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RESUMO 

 

O tema da investigação trata da presença estrangeira no desenvolvimento das 

Ciências Sociais no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1950 tendo como fio 

condutor a atuação profissional e intelectual de Donald Pierson nos Estados 

Unidos e em dois momentos no Brasil, durante o desenvolvimento de sua pesquisa 

sobre relações raciais na Bahia e o período de atuação como professor na Escola 

Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Esta pesquisa é desenvolvida no 

interior da área de história das ciências sociais com foco no momento de 

institucionalização das universidades brasileiras e projetos de instituições 

estrangeiras como a Fundação Rockefeller e a Smithsonian Institution. 
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ABSTRACT 

 

The theme of this research is the foreign presence in the development of the Social 

Sciences in Brazil, between the decades of 1930 and 1950, having as guide line the 

professional performance and intellectual production of Donald Pierson in the 

United States and Brazil, between the development of his research on racial 

relation in Bahia and the period of his work as professor at the Free School of 

Sociology and Political Science of São Paulo. This research is developed within the 

area of Social Sciences History, and the focus is the moment of institutionalization 

of the Brazilian Universities and projects of foreign institutions such as Rockefeller 

Foundation and Smithsonian Institution. 
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estaremos todos mortos, mas a outra é que estaremos 
todos errados. Evidentemente uma carreira 
acadêmica feliz é aquela em que a primeira acontece 
antes da segunda.  

Marshal Sahlins 
Esperando Foucault, ainda. 

  



Suma rio 

 
 

Introdução 

A construção de uma cartografia: apresentação ao universo da pesquisa e desafios 

da investigação 

 

Capítulo 1:  

Robert Park e seus alunos: 

Militância política, conhecimento científico e ativismo religioso 

 

1.1. As cidades de Robert Park: O esboço de uma profissão de fé  

1.2. Pierson na Escola de Chicago: A formação de uma sociologia noir 

1.3. De Chicago para o mundo: Mapas de viagens, temas e parcerias 

 

Capítulo 2:  

Entre Salvador e Nashville: 

Uma ponte entre dois mundos 

 

2.1. Uma escola para negros: A formação de uma rede de pesquisadores-ativistas e 

o primeiro tempo de Donald Pierson em Fisk 

2.2.“Por que eu vim para a Bahia?”: Raça, religião e política em Salvador 

2.3. O segundo tempo de Donald Pierson em Fisk: O Brasil no mapa das relações 

raciais 

 

Capítulo 3 

Donald Pierson e seus alunos na Escola Livre de Sociologia e Política 

 

3.1. Entre o Departamento de Cultura e a Escola Livre de Sociologia e Política: Os 

projetos de cooperação com a Fundação Rockefeller 

3.2. Ensino e pesquisa na ELSP: A criação da pós-graduação e a revista Sociologia 

3.3. A Smithsonian no Brasil: A criação do Instituto de Antropologia Social e os 

“estudos de comunidades” 

 

Considerações Finais  

 

Referências 

Produção bibliográfica de Donald Pierson 

 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduçã o 

 

  



15 
 

A construção de uma cartografia: 
Apresentação ao universo da pesquisa e desafios da 

investigação 

 

Cartografia 
[substantivo feminino]:  

1. conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e 
artísticas que orienta os trabalhos de elaboração de 
cartas geográficas  

2. descrição ou tratado sobre mapas  

[etimologia]: carta + -o- + -grafia, prov. por infl. do 
fr. cartographie (1832 sob a f. chartographie) 'id.', (1838 sob a 
f. cartographie) 'id.', decarte (t. de geografia) + -graphie; 
ver cart-; f.hist. 1873 cartographia. [datação]: 1873 cf. Frei 
Domingos Vieira. Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro 
da Lingua Portugueza. 5 vols (v. 1 - 1871; v. 2, 3, e 4 - 1873; v. 
5 - 1874). Porto,1871-1874. 

HOUAISS, A. & VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. 

 

O objetivo deste trabalho é a construção de uma cartografia, mas não no 

sentido estrito que lhe é atribuído pela geografia ou ciências náuticas 

considerando basicamente as variáveis de longitudes e latitudes. Longitudes e 

latitudes são relevantes para esta tese que trata de um antropólogo/sociólogo 

nascido nos Estados Unidos da América em suas viagens de campo e estudos tendo 

o Brasil como um dos seus destinos privilegiados. Entretanto, minha preocupação 

está voltada para outros tipos de distâncias que se relacionam com o espaço social, 

sobretudo o espaço acadêmico, e que revelam aproximações e distanciamentos no 

plano simbólico, relações de poder e hierarquias sociais, posicionamentos 

políticos, percursos, viagens, encontros, trabalho de campo e a construção de 

etnografias.   

Os “mãpãs” criãdos ão longo deste trãbãlho se ãpresentãm nã forma textual 

e representam os percursos acadêmicos de um ator específico, Donald Pierson 

(1900-1995). Mas, ao seguir as trilhas abertas por este intelectual estrangeiro em 

terras brasileiras e também os caminhos em seu próprio país, veremos que seus 
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deslocamentos não foram de nenhuma maneira solitária ou apenas errante. Ao 

contrário, ao acompanhar os passos de Donald Pierson entre as décadas de 1930 e 

1940, nos deparamos com algumas sendas que foram traçadas como parte de 

projetos intelectuais coletivos mais amplos e de ambiciosas aspirações para a 

criação de modelos explicativos sobre o mundo social.  

Os pontos mãis importãntes destes “mãpãs” desenhãm os percursos de 

alguém cuja trajetória de vida atravessa o período de quase um século: Pierson 

nasceu em 08 de setembro de 1900, nos Estados Unidos, na cidade de Indianápolis, 

estado de Indiana, e faleceu em 12 de junho de 1995, na cidade de Leesburg, na 

Flórida. Neste tempo, atuou como professor e pesquisador em seu país e em 

outros, como Brasil, México, Portugal e Espanha. 

Da perspectiva brasileira, não seria verdadeiro afirmar que Pierson, figura 

chave da institucionalização da sociologia e antropologia no Brasil, é pouco tratado 

pela bibliografia que analisa a história da disciplina e outros aspectos teóricos e 

metodológicos. Pierson é bem verdade uma figura recorrentemente citada quando 

se trata de reconstituir este período que envolve, sobretudo, a Escola Livre de 

Sociologia e Política (ELSP) e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL – 

hoje FFLCH, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas) da USP.  

 Temos também as análises que se voltam para os trabalhos de Pierson que 

ganharam maior destaque e visibilidade no Brasil. Nesta chave, Pierson é lido 

como o autor dos estudos de relações raciais a partir de sua pesquisa Brancos e 

pretos na Bahia (1971[1945]). É este o caso de autores como Marcos Chor Maio 

(1997); Antônio Sérgio Guimarães (1996; 1999 e 2003); Jeferson Afonso Bacelar 

(1997 e 2001); Sérgio Costa, 2006.  

 Por outro lado, temos Pierson analisado como representante dos chamados 

“estudos de comunidãdes” com interpretãções que se voltãm pãrã estã trãdição de 

estudos. Entre os autores destacam-se Elizabeth de Melo Bomfim (2006); Maria 

Laís Mousinho Guidi (1962), Luiz Fernando Raposo Fontenelle (1971); Octávio 

Ianni (1961); Oracy Nogueira (1955), Charles Wagley (1954).  

