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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discutir a caracterização de mundo rústico e a sua relação com a 
mudança social na sociologia de Maria Isaura Pereira de Queiroz. Ao analisar a sociabilidade, 
cultura e estrutura social dos camponeses no Brasil, Maria Isaura logrou avaliar o lugar dessa 
camada no interior da sociedade brasileira, além de travar um diálogo, implícito ou explícito, com 
outros trabalhos que se dedicaram ao mesmo objeto, notadamente de Euclides da Cunha, Emílio 
Willems e Antonio Candido. Nossa hipótese, portanto, é de que, ao questionar a estrutura e os 
mores tradicionais como consequência direta de seu isolamento, Maria Isaura apontou como a 
formação social do mundo rústico se dera historicamente a partir das relações entre diferentes 
grupos sociais no interior da sociedade global. Observa-se como, no conjunto de sua obra, o 
mundo rústico se constitui em objeto privilegiado para a compreensão da própria sociedade 
brasileira. Para identificar e discutir essa contribuição da autora reconstitui-se uma sequência 
analítica da questão na tradição sociológica brasileira, recurso metodológico que, ademais, 
permite apontar o valor teórico heurístico que suas análises encerram. 
 
Palavras-chave: Mundo rústico, Mudança social, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Euclides da 
Cunha, Emílio Willems, Antonio Candido 

 
 

 

ABSTRACT 

 
This work aims to discuss the characterizations of “mundo rústico” and its relation to social 
change in the sociology of Maria Isaura Pereira de Queiroz. By analyzing the sociability, culture 
and social structure of the peasants in Brazil, Maria Isaura successfully evaluated the role of this 
layer within the Brazilian society, besides opening a dialogue, implicit or explicit, with other 
studies dedicated to the same subject, mainly those done by Euclides da Cunha, Emílio Willems 
and Antonio Candido. Our hypothesis, therefore, is that by questioning the traditional structure 
and mores as being a direct consequence of its isolation, Maria Isaura explained how the “mundo 
rústico” social formation had historically occurred as a result of the relationship between 
different social groups within the global society. It may be noticed in all her works that the 
“mundo rústico” constitutes a privileged subject for the understanding of the Brazilian society. To 
identify and discuss the contribution of the author, the present work reconstructs an analytical 
sequence of this question in the sociological Brazilian tradition, a methodological approach that 
allows for the theoretical heuristic value point that her analysis encloses. 

 
Keywords: ”Mundo rústico”, Social change, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Euclides da Cunha, 
Emílio Willems, Antonio Candido 
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Quem se repete não é o escritor – são os elementos 

(Coelho Neto, Os sertões) 

 

INTRODUÇÃO 

A formação rural da sociedade brasileira constitui-se um dos mais prementes 

temas do pensamento social do país; neste, destaca-se a questão do campesinato, sua 

cultura e práticas políticas. No âmbito dessa produção, uma das mais célebres análises é a 

d’Os sertões (1902), de Euclides da Cunha, livro que, ao retratar o horror da Guerra de 

Canudos (1896-97), expressa “o maior mea culpa da literatura brasileira” (Galv~o, 2009, 

p. 33); ao fazê-lo, formula uma análise contundente da situação social das populações 

sertanejas, da miséria em que viviam, olvidadas do progresso que há séculos 

experimentara a civilização do litoral. A narrativa literária carregada de sentidos 

figurados, muitas vezes contraditórios, contribui para a exposição algo dramática do 

sertão, necessária para os desejos do autor, que queria escrever um “livro vingador”. O 

estilo d’Os sertões foi e é amplamente estudado; no entanto, não vou me dedicar a ele 

aqui, mas apenas ressaltar que, menos do que ser uma propriedade que impeça 

destrinchar a análise sociológica nele contida, o consórcio entre literatura e ciência 

compõe um quadro complexo, ainda que ambíguo, no qual “a ilus~o das coisas enriquece 

o texto pela sua capacidade sugestiva” (Bernucci, 2001, p. 24). Talvez por isso Os sertões 

seja capaz de interpelar, no plano cognitivo, diferentes trabalhos posteriores, sendo ainda 

apropriado e relido por aqueles que investigam o mundo rural ou mesmo a sociedade 

brasileira (Lima, 1999; Jackson, 2003; Villas Bôas, 2006). Dadas a relevância da análise 

sociológica empreendida por Euclides da Cunha nesse livro e sua repercussão na 

produção posterior é que este trabalho pretende reconstituir analiticamente uma 

sequência cognitiva da sociologia brasileira sobre os estudos que tomaram o mundo rural 

e os camponeses – termo genérico – para pensar não só a sociabilidade dessa camada da 

população, mas também sua integração à sociedade mais ampla.  

Nesse sentido, nossas preocupações se inserem no âmbito de pesquisas mais 

amplas que vêm lidando com filiações intelectuais e cognitivas entre autores e ideias e 

que buscam traçar diálogos entre formulações teóricas passadas e pesquisas 

contemporâneas (Botelho, 2007; Brandão, 2007). Esta perspectiva permite elucidar o 

sentido da discussão sobre Os sertões salientando menos sua vinculação à busca de uma 

identidade nacional essencialista – como é, aliás, comum ao se recorrer aos ensaios 

sociológicos –, mas sobretudo enfatizando a análise do sertão e do sertanejo. Opção 

analítica esta que reconhece o amplo quadro de problemas e soluções intelectuais 

formado pelas interpretações sobre o Brasil, e que, por vezes implícita ou explicitamente, 

continuam informando as formulações teóricas e o conjunto de questões das ciências 

sociais contemporâneas, como exigência do próprio decorrer do desenvolvimento social. 

A perspectiva aqui adotada busca compreender as tênues linhas de continuidade e 

descontinuidade existentes entre obras elaboradas em diferentes contextos, o que 

permite ressaltar analiticamente tanto uma dimensão sincrônica, posta em destaque 
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através da composição do seu contexto intelectual mais imediato, quanto uma dimensão 

diacrônica, que talvez possibilite enfatizar as diferenciações não só entre as obras de 

diferentes autores, mas internamente à obra de um mesmo autor. E justamente porque 

n~o “constituem realidades ontológicas est|veis”, os ensaios de interpretaç~o do Brasil 

revelam-se importantes “repertórios interpretativos” que, ainda hoje, servem em 

disputas cognitivas e interpelam as ciências sociais contemporâneas (Botelho, 2010, p. 

64)1. 

Posto isso, dedicamo-nos à análise de Os sertões tendo em vista destrinchar tanto 

os seus aspectos sociológicos quanto avaliar em que medida tais formulações 

permaneceram – com nuances específicas – em pesquisas posteriores das ciências sociais 

institucionalizadas. Para essa tarefa, entretanto, observa-se que, se por um lado a 

qualidade intrínseca de Os sertões, cujo estilo literário se junta a diversos outros aportes 

científicos, constitui-se num manancial rico para diversas interpretações, por outro lado 

pode também trazer problemas, pois, como bem adverte Nísia Trindade Lima, “uma das 

principais características de Os sertões encontra-se na dificuldade de transformar terra, 

homem e circunst}ncias em algo cognoscível” (Lima, 2009, p. 110). Muito já se falou das 

referências étnicas e biológicas da literatura do século XIX e início do século XX e que, 

sem dúvida, marcam a obra de Euclides da Cunha; contudo, minha intenção é argumentar 

como tais elementos se juntam em uma análise atenta aos condicionantes da ordem 

social. Não se trata de descartar esses aspectos, mas de pesquisar como esses elementos, 

em diversos momentos do livro, colocam ênfase na formação social do sertão e no 

sertanejo. 

Uma das principais teses de Os sertões é a do isolamento do sertanejo, tema que, 

embora amplamente estudado, é pouco articulado à sua análise mais propriamente 

sociológica. Em que pese o valor atribuído à raça e ao meio por Euclides da Cunha na 

estrutura argumentativa do livro, permanece de elucidativo a sua original análise da 

formação de uma população que, esboçada no interior do país, isolada do litoral e da 

influência do mundo civilizado, formatou uma notável adaptação ao meio a partir de um 

tipo étnico e social bem específico: o sertanejo, “núcleo de força da nossa constituiç~o 

futura, a rocha viva da nossa raça” (Cunha, 2001, p. 788). A composição do homem do 

sertão feita pelo autor é uma simbiose delicada entre raça, clima e geografia, que 

permanece viva desde o assentamento dessa população no interior, deixando no homem 

sua marca de origem. São esses fatores que se coadunam e estabelecem – poderíamos 

dizer – uma civilização do sertão, onde até mesmo fatores naturais refletem aquele tipo 

de experiência instável mais geral que marca a fundo o sertanejo. Como consequência, 

este desenvolveu um tipo próprio de organização social no embate dessas forças, criando 

um vínculo com a terra talvez único no Brasil. O isolamento do litoral teve por fim uma 

funç~o benéfica, pois, nas palavras do autor, “libertou-os da adaptação penosíssima a um 

                                                 
1 Como sugere Francisco Foot Hardman, diversas personagens de nossa literatura, como Macunaíma, o pai 
do conto “A terceira margem do rio”, de Guimarães Rosa, e o próprio sertanejo, e Judas-Ahsverus, dos 
escritos amazônicos de Euclides da Cunha, “todas essas criaturas poderiam povoar muito de nossos sonhos 
órfãos. Sabe-se, todavia, que sua força reside mais exatamente na sua fraqueza em nos restituir à primitiva 
tribo. Talvez derive daí essa empatia perdur|vel desses personagens nos desv~os de nossa modernidade” 
(Hardman, 2009, p. 51). 
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estádio social superior, e, simultaneamente, evitou que descambassem para as aberrações 

e vícios dos meios adiantados” (Ibidem, p. 203); daí ser o sertanejo, na avaliação de 

Euclides da Cunha, um retrógrado, não um degenerado. Sua cultura e organização é força, 

imposição do meio que o circunda. Sem poder dominá-lo, o que o faria ser incluído na 

marcha da civilização, soube o sertanejo ao menos tirar do meio energia para sobreviver, 

estipulando uma relação precária e marcada por crises.  

Alia-se, assim, num movimento cheio de tensões e desequilíbrios, a adaptação do 

sertanejo ao Sertão. Adaptação esta favorecida basicamente pelo isolamento 

socioeconômico que, no transcorrer da formação e organização do grupo sertanejo, 

significou também um isolamento cultural. Nesse intercruzamento de fatos e 

circunstâncias históricas ressalta-se a importância que o isolamento, como condicionante 

de adaptação do homem ao Sertão, significa para a elaboração condizente da organização 

social. Podemos afirmar que o isolamento, tomado menos pelos seus efeitos estilísticos e 

como recurso retórico e mais pela chave heurística de interpretação da formação do 

sertão, teve assim uma dupla função, de certa forma de consequências favoráveis ao 

homem sertanejo. Primeiro, forçou-o ao contato íntimo com a morfologia e o clima desta 

zona às vezes tão inóspita, elaborando meios próprios de adaptação às suas intempéries, 

criando, com isso, uma organização socioeconomica mínima para sobreviver (cf. Candido, 

2002). Segundo, dada a fragilidade dessa adaptação, o isolamento o privou de um contato 

de todo maléfico com a civilização artificial do litoral, que o levaria invariavelmente à 

degenerescência moral. Nesse longo processo de adaptação, o contato com o litoral se 

converteria em mais um obstáculo, senão em impedimento completo ao estabelecimento 

do sertanejo.  

Junto a esses, alguns outros fatores concorreram para esse isolamento. 

Historicamente, segundo Euclides da Cunha, contingências políticas e demográficas 

próprias do empreendimento colonizador português obrigaram a nova colônia a se voltar 

exclusivamente para a aferição de lucros, estando a Metrópole presente mais 

marcadamente nas regiões de maior produção. A feudalização do território e o descaso da 

política metropolitana, absorta num primeiro momento com a “Índia portentosa”, tiveram 

como consequência não só o isolamento do sertanejo, mas a divisão, permanente na 

história do Brasil, entre o Norte e o Sul, cada qual estabelecendo uma relação com a terra 

e uma organização social específica.   

As constantes migrações território adentro possibilitaram a integração étnica 

entre o paulista e o vaqueiro do sertão – a junção dos rios Tietê e São Francisco –, 

fortalecendo e ressaltando as características mais viris e aventureiras do sertanejo; mais 

que isso, forneceu condições – sociais e étnicas – mínimas para sua estabilidade e 

permanência no sertão. Assim, se na argumentação do autor isolamento e adaptação 

parecem ser categorias que se conectam na projeção de um sentido dado ao sertão e ao 

sertanejo, esse sentido não é somente um lugar delimitado e prescrito pelo seu clima e 

morfologia, e também não o é pelas características atávicas do sertanejo. O sertão denota 

também organização social e cultural, portada e sustentada pelo homem sertanejo.  

Uma vez fixada aquela população, criou-se forçosamente uma organização social 

própria – vigorosa pela sua constituição algo voltada para si –, autóctone, refugiada e, de 
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todo modo, aquela possível pela ambientação e as circunstâncias que ali se originaram 

entre o homem e o meio. Nota o Autor os fatores históricos que se prendem à formação 

da sociedade sertaneja, remetendo { Colônia e { divis~o do território em “grandes 

concessões de sesmarias”, sentido pelo qual se conformou o “nosso feudalismo tacanho”. 

O desproporcional tamanho das terras doadas alçou seu donos, “ciosos dos seus dilatados 

latifúndios”, { posiç~o social de prestígio, fazendo valer inclusive sua força frente { 

Metrópole (Idem, 2001, p. 196). Daí a independência de que usufruíam os senhores de 

terra, sesmeiros que não dispunham de outra ordem a não ser aquela que lhes convinha, 

tornando quase impossível outro tipo de organização e de administração – como por 

exemplo a da Igreja – que lhes rivalizassem em poder. Os grandes potentados 

representaram, além do desmedido excesso de mando dos senhores de terra, uma 

barreira { entrada “de novos povoadores ou concorrentes e tornavam as fazendas de 

criação, dispersas em torno das freguesias recém-formadas, poderosos centros de atração 

{ raça mestiça que delas promanava” (Ibidem, p. 196).  

