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I.

Introdução- Finalidades, Procedimentos

II.

A Natureza da Teoria

III.

Uma Teoria da Sociedade e suas Nucleações
A. Sociedade como uma estrutura de especialidades
B. Transação- a ligação entre especialidades
C. Concentração ou nucleação de especialidades- eficiência de interligação
e os grupos (sets) de especialidades instrumentais.

1.

importância da tecnologia de transporte

2.

Importância da tecnologia de comunicações

B.

Localização de especialidades e grupos de especialidades- a ecologia da

especialização
C.

Conseqüências sociais da localização para as localidades

1.

Sistemas sociais locais diferenciados

a.

localidades: comunidades locais

b.

localidades: comunidades locais

2.

Interesses locais

3.

Grupos de papéis ocupacionais e transacionais: mercados de trabalho de

produção- consumo e administração
D.
1.

Interação (por transações) das localidades
sistemas não-hierárquicos- redes de localidades locais, diferenciadas ou

não
2.

sistemas hierárquicos- poder das localidade contra poder supra- local
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E.

Organização interna dos sub- sistemas, cidadezinha, lugarejo, “sede” (ex. de

fazenda, mineira, etc.) como conseqüência das características do (s) grupos de especialidades
vigentes.
1.

grupos de especialidades “espaço- extensivas”

a.

mineração e seus sub- grupos

b.

agricultura e seus sub- grupos

c.

pesca e seus sub- grupos

2.

grupos de especialidades “espaço intensivas”

3.

os sistemas sociais (econômicos, políticos, administrativos, etc.)

4.

os aparatos físicos

F.

A cidade

1.

o sistema interno de especialização

2.

a ecologia da especialização

3.

o aparato da especialização

4.

o sistema de transação

5.

o aparato de transação

a.

o sistema de transporte

b.

o sistema de comunicações

6.

os recursos para as especialidades

a.

controles estendidos fora da cidade

b.

controles exercidos dentro da cidade

7.

Recursos como base do poder na cidade

8.

Estrutura do poder na cidade e lutas para o controle de recursos

9.

o aparato físico do poder na cidade

10.

o sistema de especialização como mercado de trabalho

a.

atração do mercado de trabalho- imigração

b.

forma e nível da organização do mercado de trabalho- dependência

do transporte e das comunicações
c.
do controle de recursos

forma e nível da organização do mercado de trabalho- dependência
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11.

conseqüências da forma e do nível da organização do mercado de

trabalho para a organização social
a.

modelos da teoria de jogos

b.

modelos da teoria de programação linear

c.

modelo da teoria de sistemas- mudança e estabilidade

G.
IV.
A.

Conclusão- a cidade como sub- sistema da sociedade
Algumas implicações para estudos científicos e para o planejamento
Comparação científica

1.

comparação: pseudo e real

2.

generalização: pseudo e real

3.

teoria geral e modelos específicos

4.

dedução, predição de dados e precisão e economia nos estudos de campo

B.

Planejamento

1.

necessidade de planejar simultaneamente em vários níveis

2.

necessidade do planejamento de modelos científicos generalizados

3.

necessidade de planejar para o sistema societal global, ou, pelo menos,

seus sub- sistemas maiores