Há ainda outros trabalhos que destacam a atuação institucional de Pierson 

na ELSP. Em especial o volume organizado por Íris Kantor, Débora Maciel & Júlio 
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Simões (2001) com artigos e depoimentos sobre a ELSP, os dois volumes 

organizados por Sérgio Miceli sobre História das Ciências Sociais (1989 e 1995) e o 

trabalho de Fernando Limongi sobre a revista Sociologia e seu artigo sobre a ELSP 

(1987 e 1989). Algumas destas análises tomam o autor como figura mais 

institucional, por assim dizer. Neste sentido, Pierson é visto mais como um homem 

de gabinete, um armchair atuante na ELSP.  

 Todas estas diferentes linhas de investigação buscam analisar uma faceta 

específica da produção intelectual de Pierson ou de sua atuação institucional ou em 

campo. Há ainda outros esforços em considerar a trajetória de Pierson de modo 

mais amplo, estes são os casos de Lucia Lippi de Oliveira (1987), uma fonte valiosa, 

embora seja um artigo curto e de caráter introdutório sobre a atuação de Pierson 

no Brasil. Há ainda outra análise de cunho mais biográfico focada na trajetória de 

Pierson no Brasil com o trabalho de Sebastião Villa Nova (1998). 

 Além destas análises citadas, apenas mais recentemente alguns autores 

empreenderam análises voltadas para os estudos urbanos de Pierson, caso de 

Edgar Mendonza (2005). Há ainda as análises de Simone Cordeiro que tratam dos 

congressos de habitação em São Paulo na primeira metade do século XX e o artigo 

de José Tavares de Lira (1999) sobre urbanismo que trata das relações raciais, 

étnicas e culturais nas cidades brasileiras entre 1920 e 1945.  

 Diante deste quadro, qual a razão de se empreender mais uma pesquisa 

sobre Donald Pierson? Sem desconsiderar os trabalhos que já foram produzidos 

sobre este intelectual, meu intuito é olhar para alguns aspectos de sua trajetória a 

partir de um prisma diverso, de um ponto de vista específico, até então pouco 

explorado nos trabalhos sobre o autor. Este prisma se faz pela consideração da 

atuação de Donald Pierson a partir de uma perspectiva internacional buscando 

elementos para situar a sua atuação em relação a uma rede de países, instituições, 

pessoas, e produção intelectual construída, sobretudo, entre Brasil e Estados 

Unidos.  

Ao seguir os deslocamentos geográficos de Donald Pierson entre os Estados 

Unidos e o Brasil considerando suas pautas de investigação, problemas, métodos, 

orientações teóricas e atuação institucional, temos como pano de fundo a própria 



18 
 

formação da antropologia e sociologia nestes dois países. Neste contexto, é 

possível observar como estão em disputa diferentes visões sobre o fazer científico 

e acadêmico, sobretudo no que diz respeito aos estudos das cidades e das relações 

raciais, dois dos temas mais relevantes do trabalho deste autor.  

No entanto, menos do que tratar da institucionalização das disciplinas em 

cada um dos dois países ou da recuperação exaustiva da história dessas temáticas 

cá e lá, este trabalho toma Donald Pierson como fio condutor, buscando tratá-lo em 

perspectiva, pensando-o como “homem-ponte” entre dois mundos formãdos pelo 

ambiente intelectual no Brasil e nos Estados Unidos, e atuando em diferentes 

tempos e contextos.  

A reflexão de George Simmel (1983[1908]) sobre o “estrãngeiro”, 

considerado como uma forma específica de relação marcada pela proximidade e 

distância na interação com determinado grupo, parece interessante para 

entendermos ã posição de Pierson e suãs relãções com o Brãsil. Pãrã Simmel, “ser 

estrangeiro” difere dã condição do viãjãnte; enquãnto o “viãjãnte” é ãquele “que 

chegã hoje e pãrte ãmãnhã”, o estrãngeiro é ãquele se fixã. E Pierson ãqui se fixou 

no país em dois períodos e contextos geográficos ao longo de duas décadas, até 

retornar ao seu país de origem na década de 1950.  

Pensar o lugar de Pierson em relação às tensões e ambivalências da posição 

de estrãngeiro significã considerãr que o “ãqui” e o “lá” vão muito ãlém dãs 

distâncias geográficas. E, no caso de Pierson, estas tensões se dão em torno de 

perspectivas intelectuais, de projetos políticos e de orientações teóricas e 

metodológicas de se fazer pesquisa. Trata-se de pensar o Brasil, mas sem se limitar 

ao contexto geográfico de nossas fronteiras, pessoas, instituições ou fontes 

documentais.  

A motivação é investigar a produção que nasce dos encontros de Pierson 

com o Brasil, contatos orientados academicamente, mas que também extrapolam 

os próprios círculos universitários – especialmente na medida em que os temas de 

investigação colocados em foco neste trabalho tratam diretamente de questões que 

envolvem diretrizes de reforma social, filantropia, formas de militância política, 

modelos pedagógicos, lutas por direitos civis, orientações religiosas, e acalorados 
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debates sobre diferenças raciais e culturais, sobretudo no contexto da Segunda 

Grande Guerra. 

Defendo aqui que a consideração de tal perspectiva internacional nos 

permite qualificar melhor importantes aspectos sobre a construção de algumas 

tradições de estudos e pensamento que visavam dar conta da questão de nossa 

“identidãde nãcionãl”, sobretudo entre ãs décãdãs de 1930 e 1940. Tendo Pierson 

como meu “informãnte” ãrgumento que ã históriã dãs ciênciãs sociãis no Brãsil 

neste contexto específico aqui tratado é deve ser pensada no interior de algumas 

redes internacionais. Assim, neste trabalho, exploro novas fontes e perspectivas 

para qualificar redes até então não mapeadas.   

No interior destãs redes, Pierson foi ãluno dã Universidãde de Chicãgo no 

momento ã ureo dos depãrtãmentos de sociologiã e ãntropologiã em que ã 

instituiçã o se destãcãvã como um dos mãis importãntes centros dãs cie nciãs 

sociãis nos Estãdos Unidos, nã de cãdã de 1920 e 1930. E  neste contexto que surge 

ã chãmãdã “Escolã Sociolo gicã de Chicãgo”, mãrcãdã entre outrãs coisãs, pelã 

colãborãçã o estreitã entre ãntropologiã e sociologiã e pelo grãnde nu mero de 

“pesquisãs empí ricãs” que buscãvãm ã relãçã o entre ã orgãnizãçã o do espãço e o 

comportãmento de seus morãdores com temãs como ãs relãço es rãciãis, 

criminãlidãde, delinque nciã juvenil, opiniã o pu blicã e imigrãçã o (STOCKING JR, 

2004).    

Após o término de seu mestrado na Universidade de Chicago, Pierson 

lecionou em 1935 na Universidade de Fisk, uma instituição do estado do 

Tennessee, voltada exclusivamente para alunos negros. Esta sua primeira 

atividade de docência, que ocorreu por intermédio de seu orientador e uma das 

figuras mais importantes da Escola de Chicago, Robert Park (1864-1944), é 

considerada pelo próprio Pierson como uma preparação para a vinda ao Brasil. 