No Sertão, ao contrário das estâncias do Sul, a vida pastoril toma feições de uma 

rotina inteiramente voltada às obrigações do trabalho, sem qualquer opulência ou estilo 

“vibrátil” como acontece com o gaúcho. A “vida primitiva” unia aqueles sertanejos { rude 

rotina da criação de gado. Muito embora, faça-nos refletir Euclides da Cunha, o 

absenteísmo dos propriet|rios fosse fato corriqueiro, “longe dos dilatados domínios que 

nunca viu, {s vezes”, permanecia o sertanejo, sem arroubo nenhum de opulência, ou 

desejo do que é de outro, na labuta do dia a dia (Ibidem, p. 217). “É um condenado { vida”, 

por isso, resignado, mas forte e esperto (Ibidem, p. 212). Tipo próprio de homem daquela 

região, afeiçoado às dificuldades, tenaz e disciplinado. Os infortúnios da vida os lançam a 

constante luta pela sobrevivência, e a isso os absorve a rotina da fazenda. São treinados, 

“aprendem o a b c”, projetam sua vida no exercício desta arte, e ao trabalho se dedicam 

como única forma possível de sobrevivência. Seguem constantes as regras de cuidado dos 

negócios, como se a presença do seu senhor se fizesse realmente sentir nas ordens que 

eles mesmos se impõem. “Envoltos, então, no traje característico, os sertanejos 

encourajados erguem a choupana de pau-a-pique à borda das cacimbas, rapidamente, 

como se armassem tendas; e entregam-se, abnegados { servid~o que n~o avaliam” 

(Ibidem, p. 218).  

Essa dimensão não avaliada da relação entre o sertanejo e o seu senhor é 

qualificada por Euclides da Cunha como uma “servid~o inconsciente”, ligada intimamente 

à vida primitiva desse homem, que faz da labuta mais do que um trabalho corriqueiro, um 

ato de devoção. Nem os (poucos) laços de solidariedade que os integra, seja dentro do 

trabalho – como no auxílio a tarefas de outrem –, seja na vaquejada, nas tradições a ela 

ligadas, nada reúne força para concorrer com aquela rotina. Simplesmente nada os faz ter 

“capacidade org}nica para se afeiçoar { situaç~o mais alta” (Ibidem, p. 238). Essa 

abnegaç~o do sertanejo ao trabalho é revelada na probidade que lhe exige o “ajuste de 

contas” com o patr~o, muitas vezes feito na ausência deste último, pois sabem estes “que 

nunca se violará a percentagem” (Ibidem, p. 219). Desse modo, os parcos laços de 

solidariedade para além do trabalho, restringido-se este à sua relação com o senhor, estão 

intimamente ligados à vida primitiva e desprovida do sertanejo. Ela o resigna, ao mesmo 
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tempo em que o prepara e o fortifica, mas retira dele qualquer energia para vislumbrar 

situação melhor. Na luta pela sobrevivência, a adaptação do homem do Sertão envolveu 

não só a seleção de caracteres étnicos – forte e manso –, mas também a conformação da 

relação com seus pares e com seus senhores, configurando uma organização social muito 

simples, confinada, em seus caracteres mais duradouros, ao regime de trabalho. 

Além daqueles tipos de laços mais fugazes e instantâneos, uma solidariedade mais 

constante se faz presente na vida do sertanejo: a parentela, grupo que ultrapassa a família 

nuclear, e que estabelece uma reunião interfamílias. Só ela se faz mais sólida na vida 

social do sertanejo, pois baseada nos mores altamente prezados da honra e do sangue. O 

vigor desse tipo de associação se atualiza nas mais cruentas e turbulentas lutas de 

famílias que assolam o Sertão. Mas, mais do que se chocar com aquele tipo de relação 

servil entre senhor e sertanejo, a parentela a reforça, pois presume uma relação de 

subordinação, de comando e liderança exercida através da “prepotência sem freios dos 

mandões de aldeia e [d]a exploração pecaminosa por eles exercida sobre a bravura 

instintiva do sertanejo” (Ibidem, pp. 257-8).   

Em suma, os argumentos de Euclides da Cunha sobre o isolamento do sertão se 

conectam à sua avaliação da organização social do sertanejo e, de forma mais ampla, à 

formação histórica da sociedade brasileira. É significativo o fato de que a tese do 

isolamento constituiu-se em questão central para pesquisadores que se dedicaram ao 

mundo rural, podendo-se mesmo denominar uma certa vertente de estudos da sociologia 

rural brasileira que abarca trabalhos como Cunha. Tradição e transição em uma cultura 

rural do Brasil (1947) e A Ilha de Búzios: uma comunidade caiçara no sul do Brasil (1952), 

de Emílio Willems; Os parceiros do Rio Bonito: estudos sobre o caipira paulista e a 

transformação dos seus meios (1954), de Antonio Candido; Contribuição para o estudo da 

sociologia política no Brasil (1954), O mandonismo local na vida política brasileira (1970) 

e O coronelismo numa interpretação sociológica (1975), de Maria Isaura Pereira de 

Queiroz. Pois como adverte Maria Isaura,  

Euclides da Cunha foi o primeiro intelectual que primeiro apresentou uma teoria de 
sucesso, explicativa da totalidade do país no campo das Ciências Sociais. (...) No entanto, 
sua visão dicotômica do Brasil, de que as grandes cidades modernas do litoral ao 
difundirem para o interior as novidades despertavam uma reação violenta por parte dos 
habitantes sertanejos, era inteiramente original; somente 20 anos mais tarde surgiram na 
Antropologia sociocultural conceitos como os de aculturação, de conflito cultural, de 
choque cultural e das reações que provocam, e teorias explicativas que iam na mesma 
direção daquelas que Euclides da Cunha havia formulado; as  idéias deste foram, portanto, 
pioneiras num campo que seria trabalhado muito mais tarde por antropólogos norte-
americanos (...) durante muito tempo, a explicação mais corrente para as 
heterogeneidades brasileiras seguiu o caminho que ele havia aberto ao traçar quadros de 
uma verdadeira luta travada entre modernidade urbana e tradição cultural vigente no 
interior (Pereira de Queiroz, 1990, pp. 71-2)2. 

                                                 
2 Gilberto Freyre, por exemplo, sugere interpretaç~o distinta, pois ao clamar a “favor do deserto brasileiro”, 
Euclides da Cunha fora mensageiro de que “era preciso unir-se o sertão com o litoral para salvação – e não 
apenas conveniência – do Brasil (...) Mensagem deformada depois pelos que fizeram dos sertões em si – e 
não de sua comunicação com o litoral agrário – quase uma mística, uma espécie de seita protestante que 
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Ao tratarem do isolamento das populações sertanejas e rústicas do interior do 

Brasil, esses diversos pesquisadores, de diferentes perspectivas teórico-metodológicas, 

lograram discutir, em primeiro lugar, como a questão do isolamento permanece atrelada 

a uma análise sociológica e histórica da formação social sertaneja e rústica, e em segundo 

lugar, como esta análise integra-se num plano metodológico a uma perspectiva da 

sociedade mais ampla, salientando o lugar que ocupam esses grupos. Dito de outro modo, 

destacar-se-á o modo pelo qual em cada obra aqui mobilizada o estudo do mundo rural e 

seus agentes configura-se também reflexão acerca da integração dessa ampla camada 

social à sociedade global brasileira. E como a recepção de uma mesma ideia não 

desempenha um objetivo único nas diferentes análises, cumpre observar a diversidade de 

sentidos assumidos pela tese de Euclides da Cunha sobre o isolamento e a formação 

social sertaneja de uma pesquisa para outra – o que não implica nenhum tipo de juízo de 

valor e nem que exista, ao longo dessa tradição que almejamos reconstituir, um ponto de 

partida e um ponto de chegada. Isto nos remete, do ponto de vista teórico, para as 

diferentes concepções de sociedade que cada uma delas assume e, ao mesmo tempo, 

procura conferir verossimilhança com os resultados obtidos no estudo do mundo rural. 

Com o objetivo de perscrutar os ganhos teóricos heurísticos produzidos pela vertente da 

sociologia rural aqui abordada, o estudo explora as diferentes formulações de cada um 

dos trabalhos sobre a mudança social presente em suas respectivas concepções de 

sociedade (Sztompka, 1998).   

 

SOCIEDADE CABOCLA E MUDANÇA SOCIAL: A OBRA DE EMÍLIO 
WILLEMS 

Oracy Nogueira, em edição não publicada da coleção Grandes Cientistas Sociais3, 

organizada por Florestan Fernandes, sugere uma divisão da obra de Emílio Willems em 

três fases: a primeira identifica-se com seus estudos iniciais na Alemanha, onde se formou 

em filosofia na Universidade de Berlim, tendo se dedicado, de modo geral, a problemas 

das sociedades complexas ou urbano-industriais, como teatro, imprensa e o “esnobismo”. 

Sua vinda ao Brasil em 1931 inaugura uma nova fase, na qual, segundo Nogueira (s/d), 

amplia seus conhecimentos sobre a sociologia francesa e a antropologia americana, 

principalmente através do contato com os professores Fernando de Azevedo e Donald 

Pierson, respectivamente. Em 1948, Willems parte para os Estados Unidos, convidado a 

lecionar na Universidade de Vanderbilt, onde se dedica a estudos comparativos 

principalmente sobre a difusão de novas práticas religiosas na América Latina. Em todas 

essas fases, embora variando os objetos estudados, a mudança cultural sempre foi o tema 

central de suas preocupações. No entanto, como observa Nogueira, vale ressaltar que sua 

passagem pelo Brasil direciona os estudos de Willems para a sociedade rural, o que 

permaneceria em fase posterior, embora integrada a uma perspectiva de análise muito 

                                                                                                                                                           
acredita poder salvar o Brasil com a água dos açudes do Nordeste — nos quais se têm talvez empregado 
somas em desproporç~o com o seu valor social para a naç~o brasileira” (Freyre, 1997, p. 66). 
3 Agradeço à Professora Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti pelo acesso ao acervo Oracy Nogueira 
(IFCS/UFRJ). Uma ampla e profunda análise da trajetória acadêmica de Emílio Willems é feita por Villas 
Bôas (2000). 
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mais ampla. Nesta seç~o nos dedicaremos { “fase brasileira” da obra de Emílio Willems, 

mais especificamente aos estudos sobre o meio rural, ou, como ele mesmo denominou, 

“cultura rústica”, os quais integram a perspectiva de O problema rural brasileiro visto do 

ponto de vista antropológico [1944], Cunha. Tradição e transição em uma cultura rural do 

Brasil [1947] e A Ilha de Búzios: uma comunidade caiçara no sul do Brasil [1952]4.  

O primeiro texto é publicado em 1944 pela Secretaria de Agricultura, Indústria e 

Comércio do Estado de São Paulo, tendo como objetivo principal discutir as 

possibilidades de intervenção prática no que ele chama de “culturas caboclas”5, 

motivadas pelo plano do internato agrícola que estava sendo implementado em São Paulo 

pelo então governador Fernando Costa. Questiona o sociólogo alemão a possibilidade de 

que o treinamento dos agricultores com novas técnicas possa de fato modificar os hábitos 

que envolviam o plantio, fazendo questão de ressaltar que tal desconfiança não surgia de 

dúvidas em relação à capacidade intelectual dos caboclos, mas por impeditivos 

intrínsecos à ordem social.  

Nesse empreendimento, a sociologia e a antropologia teriam papéis fundamentais, 

posto que outras áreas – como a demografia, a agronomia, a medicina e a economia – se 

ocupariam com questões específicas sem alcançar uma visão integrada dos mecanismos 

sociais e culturais. A vantagem da antropologia e da sociologia residiria justamente no 

fato, portanto, de tomar sociedade e cultura “como sistemas”, em que a avaliaç~o de suas 

partes n~o exclui a apreciaç~o do todo. “A funç~o dessas duas ciências com relaç~o {s 

demais é clara: cabe-lhes o trabalho geral e preliminar que precede a intervenção. As 

demais ciências têm funções especiais e seu trabalho identifica-se com a própria 

intervenç~o” (Willems, 2009, p. 206, grifos no original). No entanto, a crítica se desdobra 

em outras questões que, partindo de pontos técnicos, como a dificuldade da consecução 

de internatos agrícolas em meios sociais tão primitivos, repõe o que seria, segundo o 

autor, uma lacuna nos estudos de ciências sociais no Brasil: a ausência de trabalhos sobre 

a cultura e a sociabilidade cabocla. Nas palavras de Willems,  

infelizmente, os conhecimentos que se tem das nossas culturas sertanejas são mais do que 
escassos. Além de umas frases surradas sobre o contato entre a civilização do litoral e do 
sertão, sobre a rarefação das populações sertanejas, sobre cangaceiros, gaúchos, Canudos, 
o Juazeiro do Padre Cícero e mais uma dúzia de imagens literárias, gastas pelo consumo 
diário, pouquíssima coisa se sabe sobre a natureza das nossas culturas caboclas. Apenas 
se vislumbrou o abismo que as separa da civilização urbana e até hoje poucas foram as 
tentativas de subordinar a política educacional a um estudo prévio baseado nos métodos 
que a moderna análise cultural aconselha (Ibidem, pp. 202-203).  

Assim, constritos a um regime de subsistência e isolados do contato daquelas 

“manchas territoriais conquistadas pela economia capitalista”, o caboclo permanece num 

estado de latência, à margem dos grandes acontecimentos históricos de ordem econômica 

(Ibidem, p. 209). Percebe-se, todavia, que nas zonas de contato com o litoral se 

                                                 
4 Os primeiros trabalhos de Willems no Brasil, Assimilação e populações marginais no Brasil (1940) e A 
aculturação dos alemães no Brasil (1946), tratam dos processos de socialização e aculturação de imigrantes 
no país. Estes trabalhos já revelavam a preocupação do autor com a mudança cultural e também com a 
sociedade rural. 
5 Os termos “cultura cabocla”, “cultura sertaneja” e “cultura rústica” se alternam no texto. 
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desenvolveram tipos intermediários de culturas que, segundo o autor, embora 

resguardem muitas das características caboclas, “é quase inútil dizer que as minhas 

observações não lhes dizem respeito, pois a sua organização econômica, sobretudo o seu 

padrão de vida, já se articulou em grande parte com o sistema capitalista das cidades e 

suas |reas economicamente dependentes” (Ibidem, p. 209). O próprio contato modificou 

e moldou um novo tipo de cultura, que embora ainda atrelada a certos padrões caboclos, 

já sente a influência da cultura moderna capitalista. As formas de solidariedade 

tradicionais não se sustentam diante do avanço de novas formas de vida modernas e da 

expansão do capitalismo. Nesse ponto em particular, o contato desencadearia mudanças 

que o frágil sistema social caboclo não sustentaria, reformulando a organização social 

cabocla e integrando-a à vida moderna das cidades.  

O mapeamento da heterogeneidade de culturas no Brasil, sendo a maior delas 

entre a cultura rural e a urbana, é o primeiro passo para as escassas investigações 

empíricas e para o fornecimento de instrumentos de intervenção na realidade social. 

