar nas fábricas e serviços diversos, um outro estorvo foi enfrentado. Pois a

despeito da maior mobilidade social ascendente, a “cor” continuou operando como

uma barreira. Sendo assim, estes homens e mulheres tiveram que ir de encontro ao

estereótipo de que o negro é “dependente”, “irresponsável” ou “irregular” no trabalho.

Por tamanhos obstáculos, a dura inserção deste agente social no “chão de

fábrica” e outras áreas de trabalho foram uma das poucas formas a partir das quais

o  negro  obteve  chances  de ascender  e  se  integrar  socialmente.  Portanto,  outra

faceta do drama do negro foi sua conversão como “puritano da ordem capitalista”, ou

melhor, seu comportamento era caraterizado, por Fernandes, como de “anti-preto”, a

fim de quebrar as mazelas de um uma visão social deturpada. O que vale dizer que

se tratava  do polo  oposto  ao negro  rústico  e  em condições de anomia.  Mesmo

assim, quase nunca chegavam a grandes cargos, e toda experiência dentro desse

ambiente de labor era testada. Agora o negro vive o “inferno da ordem”, onde cada

ação é medida e calculada.

O terceiro e último recorte desta parte se refere ao “preconceito de cor”.

Traço estrutural  marcante e um dos principais  pontos de denúncia da sociologia

militante de Florestan Fernandes (COHN, 1986). O preconceito serve como base

para salientar as situações descritas até então. Trata-se de uma das “heranças do

passado  rústico”,  e  que  foi  uns  dos  mais  gritantes  pontos  marcados  pelos

movimentos sociais em prol do “desmascaramento” das relações sociais em curso.

O Brasil  é  caracterizado  por  ter  um preconceito  velado,  que  salvo  em algumas

situações  demonstra-se  estampado.  Isso  fica  claro  com  a  não  contratação  de

algumas pessoas simplesmente  por  terem a cor  da  pele  que  o  contratante  não

queria. Ou ainda, não andar do mesmo lado da rua ou não sentar do lado de um

negro no bonde pelo simples fato de um ou outro ser negro. Como Fernandes coloca

nesta passagem: 
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A nossa cultura sempre foi  pobre de técnicas sociais  para manipular  as
tensões.  A  via,  aparentemente  mais  eficaz  e  seguida,  sempre  foi  a  de
contornar as causas das tensões e de intimidar a “a parte fraca” (a mulher, o
menor, o escravo, o dependente, o colono, o subordinado, o empregado
etc.).  Essas  técnicas  impregnaram  os  procedimentos  correntes  na
discussão e controle das manifestações do “preconceito de cor”. Não só se
difundiu a opinião de que “não existe no Brasil” como ela foi impostas aos
divergentes, “brancos” e “negros.” (FERNANDES. 2008. p. 431-432).

Enfim, por meio dos recortes e situações que foram destacadas nessa parte

deste capítulo, pode-se compreender em partes o drama do negro em uma cidade

que se tornou durante este período a principal metrópole econômica do país. Em

seus vários ângulos de análise, Fernandes traz à superfície aquilo que muitas vezes

era ignorado por seus contemporâneos. Tal esforço de quebrar o status quo social,

algo  extremamente  resistente  neste  período,  foi  efetuado  junto  daqueles  que

contribuíram  para  a  composição  de  sua  pesquisa,  como  alunos,  líderes  de

movimentos sociais, intelectuais e pessoas comuns. Deste modo, Fernandes coloca

o  “drama  do  negro”  como  sintomático  do  “problema  da  democracia  no  Brasil”

(FERNANDES, 2008, p.119). Com sua visão nuclearmente sociológica, mas não se

limitando a esta, o sociólogo em seus dois volumes de A integração do negro da

sociedade de classes assinala que, para existir  uma sociedade inclusiva de fato,

uma condição sine qua non é sua abertura e universalização para todos os seus

agentes

2.4 ASPECTOS  PSICOSSOCIAIS  NAS  CATEGORIAS  RURAL  E  URBANO

SEGUNDO FLORESTAN FERNANDES

Florestan Fernandes faz uma análise mais detalhada das transformações

histórico-sociais  da  sociedade  brasileira,  mais  precisamente  no  diz  respeito  ao

ordenamento das relações raciais em virtude da instauração de uma “ordem social

competitiva” e as diferentes percepções da vida social que se desenvolviam entre

brancos e negros.

Florestan Fernandes procura descrever todos os aspectos psicossociais e os

seus desdobramentos em relação à percepção social da realidade em duas óticas

diferentes, seja ela por parte do negro ou do branco. Um dos aspectos observados

pelo autor é chamado de “complexo”. O “complexo”, termo usado no próprio meio
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negro,  é  a referência a um tipo  de ajustamento  social  que tende a levar  o  seu

portador à paralisia diante dos efeitos reais ou potenciais do preconceito de cor.