Neste momento, sua preparação se dá em meio a importantes intelectuais 

pesquisando o tema das relações raciais, entre eles, nomes mais conhecidos entre 

nós como Rüdiger Bilden (1893-1980), Franz Boas (1858-1942), W.E.B. DuBois 

(1868-1963), Franklin Frazier (1894-1962), Charles S. Johnson (1893-1956), 

Melville Herskovits (1895-1963).  
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Em seguida à sua passagem por Fisk, Pierson veio ao Brasil no ano de 1935 

como parte de um esforço de pesquisa realizado sob a coordenação direta de três 

professores de Chicago: Louis Wirth (1897-1952), Robert Redfield (1897-1958) e 

Robert Park. No Brasil, permaneceu por dois anos realizando pesquisas na cidade 

de Salvador. Desta experiência resultou um de seus trabalhos mais conhecidos, no 

qual Pierson atesta a ausência de conflito racial na sociedade brasileira. Nesse 

primeiro tempo brasileiro, vivido no contexto da sociedade baiana, ele realiza 

pesquisas em terreiros de candomblé em Salvador em estreito contato com os 

intelectuais locais, entre eles, Gilberto Freyre (1900-1987) e Arthur Ramos (1903-

1949).  

Além dos deslocamentos geográficos e simbólicos que são parte da 

construção do “ser estrãngeiro”, devido às suãs escolhãs profissionãis, Pierson 

compartilharia ainda da experiência do “estãr lá”, definição de Clifford Geertz 

(2002) para tratar da experiência vivenciada em campo com a pesquisa, em 

compãrãção com o “estãr ãqui” pãrã trãtãr dã experiênciã do ãntropólogo nã 

academia durante o processo de escrita. Afinal, o que é o antropólogo senão uma 

espécie de estrangeiro profissional em terras distantes ou em sua própria cultura? 

Após o “estãr lá” de Pierson na Bahia, entre 1935 e 1937, segue-se um 

período de mais dois anos de elaboração e escrita de sua monografia sobre as 

relações entre brancos e negros no contexto brasileiro. De volta ao país de origem, 

e levando na bagagem o trunfo de ser um dos primeiros entre os sociólogos e 

antropólogos norte-americanos a desenvolver uma prolongada pesquisa de campo 

no Brasil, Pierson se torna uma das maiores autoridades em relações raciais após a 

publicação de sua tese de doutorado que deu origem ao livro Negroes in Brazil: A 

Study of Race Contact at Bahia ([1939]1942), em português editado como 

Brancos e Pretos na Bahia: estudo de contato racial (1945). 

A experiência transformadora do campo na qual em parte reside a 

autoridade de um pesquisador que, especialmente neste caso, escreve sobre um 

contexto que é pouco familiar para seus pares se soma à mudança de status de 

Pierson com o seu reconhecimento acadêmico após a titulação. Com o 

doutoramento, Pierson regressa ao Brasil não mais na condição de aluno e 

aprendiz, desembarcando em São Paulo, em 1939, para assumir as aulas no 



21 
 

primeiro curso de Ciências Sociais do país e formar as primeiras gerações de 

alunos brasileiros.  

Ele não é mais o mesmo em sua segunda viagem ao Brasil, o Brasil 

tampouco é o mesmo. Na comparação com Salvador, o lugar e o tempo são outros e 

em São Paulo diversas são as demandas para um pesquisador estrangeiro. Não é 

demasiado lembrar que os quadros das faculdades e universidades que começam a 

lecionar Ciências Sociais (Sociologia, Antropologia e Ciência Política) são 

preenchidos por professores estrangeiros, de diferentes nacionalidades. E, ao 

menos nestes anos enquanto formam-se as primeiras turmas de ensino superior, a 

produção de conhecimento em áreas, temas e problemas que hoje definimos como 

sendo das ciências sociais é realizada ora por professores estrangeiros, ora por 

intelectuais brasileiros de outras formações – advindos de outras áreas e 

disciplinas ou com formação específica, mas tendo realizado seus estudos fora do 

país. 

No caso dos professores estrangeiros em São Paulo, as nacionalidades e 

áreas de atuação são diversas, mas é possível apontar em comum que muitos 

destes profissionãis tomãm ã cidãde como “cãmpo” de estudos sob diferentes 

orientações. Ou seja, vários destes estrangeiros que chegam ao Brasil para 

trabalhar nas recém-criadas instituições paulistas não somente na área de ciências 

sociais, mas de ciências humanas em geral, contribuem cada um ao seu modo para 

a construção de modalidades especificas de conhecimento sobre a cidade. É este o 

caso de Donald Pierson, ao lado de outros, como Pierre Monbeig, Richard Morse, 

Samuel Lowrie, Horace Daves, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, Pierre 

Deffontaine, Emilio Willems.  

Quando Pierson chega à Escola Livre de Sociologia e Política, em 1939, para 

lecionar Antropologia e Sociologia, os cursos superiores de ciências sociais em São 

Paulo já formavam suas primeiras turmas. E logo ele passa a ter uma atuação 

acadêmica destacada que extrapola os limites da própria instituição. Como uma 

espécie de diretor acadêmico da ELSP, seus esforços resultam, em 1942, na criação 

do primeiro curso de pós-graduação em ciências sociais no país, chamado na época 

de seção de pós-graduados. Seção esta que atrai não somente os alunos da ELSP, 

mas também formados na USP e de outras regiões do país, casos como o de Oracy 
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Nogueira (1917-1996), Florestan Fernandes (1920-1995) e Darcy Ribeiro (1922-

1997), para citar apenas alguns exemplos. 

Ao construir essa cartografia sobre Donald Pierson, é possível acompanhar 

um processo em que a presença estrangeira é marcante, sendo que a década de 

1930 pode ser apontada como o período de institucionalização das ciências sociais 

e áreas correlatas das ciências humanas, mas que rapidamente, as décadas de 1940 

e, sobretudo, de 1950, se definem como o período em que começa a ganhar espaço 

no cenário intelectual brasileiro uma nova figura: a do cientista social profissional. 

Profissional que se define pela sua formação universitária específica na área de 

ciências sociais, recém-saído das novas escolas de ensino superior no país. Ao 

poucos estes novos profissionais nascidos no Brasil começam a realizar suas 

pesquisas, ocupar cargos públicos, publicar seus trabalhos em livros e periódicos 

da época e a se prepararem para lecionar as disciplinas antes ensinadas pelos 

professores estrangeiros. Mais do que um espectador desta cena, Pierson foi um 

dos protagonistas deste processo. 

Os deslocamentos de Pierson entre nós permitem entender como os alunos 

brasileiros ganham destaque no cenário intelectual e acadêmico e como se formam 

os diferentes modelos e orientações do que deve ser este cientista social 

profissional. Desta perspectiva, analisar um momento específico da trajetória 

profissional de Pierson: suas pautas de investigação, problemas, métodos, 

orientações teóricas e sua atuação institucional é um acesso que nos possibilita 

refletir também sobre a própria formação da disciplina e sobre como estão em 

disputas neste momento diferentes visões sobre o fazer científico e acadêmico, 

sobretudo nas áreas de sociologia e antropologia. 

Muitos ãdjetivos forãm utilizãdos pãrã descrever Donãld Pierson, ãlguns por 

ele pro prio: socio logo, ãntropo logo, ãmericãno, protestãnte, brãnco, ogã  nos 

terreiros bãiãnos de cãndomble , professor dã Escolã de Sociologiã e Polí ticã, colegã 

de Robert Redfield, pesquisãdor dã Escolã de Chicãgo, orientãndo de Robert Pãrk, 

mãrido de Helen Bãtchelor (tãmbe m suã ãssistente de pesquisã).  

Aqui, enfãtizo duãs: ã de ãluno e ã de professor; e ã pãssãgem de um stãtus 

ão outro, de ãluno de Chicãgo ã professor em Sã o Pãulo. Pãrã tãnto, ã pesquisã foi 

reãlizãdã em diferentes ãcervos e ãrquivos documentãis que pudessem fornecer 
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elementos pãrã ã construçã o dã figurã de Pierson como ãprendiz, o processo de 

trãnsiçã o que ocorre em Fisk e em Sãlvãdor, e depois suã ãtuãçã o como professor.  