Integram-se a essa perspectiva os estudos posteriores sobre as comunidades de Cunha e 

Búzios localizadas, respectivamente, no interior de São Paulo e no litoral fluminense. Isso 

fica claro quando Willems afirma que trabalhos como os de Cunha devem servir como 

base de “confronto dos estudos regionais, confeccionados no Brasil e alhures”, 

fornecendo “uma vis~o geral do problema”. A pesquisa monogr|fica, além disso, “pode ser 

concebida somente em função do estudo comparativo, pois é este que dará a 

possibilidade de formular leis. Estou com Herskovits quanto à necessidade de 

reconstruir, nas monografias, o background histórico dos problemas locais. Nunca 

compreendi o ponto de vista dos antropólogos, os quais, com profundo desprezo pela 

história, se restringem ao instant}neo dos grupos humanos que se propõem a estudar” 

(Idem, 1961, p. 205)6.  

Na Introdução acrescentada à segunda edição, Willems ressalta que o 

procedimento comparativo empreendido no livro se apóia fundamentalmente nos 

recursos metodológicos empregados no trabalho clássico Folk culture of Yucatan (1941), 

de Robert Redfield, onde a mudança social é pensada relativamente ao continuum folk-

urbano. Segundo Redfield, a elaboração teórica do continuum deveria fornecer a diversas 

pesquisas um instrumento auxiliar de comparação e medida para os pesquisadores que 

estivessem preocupados com o estudo da mudança social, ressaltando que  

para fins desta investigação, o isolamento e a homogeneidade se tomam juntas como 
variáveis independentes; a organização ou a desorganização da cultura, a secularização e 
a individualização, como variáveis dependentes. A escolha do isolamento e da 
homogeneidade como variáveis independentes implica a hipótese de que a perda do 

                                                 
6 O Prefácio à segunda edição desse livro é feito por Nelson Werneck Sodré, que realiza uma espécie de 
balanço crítico. Ressaltando as diferenças entre suas preferências de métodos e critérios de análise, não 
deixa de sublinhar a importância da obra e do empenho intelectual de Willems na constituição das ciências 
sociais no Brasil. Assim, entre os elogios que trouxe a público, Cunha, como ficou mais conhecido, suscitou 
em medida igual ou maior críticas a seu método de trabalho. Revelador desse debate intelectual que o livro 
em parte nasce e em parte suscita é o parágrafo final da Introdução, no qual, após reconhecer certos limites 
que sua escolha metodológica impôs à pesquisa, Willems ressalta que se dar| “por satisfeito se a reediç~o 
deste volume, cuja publicaç~o data de 1947, contribuir para incentivar a pesquisa monogr|fica no Brasil” 
(Willems, 1961, p. 15). 
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isolamento e a heterogeneidade crescente, são causas de desorganização, secularização e 
individualização (Redfield, 1949,p. 352).  

Através da conjunção entre variáveis independentes – isolamento e 

homogeneidade – e varáveis dependentes – processos de desorganização social e cultural, 

individualização e secularização – Willems buscará capturar a fase intermédia entre a 

tradição e o moderno, isto é, a transição. Esta seria a fase em que elementos modernos, 

oriundos da sociedade urbano-industrial, imporiam novos traços, conflitos e 

modificações nas relações entre os cidadãos de Cunha, acarretando em algumas áreas da 

vida social algum grau de desorganizaç~o. Pois, “sabe-se que toda difusão vem 

acompanhada de processos competitivos entre o elemento cultural novo e antigo que 

tende a suplantar” (Willems, 1961, p. 122, grifos meus). Na caracterização desses 

processos que se expressam através da utilização da categoria transição, Willems busca 

apontar alguns equívocos que porventura poderiam encaminhar a análise para um 

sentido oposto àquele pretendido. O primeiro deles é o que cerca o conceito de 

desorganização que, segundo o antropólogo alemão, deve ser entendido como próprio da 

dinâmica social, em que desentendimentos, antagonismos, conflitos entre diferentes 

normas, ideias, regras de comportamento, acarretam a formação de grupos ou 

instituições dissidentes que se opõem. Com essa definição, Willems tenta excluir qualquer 

juízo de valor que porventura possa estar embutido no conceito, ajudando no “estudo do 

fenômeno fundamental, a saber, o papel (ou a funç~o) do conflito no processo cultural”, 

visto n~o como elemento perturbador da ordem mas como “força positiva, onipresente e 

normal” (Willems, 1961, p. 205).   

Outro ponto de referência para o estudo é o grau de individualização vigente na 

comunidade, atrelada à crescente diferenciaç~o da vida social. “Dizer que uma sociedade 

se está individualizando equivale à asserção de que, em época anterior às mudanças, a 

estrutura social possuía traços coletivistas. Estaria, pois numa fase de transição em que os 

diversos grupos perdem algo de sua capacidade de agir em conjunto” (Ibidem, p. 12). Vale 

ainda a importante ressalva de que a individualização não é necessariamente correlata à 

desorganização social. São momentos distintos do processo social que podem ou não 

estar imbricados. O terceiro e último conceito com que Willems trabalha é o de 

secularização, significando a tendência de crenças e mitos, que podem ser substituídos 

por outros, o que na maioria das vezes acontece em favor da religião protestante. De todo 

modo, o importante é que esse “desencantamento” est| associado ao processo de 

individualização em Cunha, no qual os indivíduos são impelidos a escolherem entre uma 

gama de religiões, o que fazem em uma condição livre de certas crendices tradicionais.   

“Esquecida e isolada do resto do mundo”, a comunidade fecha-se dentro de si 

própria, recuando quase ao nível de uma economia de subsistência, enquanto “sua cultura 

toma uma feiç~o cada vez mais local e rural” (Idem, 1961, p. 27). Atesta isso o fato de que, 

“como em todo Brasil rural, os moradores se agrupam em bairros”, estabelecendo 

novamente relações mais simples e restritas de solidariedade. Daí que as infiltrações 

recentes da cultura exterior façam de Cunha um local por excelência da transição de 

formas tradicionais de relações sociais para outras mais modernas. É o rompimento com 

o isolamento, via maior comunicação com o exterior, que traz novos estímulos de fora, 
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fazendo dessas “relações de articulaç~o (...) canais de infiltraç~o de novos elementos 

culturais que v~o mudando, aos poucos, a fisionomia da cultura local” (Ibidem, p. 34).   

A noção de continuum tomada de Redfield acentua a associação analítica de 

Willems entre, de um lado, isolamento e permanência cultural, e, de outro lado, mudança 

e fatores exógenos à comunidade. Em resenha à primeira edição do trabalho, Gioconda 

Mussolini, uma das assistentes de pesquisa no trabalho de campo em Cunha ao lado de, 

entre outros, Florestan Fernandes, destaca como existem “pressupostos gerais” que 

conduzem a análise, destacando-se na fase de isolamento a articulação entre a 

organizaç~o social e os elementos culturais cunhenses, “exibindo, em consequência, 

grande compatibilidade interna”; enquanto “na fase de comunicaç~o e contacto com o 

exterior tender-se-ia a uma diminuição na organização cultural, segundo a hipótese de 

que a perda do isolamento e a crescente heterogeneidade cultural são causas da 

desorganização, da secularizaç~o e da individualizaç~o” (Mussolini, 1949, p. 478, grifos 

no original). A conclusão é expressiva disso, ressaltando o autor, após enumerar uma lista 

de fatores de estabilidade e instabilidade social, que “certos fatores condizentes { 

estabilidade social se prendem realmente mais ao passado do que ao presente e que a 

instabilidade social decorre, sobretudo, de fatores que sob a perspectiva da tradição se 

afiguram como inovações” (Ibidem,p. 213).   

Alçado a representante dos ent~o chamados “estudos de comunidade”, o trabalho 

sobre Cunha gerou uma série de críticas, entre as quais a de que seu método levara a uma 

“obsess~o” pela “inquiriç~o intensiva, microscópica” da realidade social (Ianni, 1961, p. 

117), e que por isso perdia-se a visão de totalidade e dos conflitos a ela inerentes. 

Considerando a influência que teorias estrutural-funcionalistas exerceram sobre os 

trabalhos de Willems em geral, as críticas direcionadas especificamente a Uma Vila 

Brasileira revelam ainda a revisão que naquele momento passavam essas mesmas teorias 

dentro das ciências sociais brasileiras, à luz da teoria marxista. Mesmo sofrendo algumas 

alterações na segunda ediç~o, entre as mais importantes a retirada da “Segunda Parte” 

referente aos estudos antropométricos e a inclus~o da “Introduç~o” de cunho teórico, 

penso que a perspectiva teórica preconizada neste trabalho sofreria inflexão em estudo 

posterior intitulado A Ilha de Búzios. Uma comunidade caiçara no sul do Brasil, onde a 

própria caracterização de sociedade tradicional é refletidamente posta em questão7. 

Fruto de pesquisas efetuadas no litoral paulista, paranaense e sul-fluminense entre 1946 

e 1948, a primeira edição de A Ilha de Búzios data de 19528. Em colaboração com 

Gioconda Mussolini, reconhecida pelas suas pesquisas em comunidades caiçaras 

(Mussolini, 1950), e publicamente crítica do trabalho em Cunha, Willems buscou mais 

uma vez pesquisar minuciosamente a inserção dessas comunidades isoladas na sociedade 

brasileira. O ponto em comum com a população cunhense é o alto grau de isolamento, 

com raros contatos entre os caiçaras e pessoas vindas de fora.   

                                                 
7 Interessante ressaltar que Euclides da Cunha esteve em 1902 em Búzios em missão oficial para avaliar a 
possibilidade de instalação de uma colônia penal, a cujo relatório recorre Willems como fonte de pesquisa. 
8 Lançado em 1952 em inglês, o livro ganharia mais duas edições, 1966 e 2003, sendo somente esta última 
traduzida para o português. 
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No entanto, esse isolamento, que no livro Cunha é fator explicativo determinante, é 

redimensionado no livro sobre Búzios uma vez que o isolamento só se torna inteligível a 

partir da caracterização da sociedade nacional. Neste ponto, são retomadas as 

características essenciais de que assinalara o autor quando se referia às populações 

“caboclas”, populações estas originadas no interior do país e fruto do isolamento histórico 

a que foram relegadas. Muito embora esse termo não apareça na definição da feição 

cultural de Búzios, tida como uma “cultura crioula”, a comparaç~o constante com os 

“caboclos do planalto” permite observar as semelhanças de formaç~o dos dois grupos: a 

começar pelas origens que remontam ao cruzamento, em especial, do índio com o branco 

colonizador, cuja herança é marca presente no regime de colheita, nas crenças religiosas, 

no uso da canoa e na prática da pesca. No entanto, a comunidade caiçara não se inclui 

totalmente na caracterização de uma comunidade crioula, constituindo-se ela mesma 

uma “subcultura”9. 

Operando analiticamente a partir da sociedade abrangente até atingir as 

subculturas formadoras, Willems propõe pensar a comunidade em suas variadas 

mediações, seja com a cultura crioula, seja com a cultura urbana que então ganhava vulto. 

Assim, não deixa de notar que se de um lado Búzios se aproxima de uma sociedade 

tradicional, posto que isolada, pequena, homogênea e analfabeta, por outro, ela coloca em 

xeque uma caracterização unívoca. O isolamento não é total, principalmente no que toca à 

economia, haja vista que as trocas de produtos com a cidade, em variados graus, sempre 

existiram. Desse modo, a população caiçara de Búzios soube adaptar-se às próprias 

exigências do mercado e a seu imperativo de produção, distribuição e formação de preço 

que frequentemente fornecem “um grau de instabilidade que é difícil de se ajustar { 

estabilidade econômica postulada para sociedades tradicionais típicas” (Ibidem, p. 176). 

Tanto que “transformações na produç~o econômica têm sido t~o frequentes que a própria 

mudança aparece como um modelo de cultura” (Ibidem, p. 176), o que teria dotado “os 

buzianos de uma mente alerta e de uma capacidade de adaptação raramente encontradas 

em comunidades caboclas isoladas” (Ibidem, p. 162).  

No que diz respeito à organização social de Búzios, as relações familiares, a 

vizinhança, e de maneira geral toda a comunidade “revelam estrutura consideravelmente 

frouxa” (Idem, p. 177). Isso pode ser exemplificado, entre outros fatores, por uma fraca 

liderança comunal, ausência de mutirão, ausência de medidas repressivas por 

infidelidade e enfraquecimento de instituições religiosas. No entanto, não são tais fatores 

exclusivos da área estudada, mas componentes da organizaç~o social da “subcultura 

caiçara”, do que se pode depreender que Búzios n~o vive um processo de “desorganizaç~o 

social”, embora esteja em plena mudança de seus costumes, h|bitos e valores. Mudança 

então não implica desorganização, conclusão a que chega após constatar a imbricação 
                                                 
9 Willems não deixa de remeter a subcultura caiçara à cultura cabocla em geral. Apoiando-se em John Gillin, 
o qual identificou traços comuns de uma “cultura crioula hispano-americana”, Willems, citando Charles 
Wagley, argumenta que as semelhanças entre a formação social da América espanhola e da América 
portuguesa permitiriam falar em um “background ibérico”. A diferença entre as duas seria que as culturas 
regionais brasileiras representam em sua grande maioria configurações antigas e bem estabilizadas, ao 
passo que em muitas culturas regionais hispano-americanas a integração e a estabilização são muito mais 
recentes (Ibidem, p. 169). Dessa forma, o Autor volta à formulação de que no Brasil culturas diversas se 
localizam nas mesmas fronteiras políticas (Willems, 2009, p. 188). 
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consoante de elementos tradicionais e modernos na comunidade de Búzios. Daí que a 

cultura local seja “uma associaç~o de elementos aparentemente contraditórios” (Ibidem, 

p. 171, grifos meus). A inserção parcial da comunidade caiçara não implica o isolamento 

total, e as próprias influências externas, consolidadas historicamente, não são 

necessariamente, mas apenas aparentemente, deletérias para a organização social.  

A fusão entre elementos distintos, da cultura crioula, citadina, e próprias da 

cultura caiçara, conformam uma organização social que permite reavaliar considerações 

sobre a indissociação entre tradicional e moderno, já que  

se encontrarmos determinadas características culturais ocorrendo em íntima relação em 
muitas outras diferentes sociedades, é tentador olharmos tal associação como necessária 
ou inevitável; e qualquer desvio, isto é, a ocorrência de outros elementos em conjuntos 
familiares de características relacionadas, pode ser considerado ‘inadequado’, 
‘contraditório’ ou ‘desarmonioso’. Pode-se até considerar que certos elementos culturais 
são mutuamente exclusivos, embora esta conclusão possa estar baseada unicamente no 
fato de que eles jamais foram encontrados juntos em alguma ‘verdadeira’ sociedade 
tradicional (Idem, p. 171).  