Trocando em miúdos, seria a diminuição da propensão, por parte de parcelas da

população negra que ascende socialmente, a competir pelos postos mais vantajosos

que  se  abriam  no  mercado  de  trabalho  urbano  em  expansão.  Sem  poder

dimensionar ao certo se as limitações de sua carreira profissional seriam fruto de

uma seleção racional ou racialmente orientada, o negro “complexado” tenderia a ver

o preconceito de cor como uma manifestação onipresente; com isso, ele diminuiria

sua “ânsia de subir”, restringindo-se aos primeiros degraus da pirâmide ocupacional.

Embora não seja equivalente à filosofia fatalista do “negro rústico” escrutinada por

Fernandes  no  primeiro  volume,  o  autor  não  deixa  de  salientar  o  bloqueio

representado  pelo  “complexo”  para  o  processo  de  democratização  das  relações

entre brancos e negros. Em seus termos, “o ‘complexo’  produz efeitos análogos,

com a diferença que entram em jogo ‘pessoas esclarecidas’, ou seja, beneficiadas

de um modo ou de outro pela mobilidade vertical e pelo alargamento resultante do

horizonte cultural.” (FERNANDES. 2008. p.269). 

Para  entendermos  melhor  tal  explicação  acerca  do  “complexo”,  pode-se

analisar como brancos e negros se polarizam em relação a ele. O branco, em sua

ótica,  valoriza  o  “negro  humilde”,  o  que “sabe se  portar  diante  dos brancos”  de

acordo com os ajustamentos da ocasião, de modo a ser educado, respeitador, com

uma  convivência  agradável  aos  olhos  do  branco  –  gerando  uma  relação

“harmônica”, o negro que sabe “se colocar em seu lugar”. Já o “negro complexado”

vê  o  complexo  “como  uma  doença”.  Ou  seja,  de  certa  forma,  este  tem  um

comportamento autopunitivo na relação com o branco, não conseguindo se sentir

confortável.  Além  de  temer  que  seus  atos  sejam  inadequados  e  suas  atitudes

depreciadas de modo generalizado.

Nesse contexto, pode-se afirmar que o “complexo” é sentido por parte dos

atores  envolvidos  socialmente.  O  branco,  mesmo  que  sinta  tal  “complexo”,

experimenta-o como algo mais superficial, ou seja, sem muitas mudanças em seus

anseios  e  aspirações.  Para  o  negro,  o  “complexo”  assume  proporções  mais

dramáticas, influenciando em seu fluxo relacional.

Por conseguinte, Florestan Fernandes vai detalhar os vários elementos do

horizonte cultural, tanto por parte do negro, quanto por parte do branco. A fim de
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mudar sua posição social, o negro vai se adaptar às condições de vida ofertada pela

“ordem social vigente”, inserindo-se nesse “padrão de vida” visando sua estabilidade

social aos moldes do “horizonte cultural tradicionalista”, tornando-se um “negro de

elite”.  Agora,  este  último citado,  com uma nova  perspectiva  de vida,  nega suas

origens  e  ao  mesmo  tempo  sente-se  igual  socialmente  ao  branco.  Cabe  aqui

destacar que, por outro lado, o negro e o branco pobre em geral têm as mesmas

perspectivas,  que  de  todo  modo é  a  sobrevivência  em primeiro  lugar  com uma

convivência  mais  branda  mesmo  que  haja  preconceitos  entre  as  partes.  Tal

preconceito pode ser visto em diversos exemplos tais como, humilhações, piadas,

brincadeiras  de  mau gosto,  insinuações  e  em comentários  maliciosos.  Florestan

Fernandes é bem direto ao situar o branco tradicionalista,  que em todo caso se

coloca a margem da “situação global” em contraste com o negro. Deste modo, para

o branco, o negro se torna um causador de conflitos nas relações sociais. De fato

essas considerações indicam que o branco é indiferente ao negro, mesmo que em

situações  iguais  de  posição  social  ou  socioeconomicamente  falando.  Em suma,

podemos relacionar com a descrição do “negro de elite”, citado anteriormente, a fim

elevar  ainda  mais  nossa  compreensão  deste  relato.  Por  sua  vez,  Florestan

Fernandes  vai  descrever  as  impulsões  igualitárias  do  negro  que  sobe,

pormenorizando os elementos básicos das assimilações e adaptações do negro e do

mulato  de  maneira  consciente  ou  inconsciente,  rompendo  com  a  barreira  da

inferioridade  racial  e  a  dependência  nas  relações  sociais.  Portanto,  note  abaixo

como o autor classificou as técnicas de ajustamento do negro e do mulato em meio

à realidade social de época:

As coisas se passam, na “população de cor”, como se se desenrolassem
num  jogo  cênico.  As  exterioridades  do  status  contam,  subjetiva  e
objetivamente,  tanto  para a autoavaliação e a autoafirmação sociais  dos
indivíduos, quanto para a formação de consenso social a respeito de sua
“situação”. [...] É algo constante e que define, pela continuidade de certas
aparências, a “situação” da pessoa (e, por vezes, de sua família). Portanto,
não se trata de um status totalmente fictício e existe, atrás de mecanismos
compensatórios típicos, um lastro mínimo e estável que suporta e dá uma
realidade à montagem cênica. (FERNANDES. 2008. p. 410).