Assim, o esforço de pesquisa foi o de acompanhar os caminhos de Pierson a 

partir de três eixos principais de análise, estruturados na tese em três capítulos:  

O primeiro eixo de análise trata da formação de Pierson nos Estados Unidos 

e o modo como ele se insere no projeto que o aproximaria do Brasil. Para isso, 

discuto elementos da formação deste projeto ao trazer para a cena a figura do 

orientador de Pierson, Robert Park, do encontro entre ambos e a consolidação de 

umã pãutã de pesquisãs “internãcionãis” que se formã nã Universidãde de Chicãgo. 

O eixo a seguir problematiza a realização da primeira e, talvez mais 

importante, pesquisa de Pierson sobre o Brasil, realizada na Bahia. O esforço de 

pesquisa foi investigar a formação de uma rede de pesquisadores que passam a 

desenvolver trabalho de campo no Brasil, sobretudo ligados ao ambiente 

intelectual da Universidade de Fisk e como alguns atores desta rede se conectam 

com intelectuais brasileiros.  

 Por fim, trato do segundo período de Pierson entre nós, na Escola Livre de 

Sociologia e Política de São Paulo. Aqui investigo as atividades de pesquisa e ensino 

do autor com foco nos seus cursos ministrados, artigos publicados e sua atuação 

como editor e tradutor considerando as suas conexões entre Brasil e Estados 

Unidos. 

Para analisar o lugar de Pierson nestas redes de pessoas, instituições e 

produção intelectual que nasce do encontro de duas tradições nacionais, exploro 

uma série de fontes documentais que tratam e qualificam os diferentes atores 

destas redes. Ao fãzer isso, o trãbãlho é orientãdo por umã “perspectivã 

etnográficã” trãtãndo ãs fontes de pesquisã presentes nos ãcervos e ãrquivos não 

como objetos portãdores de um estãtuto de verdãde, mãs, sim como ã fãlã “nãtivã”, 

como discursos sujeitos a validação por informarem diferentes histórias, versões e 

perspectivas. 

A pesquisa dialoga de forma direta com áreas como a história intelectual 

tendo no horizonte as relações entre a produção intelectual e os processos sociais 

nos quais as ideias se formam e entram em circulação, já tantas vezes exploradas 
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por outros autores como Bourdieu (1983b e 2006), mas se insere no âmbito do 

que pode ser definido como uma antropologia da antropologia. Isto porque a 

investigação tem o intuito de tratar de questões específicas da constituição da 

disciplina como o próprio fazer etnográfico que envolve tanto a pesquisa de campo 

quanto a elaboração textual (Clifford, 1998). Além do advento de certas categorias 

de ãnálise nãs ciênciãs sociãis em formãção no Brãsil, como “cidãde”, “cãmpo”, 

“rurãl”, “comunidãde”, “rãçã”, “clãsse” – conceitos centrais nas análises 

empreendidas por Pierson. 

Dito em outras palavras, o que se pretende é analisar os domínios da 

produção intelectual, do campo das ideias produzidas no universo acadêmico, a 

partir de um enfoque antropológico, que pode ser definido como pautado em uma 

perspectiva etnográfica1. E, uma vez que o objeto em questão são as pesquisas 

produzidas por Pierson, nossos esforços se concentram em refletir sobre o próprio 

fazer da antropologia e da sociologia enquanto disciplinas acadêmicas. Segundo 

esta orientação, o esforço aqui empregado é o de inserir as cenas aqui estudadas 

em uma rede que lhes dê significado visando apreender os diferentes pontos de 

vista (no plural) dos autores/atores dos processos intelectuais tomados como 

objeto de análise.  

Mas, se o que se pretende aqui é realizar um trabalho orientado por uma 

perspectiva etnográfica, outra questão a ser enfrentada é a de como realizar tal 

empreitã quãndo o “cãmpo” é o ãrquivo2. Um trabalho que fornece interessantes 

alternativas para esta questão é o de Olívia da Cunha (2004) que discute tanto as 

possibilidades de pesquisas em arquivos a serem concebidas como a construção de 

                                                           
1
 Serve de inspiração para o que estamos aqui definindo como uma perspectiva etnográfica a 

reflexão de Clifford Geertz (2000) que ão propor umã “etnogrãfiã do pensãmento”, ãfirmã que ãs 

própriãs disciplinãs ãcãdêmicãs são “modos de estãr no mundo”, dã mesmã mãneirã que outros 

nativos igualmente organizam seus universos de significados. Se somos todos nativos, como afirma 

Geertz, o pensamento moderno (e, consequentemente, a produção acadêmica) pode ser 

compreendido etnograficamente, ou seja, através de uma descrição daquele mundo específico onde 

este pensamento faz sentido (p. 227). 

2 Em outras tradições nacionais, este debate se encontra mais consolidado. Em língua francesa é 

possível destacar a publicação do dossiê Archives et Anthropologie, publicado em 2002/2002 

(v.31/31) na Revista Gradhiva - Revue D’Historie et D’Archives de L’Antropologie. Em língua inglesa, 

é possível apontar os trabalhos de Clifford (1990) e Stocking Jr. (1983). 
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etnografias quanto os desafios de se trabalhar com os chãmãdos “ãrquivos 

etnográficos”, ou sejã, ãrquivos concebidos por ãntropólogos sobre seu trãbãlho de 

campo. 

Com base em sua pesquisa realizada no arquivo pessoal da antropóloga 

estadunidense Ruth Landes (1908-1991), Cunha chama atenção para o fato de que 

os documentos recolhidos ou produzidos pelos antropólogos (tanto os visuais, 

sonoros, escritos, ou iconográficos) revelam além das marcas biográficas, um 

processo de criação que envolve a autoridade intelectual, vínculos profissionais, e 

outras relações de poder de nãturezã diversã. Mãs, os “ãrquivos etnográficos” são 

reveladores também da construção do universo empírico observado pelos 

ãntropólogos e deixãm entrever o “desejo de subjetivãção” tão cãro ã ãntropologiã, 

de modo que revelam igualmente a presençã “do outro”, ou sejã, dos ãtores 

observados.  

O que estou considerãndo como o “ãrquivo etnogrã fico” de Donãld Pierson e  

ã reuniã o e ã seleçã o ãrtificiãl de um conjunto de fontes documentãis sob ã guãrdã 

de diferentes instituiço es, orgãnizãdos e reunidos em diferentes perí odos, segundo 

crite rios e propo sitos diversos e, mãteriãlmente locãlizãdos em dois pãí ses 

distintos. Assim, o trãbãlho de pesquisã foi reãlizãdo em umã se rie de ãrquivos e 

ãcervos institucionãlmente constituí dos no Brãsil e nos Estãdos Unidos. Alguns 

guãrdãm documentos que trãtãm diretãmente de Pierson, suã cãrreirã, ãtuãçã o 

como ãluno, professor, pesquisãdor. Outros ãpenãs guãrdãm informãço es sobre 

suãs ãtividãdes de pesquisã de modo secundã rio, cãso dos ãcervos de Robert Pãrk, 

Louis Wirth, Chãrles S. Johnson, Arthur Rãmos, entre outros. 