Essa composição tradicional-moderno acaba por redefinir a análise do movimento 

societário que enseja a mudança, sendo esta não mais vista como resultado direto do 

contato com outras formas de organização social mais avançadas ou modernas, “devido 

em grande parte { adaptaç~o dos ilhéus {s modificações econômicas e técnicas”, mas 

como resultado de seu isolamento crescente de outras regiões. Mas isso não significa que 

mudanças não ocorram, estando elas intrincadas na própria dinâmica interna da 

comunidade. Forças “endógenas” despontam modificações que exigem novas articulações 

no nível das relações sociais, gerando tensões e conflitos. Contudo, ressalta Willems, “tais 

forças estão longe de predominarem sobre as influências que têm sido úteis para a 

manutenç~o de uma ordem social consistente e bastante est|vel”, sendo elas 

“evolucion|rias ao invés de revolucion|rias”, e as “mudanças exógenas, por outro lado, 

não têm sido suficientemente sérias para ameaçar o sistema sociocultural existente” 

(Ibidem, p. 181).  

  

EQUILÍBRIO INSTÁVEL: A ANÁLISE DE ANTONIO CANDIDO 

Apresentado como tese de doutoramento em 1954, Os parceiros do Rio Bonito. 

Estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida somente teve 

sua publicação em livro em 1964. Embora o tempo decorrido entre a defesa da tese e a 

publicação em livro possa dizer menos da aceitação do trabalho do que de preferências 

do próprio autor – já que, segundo Candido, a tese deveria passar por uma revisão antes 

de ser publicada (Jackson, 2002, p. 94) –, ainda assim Os parceiros motivou debates, e 

mesmo que não nomeadamente, influenciou muito da produção posterior das ciências 

sociais (Cardoso, 1979; Jackson, 2002)10. Reconhecido pela junção cuidadosa dos 

                                                 
10 Fernando Henrique Cardoso chama a atenção, neste contexto, para o esforço de grande parte da 
intelectualidade da época “na |rdua tarefa de restituir ao marxismo, prioridade e consciência científica”, 
endereçando sua preocupação para esquemas explicativos mais gerais, “as grandes categorias, as grandes 
classificações, a an|lise da estruturas”, afastando-se da “paix~o pelo concreto”, da minúcia que confere 
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métodos da sociologia e da antropologia, Os parceiros reconstitui a organização social dos 

grupos rurais, sua cultura e técnicas de trabalho. A importância sociológica do tema, que 

serve “de introduç~o ao estudo da reforma agr|ria”, n~o d| ao livro um car|ter 

panfletário, mas antes reforça a importância de se discutir a vida no campo a partir do 

“estudo da sua cultura e da sua sociabilidade” (Candido, 2003, p. 14). A grave condição 

em que se encontrava essa camada, em especial os parceiros, deveria ser também vista na 

forma pela qual se dá sua inserção no processo de mudança, na coordenação da sua ação 

diante desse novo momento. Pressionado pelo novo, a sociedade caipira se vê impelida 

por mudanças cuja condução não se dá in abstracto, mas sob novos imperativos que são 

avaliados pela tradição.  

O ponto central do estudo é o da obtenção dos meios de vida pelo caipira paulista. 

Aliada a essa perspectiva diacrônica, grandemente apoiada no funcionalismo de 

Malinowski, existe uma visão do processo histórico da formação do homem rústico no 

Brasil. Recorrendo ao método dialético, Candido caracteriza a relação homem-natureza 

como uma relação essencialmente dinâmica, de que depende a compatibilização entre 

técnicas que permitem explorar o meio natural como fonte de recursos para a 

subsistência e a organização social rústica11. Os ajustes vários entre homem-natureza são 

um “vasto processo de emergência de necessidades sempre renovadas e multiplicadas, a 

que correspondem recursos também renovados e multiplicados para satisfazê-las” 

(Candido, 2003, p. 29). Colocando-se desse ponto de vista, Candido observa que a 

mudança que transcorria naquele momento na sociedade rústica se mostrara como uma 

crise cujas consequências poderiam resultar na total marginalidade do homem rústico, ou 

na sua integração a uma nova relação com a natureza estabelecendo novos mínimos de 

sobrevivência social e biológica.  

Com “mundo rústico” pretende o autor exprimir um tipo social e cultural, 

indicando o que é, no Brasil, o universo das culturas tradicionais do homem do campo; os 

que resultaram do ajustamento do colonizador português ao “Novo Mundo”, seja por 

transferência e modificação dos traços da cultura original, seja em virtude do contato com 

o aborígine (Candido, 2003, p. 26). Nesse sentido, pretende afastar o termo “rústico” das 

categorias de folk-culture ou folk-society, pois a cultura camponesa pertence “ao mesmo 

sistema fundamental de valores que os da gente da cidade, o que faz que ela seja (...) 

‘sociedade parcial dotada de cultura parcial’” (Ibidem, p. 27). Assim, como adverte o 

autor, “quando falo nos membros do grupo que estudei estou, a cada momento, pensando 

no caipira, em geral; e reciprocamente quando procuro compor esta abstração 

metodologicamente útil, a experiência real que a comprova é, sobretudo, a do grupo que 

                                                                                                                                                           
“movimento da vida” { pesquisa. Segundo Cardoso, esse contexto intelectual dificultou que Os parceiros do 
Rio Bonito fosse um livro formador de escola (Cardoso, 1979, pp. 97-98). 
11 Ao contrapor dois trabalhos expoentes das ciências sociais brasileiras, A organização social dos 
Tupinambá, de Florestan Fernandes, e Os parceiros do Rio Bonito, Fernando Henrique Cardoso ressalta que 
“enquanto a cultura e a organizaç~o social dos Tupinamb| constituíram em si mesmas uma matriz 
adaptativa própria do homem à natureza, os caipiras só se constituíam como resposta e como perda no 
contexto de outra matriz sociocultural mais ampla”. Nesse ponto, apesar de ambos focarem seus estudos 
nas estruturas de sociabilidade, Candido as integra a uma perspectiva histórica. (Cardoso, 1979, p. 94). 
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estudei” (Candido, 2003, p. 26)12. O esforço analítico empreendido “sem perder de vista a 

perspectiva mais geral (...), no contexto de uma sociedade mais ampla” (Cardoso, 1979, p. 

90) sobre as transformações no campo, impõe necessariamente a reconstrução histórica 

da organização social que se constitui no interior do país, nos interstícios dos latifúndios, 

postura através da qual será possível desdobrar a reflexão sobre as condições sociais de 

sobrevivência do homem rústico em contraponto a sua atual condição. Procedendo assim, 

Candido busca elucidar de que forma a sociabilidade tradicional caipira se constitui em 

base de apoio { mudança, e, por isso, rejeita, “pelo que tem de est|tico e convencional” o 

método do “estudo de comunidade”.   

O embate com os chamados “estudos de comunidade” é o tema de sua 

comunicação no XXXI Congresso Internacional de Americanistas realizado em São Paulo 

em 1955, intitulada L’État actuel et les problèmes les plus importants des études sur les 

sociétés rurales du Brésil. Ao ressaltar que fora Euclides da Cunha o precursor dos 

trabalhos sobre mundo rústico, Candido não deixa de apontar o lento desenvolvimento 

destes estudos quando comparados àqueles sobre a escravidão africana e sobre o 

“fazendeiro” e seu papel nacional. Dentro desse quadro, divide em duas vertentes os 

trabalhos que participaram desse esforço incipiente: primeiro, aqueles que se dedicaram 

à análise dos meios de vida, às condições e técnicas de trabalho, num sentido mais geral, à 

situação material dos grupos rústicos, a exemplo, entre outros, de Sítios e sitiantes no 

estado de São Paulo (1951), de Nice Lecocq Muller. O segundo grupo é formado por 

trabalhos que se orientaram para o conhecimento da cultura e da vida social, 

despontando entre os principais os dos autores Emílio Willems, reconhecido por ser o 

primeiro a utilizar no Brasil conceitos e técnicas da moderna antropologia cultural, 

Charles Wagley e Gioconda Mussolini. Nesse inventário realizado por Antonio Candido, 

expoentes dos “estudos de comunidade” s~o tidos como fundamentais na expansão do 

interesse acadêmico pelos grupos rústicos e pela difusão de técnicas de investigação 

científica, como a pesquisa empírica. Mesmo reconhecendo de suma importância a 

iniciativa desses pioneiros, merecendo inclusive destaque as pesquisas de Charles 

Wagley, cujo local “s´engrène dans des préoccupations plus larges” (Candido, 1955, p. 

327), ainda assim algumas críticas são a eles direcionadas. 

Segundo o autor, o avanço da pesquisa sobre o mundo rústico depende em grande 

medida de diversos fatores, a começar pela apropriação de noções polares como a de 

comunidade-sociedade, que deveriam ser reavaliadas em consideração às especificidades 

de cada objeto. No caso do mundo rústico, o conceito de comunidade deve servir de “pista 

teórica”, caso contr|rio corre-se o risco de se ignorar os caracteres históricos que 

compõem e que deram origem a sua cultura. “Je dis cela parce qu`en anthropologie et en 

sociologie ce concept exprime non seulement une délimitation technique de l´objet 

d`étude, mais aussi, et parfois sourtout, une piste théorique pour interpréter les racines 

de la sociabilité et de la culture” (Ibidem, p. 330). Nesse sentido, a unidade analítica a ser 

                                                 
12 Este é um dos pontos fundamentais levantados por Jackson (2002) quando afirma que em Os parceiros 
“n~o se trata apenas de estudo da realidade do grupo de parceiros estudado, nem das relações desse grupo 
com a sociedade abrangente, mas de interpretação ampla da sociedade brasileira a partir das 
especificidades de sua formação histórica. Essa dimensão do livro, se estou correto, nos remete para os 
ensaios histórico-sociológicos da década de trinta (...)” (Jackson, 2002, p. 50). 
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buscada, segundo o sociólogo, e que confere sentido à sociedade rústica, não é somente os 

grupamentos como o município para Willems, não é a vila como em Pierson e Wagley, a 

grande propriedade em Oliveira Vianna ou Gilberto Freyre, nem o sítio dos geógrafos e 

agrônomos, mas a “unidade mínima de sociabilidade”, “les formes les plus simples de 

sociabilité”, nas palavras do autor (Ibidem, p. 330).  

Em uma perspectiva que já tinha sido amplamente explorada em Os parceiros, 

Candido aponta o “bairro rural” como sendo essa unidade mínima elementar em que se 

configuram as relações sociais do homem rústico, e que serve de ponto de apoio para a 

sua inserç~o em outros contextos da vida social. A formulaç~o da categoria de “bairro 

rural” permite deslindar certas composições e articulações que se operam intra e entre os 

grupos, tomando-os a partir de uma referência de base que serve, em graus diversos, de 

par}metro de conduta ao homem rústico. O “bairro”, nesse sentido, n~o se associa ao 

conceito de comunidade – embora tenha pontos em comum –, mas o reformula, posto que 

permite ao observador extrapolar e tomar outros traços não congruentes com o conceito, 

colocando-o num “plan essentiellement dynamique et intégratif, puisque les groupes 

brésiliens de culture rustique vivent pour  la plupart les divers stades de l`incorporation à 

la culure urbaine, e donc de la participacion à de grands problèmes, qui dépassent leurs 

limites traditionnelles” (Ibidem, p. 332).   

O bairro rural é aquele “primeiro ponto de referência” (Candido, 2003, p. 25), 

consistindo na formação mais elementar do sentimento de localidade e de solidariedade 

vicinal expressos pelos grupos rústicos. Fechado em si mesmo, com formas próprias de 

convívio e solidariedade, o bairro demonstraria maior estabilidade do que o latifúndio 

exportador.  

Depois de Oliveira Vianna e sua análise, hoje em dia clássica, do poder centralizador do 
grande domínio rural, tornou-se lugar-comum acentuar a independência do fazendeiro. O 
sentido sociológico da autarquia econômico-social não deve, porém, ser buscado no 
latifúndio, largamente aberto às influências externas, graças à sua própria situação de 
estrutura-líder; e sim no bairro caipira, nas unidades fundamentais de povoamento, da 
cultura e da sociabilidade, inteiramente voltadas sobre si mesmas (Ibidem, p. 106).   

O isolamento, assim como em Euclides da Cunha e Willems, tem conotações que 

extrapolam a sua referência geográfica, denotando também um isolamento cultural, que 

se liga intimamente aos condicionantes adaptativos do grupo rústico ao longo da história. 

Dessa forma, o isolamento cultural favorece a homogeneidade e a estabilização das 

formas sociais, ao contrário das situações em que o contato torna possível a passagem de 

elementos heterogêneos de um grupo a outro (Ibidem, p. 108)13. Nesse sentido, festas, 

folclore, economia, cultura, mutirão se integram em torno dos aspectos fundamentais que 

definem o “bairro” enquanto unidade mínima de sociabilidade. No entanto, o que define 

essa unidade é o seu equilíbrio, que também varia ao longo do tempo e com o 

desenvolvimento do grupo rústico. Essa análise afasta-se, portanto, de uma abordagem 

sistêmica, tal qual a de Willems, na qual os diferentes setores da sociedade são 

                                                 
13 Sobre Os sertões Antonio Candido faz a ressalva: “Como sabemos, um dos maiores fatores da evolução 
social é a difus~o de cultura, a comunicaç~o de traços culturais de um grupo a outro” (Candido, 2002, p. 
177). 
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decompostos para avaliação de suas tensões e equilíbrios mútuos. Para Candido, as 

tensões residem não nos ajustamentos recíprocos de cada âmbito ou instituição social, 

mas na própria conduta do homem rústico, na qual a “interpenetraç~o de planos, em que 

o passado e o presente, o mágico e o racional se combinam normalmente, sanciona[m] em 

conjunto, por assim dizer, a validade do ato” (Candido, 2003, p. 231).   

E ainda que em certo momento reforce a ideia de que a cultura caipira, “como a do 

primitivo, n~o foi feita para o progresso: a sua mudança é o seu fim”, utilizando-se para 

isso da imagem de um “círculo fechado” para exprimir a sua “continuidade 

impressionante, uma sobrevivência das formas essenciais”, Candido observa como as 

próprias ações do homem rústico são fundamentais para o desenrolar do processo, o que 

pelo menos matiza a análise. O recurso à tradição é o modo pelo qual o caipira encontra 

formas próprias de adaptação à nova ordem, posto que “a situaç~o estudada n~o é de 

substituição mecânica dos padrões; mas de redefinição dos incentivos tradicionais, por 

meio do ajustamento de velhos padrões ao novo contexto social” (Ibidem, p. 252), 

podendo ser com isso novo fator de integração. Não é de impressionar, portanto, que 

entre aqueles que se encontram sob as condições mais precárias de vida, o parceiro, seja 

porque não mais proprietário de terras, seja por ver tolhida sua independência diante do 

fazendeiro, retome as relações sociais b|sicas que constituem o “bairro rural”.  

