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Este livro é uma versão modificada de minha tese de doutorado
Urbanization and Social Change in Brazil: case study of Porto
Alegre defendida na Universidade de Londres (London School of
Economics and Political Science) em 1977.
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Para fins de publicação decidi reescrever a tese sob forma de livro
que pode ser abordado de duas maneiras. A primeira seria percorrer
sua sequência do início ao fim, obtendo-se deste modo uma visão
integrada da obra; a segunda se constituiria na leitura isolada de
qualquer um dos capítulos, que não perdem seu sentido se lidos
separadamente.
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Quanto ao conteúdo dos capítulos, os três primeiros são teóricos e
constituem o marco de referência para os demais. O primeiro capítulo
(“A Cidade como Categoria Sociológica”) examina os diferentes
enfoques sob os quais a cidade é encarada por cientistas sociais. O
segundo capítulo (“A Ideologia da Modernização”) discute
criticamente os pressupostos da teoria da modernização, mostrando
como ela se constitui numa ideologia que procura mascarar as causas
da situação dos países subdesenvolvidos ao propor características
culturais como sendo responsáveis por seu atraso. O terceiro capítulo
(“Marginalidade Urbana na América Latina”) analisa os aspectos
econômicos, políticos e culturais deste fenômeno, discutindo até que
ponto as classes baixas participam na economia, na política e na
cultura da sociedade na qual se inserem.
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Tendo formulado o marco teórico deste estudo, os três restantes
capítulos retomam várias das questões discutidas anteriormente,
tendo como ponto de referência a realidade brasileira. Assim, o
quarto capítulo (“Dimensões Sociais do Processo de Urbanização no
Brasil”) analisa as transformações que estão ocorrendo no país
devido ao, ou iniciando com o, desenvolvimento de uma sociedade
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