Nã o seriã verdãdeiro dãtãr no percurso dã investigãçã o umã “fãse” de 

pesquisã documentãl; entre 2008 e 2012 forãm vã riãs ãs idãs e vindãs dos ãcervos 

pãrã ã construçã o textuãl dã pesquisã. Mãs, bãsicãmente ãs idãs pãrã os ãcervos 

brãsileiros forãm concentrãdãs entre 2009 e 2010 e ãs pesquisãs no exterior forãm 

reãlizãdãs ão longo de todo o ãno de 2011 e iní cio de 2012, perí odo do estã gio no 

exterior reãlizãdo nã Universidãde de Columbiã, em Novã Iorque. Aindã em 2012, 

voltei ãos ãcervos brãsileiros mãis umã vez, depois de ãlterãr o plãno dã tese 

devido ã  consultã ãos ãcervos dos Estãdos Unidos.  

As experie nciãs de buscãr pistãs sobre os percursos de Pierson em seu pãí s 
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de origem fornecerãm um significãdo mãis ãmplo pãrã ã noçã o que eu tinhã de 

“etnogrãfiã de ãrquivos”, iniciãlmente voltãdã pãrã ãquelã situãçã o que envolve o 

estãr em um ãmbiente de bãixã umidãde, de temperãturã controlãdã, onde o uso 

do flãsh e  proibido e mãnuseãmos documentos ãmãrelãdos que se esfãrelãm em 

entre os dedos em contãto com ãs luvãs.    

Em pãrte, seguir o “ãrquivo etnogrã fico” de Pierson no exterior me obrigou 

ã visitãr cidãdes e instituiço es em que ele ãtuou ãfetãndo ã minhã sensibilidãde em 

relãçã o ã  imãgem que eu hãviã construí do ã respeito deste meu “informãnte”. E, 

neste sentido, poucãs experie nciãs forãm tã o mãrcãntes quãnto ãs minhãs viãgens 

pelo “deep South” e o perí odo em que pãssei em Fisk. Ali, ouvi fãlãr pelã primeirã 

vez em white trash e entendi que nãscer e crescer no interior do Kãnsãs nã o e  

ãpenãs um dãdo biogrã fico de notã de rodãpe .  

Ao construir um trãbãlho ãntropolo gico com um nãtivo cujã vidã jã  e  pãrte 

de um obituã rio, muito dã empãtiã e ãntipãtiã (pãrã nã o fãlãr em o dio ou desãmor) 

que ãcompãnhã ã relãçã o entre vivos e mortos, ãntropo logo e pesquisãdos, 

tãmbe m se fãz presente, ãindã que obviãmente de mãneirã unilãterãl. Neste 

processo de empãtiã e ãntipãtiã, ãs viãgens em buscã de documentos e fontes 

histo ricãs me ãjudãrãm no processo de “estrãnhãmento” dã imãgem que eu hãviã 

construí do de Donãld Pierson. E suã personã pãssou ã ter novos contrãstes pãrã 

mim nã o ãpenãs pelo que eu viã nãs sãlãs de documentos, mãs tãmbe m pelo o que 

eu pesquisãvã forã delãs; como no refeito rio de Fisk quãndo os ãlunos iniciãlmente 

incomodãdos com ã presençã de umã desconhecidã que eles considerãvãm brãncã 

gentilmente responderãm ãs minhãs perguntãs sobre o significãdo de umã black 

college, especiãlmente depois que concluí rãm que eu nã o erã nem negrã nem 

brãncã nem lãtinã, erã brãsileirã.   

Estã e outrãs experie nciãs em “cãmpo” forãm relevãntes pãrã ã 

considerãçã o do lugãr de Pierson entre duãs trãdiço es nãcionãis. Do mesmo modo, 

ser estrãngeirã nãs terrãs do meu informãnte pesquisãndo fontes e documentos 

forneceu certã distã nciã necessã riã pãrã pensãr ã ãtuãçã o de Pierson no Brãsil em 

perspectivã, principãlmente em relãçã o ãos Estãdos Unidos; e tãmbe m em relãçã o 

ã  suã e pocã e ãos seus contemporã neos. Sobre os ãcervos pesquisãdos, ãs fontes 

referem-se ãos documentos dos seguintes ãcervos institucionãis:  
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Fundo Donald Pierson / Arquivo Edgard Leuenroth da Unicamp – Campinas/SP 

Este é o principal arquivo no Brasil sobre Donald Pierson. O acervo é 

composto por pastas com documentos, cartas e vídeos e faz parte de um trabalho 

empreendido pela professora Mariza Corrêa no interior do projeto História da 

Antropologia no Brasil. A pesquisadora ainda foi a responsável por intermediar o 

recebimento dos documentos de Pierson ligados à sua atuação na ELSP para 

compor o Fundo Donald Pierson, doado ainda em vida pelo autor à Unicamp. O 

material disponível em microfilme com a reprodução de todos os documentos em 

papel está organizado em 77 pastas que somam aproximadamente 13 mil slides. 

Os documentos presentes neste Fundo dão conta basicamente do período de 

Pierson em São Paulo, do final dos anos de 1930 até a década de 1950, e são 

escassas as anotações pessoais e não há diários de campo ou diários pessoais. Os 

documentos tratam da atuação de Pierson como pesquisador, professor e editor, 

além de correspondências com brasileiros e estrangeiros. Em quase 13 mil 

microfilmes do Fundo Donald Pierson, chama a atenção o fato de não haver 

memórias pessoais, reflexões não acabadas sobre o processo de campo ou ainda 

relatos mais íntimos. Esta classificação dos materiais do Fundo empreendida pelo 

próprio Donald Pierson apresenta apenas os documentos profissionais, por assim 

dizer, sem maiores pistas sobre sua vida pessoal e suas atividades exercidas fora 

da pesquisa.  

 

- Centro de Documentação da Fundação Escola de Sociologia e Política – CEDOC 

/ FESP – São Paulo/SP 

A Fundãçã o dã Escolã de Sociologiã e Polí ticã e  detentorã do ãcervo dã 

Escolã Livre de Sociologiã e Polí ticã, que foi incorporãdã ã  Fundãçã o. O ãcervo estã  

depositãdo no CEDOC (Centro de Documentãçã o e Refere nciã) dã instituiçã o, no 

bãirro do Pãcãembu. Os documentos sob ã guãrdã dã FESP trãtãm dã histo riã dã 

Escolã, entre eles, progrãmãs de disciplinãs, currí culos em gerãl, mãteriãl 

institucionãl, provãs e exãmes de ãlunos, etc. O ãcesso ã este ãcervo e  restrito, pois 

ã documentãçã o ãindã estã  em processo de restãuro e cãtãlogãçã o. 
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- Documentos da Escola de Sociologia e Política / FESP (São Paulo/SP) 

Ale m dos documentos do CEDOC, forãm consultãdos os mãteriãis que estã o 

nã sede dã Escolã de Sociologiã e Polí ticã, no centro de Sã o Pãulo. A estes mãteriãis 

se somãm os resultãdos do projeto de digitãlizãçã o dã revistã Sociologia em projeto 

que ãtuei no Editãl MEC/CAPES/CNPq – A Sociologia em Revista.  

 

- Arquivo da Universidade da Flórida (Gainsville, Florida) 

Aindã em vidã, Pierson orgãnizou e doou seu ãcervo de mãnuscritos e notãs 

de pesquisã pãrã ã Universidãde dã Flo ridã. O mãteriãl se encontrã depositãdo no 

Fundo Donald Pierson Papers nã bibliotecã George A. Smãthers, nã cidãde de 

Gãinesville. O ãcervo totãlizã dez cãixãs contendo mãnuscritos, imãgens, entre 

outros documentos. Os mãteriãis dã o contã dã trãjeto riã profissionãl de Pierson 

reãlizãdã ã pãrtir de 1950, bãsicãmente no Me xico, Portugãl, e Estãdos Unidos. Sã o 

poucos os documentos sobre o perí odo brãsileiro ou ãnterior ã isso.  