São sugestivos, nesse sentido, os termos empregados por Candido na análise da 

“conduç~o” – posto que supõe a atitude do homem caipira nesse processo – da mudança 

social: o contato cultural com a civilização urbana, sugere o autor, propõe e impõe certos 

traços da cultura material e não-material. Aqueles impostos – novo ritmo de trabalho, 

novas relações ecológicas, consumo de bens manufaturados – são cadenciados com 

aqueles propostos – a racionalização do orçamento, o abandono das crenças tradicionais, 

a individualização do trabalho –, de modo que o apego a formas tradicionais de vida 

resulte em recurso de sobrevivência grupal e cultural.  

Dada justamente esta sua qualidade duma situação construída em torno de mínimos, são 
verdadeiros nec plus ultra, a que os grupos recorrem, quando colocados em situação 
crítica. Trata-se de uma regressão, por meio da qual o grupo tenta preservar-se e adaptar-
se melhor. Ela revela uma verdadeira latência social e cultural, que manifesta a vitalidade 
da tradição caipira, com toda a rusticidade elementar de um modo de vida formado pela 
perda de  padrões europeus e a adoção das sociedades primitivas (Candido, 2003, p. 278).  

Há mediações que precisam ser captadas, e uma delas é aquele aparente paradoxo 

que consiste em direções contrárias engendradas pela mudança, na qual um sentido 

concorre para o enfraquecimento e, no limite, desaparecimento de formas mais 

tradicionais de vida, e, em sentido contrário, o apego a formas de vida mais elementares 

se torna recurso de ajuste mais favorável. E no entrechoque de direções contrárias, o 

“bairro” continua sendo a unidade b|sica da organizaç~o rústica, a partir da qual outras 

experiências sociais ganham relevo e sentido, e a partir da qual também incidem as 

transformações sociais. A institucionalização de novos padrões de conduta se dá por meio 

de tensões e conflitos entre o padrão normativo tradicional e aquele trazido pela 

modernidade. A ideia de “equilíbrio inst|vel” da sociabilidade rústica, contida na imagem 

de “círculo fechado” utilizada pelo autor, implica considerar o permanente esforço do 
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homem rústico de adaptação a novas condições sociais e culturais, em que a tradição é 

um recurso válido de adequaç~o ao ritmo da mudança. Nesse sentido, “círculo” remete a 

essa recursividade à tradição – ou a certos traços dela – mas que se fecha na medida em 

que permite o equilíbrio, que por si só já não é mais o mesmo. “Equilíbrio” que denota 

uma noção processual da mudança social, e não uma visão estática e congelada que pode 

parecer contida na ideia de “círculo fechado”.   

A unidade social básica que é o bairro rural começa a ser enfraquecida no 

momento em que a mudança opera no sentido de diversificá-la exigindo do homem 

rústico maior controle sobre suas atividades. O que antes se encontrava imbricado, lazer, 

trabalho e religiosidade, ganha maior autonomia. Nesse contexto, a ação do homem 

rústico ganha inteligibilidade porque sobre ela recai agora a própria forma de ajuste 

condicionada pela complexificação e diferenciação da estrutura social. A desestruturação 

do bairro rural, ou melhor sua diferenciação, observada por Candido, implica uma maior 

autonomia dos diferentes âmbitos sociais, outrora imbricados, abrindo-se com isso ao 

homem rústico certo grau de autonomia para escolher e decidir, ainda que seja “forçoso 

acentuar que a sua conduta n~o é livre e depende duma série de fatores” (Candido, 2003, 

p. 273). O descompasso entre a complexificação estrutural e a formulação de novos 

referenciais culturais que pautem suas ações torna possível que a tradição seja um 

recurso válido de ajustamento à nova conjuntura social. O equilíbrio da sociabilidade do 

bairro é rompido, e sem mais poder revivê-lo, os ajustes de equilíbrio estão 

condicionados à ação do homem rústico. O equilíbrio – e inevitavelmente a crise ou 

desorganização – não dependem, portanto, do encadeamento entre as diferentes esferas, 

como acontece para Willems, mas da possibilidade de realização/adequação da conduta a 

novas formas de sociabilidade e valores.    

MUNDO RÚSTICO E A SOCIEDADE GLOBAL BRASILEIRA 

Para uma caracterizaç~o sum|ria de “mundo rústico” em Maria Isaura Pereira de 

Queiroz me apoiarei, em grande medida, no artigo Désorganisation des petites communes 

brésiliennes (1960), importante pelo diálogo que trava com o trabalho Os parceiros, de 

Antonio Candido. Publicado na França quatro anos após sua defesa de tese de doutorado 

sobre o movimento messiânico do Contestado (1956), o artigo tem como objetivo 

demonstrar como o processo de desorganização da sociedade rústica pode ser 

desencadeado por fatores internos a ela, e n~o somente pelo “contato” ou pelas mudanças 

advindas da cidade e do mercado. Esta hipótese será posteriormente ponto de partida de 

um grande projeto de investigação no interior de São Paulo liderado por Maria Isaura, 

que deu origem ao livro Bairros rurais paulistas (1973). Nestes trabalhos, mas não 

somente neles, a tese do isolamento é revista como fator principal na explicação da 

formação e configuração dos grupos rústicos, salientando como a integração, ainda que 

incipiente e precária, à cidade e ao mercado sempre se fizeram presentes historicamente. 

Maria Isaura não descarta o isolamento como fator de explicação, embora tenha sérias 
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restrições a tomá-lo como variável explicativa única ou preponderante14. Cada grupo 

rústico, de acordo com a região e economia, integra-se de maneira distinta à sociedade 

global, desde o isolamento até a participação em mercados citadinos. Desse modo, a 

maior inserção ao mercado urbano não significa necessariamente fator de 

desestabilidade, e na maioria das vezes motor de mudanças, mas justamente o seu 

contrário, pois a quebra das relações do grupo rústico com o mercado citadino se faz 

acompanhar de uma substancial queda do nível de subsistência a que estava habituado o 

camponês. Maria Isaura concorda com Gioconda Mussolini – referência constante em 

seus trabalhos – que “ao falar, portanto, em isolamento e contacto, deve-se ter em vista, 

também, o isolamento que estiola as tradições e o contacto que as torna possível” 

(Mussolini, 1955, p. 350, grifos meus).  

O isolamento das populações interioranas do Brasil, segundo Maria Isaura, sempre 

foi fonte de preocupação de nossos ensaístas, como Euclides da Cunha, que considerava o 

isolamento, geográfico e cultural, como característico dessas populações; Gilberto Freyre, 

que a suprimiu na “dicotomia” Casa grande & senzala; e Caio Prado Júnior, que “foi talvez 

o primeiro a dar um lugar na paisagem social do meio rural brasileiro a esta camada que 

n~o podia ser incluída nem entre os fazendeiros nem entre os trabalhadores sem terra” 

(Pereira de Queiroz, 1973a, p. 11). Todavia, permanecia este segmento camponês alijado 

das análises sobre a formação social e histórica do Brasil, à exceção de trabalhos como 

Sítio e sitiantes do estado de São Paulo (1951), de Nice Lecocq Muller, e Os parceiros do Rio 

Bonito (1954), de Antonio Candido.   

A partir desses trabalhos pioneiros, de suas próprias observações sobre o 

movimento messiânico do Contestado e de suas pesquisas no interior da Bahia, Maria 

Isaura expõe o que seria, em linhas gerais, o mundo rústico. Apoiando-se em Antonio 

Candido, as características principais desta civilização são: primeiro, a apropriação da 

terra de maneira efetiva, mesmo que não legalmente; segundo, a abundância de terras, 

que permite ao camponês, quando se exaure sua roça, migrar em busca de terras novas; 

terceiro, emprego de mão de obra essencialmente familiar; quarto, forte solidariedade 

vicinal e, por último, a grande margem de tempo para o lazer. A estes proprietários de 

terras que se utilizam dela para sua subsistência Maria Isaura denomina de sitiantes. 

Dentro dessa categoria existem modalidades mais específicas de ocupação e de 

propriedade, como a do posseiro, que ocupa terras a princípio desocupadas, mas que 

poderão ser reivindicadas como de particulares ou do próprio Estado; e a de agregado, 

que consiste na doação do fazendeiro de uma parcela de seu latifúndio para cultivo da 

roça pelo camponês e sua família. O agregado não se encontra no mesmo nível de 

autonomia que, por exemplo, o sitiante autônomo e o posseiro, posto que seu serviço fica 

submetido ao fazendeiro dono de terras, além de n~o ter a “propriedade” da terra. Em 

comum ficam, além das semelhanças enumeradas, a economia de subsistência – cuja 

sobra é trocada por outros produtos no mercado –, a agricultura itinerante e a extrema 

mobilidade espacial.  

                                                 
14 Assim, por exemplo, isolamento é fundamental ao definir sertão no glossário de sua tese de doutorado: 
“les terres peu connues de l’intérieur du pays, ou l’on ne penetre que difficilement, étant donné le manque 
de voies de communication” (Idem, 1956, p. 285). 
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Por “bairro” entende-se, tal como Antonio Candido, aquele sentimento de 

localidade, firmado pelos encontros frequentes, pelas práticas de ajuda mútua, pela 

participação nas mesmas atividades religiosas e lúdicas, que experimentam os homens 

rústicos. É ela também a “unité fondamentale de peuplement de l`ancienne société rurale 

brésilienne” (Idem, 1960, p. 162) e que serve de parâmetro nas relações entre famílias, 

relações de bairros entre si e relações com a vila. Integração que indica que, embora 

constituam “unidades funcionais relativamente autônomas” (Idem, 1973b, p. 4), os 

bairros rurais se relacionam de forma “plutôt de complémentarité que 

d’interdépendance” (Idem, 1960, p. 162).  

No entanto, a socióloga paulista questiona se a situação de crise da sociabilidade 

caipira diagnosticada por Antonio Candido, como demonstra a parceria, poderia ser 

estendida a todo Brasil. Referindo-se a pesquisas de campo no município de Santa 

Brígida, interior da Bahia15, realizadas por ela em períodos intermitentes durante os anos 

de 1954 a 1959, constata que a desorganização socioeconômica da vida rústica poderia 

ter origem, além dos fatores externos apontados por Antonio Candido, em fatores 

internos à própria dinâmica social rústica16. A guerra constante no sertão entre grupos de 

cangaceiros de um lado e a polícia de outro, o grande êxodo, principalmente entre os 

homens, em busca de trabalho em zonas mais ricas, tudo isso e outras causas concorriam 

para uma profunda desestabilização de instituições tão prezadas pelo grupo rústico, 

como a família e o folclore, o que poderia redundar em uma forte crise social.  

Esta hipótese a que chegara Maria Isaura a partir de pesquisas no interior da Bahia 

é retomada num grande projeto de pesquisa posterior, realizado no interior de São Paulo. 

No livro Bairros rurais paulistas (1973) que deu origem à referida pesquisa, Maria Isaura 

ressalta que até então os problemas rurais tinham sido estudados, em grande medida, do 

ponto de vista antropológico, buscando a composição da civilização caipira, seus 

costumes e pr|ticas folclóricas, mas “nada praticamente foi efetuado que dissesse 

respeito à estrutura, organizaç~o e din}micas sociais” (Ibidem, p. 1). Tomando diversos 

municípios do estado de São Paulo, a ideia era verificar se o pequeno proprietário estaria 

condenado à desorganização socioeconômica ou se era possível estabelecer novas formas 

de convívio que permitissem a manutenção ou transformações na vida caipira, o que 

implica considerar uma “melhor adaptaç~o ao mundo moderno, que o trabalho de 

Antonio Candido parecia indicar ser invi|vel” (Ibidem, p. 2).   

                                                 
15 O interesse de Maria Isaura por Santa Brígida surgiu por ocasião de sua participação em um grande 
projeto de pesquisa no interior da Bahia, viabilizado por um convênio entre o governo do estado da Bahia e 
a Columbia University, de Nova York, em 1949. A direção geral da pesquisa cabia a Charles Wagley, tendo 
Thales de Azevedo como diretor regional e Luiz Aguiar Costa Pinto como consultor. O projeto buscava, a 
partir “de pesquisas socioculturais em comunidades típicas” a “obtenç~o de conhecimentos que servissem 
de base ao planejamento da educaç~o, da assistência médica e da administraç~o” por parte do governo da 
Bahia. Coube a Maria Isaura o estudo em Santa Brígida sobre o folclore que originou o livro Sociologia e 
folclore: a dança de São Gonçalo num povoado baiano de 1958. 
16 Maria Isaura, em parte, atribui à localização das pesquisas as distintas ênfases analíticas. A pesquisa de 
Antonio Candido fora em São Paulo, estado que passava por grandes transformações econômicas e sociais 
advindas da industrialização, o que o faz ressaltar fatores externos à sociedade rústica como motivos de 
crise, e a parceria como resultante de uma situação de transição. O contrário se dava na Bahia, estado que 
vivia uma forte estagnação econômica, tornando possível refletir sobre a desorganização a partir de sua 
dinâmica interna e entrever nos movimentos messiânicos uma das possíveis soluções para a crise. 
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Nesse sentido, seria necessário escapar de um enquadramento estritamente 

cultural de bairro rural, tal como lhe deu Antonio Candido, e melhor explicitar as relações 

econômicas e sociais entre bairros e entre bairro e sociedade global. Duas observações 

feitas por Maria Isaura precisam ser ressaltadas: primeira, como já nos referimos 

anteriormente, o bairro rural é composto de camponeses, com isso englobando tanto 

aqueles que possuem e aqueles que não possuem a terra em que trabalham. Segunda, é 

preciso diferenciar camponês sitiante, cuja produção familiar se destina ao próprio 

consumo, e camponês agricultor, cuja produção se destina à venda no comércio. Como 

unidade mínima de sociabilidade, o bairro se faria presente tanto em regiões cuja 

pequena produção estaria destinada ao autoconsumo (sitiante) quanto naquelas em que a 

produção se destina ao comércio (agricultor). Levando-se em conta a possibilidade de 

existência do bairro rural em zonas de agricultores, a integração do camponês à 

sociedade global não seria necessariamente fator de desagregação do grupo, nem fator 

impeditivo da manutenção de solidariedades mais restritas e tradicionais. Não se trata, 

portanto, de “estudar os bairros rurais em si mesmos, como se fossem unidades 

completas e isoladas; nosso intuito é estudar os bairros rurais em sua composição 

interna, mas também nas relações que mantém com todo o meio social circundante” 

(Ibidem, p. 13).  