Portanto, não podemos ignorar que o negro tenta se desvencilhar de todos os

elementos negativos a fim de vislumbrar sua verticalização, tal que, de certo modo,

por meios indiferentes as regras normais da sociedade, fugindo aos controles que o

cerca e contrariando os efeitos produzidos pelo “complexo”.  Em outras palavras,
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Florestan Fernandes afirma: “ele não vive a tortura da mente, mas vive no inferno da

ordem” (FERNANDES. 2008. p.486). Nos elementos até aqui expostos, podemos

notar que o negro, em contraposição com o branco, possui técnicas de adaptação

mais  elaboradas  com  o  intuito  de  ampliação  de  seu  horizonte  cultural,  de  sua

percepção e do nível de consciência. 

O  que  chama  a  atenção  no  autor  é  o  autocontrole  do  negro,  o

comportamento social inteligente do “negro exemplar”. A título de curiosidade, ao

longo do livro, Florestan Fernandes cita inúmeros exemplos da vida do negro em

relação ao branco, ou na tentativa de ser relacionar em sociedade. De fato, o negro

passa por grandes testes com um alto grau de dificuldade, resistindo aos insultos,

palavrões, xingamentos mesmo que em muitas vezes se portam de forma educada,

cortês, e em alguns casos, deixando se entender como inferior na interação com o

branco, falando somente o necessário.

Tais experiências foram de grande valia para o negro que soube identificar

momentos ruins da realidade social para conhecer todos os elementos construtivos

ao seu redor e mostrar, pelo seu viés interpretativo, as contradições entre os valores

de uma “ordem social competitiva” e a dinâmica divergente em relação à “ordem

racial  vigente”.  Para o autor,  entra em jogo “o sistema moral  de referência”,  que

pode ser descrito da seguinte maneira: o negro, em relação ao branco, faz contatos

experimentais  a  fim  de  testar  a  atitude  do  branco  em  frente  ao  negro,  assim

observando se pode ter reações mais brandas ou agressivas.

Esse simples exemplo mostra o quanto o negro é mais bem adaptado do

que o branco; tais técnicas permitem um melhor relacionamento ou aproximações

em diferentes ambientes mesmo que elementos invariáveis como o preconceito de

cor, a situação econômica, a inferioridade e as atitudes intolerantes atrapalhem o

absorver de suas percepções iniciais para que se tenha uma visão global dos fatos.

Em  suma,  o  negro  sempre  driblou  as  adversidades  visando  melhores

oportunidades em busca de sua ascensão, visto que todos os fatores contrários não

o fizeram desistir de suas idealizações, anseios e expectativas. Embora situado em

situações de interação assimétricas, num jogo cênico mantinha o autocontrole para

que no “inferno da ordem” prosperasse, mesmo que individualmente.

Enfim, conclui-se que os aspectos psicossociais são elementos importantes

para a compreensão dos papéis dos atores sociais dentro de uma estrutura social
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mais ampla, pois permite caracterizar cada indivíduo pertencente à “ordem social

competitiva”, mostrando assim suas particularidades e disparidades de acordo com

cada grupo racial em questão ou na sua totalidade inclusiva.

Quando  foi  assinalada  a  questão  do  “complexo”,  fica  evidente  sua

associação ao uso desenfreado ao “preconceito de cor” de modo sociopático, com

influências mais acentuadas no meio negro. Ficou claro também que o negro soube

valorizar-se na buscar de um horizonte social  ou sociocultural,  desviando-se das

frustrações  e  desilusões,  a  defesa  de  seu  “próprio  ego”,  para  sobreviver  na

sociedade  com  ações  revolucionarias  de  acordo  com  suas  condições.  Com  a

utilização de subterfúgios como o jogo cênico, o autocontrole e o sistema moral de

referência, o negro ultrapassa a barreira da “inferioridade” – deixando a apatia de

lado e organizando seus ideais em busca de uma realidade mais igualitária.