 

- Arquivos da Smithsonian Institution (Washington D.C.) 

Os materiais sobre o convênio do Instituto de Antropologia Social (IAS), 

ligado à Escola de Sociologia e Política, e o Committee on Scientific and Cultural 

Cooperation estão na Smithsonian Institution que mantém a guarda dos 

documentos sobre o IAS no National Anthropological Archives and Human Studies 

Film Archives do National Museum of Natural History Smithsonian Institution. 

Dentre os documentos se destaca a série Records of the Institute of Social 

Anthropology Smithsonian Institution (1942-1952). 

 

- Arquivos da Fundação Rockefeller (Nova Iorque, Nova Iorque) 

Os arquivos da instituição (Rockefeller Foundation Record Groups) se 

encontram agrupados por países de atuação. No caso brasileiro, todos os 

documentos estão na série 305. Os materiais da época em que se firmaram os 

diferentes convênios entre a Escola de Sociologia e Política e a instituição 

americana, décadas de 1940 e 1950, estão reunidos nos grupos 1.1 (em especial 

Box 53 e Box 54) que abriga a documentação datada até o ano de 1954. De acordo 

com os anuários da instituição consultados na íntegra (1943, 1944, 1945) e 

diferentes documentos dos acervos brasileiros de quando a Fundação Rockefeller 
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foi responsável pela complementação de salários dos professores da Escola de 

Sociologia e Política, pela criação da biblioteca da instituição paulista e por 

conceder bolsas de estudo para os alunos da ELSP estudarem nos EUA, além de 

outros projetos. 

 

- National Archives (Washington D.C.) 

Dentre os ãrquivos do governo ãmericãno [The U.S. National Archives and 

Records Administration] destãcã-se ã seçã o Guide to Federal Records nã quãl e  

possí vel encontrãr os documentos referentes ã s ãtividãdes do State Department 

entre os ãnos de 1917 e 1981. Forãm consultãdos os documentos dã subseçã o 

353.5.7 Records of economic committees and conferences, referentes ã s ãtividãdes 

do Committee on Scientific and Cultural Cooperation, em que Pierson ãtuou em suãs 

pesquisãs reãlizãdãs no interior de Sã o Pãulo. 

  

- Arquivos da Universidade de FISK (Nashville, Tennessee) 

Os ãrquivos referentes ã  ãtuãçã o de Donãld Pierson em Fisk podem ser 

encontrãdos nãs seguintes coleço es e ãcervos: 

 

Charles Spurgeon Johnson Collections 

Duãs coleço es existentes sobre Chãrles Spurgeon Johnson (Johnson, Charles 

Spurgeon Collections), que nã e pocã erã diretor do Depãrtãmento de Cie nciã Sociãl. 

Chãrles Johnson foi tãmbe m o responsã vel pelã criãçã o do Race Relations Institute 

at Fisk, no quãl se vinculãrãm diversos pesquisãdores trãbãlhãndo com o temã de 

relãço es rãciãis, entre eles, Donãld Pierson e Ruth Lãndes com suãs pesquisãs 

sobre o Brãsil. As coleço es trãzem documentos sobre ã ãtuãçã o de Pierson no Race 

Relations Institute, de ãcordo com os cãtã logos do ãcervo.  

 

Robert Park Collection 

Compostã de umã coleçã o de documentos de Pãrk entre 1923 e 1942. A 

se rie e  compostã por corresponde nciãs, discursos, diã rios, cãdernos de cãmpo, 

ãlgumãs fotos de viãgens, recortes de jornãis, ãrtigos, mãteriãis utilizãdos em sãlã 

de ãulã, entrevistãs, dãdos de pesquisãs.  

As coleço es ãcimã se encontrãm nã seçã o Special Archives and Collections dã 
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Bibliotecã John Hope ãnd Aureliã E. Frãnklin de Fisk. Nã bibliotecã estã o outros 

documentos histo ricos dã instituiçã o como os ãnuã rios dã fãculdãde.   

 

- Arquivos da Universidade de Chicago (Nashville, Tennessee) 

 

Robert Redfield Papers 

O fundo Redfield trãtã dos ãnos em que o ãntropo logo estãvã ligãdo ão 

depãrtãmento de Antropologiã dã Universidãde de Chicãgo, desde meãdos dã 

de cãdã de 1920, quãndo ãindã erã um estudãnte de grãduãçã o, ãte  1958, fim de 

suã cãrreirã profissionãl nã instituiçã o. O iní cio dã documentãçã o se dã  no ãno de 

1928, quãndo Redfield se tornã professor dã instituiçã o. 

A seçã o “Arquivos Gerãis” representã ã mãior pãrte dessã documentãçã o, e 

ãindã e  complementãdã com extenso mãteriãl etnogrã fico coletãdo nã Ame ricã 

Centrãl, seus mãnuscritos, publicãço es e seus mãteriãis de ãulã. 

 

Louis Wirth Papers 

O ãrquivo e  compost por mãteriãis do perí odo em que Wirth se desvinculou 

dã Universidãde de Tulãne e retornou ã  Universidãde de Chicãgo em 1931 ãte  suã 

morte em 1952. A mãior pãrte dã coleçã o se ocupã de suã vidã profissionãl, dentro 

e forã dã universidãde. 

E  orgãnizãdo em seis se ries e dois ãdendos. I Corresponde nciã Gerãl; II 

Atividãdes Profissionãis e Orgãnizãço es; III Mãnuscritos e mãteriãl de Pesquisã; IV 

Universidãde de Chicãgo; V Artigos de Jornãis; e VI Adendos. 

 

Robert Park Papers 

Essa coleção é composta por material coletado no período de 1882-1979. 

Inclui correspondência pessoal e profissional, manuscritos, notas, artigos, material 

de aula, palestras, entrevistas, histórias de vida, cadernos, diários, bibiografia, 

artigos de alunos, matérias de jornais, cartazes e manuscritos, e caderno de 

anotações. A coleção foi organizada em cinco séries: I Material de Pesquisa; II 

Correspondência; III Cadernos e Materiais variados; IV Histórias de Vida; V 

Adendos. 
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O material sobre Robert Park foi recebido em dezembro de 1969 através de 

doação feita por Winifred Raushenbush (Sra. James Rorty), que os havia recebido 

de Everett Hughes. Há inclusive muitas anotações de ambos nos papéis do fundo. 

As anotações de Hughes são feitas geralmente a lápis e de Rauschenbush a caneta 

azul. 

A maioria dos papéis é da década de 1920, especialmente o período da 

Expedição na Costa do Pacífico. Há também material da época que Park trabalhou 

como secretário de Booker T. Washington no Tuskegee Institute, e considerável 

material dos cursos lecionados na Universidade de Chicago divulgados em jornais, 

materiais que são fontes de muitos livros e artigos que Park escreveu. 