Desse modo, questiona-se a tese de que o isolamento dos grupos camponeses teria 

como fator explicativo único a permanência desta antiga forma de civilização, 

permanência também comumente associada à marginalidade em que se encontravam 

estes grupos em relaç~o { sociedade global, pois é preciso “n~o confundir independência 

com isolamento e marginalidade; s~o dois termos diversos” (Ibidem, p. 113). Percebe-se 

assim que a manutenção do modo de vida rústico está atrelada ao próprio equilíbrio por 

longo tempo mantido entre o grupo e a sociedade global, e não ao isolamento. Somente 

nos casos em que ocorrem mudanças, seja no bairro rural, com a remodelação de relações 

de trabalho e migrações, seja na cidade, com um desenvolvimento industrial pujante que 

a afasta do campo, é que o isolamento se faz presente e, nesse instante, pode-se observar 

o enfraquecimento das relações tradicionais de solidariedade. “Voltamos a uma afirmação 

que nos afigura ponderável: é o equilíbrio do bairro com a região ou com a cidade que 

determina seu progresso ou sua decadência, e não os caracteres específicos da região ou 

do bairro” (Ibidem, p. 135). Quando a cidade se transforma e segue um desenvolvimento 

autônomo marcado pela industrialização, o bairro pode ter atividade meramente 

acessória. Ocorre que, nestes casos, o isolamento a que são relegados os bairros os fazem 

sucumbir diante da degradação econômica. Passa-se de uma economia em 

complementaridade independente para uma economia em complementaridade 

subordinada. O isolamento é apenas aparente, pois é a diminuição dos contatos com a 

cidade e com o mercado que faz o bairro entrar em um processo de desorganização. A 

forma pela qual se dá essa integração são tópicos de pesquisa que são desenvolvidos em 

diversos trabalhos que abordaremos a seguir.   
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PARENTELA E MUDANÇA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Entre 1954 e 1959, Maria Isaura Pereira de Queiroz viajou intermitentemente para 

a localidade de Santa Brígida, então parte do município de Jeremoabo, no interior da 

Bahia, onde efetuava suas pesquisas de campo. Região predominantemente ocupada por 

sitiantes, alguns destes donos de grandes propriedades, mas que, devido à falta de 

recursos, não podiam exceder certos níveis de produção. Essa estrutura social mais 

igualitária contrasta totalmente com aquelas zonas litorâneas mais estudadas vinculadas 

à agricultura de exportação. Nestas, uma complexa estratificação social envolve 

arrendatários, parceiros e camaradas formando uma pirâmide social na qual o prestígio e 

o poder do grande proprietário se exercem sobre todas as demais camadas. Mesmo 

nessas zonas de agricultura de exportação, porém, como ressalta Maria Isaura, 

encontravam-se sitiantes proprietários, mas que, dada a proximidade com a estrutura 

social conformada pelo latifúndio, os “faziam ficar completamente integrados nela, 

submetidos e subordinados” (Pereira de Queiroz, 1973a, p. 100). A multiplicidade de 

hierarquias existentes dentro da estrutura coronelista, congregando grandes e pequenos 

coronéis, cabos eleitorais, sitiantes e fazendeiros, e favorecendo a competição pelos votos, 

é o que enseja a própria abertura dessa estrutura, deixando-a “fluida” e suscetível n~o só 

às ações dos coronéis – como é comum apontar –, mas também às ações de suas camadas 

mais baixas. Dissecando as relações internas à estrutura coronelista, a autora nota a 

sobreposição de camadas e indivíduos que, em determinados momentos, não permite ao 

coronel exercer seu mando senão de modo indireto e muitas vezes precariamente; afinal, 

“a ‘dominaç~o direta’ só se teria dado num número muito restrito de casos, ou ent~o no 

caso do último coronel da escala, em relação ao seu eleitorado que comandaria 

diretamente” (Idem, 1976b, p. 171).   

Esse é o caso de Santa Brígida, onde “o poder se torna mais flutuante”, e por isso 

recorre o coronel a figuras que despontem de maior prestígio e que sirvam de 

intermediários entre ele e o eleitorado (Ibidem, p. 166). Atraídos pelo contingente de 

votos que os sitiantes representavam, dada a “raridade do voto” imposta pela sua 

restrição aos alfabetizados, e sem poder exercer o mando direto, esses coronéis são 

obrigados a praticar uma espécie de “paternalismo diplom|tico” na consecuç~o de seus 

interesses, no qual o favor é parte constitutiva e essencial da troca pela lealdade ao voto. 

Ao contrário das zonas de monocultura voltada para a exportação, onde impera o mando 

direto do coronel, explicitado na própria hierarquia social cujo topo ele ocupa, em Santa 

Brígida a posse da terra e o nivelamento da renda eram reforçados pelo trato igualitário 

entre seus moradores. Relaç~o que se revela no próprio “ideal de homem” dos sitiantes, 

“orgulhosos da liberdade, vangloriam-se da insubmissão a qualquer tipo de disciplina e 

n~o importa a que autoridade, desde que imposta pela força” (Idem, 1973a, p. 104). A 

independência econômica que desfrutavam estes sitiantes influi na própria relação com 

coronéis da região. Impedidos de exercer o mando direto, os coronéis são forçados a 

recorrer a “cabos eleitorais”, geralmente indivíduos que desfrutam algum prestígio na 

comunidade, como forma de intermediar seus interesses na arregimentação de votos.   

Numa comunidade em que o mercado pouco penetrara, a ascensão dependia 

fundamentalmente das qualidades individuais e das relações pessoais que porventura o 
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indivíduo fosse capaz de reunir. Era o caso em Santa Brígida, tanto de um fazendeiro, cuja 

simpatia advinha de seu desprendimento econômico e de sua maneira caridosa de ser, 

quanto de um dono de armarinho, indivíduo de algumas posses, que tinha a confiança e o 

afeto do coronel da região, o que lhe conferia algum prestígio. Ambos desempenhavam o 

papel seja de mediador entre a população sitiante e o partido, como no primeiro caso, ou 

entre aquela e um coronel distante, como no segundo. No entanto, a liderança que 

despontava de maior estabilidade era a do beato Pedro Batista, a quem os fiéis chamavam 

de “Padrinho”, em decorrência de seus dons sobrenaturais que lhe faziam líder 

carismático inconteste de um movimento messiânico que se instalara na região. Entre 

todos, sem dúvida, o beato, pelas características em que se funda a sua liderança, e pelo 

contingente de seguidores, era o mais atraente aos olhos dos coronéis. Neste caso, devido 

à sua crença nas qualidades sobrenaturais do líder carismático, a liberdade de 

movimento dos indivíduos é bem pequena, por isso é impensável votar em alguém 

diferente da indicação do Padrinho. Condição distinta daqueles que estão fora da órbita 

de influência do beato, e que, cientes da importância de seus votos, utilizam-nos como 

“bem de troca” em busca de benefícios pessoais, tornando-os objeto de disputa entre 

coronéis e cabos eleitorais. Isolada do resto do país a estrutura política penetrou em 

Santa Brígida de fora para dentro, fazendo do voto, enquanto expressão da opinião 

pessoal, de valor quase nulo.  

No entanto, a “barganha” n~o se d| somente em uma direç~o, ela sela 

compromissos entre as partes que envolvem a sua observância, ainda que seja ela mesma 

suscetível de ruptura, inclusive por parte dos sitiantes. Como observa Maria Isaura, o voto 

encerra em si um elo de favores e reciprocidades em sentido próximo ao apontado pelo 

antropólogo Marcel Mauss (2003) em seu “Ensaio sobre a d|diva”. Argumenta Mauss que 

mesmo nos atos mais gratuitos de liberdade, como a troca que envolve o “dom”, existem 

condicionantes importantes que tornam a própria relação social de troca necessária e até 

obrigatória. Como observa, “essas prestações e contraprestações se estabelecem de uma 

forma sobretudo voluntária, por meio de regalos, presentes, embora elas sejam no fundo 

rigorosamente obrigatórias” (Ibidem, p. 191). Ao invés de tomar o fato social como 

exterior e coercitivo, como fizera Durkheim (1978), Mauss o pensa como parte de um 

sistema formado por indivíduos livres, estabelecendo relações simétricas, não havendo, 

por isso, imposição, mas somente obrigatoriedade envolvida no ato da troca (Karsenti, 

1994). Esta perspectiva coloca em seu centro a contingência como parte constitutiva da 

dinâmica social e dela elucidativa, uma vez que o próprio sistema de trocas pode ser 

interrompido por uma das partes integrantes. Como um “espaço de possibilidades”, a 

liberdade é apreendida n~o como “fait de l`impulsion extérieure d`une norme, mais de 

l`action d`un champ de forces qui oriente le sujet dans une certaine direction et l`incite à 

circonscrite l`espace dans lequel se déploiera sa conduite” (Idem, 1994, p. 55).  

No caso dos sitiantes estudados por Maria Isaura Pereira de Queiroz, a liberdade 

que envolve a escolha e a barganha é circunscrita a partir do momento em que as partes 

efetivam a troca, e o voto dado passa a simbolizar adesão a um coronel e a seu grupo. 

Ainda que tal laço possa ser rompido – sendo sua observação e manutenção de grande 

valor pessoal e expressão da honradez individual –, espera-se sempre uma contrapartida 
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do favor prestado. São as relações coronel-cabo eleitoral-sitiantes que expressam a 

integraç~o de “fato” da comunidade { sociedade global, em contraposição à ineficiente 

integraç~o “legal” pelas instituições do Estado e seu aparelho burocr|tico. H| uma 

verdadeira “redefiniç~o da política” em que “o voto é, pois, consciente, mas orientado de 

maneira diversa do que o voto de um cidadão de sociedade diferenciada e complexa; no 

primeiro caso, o voto é um bem de troca; no segundo caso, o voto é a afirmação pessoal de 

uma opini~o” (Pereira de Queiroz, 1973a, p. 120, grifos nossos).    

A simetria existente na troca do voto entre sitiantes, cabos eleitorais e coronel – 

muito embora o polo mais livre para decisão, por força das circunstâncias acima 

descritas, seja o primeiro deles – revelar-se-ão assimétricas no plano estrutural da 

análise. Contudo, antes de avançarmos neste ponto, cumpre discutir outro nível de 

análise dos estudos de Maria Isaura sobre mudança social. Fixemos agora, que se o voto 

integrava um “sistema” de trocas recíprocas nas |reas de pequenos produtores 

autônomos, as relações entre coronéis, cabos eleitorais e eleitores seriam realmente 

muito contingentes – afinal, nem “liderança” implicava em posiç~o de “superioridade”, e 

nem era em si mesma garantia suficiente de “ascens~o social” nessas pequenas 

comunidades rurais. Reconstituindo as trajetórias pessoais dos cabos eleitorais, Maria 

Isaura procura especificar as condições sociais que orientam as condutas individuais de 

modo articulado à estruturação da dominação política do coronelismo. Perspectiva a 

partir da qual, ao contrário de uma investigação tomada apenas do ponto de vista 

“estrutural” ou “sistêmico”, permitiu à autora identificar o caráter dinâmico das relações 

de dominação política no Brasil.  

Em “O coronelismo numa interpretaç~o sociológica”, originalmente publicado na 

coleção História da Civilização Brasileira, organizada em 1975 por Sérgio Buarque de 

Holanda, Maria Isaura identifica na categoria de “parentela” o princípio estruturante da 

sociedade brasileira. Conclusão a que chega a partir de uma perspectiva histórica da 

mudança social na sociedade brasileira, da posição e das relações assumidas ao longo do 

tempo entre diferentes grupos e indivíduos. Este estudo se destaca em grande medida 

pelo esforço de síntese que compreende, já que reúne evidências empíricas coletadas por 

Maria Isaura em estudos anteriores numa abordagem que tem em vista aspectos 

macroestruturais. Além disso, pode-se mesmo dizer que este trabalho integra a agenda de 

pesquisas da autora para a área de sociologia política, conforme demonstra o trabalho 

que apresentou no I Congresso Brasileiro de Sociologia, em 1954, com o sugestivo título 

“Contribuiç~o para o estudo da sociologia política no Brasil”. Como se depreende dos 

anais daquele Congresso, a comunicação destoava do tom geral, não apenas pelo tema – 

sociologia política –, por si só bastante significativo, mas pelo esforço que propugnava a 

formação de uma agenda de pesquisas, a qual deveria suprir certas deficiências 

programáticas que julgava atravancar o desenvolvimento desse campo de pesquisas 

entre nós. O tripé básico do desenvolvimento da sociologia política deveria se assentar (a) 

em estudo sociológico “de nosso passado político, que pudesse fornecer um pano de 

fundo para os trabalhos efetuados sobre o presente, dando a visão de continuidade ou das 

transformações havidas na política” (Pereira de Queiroz, 1976a, p. 17); (b) de pesquisas 

empíricas efetuadas a partir do município, e (c) de estudos que ultrapassassem apenas as 
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“ideias” e se detivessem nos “fatos”, observando sempre o preceito sociológico b|sico de 

“observar antes de interpretar” (Ibidem, p. 18).  

O texto apresentado no I Congresso Brasileiro de Sociologia fornece uma visão 

geral do nosso passado político, na tentativa de lançar a pauta da agenda de pesquisa que 

propunha e que, de fato, serviria de fio condutor para diversos de seus trabalhos. A base 

social fundamental de nossa vida política, segundo Maria Isaura, é a solidariedade 

familial, marca indelével de nossas origens e que aflora constantemente no fluxo do 

processo político, seja através de lutas de famílias, seja através da importância do 

eleitorado arregimentado pelos coronéis, seja ainda pela manutenção de uma economia 

exclusivista fundada durante longo tempo no trabalho escravo. Por isso, qualquer 

investigação de nossos acontecimentos políticos deve partir, antes de tudo, do local de 

origem dessas pugnas, o plano municipal, onde a vigorosa solidariedade familial e as lutas 

dela decorrentes enfraquecem “o mito de que um grupinho de figurões, na Corte e na 

Capital Federal, comandava as pugnas partidárias, puxando de longe os cordõezinhos que 

moviam os coronéis no interior” (Ibidem, p. 25).  