Logo, vimos também como as categorias rural e urbano são caracterizadas

pelo  autor  e  principalmente  sua  função  no  texto,  que  permeia  como  horizonte

cultural  a esferas dos atores contidos no estudo de A Integração, sendo, assim,

categorias  importantes  a  partir  das  quais  desenvolvemos  a  análise  das  outras

categorias  também  exploradas  na  pesquisa.  A  categoria  rural  se  referindo  aos

modos tradicionais remanescentes do período colonial e escravagista, e a categoria

urbano referente ao processo e valores produzidos pela modernização provocada

pelo  capitalismo  tardio  na  sociedade  brasileira.  Explicitei  também  como  essas

categorias podem orientar a ação desses atores dentro do contexto da época, ou

seja, um ator pode agir de forma culturalmente urbana e moderna em um ambiente,

porém  também  pode  no  mesmo  ambiente  agir  de  forma  rústica,  rural,  como

expressos no personalismo e o preconceito racial. Ou se pode inverter a situação,

como no caso do negro que na ordem social competitiva não via o trabalho como

venda  da  força  de  trabalho,  e  sim  como  um  trabalho  ainda  com  certos  traços

culturais rústicos – na verdade, este ator não compreendia as regras do sistema que

se colocava diante de si. Portanto, demonstrou-se como as categorias rural e urbano

se  colocam  frente  ao  pensamento  de  Florestan  e  podendo  ver  como  elas  se

contrapõem dentro da ordem social competitiva em São Paulo, e como servem de

horizonte  cultural  para  os  atores  desta  sociedade.  Após  toda  essa  elucidação

dessas  categorias  no  pensamento  de  Florestan  Fernandes,  pode-se  discorrer  e
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comparar  com o pensamento  de Maria  Isaura  Pereira  de  Queiroz,  em como se

diferenciam ou se assemelham em determinados pontos e aspectos.

2.5 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE MARIA ISAURA E FLORESTAN

FERNANDES

Na análise do rural  e  do urbano,  tanto Maria  Isaura Pereira  de Queiroz,

quanto  Florestan  Fernandes  possuem  suas  semelhanças  e  suas  diferenças.  A

semelhança  fica  por  conta  de  que  as  categorias  “rural”  e  “urbano”  não  são

especificamente referências geográficas, mas sim categorias explicativas de modus

operandi do ethos dos atores da sociedade brasileira. A diferença fica por conta dos

atores escolhidos por ambos em suas análises, pois Maria Isaura partiu de sitiantes

e pequenos agricultores,  em cidades médias  da zona rural  ou algo semelhante,

enquanto Florestan Fernandes escolhe o negro e o senhor de terras branco, para

depois focar  no negro,  no imigrante e no branco,  geralmente na cidade de São

Paulo, recorrendo a história da mesma cidade para sua análise.

Maria  Isaura  apenas  focou  seus  esforços  em  como  essas  categorias

apareciam nas  atitudes  desses  personagens  da  zona  rural  do  Brasil,  tendo  em

mente como poderia verificar a passagem desses modo operandi no tempo, até a

industrialização  brasileira.  Seu  objetivo  era  verificar  como  que  a  categoria  rural

operava conjuntamente com a categoria urbana na sociedade brasileira, e utilizou

como objeto de estudo, por exemplo, a política brasileira, que desde o senhor de

terras, até seus sucessores, seus filhos, esse poder se estendeu até o meio urbano,

persistindo um resquício de objetos tradicionais em um meio que haveria de ter tudo

relacionado ao moderno, a impessoalidade. Portanto, entrelaçou a parentela, com o

senhor de terras do campo, e os bacharéis da cidade, e demonstrou como seus

laços familiares faziam persistir, e com isso, ajudar na prevalência das categorias do

rural e do urbano em um mesmo ambiente.

Já Florestan Fernandes procurou explorar como essas categorias se davam

na transição da sociedade paulista para o capitalismo entre o fim do século XVX e o

início  do XX. Florestan relatou o drama do negro em meio a uma ordem social

competitiva burguesa que aflorava na cidade de São Paulo,  e tendo esse negro
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apenas em seu ethos os preceitos de uma sociedade que foi escravocrata, que via

no trabalho resquícios daqueles tempos, que ao invés de enxergar o mesmo como

um trato de ambas as partes para venda de sua força de trabalho em troca de

salário ou pagamentos por isso. Mostrou, assim como Maria Isaura, como aconteceu

a transição do poder e da continuação dos privilégios do senhor de terras para os

bacharéis que habitavam a São Paulo no início de seu capitalismo, fazendo assim

que  os  poderes  das  mesmas  famílias  permanecessem  intactos.  Com  isso,

mostrando o jogo que se dava o uso das categorias rural e urbano dentro de uma

sociedade que se dizia “moderna” ou que procurava se abster dos antigos aspectos

que faziam parte do “antigo regime” (FERNANDES. 2008). 
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3 SOCIOLOGIA POLÍTICA DE MARIA ISAURA PEREIRA DE QUEIROZ.

