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Introdução  

 

Almejamos com este estudo do desenvolvimento e mudança social 
no Brasil1 contribuir para o entendimento da transformação em curso na 
nossa sociedade e economia, estudando-a sob o ângulo dos processos de 
industrialização e urbanização. Analisa-se aqui, portanto, a constituição de 
uma sociedade urbano-industrial entre nós, o que vale dizer, tenta-se 
compreender como se industrializou e urbanizou o Brasil, quais os aspectos 
mais salientes desses processos e, sobretudo, quais as suas conseqüências 
sociais.  

Desde já deve ser dito, o nosso principal interesse reside na 
caracterização e interpretação das mudanças econômicas e sociais da 
sociedade brasileira, como processo global. Esse objetivo será abordado sob 
a perspectiva do desenvolvimento de um sistema industrial e de uma 
sociedade urbano-industrial no Brasil. Tal sistema e sociedade implicam 
integração econômica, política e social. Significam mercado nacional, 
meios modernos de comunicações e estrutura político-administrativa 
abrangentes, no seu escopo e na sua atuação, de todas as regiões do país e 
setores do corpo nacional, intenso intercâmbio social entre as mesmas 
regiões e setores, educação e cultura de massa, identificação nacional2, etc.  

Esclareçamos melhor essas idéias.  

Escreve Olson sobre a sociedade da massa contemporânea:  

                                                                 
1 Nessa monografia, desenvolvimento é entendido como envolvendo, em essência, mudança 
estrutural da sociedade e da economia. (Sobre uso do conceito com esse sentido, ver, entre outros, 
SEERS, 1963 e DEMAS, 1965.) Assim, “desenvolvimento econômico” é uma forma de “mudança 
social”. Não se procura, portanto, neste trabalho, relacionar esses fenômenos concebidos como 
distintos. O título do livro indica apenas o esforço de se chegar a uma compreensão interdisciplinar 
do processo de transformação da sociedade brasileira. Ver, também, sobre isso, a nota 1 do capítulo I. 
2 Sobre a identificação nacional, dizem SILVERT e BONILLA: “[It is an] identification, with all the 
fellow-citizens involved in explicitly recognized common activities; and acceptance of the state as 
the highest institutionalized secular authority”. SILVERT e BOXILLI, 1961, p.16. Ver também cap. 
VI, p.195. 




