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Apresentação

Em outubro de 1982 realizou-se em Manchester, Inglaterra, o 

Congresso Internacional de Americanistas. Na oportunidade

organizamos um painel sobre "Transformação Sociais no Brasil pós-

64", que procurou apresentar uma visão dos diferentes aspectos que a 

temática abriga. Obviamente, não pretendíamos dar conta da

multiplicidade de questões que poderiam ser levantadas, menos ainda 

da diversidade de visões possíveis. Ainda que o grupo tenha se

restringido a uma perspectiva fundamentalmente "sociológica", 

certos temas centrais, como, por exemplo, o das classes dominantes, 

não foram incluídos. Malgrado esta e outras limitações, acreditamos 

que o livro constitui pelo menos um esforço no sentido de apresentar 

uma visão do conjunto e relativamente coerente das transformações 

em curso nas últimas duas décadas na sociedade brasileira. Nosso

objetivo e desejo é que possa tornar-se referência e incentivo para

novos e melhores estudos, capazes de proporcionar uma imagem 

sintética da complexa estrutura social brasileira. 
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