A sociologia política de Maria Isaura se concentrou nas formas de poder e

dominação que predominavam nas sociedades e cidades que se localizavam no

interior  do  Brasil,  mas,  aos  poucos,  ela  nos  demonstra  como  esse  poder  foi

migrando cada vez mais para os centros urbanos, que era o local para onde o poder

político foi migrando cada vez mais, desde o Brasil Colônia até o Brasil dos anos

1960. A partir da perspectiva metrópole-colônia, traçou um quadro sobre as figuras

de poder residentes no Brasil e sua forma social adquirida, o mandão local. Explica

como o mandão local passa aos poucos da figura do coronel do império e enfim

chega  a  seu  estágio  moderno,  na  política  com  bacharéis  e  parentes  eleitos  e

ocupando cargos políticos. É através de toda esta metodologia que a genialidade de

Maria Isaura discorre sobre o poder  política no Brasil,  utilizando as perspectivas

histórica e sociológica. 

3.1 MANDONISMO LOCAL E POLÍTICA 

A política não ficou de fora dos estudos da socióloga, visto que era um dos

aspectos do prisma que utilizava para decifrar o mundo rural  e sua estrutura na

sociedade brasileira. Para tal análise de sua sociologia política Maria Isaura viajou

intensamente  para  pesquisas  empíricas  no  interior  do  Brasil  em  regiões  onde

encontravam-se as configurações ideais para sua leitura. Procurou sempre estudar

comunidades  e  atores  sociais  pobres  e  dominados,  sempre  com  um  interesse

político.  Dentro de sua época,  os anos de 50 e 60, era raro um cientista  social

estudar as mudanças sociais através do ponto de vista das populações rurais, de

sua  cultura,  de  sua  religião  e  de  seus  movimentos  messiânicos,  sempre  não

esquecendo o fundo político que continham todos esses aspectos. Desta coletânea

de estudos, surge sua divergência com o parecer de Victor Nunes Leal, discordando

da tese dele, no qual afirma que o voto de cabresto é que imperava no Brasil do

interior, e ela demonstra como esse sistema de votos era mais complexo do que se

dizia  na  visão de Leal.  Segundo a autora,  eram trocas racionais,  analisando os

pesos e as medidas pelas duas partes, sitiante e coronel, onde não havia qualquer
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obrigação de se concluir o trato, podendo ser desfeito e o sitiante procurar outros

que lhe ofertassem uma melhor condição ou interesse. Portanto, ações pautadas

pela racionalidade, não pelo irracional.

Para compreender o pensamento dos dois autores, temos que lembrar que

diversos  autores  já  discorreram  deste  problema  na  sociedade  brasileira  e  sua

política, e agia tanto no campo quanto na cidade, era a mistura do público e do

privado na esfera política da sociedade, seja ela no campo ou cidade. A partir dele

Victor  Nunes Leal  formula  seu pensamento  em Coronelismo,  Enxada e  Voto.  O

Município  e  o  Regime  Representativo  no  Brasil,  de  1949,  e  consiste  na

“desestabilização da antinomia público/privado” (BOTELHO. 2007)

Em seus estudos sobre política, procurou desvendar como o mandonismo

de determinada localidade operava dentro da vida política brasileira. Como o público

e o privado se relacionavam e quais eram suas consequências no ambiente. Junto a

esse mandonismo, desenvolvia-se também um poder  central.  Esta percepção de

localismo-centralismo ficou bastante explícita durante o período do Império no Brasil,

quando o poder dos mandatários de terra andava e se dava ao lado do poder central

do imperador. Ligação essa, entre central e local, que ocorreu devido a transição do

poder após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, pois os bacharéis, filhos dos

donos  de  terras  que  concentravam  o  poder  em  suas  mãos  ante  da  vinda  do

imperador,  começaram  a  ocupar  cargos  na  máquina  pública  no  qual  a

nacionalização administrativa atraia para si, fazendo assim com que o mandonismo

local  permanecesse  na  estrutura  política  brasileira.  Finalmente,  após  a  Primeira

República, o poder central  se desvencilhou do coronelismo e se constituiu como

força independente da qual era preciso. Mas não aniquilou esse poder local, apenas

equilibrou a balança dos poderes,  portanto,  o  poder  central  sendo soberano em

território  nacional,  mas  dependendo  do  poder  local  para  sua  manutenção  nas

diversas regiões do país.