A perspectiva histórica efetuada a partir do município informa igualmente o 

trabalho “O mandonismo local da vida política brasileira”, publicado originalmente em 

1956 na revista Anhembi, no qual propõe uma síntese interpretativa da nossa política, da 

Colônia a 1930. O texto foi escrito na França durante seu doutoramento, o que, segundo a 

autora, justificaria não só o privilégio dado às fontes secundárias em detrimento das 

prim|rias, como também seu “car|ter interpretativo” (Ibidem, p. 34). Pesquisas 

anteriores de Maria Isaura a teriam levado a notar uma “coerência interna que através do 

tempo apresentou a vida política nacional” (Idem, p. 33). Esta se caracterizaria pela força 

de permanência de uma estrutura social que se baseava no latifúndio exportador e no que 

designa como “família grande”, resultado das grandes extensões de terras ao cuidado de 

um colono, cuja produção monocultora e escravista forçava diversas famílias a se 

reunirem ao seu redor. Postas as motivações mais gerais do ensaio, uma “interpretaç~o 

da nossa política” (Ibidem, p. 33), a autora reconstituiu os diferentes períodos históricos 

desde o início da colonização, passando pela vinda da família real e a independência, até a 

abolição e a proclamação da República. O que permeia todos esses momentos, constata, é 

a permanência do poder privado dos grandes latifundiários, capaz até de fazer frente à 

Metrópole, durante a Colônia, e ao governo central, quando instalado no Brasil.  

A análise de Maria Isaura retrata bem as constantes tentativas do governo central 

de impor-se frente ao mando dos coronéis. Por outro lado, ela não é um apenas um 

exercício de recapitulação de fatos políticos significativos de nossa história. Se for válida a 

crítica de que certos acontecimentos analisados parecem ser reduzidos a um único fator 

comum, qual seja, o mandonismo local, isso não significa, todavia, que o tom geral do 

ensaio seja esse17. O panorama geral traçado é de um perene “choque” entre governo 

                                                 
17 Octavio Ianni, em resenha ao trabalho, aponta que “havia |reas na Colônia (no Brasil meridional, por 
exemplo) onde os latifúndios não se caracterizavam por elevado poder econômico, nem desenvolvimento 
da estrutura social. Nelas encontrava-se uma economia de subsistência, ou, no máximo, uma economia 
subsidiária da colonial, o que significa que as câmaras poderiam manifestar outros tipos de ajustamentos 
em face da metrópole” (Ianni, 1958, p. 131). Regiões estas a que Maria Isaura se dedicava em pesquisas de 
campo, como em Santa Brígida, desde 1954. 
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central e poder local que, ao fim e ao cabo, resulta no fortalecimento do primeiro e no 

lento enfraquecimento do último. Na contracorrente de acontecimentos que marcam o 

Brasil desde a Colônia, no fundo da “confus~o entre as esferas públicas e privadas” 

(Pereira de Queiroz, 1976a, p. 155), surge um tipo novo de organização política e de 

ordem social que, se não era capaz de liquidar com a ordem social privatista pretérita, 

debilitava-a em muitos pontos. Para a autora:   

O ponto nevrálgico inicial da nova etapa – a etapa do fortalecimento do poder central – é 
sem dúvida a Revolução de 1930; e temos a impressão que, a partir dessa data, embora 
não podendo prescindir ainda do apoio dos coronéis, não é mais o governo que acaba se 
acomodando com estes, mas são estes que, muitas vezes, se vêem coagidos a compor com 
o governo, o qual mostra ter assim adquirido consistência (Ibidem, pp. 33-34).  

Restaria ainda explicar como a base social sobre a qual se deu a perpetuação do 

poder dos coronéis, o mandonismo, logrou se estabelecer e se adequar às mudanças 

sociais. Nesse ponto, voltamos ao ensaio O coronelismo numa interpretação sociológica, 

fundamental para o entendimento do conceito de estrutura social na obra de Maria 

Isaura. Este ensaio incorpora a análise histórico-social feita em O mandonismo e busca, 

como reforçado no próprio título, desvendar a estrutura e organização sociais do 

coronelismo. Isso teria lhe permitido, segundo a própria autora, extrapolar o fenômeno e 

entendê-lo como fruto de um processo mais amplo. É nesse texto, portanto, que a 

definição de uma estrutura global brasileira ganha maior precisão. Se em trabalhos 

anteriores a definição era imprecisa pelo emprego alternado de expressões como 

“famílias extensas”, “famílias grandes” ou “cl~s”, neste texto Maria Isaura ressaltará as 

raízes do coronelismo no mandonismo local, e este como alicerçado na estrutura de 

parentela. Cabe primeiro reforçar, observa Maria Isaura, que o coronelismo remonta à 

estrutura social de dominação presente no mandonismo; e, por isso, estudá-lo em seu 

aspecto estritamente político e institucional, como Victor Nunes Leal teria feito (Leal, 

1997), seria negligenciar certos aspectos econômicos e sociais que lhe dão solidez. Assim, 

a socióloga paulista se propõe a “n~o apenas analisar as bases políticas da organização 

coronelista, como também os fundamentos socioeconômicos da mesma, e finalmente 

esclarecer o processo de sua decadência” (Pereira de Queiroz, 1976a, p. 165).  

Seu primeiro passo, portanto, foi desvendar, através de suas partes, o 

funcionamento da estrutura coronelista, toda ela entrecortada por diversas camadas que 

se justapõem e que definem o “tipo de chefia” do coronel (Ibidem, p. 167). Conforme 

vimos, as pesquisas realizadas em Santa Brígida permitiram à autora estabelecer dois 

tipos básicos de estruturas coronelistas: o primeiro se configura quando o poder do 

coronel é exercido diretamente sobre o eleitorado; o segundo é aquele em que entre o 

coronel e o eleitorado se interpõem indivíduos capazes de arregimentar votos, incluindo-

se entre estes tanto os cabos eleitorais que desfrutam algum prestígio em determinada 

área, quanto pequenos coronéis com clientelas restritas. A formação de uma 

multiplicidade de hierarquias confere poder de barganha não só ao coronel, mas também 

às posições mais baixas da estratificação social, tornando a estrutura coronelista mais 

fluida.  
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Se a estrutura parental comporta uma hierarquia em que até os dependentes – 

sitiantes e coronéis de menor prestígio, por exemplo –, têm sempre a possibilidade de 

fazer valer, em algum grau, seus interesses, resta indagar o que faz dessa “estrutura 

estrutur|vel”, utilizando os termos do sociólogo Georges Gurvitch (1977). Para Maria 

Isaura Pereira de Queiroz, a explicação estaria na origem dessa estrutura social, ou seja, 

no processo histórico que antecede o próprio coronelismo: os grupos de parentela. 

Baseando-se no estudo comparativo de Lia Garcia Fukui (1979) sobre relações familiares, 

Maria Isaura define as parentelas como estruturas vigorosas de solidariedade social 

formadas por um conjunto de indivíduos que estabelecem entre si laços de parentesco de 

sangue, espiritual (compadrio) ou de aliança (uniões matrimoniais). Por sua capacidade 

de reunir diferentes grupos sociais numa ampla rede de solidariedade, a parentela não 

pode ser confundida com “cl~”, que remonta a uma “ascendência comum”, de tipo 

consanguíneo ou mítico (como no caso do totem); tampouco com o conceito de “famílias 

extensas”, pois as diversas famílias conjugais que dela fazem parte n~o residem no 

mesmo local, não sendo a distância geográfica, portanto, fator que impeça a vitalidade dos 

laços ou das obrigações que reúnem os indivíduos uns aos outros. Particularidades que 

fazem Maria Isaura afirmar que “n~o estamos longe de acreditar que se trata de um tipo 

‘sui generis’ de família, n~o suficientemente definido na literatura socioantropológica 

existente, pois n~o encontramos outra que se lhe assemelhe, quanto {s características” 

(Pereira de Queiroz, 1976a, p. 184).  

Como no caso do coronelismo, a estrutura parental varia também de acordo com a 

estrutura socioeconômica, tendendo a uma estratificação social mais acentuada e rígida 

em regiões monocultoras e mais igualitária nas regiões de pequena produção de 

subsistência. Acontece que, não raro, diversos indivíduos e famílias oriundos de 

diferentes estruturas socioeconômicas pertencem a uma mesma parentela, ligados entre 

si por um amplo “sistema de contraprestações” sedimentando uma vigorosa 

“solidariedade vertical”. Sendo internamente constituída por diferentes grupos 

socioeconômicos, a parentela, como indica Maria Isaura, se assemelha a uma “pir}mide” 

situando-se no cume o patriarca, com seus mais próximos, e na base aqueles mais 

distantes. Contudo, menos do que expressar possíveis distâncias – que como vimos não 

eram fundamentais na parentela –, a figura de uma pirâmide parece ser mais adequada 

na medida em que ilustra a “subordinaç~o” constitutiva dessa estrutura. Ao contr|rio de 

Antonio Candido, que “representou a parentela brasileira sob a forma de círculos 

concêntricos”, tendo seu núcleo formado pela família do “patriarca”, seguindo-os vários 

círculos concêntricos com parentes e agregados, Maria Isaura acredita que seja mais 

adequado pensar num “esquema geométrico” de “pir}mide truncada”, “formada 

internamente de camadas sociais sobrepostas, divididas entre si pelo dinheiro e pelo 

prestígio, pois mostra claramente a subordinaç~o de umas camadas a outras” (Ibidem, p. 

189, nota de rodapé 53, grifos nossos).   

A solidariedade parental, portanto, é de tipo “vertical”, muito embora Maria Isaura 

n~o exclua formas de solidariedade “horizontais” existentes n~o só entre os coronéis, mas 

nas camadas mais baixas da estratificação social, como bem atestam seus estudos sobre 

bairros rurais paulistas, folclore e até mesmo o messianismo e o cangaço (Idem, 1958; 
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1973a; 1973b; 1976a e 1977). A esta solidariedade vertical vigorosa, mais outros dois 

fatores se reforçariam na “conservaç~o da estrutura brasileira de parentelas” (Idem, 

1976a, grifo no original). O segundo fator seria o conflito, definido como “oposiç~o 

consciente ou latente entre indivíduos ou grupos, com a finalidade de subordinar ou 

destruir o opositor” (Ibidem). Conflito e solidariedade convivem necessariamente, 

surgindo na sociedade brasileira “como duas faces da mesma moeda, não existindo uma 

sem a sua oposta, inerente, complementar e recíproca, por mais ambígua e paradoxal que 

seja a parelha” (Ibidem).  

E porque solidariedade e conflito se complementam, argumenta, existe sempre a 

violência, o último fator do sistema coronelista de dominação política, definido como 

“abuso da força levado a efeito com vigor excessivo, sem hesitaç~o e com uma const}ncia 

que a faz durar no tempo, associada ao conflito, contribuindo para tornar mais resistentes 

as solidariedades” (Ibidem). A interação histórica desses três fatores concorreria, 

portanto, segundo a autora, para a “conservaç~o” da estrutura das parentelas e sua 

“acomodaç~o” a “diversas formas políticas que sucessivamente se instalaram no país – 

colônia, império, república. E se traduziram em ditados como este: ‘para os amigos, tudo; 

para os inimigos, o rigor da lei’” (Ibidem). Fatores, portanto, que poderiam enfraquecer a 

solidariedade parental, surtem o efeito contrário, promovendo a união entre grupos 

distintos e reforçando a dominação que lhe é característica. Assim, a permanência da 

parentela depende da sua própria maleabilidade característica, pois fosse ela mais rígida, 

acentuando as diferenças entre os grupos e fortificando as solidariedades intragrupos, os 

conflitos poderiam ter resoluções distintas.  

A caracterização de estrutura feita por Maria Isaura, vale ressaltar, é muito 

próxima da discussão promovida na França pelo sociólogo Georges Gurvitch com Lévi-

Strauss, de um lado, e com Talcott Parsons, de outro. Forte influência na sociologia de 

Maria Isaura (cf. 1978), Gurvitch não define estrutura como categorias universais do 

pensamento, como fizera Lévi-Strauss; e tampouco a associa tão estritamente à noção de 

instituição, como Parsons, pois em ambos os casos, a ação perderia seu caráter 

propriamente de “ato”, de invenç~o e criaç~o coletivas (Gurvitch, 1977 e 1979). 

Retomando o conceito de “fato social total” de Marcel Mauss (2003) no }mbito da sua 

proposta de uma “sociologia em profundidade”, Gurvicth adverte sobre a import}ncia de 

se tomar a estrutura social não em seu estado estático, mas em seu movimento intrínseco 

– “o elemento perfeitamente inesperado, totalmente imprevisível, descontínuo, completo 

e concreto, inseparável de uma totalidade em marcha, em fluxo e refluxo, em que o 

esforço coletivo é desnudado de todas as cascas envolventes, em que o ato, a liberdade-

invenção, a liberdade-decisão, a liberdade-criação irrompem na vida social, fora de todos 

os caminhos previsíveis” (Idem, 1979, p. 504, grifos no original).  

Com essa definição, Georges Gurvitch buscava articular as relações sempre 

instáveis e contingentes entre ação e estrutura, ao mesmo tempo em que salientava a 

primazia dos fenômenos sociais totais sobre as demais camadas em profundidade, 

primazia não só metodológica, mas ontológica (Ibidem, p. 28). Foi justamente baseando-

se nessa definição de estrutura social que Maria Isaura Pereira de Queiroz buscou 

caracterizar a parentela articulando ação e estrutura. Foi nela ainda que buscou 
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elementos teórico-metodológicos para se opor aos chamados estudos de comunidade. Diz 

a autora:   

Se nossos pesquisadores não levam em consideração a recomendação tantas vezes feita 
por Marcel Mauss, de que os fenômenos sociais devem ser estudados como “fenômenos 
totais”, é porque, desde o florescimento dos estudos de comunidade entre nós, mais e 
mais se avolumou aqui a influência americana: na sociologia Americana, a multiplicação 
das pesquisas parceladas é incalculável, permanecem isoladas e fechadas sobre si 
mesmas, não levando a nenhuma formação sintética explicativa. Parece que, entre nós – 
herança infeliz da influência americana – também aumentam aceleradamente os 
trabalhos que poderiam ser rotulados de ‘colheita de dados sem teoria’ (Pereira de 
Queiroz, 1972b, p. 523).  