*** 

Quãndo ãs fontes de pesquisã citãdãs ão longo do texto forem mãteriãis 

publicãdos em livro, perio dicos, teses, dissertãço es, etc, ãs refere nciãs serã o 

ãpresentãdãs de ãcordo com o sistemã ãutor dãtã ão finãl dã tese. E quãndo houver 

ã citãçã o de mãteriãis nã o publicãdos e/ou mãteriãis de ãcervos e ãrquivos, ãs 

refere nciãs contendo ã suã locãlizãçã o no ãcervo ou descriçã o serã o ãpresentãdãs 

em notã de fim de pã ginã. Os ãrquivos sã o ãpresentãdos nã formã de suãs siglãs e 

mãiores detãlhãmentos como cãixã, box, pãstã, folder, nu mero do documento, 

quãndo houver.  

 

FDP (Fundo Donãld Pierson) dã Unicãmp 

CEDOC (Centro de Documentãçã o e Refere nciã) dã FESP 

FESP (Fundãçã o Escolã de Sociologiã e Polí ticã) 

DPP (Donãld Pierson Pãpers) dã Universidãde dã Flo ridã 

ANMNH (Archives do Nãtionãl Museum of Nãturãl History) dã Smithsoniãn 

Institution 

RFR (Rockefeller Foundãtion Records)  

NA (Nãtionãl Archives) 

CSJ Fisk (Chãrles Spurgeon Johnson Collection) dã Universidãde de Fisk  

RP Fisk (Robert Pãrk Collection) dã Universidãde de Fisk 

 

  Aindã sobre ãs citãço es de trechos de trãbãlhos, tí tulos em lí nguã inglesã, ou 
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nomes de instituiço es ou projetos, ã opçã o foi ã de ãpresentãr o texto originãl, 

seguido de suã trãduçã o entre colchetes. No cãso de textos mãiores, ãpresento 

ãpenãs ã trãduçã o. Todãs ãs trãduço es, sãlvo quãndo indicãdo o contrã rio sã o 

minhãs.  
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Cãpí tulo 1: 
 

Robert Pãrk e seus ãlunos: 
Militã nciã polí ticã, conhecimento 

cientí fico e ãtivismo religioso 
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São Paulo, Escola Livre de Sociologia e Política, 1944. Donald Pierson (1900-

1995) publicava na seção Notas Sociológicas da revista Sociologia o obituário de 

Robert Ezra Park (1864-1944). Sob o título de Robert E. Park: Sociólogo 

Pesquisador, o objetivo do texto de treze páginas era apresentar ao público 

brãsileiro ã trãjetóriã de “um dos sociólogos mãis influentes deste século”, fãlecido 

em 07 de fevereiro daquele mesmo ano. Escrito em língua portuguesa, o obituário 

apresentava os estudos de Park, que mais do que professor ou orientador de 

Pierson, havia sido seu mentor intelectual. 

Ao tratar dos mortos, muitas vezes, os obituários falam mais sobre os vivos, 

ou ao menos, deixam entrever detalhes da relação entre os que aqui estão e os que 

já se foram. Se no mundo acadêmico as defesas de teses podem ser consideradas 

ritos de passagem que representam o reconhecimento dos intelectuais no interior 

de suas comunidades acadêmicas específicas, os obituários, ao indicarem o fim do 

ciclo da vida de um autor, não necessariamente representam a morte intelectual do 

ponto de vista do seu reconhecimento institucional.  

Ao contrário, um dos objetivos desta modalidade de texto é justamente 

indicar a vitalidade do pensamento de um intelectual, a permanência e a 

continuidade de suas ideias, a despeito de sua morte física. Assim, um obituário 

revela em muito a medida do reconhecimento de certo personagem por seus 

pares3. O caso do obituário de Park não é diferente. Ao tratar da vida do professor 

norte-americano, o texto fala mais da vida de Pierson – ou ao menos da parceria 

entre ambos – do que exclusivamente do percurso intelectual do primeiro.  

O obituário em questão foi publicado no volume 6, número 4, do ano de 

19444. Neste momento, a Sociologia erã ã revistã “oficiãl” dã Escolã Livre de 

Sociologia e Política, o que coincide com um dos períodos de maior destaque de 
                                                           
3 Neste complexo jogo de reconhecimento público do qual faz parte a política acadêmica, a tarefa de 
escrever um obituário é, via de regra, desempenhada mais pelos admiradores do que pelos 
dissidentes em relação às ideias e teorias dos falecidos. Assim como os apêndices de livros 
(introduções, agradecimentos, prefácios e posfácios) que normalmente são textos portadores de 
certo grau de reverência e respeito para com os autores principais, não é comum um obituário 
apresentar severas críticas para com o autor morto. De maneira inversa, podemos ver como as 
dissidências, as críticas, os ataques e disputas intelectuais têm lugar reservado em outros espaços 
de divulgação científica como eventos, por vezes resenhas de livros, artigos em jornais e outros 
tipos de exposição pública. 
4 As obras de autoria de Donald Pierson citadas ou não na tese são apresentadas como fontes de 
pesquisa em “Produção bibliográficã de Donãld Pierson”, no finãl deste volume. Estã seção trãz ã 
listagem de todos os textos publicados pelo autor em livros, revistas científicas e periódicos em 
geral. Os demais trabalhos de outros autores citados ou consultados estão reunidos no item 
“Referênciãs”. 
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Pierson na instituição. Ele havia criado três anos antes a seção de estudos Pós-

Graduados5, dirigia a divisão de Ciências Sociais atuando como diretor acadêmico 

da Escola e ainda exercia a função de editor da revista Sociologia e nela mantinha a 

seção Notas Sociológicas.  

Para falar de Park, Pierson traça o perfil de seu professor destacando 

qualidades e características que bem poderiam servir para definir também a si 

mesmo. Ou seja, Pierson descreve um projeto intelectual que não era exclusivo de 

Park, foi, na verdade, um projeto partilhado entre o professor de Chicago e vários 

dos seus alunos, inclusive o próprio Pierson. Ainda na abertura do obituário, ao 

justificar o lugar de Robert Park como um dos sociólogos mais importantes do 

século XX, Pierson enfatiza, 

 

Digo mais influentes com palavras pensadas, considerando não somente seu 
magistério, durante três décadas, em alguns dos principais centros 
mundiais de ensino e pesquisa em nosso campo, nem somente o fato de ter 
sido ele um scholar de reputação internacional, nem apenas as obras de 
primeira ordem que deixou, mas também aquilo que é, ao meu parecer, 
ainda mais importante – o fato de ter ele procurado, estimulado, 
compreendido, e desenvolvido, através de contatos pessoais, íntimos e 
prolongados, uma plêiade de sociólogos embrionários que, atualmente, 
estão levando a efeito pesquisas e ensinando de maneira fundamental as 
ciências sociais em diferentes partes do mundo (Pierson, 1944, p. 282 
[grifos do autor])  

 

A atuação profissional de Robert Park merecia destaque por aquilo que, no 

pãrecer de Pierson, foi ã tãrefã de formãr um conjunto de sociólogos “ãtrãvés de 

contãtos pessoãis, íntimos e prolongãdos” que posteriormente iriãm lecionãr e 

fazer pesquisas em diferentes países. E um dos maiores exemplos destes contatos 

de Park com seus alunos foi o próprio Donald Pierson que, como destacado no 

obituário, chegou a morar na companhia de sua esposa, Helen Batchelor (1906-

1994), na casa do professor e de sua esposa, Clara Cahill Park (1868-1950), o que 

fala de convivência e da amizade íntima.   

Um dos maiores objetivos de Park em relação aos seus alunos era, nas 

palavras de Pierson,  

 
                                                           
5 Não é possível apontar com precisão o mês da publicação dada à ausência de informações 
editoriais da revista. Sua publicação se deu com relativa dificuldade durante a Segunda Guerra, com 
atrasos ou suspensão de alguns números. É provável que o número que contém o obituário tenha 
sido lançado nos últimos meses de 1944. 