Após a Revolução de 1930, há uma consolidação de vez do poder central

perante os mandantes locais, os coronéis, segundo os quais antigamente fazia o

governo se acomodar aos seus interesses e poderes, porém após a revolução de

Getúlio, são os coronéis que se viram coagidos a compor com o governo.
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Para chegar a conclusão sobre como se dava a política de sua época no

Brasil rural, Maria Isaura teve que demonstrar desde a época da colônia como esse

poder de mandonismo foi-se passando através dos tempos, como sua relação com o

poder  central  foi  passando  por  algumas  mutações,  mas  nunca  sem perder  seu

objetivo original,  e  como afetou e afetava o público e o privado na estrutura da

sociedade brasileira.

No Brasil colônia, muito antes da Coroa portuguesa se interessar de fato

pelo Brasil,  imperava o mando dos senhores de terras e engenhos nas diversas

localidades do país. Quanto maior o povoado que dependia daquele senhor, maior

era  o  seu  poder  naquele  local,  e  mais  importante  seria  sua  cooperação  com o

Império Português. O embaralhamento entre público e privado se deu com muita

força após a constituição das câmaras municipais nos povoados desse senhores.

Por mais que os juízes e alguns cargos fossem de nomeação da coroa portuguesa,

os mandatários de terras locais também possuíam determinada força dentro desse

jogo político no meio rural, e até urbano. Essas Câmaras seguravam à força seus

funcionários  e  particulares,  faziam alianças  entre  si,  e  chegavam  até  mesmo  a

nomear e suspender governadores e capitães. Também haviam discussões entre

algumas Câmaras, já que elas se situavam a mando dos senhores de terras, o caso

mais conhecido foi a disputa entre São Paulo e Taubaté, para poder citar um caso

prático, também há a expulsão dos jesuítas de São Paulo e Maranhão, nos quais

eram contra a escravidão indígena, portanto, contrariando o interesse dos senhores

de terra, e no fim, estes expulsaram os jesuítas destas localidades.

A  autoridade  dos  senhores  de  terra  foram mudando  aos  poucos  com a

chegada  dos  portugueses  ao  Brasil,  que  iam  ocupando  cargos  públicos  e  no

comércio,  e  a partir  da formação de uma pequena intelectualidade que continha

ideias  europeias,  que  passaram  a  ecoar  no  Brasil,  vindo  a  fornecer  o

descontentamento  novos  moldes  nos  quais  acabou  mascarando  os  verdadeiros

interesses e motivos que causavam o conflito político no país. 

Ás  ideias  de  honra  e  fidalguia  rebelando-se  contra  a  concessão  dos
privilégios a plebeus comerciantes, sucederam as chamadas ideias liberais.
Mas arranhando-se a superfície formada por elas, íamos encontrar no fundo
as velhas, e mais no fundo ainda a luta de interesses dos velhos habitantes
contra os novos recém-chegados. A revolução pernambucana de 1817 era
causada quase que exclusivamente pelo rancor dos pernambucanos contra
os privilégios e a insolência dos portugueses recém-vindos; influenciados,
todavia,  pelas  correntes  de  idéias  da  época,  seus  chefes  deram-lhe  um
cunho de reivindicações liberais e republicanas. (PEREIRA de QUEIROZ,
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Maria  Isaura.  O  Mandonismo  local  na  vida  política  brasileira  e  outros
ensaios. 1976. p. 58)

Os ideais liberais e republicanos que penetravam o interior  eram para lá

transportados pelos jovens bacharéis, que regressavam aos domínios de seus pais,

ou iam para desempenhar um cargo público qualquer — juiz, ouvidor, etc —, esses

ideais também eram difundidos elos seminaristas e padres, podendo chamar todos

esses citados de elite intelectual da época. Houve um choque tremendo entre essas

ideias  e  esses  proprietários  de rurais  de  terra,  devido  a  sua  grande  ignorância,

fazendo com que não permitissem a compreensão destas ideias, impedindo assim a

adesão  desses  proprietários  por  falta  de  convicção  e  conhecimento.  Se  algum

proprietário aceitava essas ideias, fazia mais como uma “expressão da solidariedade

do clã familial ao jovem estudante, seminarista ou bacharel, que dava brilho à sua

família com as luzes do seu saber” (PEREIRA de QUEIROZ, p. 59. 1976), mas se

fosse um juiz ou ouvidor estranho à terra ou a localidade, introduzia essas ideias na

medida em que os laços de amizade e consideração o ligavam ao personagem do

senhor de terras, e na medida em que esse senhor confiava na alta cultura deste

seu novo “amigo”.