Muito embora concorde com Gurvitch de que “qualquer sociedade, sem exceç~o, 

possui uma estrutura”, e que o estudo desta é meio  privilegiado de se reconstituir os 

tipos de fenômenos sociais totais (Gurvitch, 1977, p. 469, grifos no original), Maria Isaura 

o critica, pois, “com sua técnica, n~o alcança mais do que descrever as posições e relações 

dos grupos sociais entre si, sem chegar realmente aos processos sociais” (Pereira de 

Queiroz, 1976a, p. 369, nota de rodapé). Para isso a análise deveria levar em conta não só 

o “encadeamento global” das partes de que se compõe o fenômeno social, mas suas 

configurações na história, o que melhor permitirá captar os nexos significativos que o 

articula ao longo do tempo. Para firmar tal perspectiva, Maria Isaura se apóia numa 

diferenciaç~o elaborada pelo próprio Gurvitch, entre “analisar” e “explicar”: a dialética 

analisaria e a história explicaria (Idem, 1987). No entanto, ao contrário do sociólogo 

russo, que toma a história como uma ciência social particular, reservando à sociologia o 

estudo dos fenômenos sociais totais, Maria Isaura reforça que o estudo das estruturas 

sociais n~o deve estar apartado dos processos históricos. Afinal, “a explicaç~o 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 n~o em seus aspectos parciais” (Pereira de Queiroz, 1978, p. 276).  

A necessidade de uma perspectiva histórica dos fenômenos sociais integra, como 

observado anteriormente, o programa de pesquisas de Maria Isaura para a sociologia 

política. Cabe ainda salientar que a história é um recurso heurístico fundamental na sua 

obra como um todo na medida em que possibilita evidenciar as relações entre diferentes 

grupos e as posições assumidas no processo de mudança social. Comprova isto sua visão 

sobre a permanência das vicissitudes de uma ordem social no bojo mesmo do processo de 

modernização e industrialização do país. Por sua fluidez, que congrega diferentes grupos, 

a parentela se infiltra nos interstícios da ordem emergente e a ela se acomoda. Não à toa a 

recorrência de expressões tais como “acomodações sucessivas”, “acomodações 

defensivas”, e outras afins, como “linha de continuidade interna de nossa política”, que 

expõem justamente a conservação da estrutura de parentela a novas conjunturas, 

inclusive redefinindo a posição dos seus principais agentes. Assim, Maria Isaura aponta 

para o aparecimento na cidade de uma solidariedade de classes, ainda que incipiente e 

muito restrita às classes burguesas, em nítida consonância com práticas antigas de 

exercício do poder; marca de uma formaç~o social “em que tempos históricos diferentes 

coexistem” atestado pelo surgimento de um “novo tipo de coronelismo, o coronelismo 
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urbano” (Idem, 1976a, p. 29). Mas, se Maria Isaura afirma a importância da perspectiva 

histórica como integrante da análise da mudança social, isso não significa que o 

pesquisador possa descurar das relações micro da vida social. Cabe aqui, ao falarmos de 

parentela, utilizarmos uma imagem criada por Mauss do fato social total como 

“atmosférica”, que “découle directement de son caractère inassignable, de sa nature fluide 

et de son impossible fixation à une instance sociale déterminée, mais aussi de la vertu 

cohésive et synthétique qui est corrélative de cette fluidité et de cette diffusion” 

(Karsenti, 1994, p. 101).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em artigo de 1992, Lygia Sigaud faz uma pergunta fundamental, que, inclusive, lhe 

serve de título: Para que serve conhecer o campo? A autora percorre os debates teóricos e 

metodológicos desenvolvidos na área de estudos rurais no Brasil, salientando a 

diversidade de temas, projetos, pesquisas e também as condições institucionais que, a 

partir do final dos anos 1960 e início da década de 1970, com a criação e a expansão da 

pós-graduação em diferentes áreas, concorreram decisivamente para consolidação de 

uma das áreas mais atraentes e profícuas das ciências sociais brasileiras. Apesar da perda 

de prestígio que desfrutara grandemente nos anos 1960, “mas que contempla questões 

que mobilizara enormemente a sociedade brasileira, foi também um ‘tema’ que atraiu a 

atenç~o de algumas centenas de produtores de conhecimento nos últimos 20 anos” 

(Sigaud, 1992, p. 30). Interesse renovado que não prescindiu de se situar perante o 

debate anterior, apontando suas fraquezas e pontos fortes de discussão (ver também 

Garcia Jr. e Grynszpan, 2002; Gnaccarini e Moura, 1983). Isso porque se foi criando uma 

rede de debates que diante das circunstâncias sociais os remetia para trabalhos 

anteriores como condição da própria elaboração e aperfeiçoamento do conhecimento, 

além do que era preciso que se rompesse com certas concepções sobre o campo e o 

camponês, colocando em evidência os “efeitos reais e virtuais, através das mediações que 

os tornaram possíveis e da ausência de mediações que os inviabilizaram” (Sigaud, 1992, 

p. 39). Aos poucos se foi constituindo um amplo campo de estudos com legitimidade 

própria capaz de interpelar de modo mais amplo produções anteriores, sem as prescindir. 

A realidade do campo, diz Sigaud, continuaria sendo uma ‘realidade’ percebida pelo 

critério geogr|fico, uma ‘realidade’ que remete aos sertões, ao interior, aos grotões, a um 

mundo que ocupa uma posição subordinada em relação à cidade.  

Vistos não como aqueles que fazem sociologia, antropologia e economia a partir do 
campo, mas como sociólogos, antropólogos e economistas do campo, os produtores, 
sobretudo aqueles que não se ocupam das grandes tendências que articulam pelo viés do 
‘econômico’ o campo { cidade, s~o associados a um outro ‘mundo’, meio esotérico, meio 
estranho: um ‘mundo’ de coronéis, jagunços e violência; um ‘mundo’ de profetas e beatos; 
um ‘mundo’ de líderes sindicais  que n~o se sabe muito bem de onde vieram e de padres 
da teologia  libertaç~o; um ‘mundo’ em tudo pré-moderno, do voto de cabresto e dos 
currais eleitorais. Reconhecidos como especialistas neste ‘mundo’, s~o respeitados e 
prestigiados, desde que se limitem a falar deste ‘mundo’ (Ibidem: 34).   
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Nos trabalhos aqui examinados, vimos como as análises dos sertões e do mundo 

rural n~o se limitaram “a falar deste mundo”, constituindo-se em fonte de discussão não 

só da organização social camponesa, como também da reflexão acerca das mudanças por 

que passava a sociedade brasileira. Dessa forma, reconstituindo analiticamente os 

diferentes trabalhos que se formaram em torno da problem|tica do “mundo rústico” 

desde o clássico Os sertões até as diferentes pesquisas de Maria Isaura, passando pelas 

obras de Willems e Antonio Candido, procurou-se neste trabalho identificar as linhas de 

continuidade e descontinuidade cognitivas de uma vertente da sociologia rural brasileira. 

No plano das continuidades argumentou-se como os trabalhos destacados lidaram com a 

questão da integração do campesinato à sociedade mais ampla, sobressaindo-se a 

questão do isolamento das populações interioranas e, associado a isso, aos seus modos de 

vida tradicionais que, no Brasil, designou-se mais comumente como sociedade ou cultura 

rústicas. Esta discussão, com diferentes perspectivas e ênfases, tratou ainda da mudança 

social, elucidando as formas pelas quais estas populações se inserem e de que forma 

agem no interior do processo de modernização. Cabe ressaltar, todavia, que a sequência 

aqui reconstituída, ao tratar o campesinato a partir da sociabilidade rústica e de sua 

inserção na sociedade brasileira, difere de pesquisas, como as da cadeira de Sociologia I 

da USP, que tinham na questão agrária e na relação capital e propriedade da terra um dos 

eixos de discussão teórico-metodológica sobre o desenvolvimento e as relações de classe 

na formação capitalista brasileira (Bastos, 2002; Carvalho, 2011). Não se trata de negar 

que, ao pensarem o campesinato, as pesquisas aqui destacadas não deram atenção à 

relação seja com o latifúndio agroexportador, seja ainda com a cidade, mas que, contudo, 

conceberam centralidade à integração dos grupos rústicos a partir da análise de sua 

dinâmica interna, cujos móveis tradicionais de ação resultariam não raro em ajustes às 

mudanças.  

O diagnóstico de Euclides da Cunha de uma sociedade cindida em litoral e sertão 

n~o deixou de acentuar os parcos momentos de contato nos quais fica patente a “vida 

primitiva” e a servid~o do sertanejo ao senhor de terras. Nesse sentido, a questão do 

isolamento abre-se em duas frentes de argumentação: uma que sustenta um tipo de 

organização social desvinculada da influência do litoral, e outra que parece sugerir que 

esse isolamento decorre da própria posição subordinada do sertanejo, que permanece à 

margem da civilização. Tal análise encontra ressonâncias em diversas pesquisas 

posteriores, entre as quais as do antropólogo Emilio Willems, o qual pensa a formação da 

cultura rústica como isolada daquelas do litoral, cuja mudança se dá pela incorporação 

progressiva ao sistema capitalista. Como vimos, o eixo teórico das primeiras obras de 

Willems sofrerá algumas significativas inflexões que acarretarão uma visão mais 

dinâmica da sociedade tradicional. Fundamentalmente, esta noção dinâmica da tradição é 

explorada por Antonio Candido ao destacar o “bairro rural” como unidade mínima de 

sociabilidade. Embora dentro de uma perspectiva funcionalista, o autor ressalta as 

diferentes formas pelas quais o caipira, em especial o parceiro, responde às mudanças em 

que se insere, seja adequando-se a elas (migrando, por exemplo), seja recusando-as 

(restituindo as relações tradicionais que caracterizam o bairro), conferindo mobilidade 

não só às relações do bairro, mas ao próprio caipira. Dessa perspectiva, a quebra do 
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isolamento pode não ser sinônimo de desintegração desses grupos, posto que a reação à 

mudança impõe e ao mesmo tempo permite novas soluções. Por fim, Maria Isaura se nega 

a pensar o isolamento dos grupos camponeses como fator de manutenção da 

sociabilidade rústica, pois recorrentemente, como demonstraram suas pesquisas, sua 

manutenção estava associada à integração à sociedade global, dando-se, inversamente, 

um estado de crise quando essa integração não é mais mantida.   

Quando reflete sobre a integração da camada camponesa, a análise empreendida 

por Maria Isaura realiza um duplo movimento em relação à obra de Euclides da Cunha. Ao 

recusar tomar o isolamento como variável explicativa da organização social rústica, Maria 

Isaura afasta-se da interpretação clássica de Os sertões, para o qual a formação da 

sociedade brasileira é marcada pela dualidade litoral-sertão. De todo modo, ao buscar 

compreender o modo pelo qual se inserem os grupos rústicos na sociedade global, Maria 

Isaura aproxima-se de Euclides da Cunha na medida em que destaca o caráter 

subordinado e a dominação nela implicada. Embora principalmente na zona de sitiantes a 

camada camponesa desfrute de certa independência, para a socióloga paulista sua 

integração reforça nos vértices da estrutura de parentela a dominação indireta. 

A questão do modo pelo qual se integram os camponeses na sociedade mais ampla 

e a discussão em torno do isolamento tornam-se fundamentais, pois implicam destrinchar 

a concepção de mudança com que operam os autores aqui analisados. Tomando o 

conjunto da obra de Maria Isaura, a mudança é analisada não somente em seus aspectos 

culturais, como se detiveram Willems e Candido, mas também em seus aspectos sociais, 

pondo em evidência as formas de dominação e a reprodução da desigualdade18. Essa 

diferença se mostra significativa na própria avaliação de Maria Isaura sobre a 

modernização da sociedade brasileira, entendida não somente pela falta de ajuste do 

homem rústico a novas condições – fato este que resultaria em anomia –, mas sobretudo 

pela manutenção de certos vínculos sociais que, apesar das mudanças, reforçam e 

conservam a estrutura de parentela.  

Destaca-se ainda nesta produção a ênfase no caráter ativo das condutas 

individuais e coletivas. Euclides da Cunha, ao se deparar com o movimento de Canudos, 

denuncia o que seria uma reação da população sertaneja a uma situação de espoliação e 

pobreza, fato que, com nuances significativas, perdurará em análises posteriores ao 

enfatizarem a sociedade tradicional rústica como dotada de uma dinâmica própria, em 

constante movimento. Emilio Willems acentua tal aspecto ao demonstrar as relações de 

conflito no interior dos grupos caboclos, do mesmo modo que Candido enfatiza o 

“equilíbrio din}mico” dos bairros rurais, a partir dos quais os indivíduos pautam suas 

ações no contato com uma sociedade moderna. Participando de um debate mais amplo, 

Maria Isaura revisa teses correntes nos estudos sobre a estrutura coronelista, de que 

pouco ou nada restaria às camadas mais baixas de sua hierarquia – entre as quais a 

camponesa – de possibilidades e estratégias de ação. 

A retomada desses estudos, salientamos, não significa que os avanços heurísticos 

tenham se dado univocamente, indicando um acúmulo de conhecimento que 

                                                 
18 Agradeço à Professora Elide Rugai Bastos por me chamar a atenção para esse aspecto fundamental da 
análise. 



Cadernos Cedec, nº 99, out. 2011 37 

desembocaria na análise sociológica de Maria Isaura. Ao contrário, ressaltamos que o 

diálogo entre as diferentes obras supõe que se tome o conhecimento como elaboração 

contínua, que envolve também discussões específicas de um contexto intelectual. 

Segundo Maria Isaura,  

Quando ocorreu no Brasil a sistematização do ensino das ciências sociais, um rico acervo 
de trabalhos nessas disciplinas se formara, demonstrando a existência de estudiosos 
conhecedores de variadas técnicas cuja aplicação se dava com rigor científico, 
inaugurando novas perspectivas de pesquisa, realizando descobertas a partir de suas 
explorações da realidade nacional e compondo um pensamento que se construíra desde 
século XIX. As diferentes interpretações que se acumularam no tempo, embora muitas 
vezes se opondo uma às outras (como não podia deixar de ser e como ocorria em toda 
ciência), se interligavam, também, formando um tecido de noções explicativas próprias 
que n~o poderiam impunemente ser colocadas de lado. Os ‘homens de letra’ do país nele 
se apoiavam e se inspiravam em seus trabalhos e reflexões, difundindo nas novas 
gerações o acervo assim constituído (Pereira de Queiroz, 1990, p. 73).  

Ao se reconstituir uma certa vertente da sociologia rural no Brasil, quisemos 

demonstrar, portanto, como o próprio caminho do conhecimento nas ciências sociais não 

descarta – ainda que o faça de forma seletiva – as contribuições passadas de autores 

nacionais, nem os concebe apenas “como informantes úteis” ou como “repositórios de 

dados” que sirvam de guias para “pesquisas e também como fornecedores de material 

para comparações e controle das observações efetuadas”. Mas trata-se, sobretudo, de 

verificar “em que pontos divergiam e por quê, assim como em que medida os nacionais 

corrigiam os estrangeiros, em que medida traziam contribuições novas às teorias já 

existentes” (Ibidem, p. 81).  
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