Dois aspectos importantes teve a independência brasileira: De um lado, o

temor de voltar à condição de colônia, isto é, de perder os direitos de livre comércio

e  outros  que  a  posição  de  sede  do  governo  tinha  trazido;  de  outro  lado,  o

antagonismo contra os portugueses, na medida em que estes assumiam o papel de

usurpadores.  Quando nenhum destes fatores era suficientemente forte,  então as

velhas ideias de fidelidade ao rei agiam como freio e davam lugar a dúvidas, as

hesitações quanto ao partido a tomar. (PEREIRA de QUEIROZ. 1976. p. 62)

O medo da perda de privilégios conseguidos com a vinda de D. João VI

permitiu até que portugueses defendessem a causa da coroa. O fato da ideia da

independência propriamente dita, da separação total de Portugal, surgiu pelo país

todo quando a ameaça de retorno às limitações   coloniais  estava a pique de se

concretizar. As preocupações dos senhores rurais durante a Colônia foram quase

sempre solicitadas pelos interesses locais, pelos interesses municipais. A província,

portanto, não tinha noção da realidade geral  do Brasil  colônia,  do país no geral,

apenas por suas políticas se pautarem em interesses estritamente locais. 

Mas, enquanto a província se mantinha na mesma obscuridade dos tempos
coloniais, a capital do país ganhara muita importância com a vinda de D.
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João VI. O nacionalismo brasileiro se desvanecia de ser agora o centro do
reino  português.  Bem  sentira  a  Bahia  o  que  significava  ter  o  rei  como
habitante e alegou ser a mais antiga capita brasileira para retê-lo. Preferiu
ele, porém, o Rio de Janeiro, que também já era capital há tempo e que, por
ser  o  porto  de  escoamento  do  ouro  de  Minas  Gerais,  tomara  grande
desenvolvimento. (PEREIRA de QUEIROZ. 1976. p. 64).

Com a criação da administração pública brasileira, outra consequência da

migração da família  real,  converteu  o  Rio  de Janeiro  em capital  administra,  por

possuir órgãos centrais de governos municipais, e portanto, a partir dali saiam as

ordens  para  as  províncias  e  câmaras  municipais,  que  antes  eram  totalmente

controladas pelos mandatários locais,  longe da família real,  fazendo com que se

aproximassem  das  relações  políticas  dessas  províncias  enviando  delegados  e

representantes para pleitear medidas ou efetuar reclamações. Agora, as Câmaras

Municipais de todo o país estavam atentas ao que se passava na Capital para tomar

uma atitude pró ou contra. Após o retor da família real para Portugal, houve um jogo

político bem complexo em torno das Câmaras, visto que no tempo de Colônia, se

julgavam devedoras de lealdade do rei,  mas agora,  com o regresso à Portugal,

haviam dois reis em luta pela supremacia no Brasil, Dom João VI em Portugal e

Dom Pedro I no Brasil. A escolha entre ambos era influenciada por todo um conjunto

de circunstâncias — antipatia contra os portugueses, o temor de serem cerceadas

as atividades econômicas, a confiança na nascente classe intelectual que apoiava a

independência —, faziam com que as Câmaras pendessem apoio para Dom Pedro I.

Os intelectuais e próceres da independência brasileira, habitando o Rio e as
cidades  importante  da  época  — Recife,  Bahia,  S.  Paulo  — sentiram-se
assim donos da vida política do momento. A este sentimento se ajuntava
outro,  o  da  superioridade  diante  da  ignorância  de  progenitores,  tios,
padrinhos, sogros que no interior os tinham eleitos deputados à Constituinte
Brasileira  e  que  no  interior  tinham  ficado  de  olhos  voltados  para  eles,
esperando  suas  decisões.  O  poder  municipal,  extravasando  pequenas
localidades, ia por intermédio destes políticos, representantes dos senhores
rurais,  concentrar-se  na  capital.  Efetuada  a  independência,  os  políticos,
esquecendo que a fonte de seu poder estava no interior,  entenderam de
prender  ao  Rio  de  Janeiro  toda  a  vida  política  do  país.  (PEREIRA  de
QUEIROZ. 1976, p. 65).

A  centralização  deixou  evidente  que  o  senhor  rural  perdia  toda  a

possibilidade de governar seu município, qualquer coisa que tentasse fazer, sejam

até  as  menores  posturas  municipais  de  ordem  administrativa  e  econômica,

precisariam da aprovação do governo supremo, as Câmaras até podiam expedir

posturas, mas sem o aval da assembleia geral do Rio, duravam apenas um ano.
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Essa centralização, somada as enormes distâncias e a falta de comunicação, fazia

despertar  uma reação  contrária  por  parte  dos senhores  rurais  atingidos  em sua

autoridade. Ela desencadeou uma onda de descontentamentos que se concretizou

em  movimentos  como  a  República  de  Piratini,  no  Rio  Grande  do  Sul,  e  a

Confederação do Equador, em Pernambuco.

Ao examinar a subordinação da Câmara Municipal aos governos provinciais,

não se pode esquecer que o após o fator Independência, mudou-se inteiramente os

personagens  nos  quadros  administrativos,  com  o  afastamento  de  funcionários

portugueses e sua substituição por outros, brasileiros. Essa atitude tendia a reforçar

o sentimento dos senhores rurais de que não havia separação ou diferença, entre

seus interesses e o interesse público, entre o privado e o público. Sentiam-no bem

no âmbito municipal, pois os interesses municipais estavam emaranhados com os

seus interesses particulares. Portanto, a independência deveria ter mudado bastante

o cenário do Brasil, principalmente na política, mas na maioria das vezes não o fez. 

Esses desdobramentos dos senhores rurais iram resistir  por muitos anos,

por mais de um século, e seu maior feito vem na Revolução de 1930, que só foi

possível graças aos velhos coronéis que apoiaram o governo da época, o de Getúlio

Vargas. E quem eram esses coronéis? São desdobramentos que ocorrem desde os

tempos de Colônia da figura do senhor de terras no meio rural.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Maria Isaura Pereira de Queiroz, após o discorrer desta monografia, surgiu

como uma socióloga única no meio dos seus colegas de época. Enquanto esses

seus  colegas  procuravam  estudar  meios  da  sociedade  brasileira  alcançar  uma

ordem  social  competitiva  e  moderna,  de  classes  burguesas  sólidas  e

sistematicamente  capitalista,  crendo  que  estas  seriam  as  soluções  para  os

resquícios do ethos tradicional na sociedade, Maria Isaura procurou se afastar dessa

concepção dual e metafísica, no qual haveria um nível de passagem da tradição

para o moderno. Busca por meio de seu objeto, a sociedade rural, verificar como a

sociedade  pode  sofrer  alterações  estruturais.  Ela  evoca  sempre  o  termo

“desenvolvimento”, visto que suas pesquisas com movimentos messiânicos mostrou

que, as vezes, as estruturas sociais podem mudar para modelos mais tradicionais

em  resposta  a  modernização  em  torno  desta  estrutura.  Para  ela,  o  tradicional

sempre andava lado a lado do moderno, se misturando e convivendo no mesmo

espaço social, agindo no campo da política, através das parentelas.

Uma  razão  pela  qual  seu  pensamento  é  único  em  seu  tempo  se  dá

justamente devido a sua pesquisa sobre as parentelas e seus efeitos. Como vimos

nos  capítulos  anteriores,  a  parentela  serviu  de  meio  para  o  maior  alcance  e

perpetuação do poder de personagens de modo tradicional na sociedade, resistindo

até  a  transição  da  sociedade  para  uma  suposta  “modernização”  através  da

industrialização  e  o  crescente  número  de  cidades  urbanas  que  estavam  em

expansão.  Portanto,  demostrou  como  as  parentelas  serviram  para  o  poder

tradicional  desde  o  senhor  de  terras,  passando  pelo  coronel,  até  chegar  aos

bacharéis e políticos da cidade, se perpetuar no espaço e no tempo do Brasil, assim

afirmando sua tese de que o tradicional e o moderno agem juntamente sobre uma

estrutura social.

Mesmo  se  furtando  de  uma  visão  dual  de  progresso,  Maria  Isaura  não

escapa  as  vezes  de  contradições,  como  por  exemplo,  sua  classificação  das

sociedades globais em tribal, agrária e urbana, para sua análise dos tipos ideais de

sociedades existentes na história, conforme foi discorrido no capítulo sobre a sua

visão dialética e histórica do “rural” e do “urbano”.
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Foi uma socióloga única também por estudar os movimentos messiânicos e

seu  impacto  na  estrutura  social  das  sociedades  rurais,  mas  sua  análise  é  tão

refinada que se pode colocar qualquer outro grupo no lugar desses movimentos e

fazer a análise. O que Maria Isaura queria dizer é que alguns movimentos sociais

nem sempre afetam a estrutural social de forma progressista, podem conter traços

conservadores, rústicos e tradicionais, enquanto o restante de outras sociedades ou

partes  da  sociedade  está  adquirindo  caráter  progressista.  Aqui  também  fica  a

polêmica de que Maria Isaura, uma hora se furta do caráter dualista da época, mas

por outra, parece aderir a ele em alguns estudos.

Rural, urbano, coronelismo, movimentos messiânicos, e outros, foram esses

os  objetos  utilizados  por  Maria  Isaura  Pereira  de  Queiroz  para  procurar

compreender, pesquisar e procurar novas chaves de pesquisa acerca da sociedade

brasileira,  utilizando  o  rural  como  ponto  de  partida  para  uma  análise  mais

abrangente. Uma hora não dual, outra dual; uma dialética, outra histórica. Assim se

configura Maria Isaura, uma socióloga ímpar,  prismática, reconhecida e que está

entre  os pioneiros da sociologia científica  no Brasil  feita  por  brasileiros  desde a

consolidação desse campo na década de 1950. 
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