36 
 

conhecer de perto e profundamente suas habilidades, interesses e 
backgrounds e, através do planejamento pormenorizado de pesquisas 
relacionadas com essas habilidades, interesses e backgrounds, preparar, 
duma maneira básica e duradoura, research men sistemáticos e de 
“cãrreirã”, “moldãndo”, por ãssim dizer este novo tipo de criãturã de que 
existe ainda tão poucas no mundo inteiro, número na verdade bem 
insignificante, considerando-se a necessidade cada vez mais imperiosa, em 
nossos dias, de conhecimentos ainda mais fundamentais sobre a natureza 
humana e a atuação dos processos sociais (Pierson, 1944, p. 283) 

 

O trecho revelã, ãlém dã “influênciã” citãdã por Pierson, ã reunião de 

esforços para a realização de um projeto com um objetivo comum: formar 

sociólogos para atuarem em diferentes partes do mundo, que incluíam Estados 

Unidos, Canadá, Havaí, Alemanha, Índia, China, África do Sul, Brasil, México, entre 

os principais destinos dos deslocamentos. Ao olharmos no detalhe para a formação 

deste projeto, veremos que este inclui muitas viagens, cenários de grandes cidades 

em transformação, e elementos que são uma mescla de militância política, 

conhecimento científico e ativismo religioso. 

O que esse projeto evidencia são temas de pesquisas e viagens que se 

entrecruzam nas diferentes parcerias de Park e seus estudantes6. Os temas de 

pesquisas destacados por Pierson no mesmo obituário (op. cit.) fornecem uma 

competente síntese de tãl projeto intelectuãl; são eles: “1) relações de raça, 2) 

comportamento coletivo, 3) Ecologia Humana, 4) comunidade e sociedades 

urbanas, 5) personalidade (e outros aspectos da Psicologia Social), 6) o jornal 

(como instituição)”.  

O modo como o trabalho do professor e a convivência com ele contribuíram 

pãrã “moldãr” ã cãrreirã de ãlguns dos seus ãlunos revela a existência de laços 

profissionais e pessoais. Park representando uma espécie de figura paterna do que 

podemos chãmãr de um “clã” de ãntropólogos e sociólogos que se formãrãm sob 

sua orientação entre os anos de 1910 e 1940. Os herdeiros desta linhagem se 

espalhariam pelo mundo, atuando profissionalmente no Brasil, Havaí, México e no 

sul dos Estados Unidos, para citar apenas os destinos de alguns dos alunos mais 

próximos de Park como Donald Pierson, Brasil, Romanzo Adams (1868-1942), 

                                                           
6 No sentido aqui adotado, parceria diz respeito à reunião de esforços de alguns destes diferentes 
sociólogos/as e antropólogos/as para a construção de um projeto intelectual compartilhado.  
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Havaí, Andrew William Lind (1901-1988), Havaí, Robert Redfield (1897-1958), 

México e Charles Spurgeon Jonhson (1893-1956), sul dos Estados Unidos7.  

De maneira um pouco diversa da que estou tratando aqui, a noção de “clã” é 

enfatizada por Pierson no mesmo obituário ao relatar uma fala do antropólogo 

Robert Redfield pãrã quem Pãrk “foi, durãnte muitos ãnos, homem e pãi dos 

melhores e mais estimulantes [...] ocupando a posição fora do comum em nosso 

clã” (idem, p. 287). Neste cãso, ã referênciã à existênciã de um “clã” pãrã Redfield 

tem o sentido literal, já que ambos eram ligados por laços de parentesco depois de 

seu casamento com a filha de Park, a também antropóloga Margaret Lucy Park 

(1898-1977)8.  

A existência deste parentesco literal de Park com um de seus alunos não 

representou exatamente uma exceção, um caso único. As relações familiares de 

Park com seus alunos foram além dos laços de consanguinidade e representaram o 

estabelecimento de relações de parentesco também no plano simbólico. O papel de 

Robert Pãrk como líder de um “clã” descrito por seu genro, Robert Redfield, incluíã 

ainda entre os seus parentes próximos outros jovens cientistas que passaram a 

fazer parte da família depois de cumpridas suas respectivas obrigações e tarefas 

acadêmicas. 

Neste sentido, estã “fãmíliã”, em relãção ã quãl Pierson inclusive utilizãvã o 

termo “mãe” pãrã se referir à Clãrã Pãrk, nãs cãrtãs enviãdãs ão cãsãl9, se 

                                                           
7 O mapeamento destes alunos que formavam um círculo mais próximo ligado a Robert Park foi 
realizado considerando uma série de dados, tais como as informações biográficas de Park e suas 
correspondências, especialmente aquelas depositadas no acervo da Universidade de Fisk e da 
Universidade de Chicago. Além destes documentos, adotei como critério para definir estas parcerias 
os textos escritos por Park sobre as pesquisas de seus alunos publicados em forma de prefácios. 
Outro elemento relevante foram as visitas de Park a seus alunos no exterior e nos Estados Unidos 
quando estes estavam realizando trabalho de campo ou lecionando em outras instituições. No caso 
de Romanzo Adams e Andrew W. Lind, Park chegou a lecionar na Universidade do Havaí junto com 
eles. O mesmo com Charles S. Johnson no período em que Park trabalhou na Universidade de Fisk. O 
professor trabalhou ainda com outros alunos na China durante o período em que lecionou naquele 
país, como é o caso de Fei Hsiao-Tung (1910-2005), que teve os trabalhos publicados nos Estados 
Unidos pela filha de Park, Margaret Park Redfield (1916-1975).   

8 Conforme indica Wilcox (2004) na biografia sobre Redfield, Park assumiu o papel de uma figura 
paterna depois da morte do pai de Redfield e de seu casamento com Margaret. 

9 Ver em especial a carta datada de novembro de 1939, em FDP, rolo 02, pasta 23, n. 1229 a 1233. 
Em sua segunda estada no Brasil, Pierson relatava a seu ex-orientador seus planos de trabalho e 
impressões sobre o país; sobre São Paulo; suas pesquisas e o andamento de suas funções na Escola 
de Sociologia e Política. Apesar do tom formal e respeitoso das cartas, em que Park é tratado como 
doutor, Pierson se refere à Clãrã como “mom”, mãneirã íntimã e cãrinhosa em inglês para se referir 
à “mãe”. 
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assemelha ao próprio contexto da religião afro-brasileira estudada por ele na 

Bahia. De maneira análoga ao candomblé – em que as relações entre os adeptos da 

religião se estruturam a partir de uma complexa rede de hierarquia religiosa 

permeada por laços familiares, de amizade e de autoridade 10 –, este “clã” de 

intelectuais ligados por um parentesco simbólico, se constrói e se reforça por uma 

rede de laços e hierarquias acadêmicas, que incluem defesas de teses, iniciações no 

trabalho de campo, construção de perspectivas teóricas, escolhas metodológicas, 

defesas de certas convicções políticas, e em alguns momentos, até mesmo crenças 

religiosas.  

No interior deste “clã ”, ãs relãço es de trãbãlho e pessoãis se entrecruzãm, 

como dito. Dentre ãqueles mãis í ntimos, que formãrãm um cí rculo fãmiliãr ou 

quãse fãmiliãr estãvãm: Robert Redfield; ã pro priã Mãrgãret, filhã de Pãrk (ãtuãndo 

como ãssistente de pesquisã de Redfield); Donãld Pierson; Helen Joy Bãtchelor 

Pierson (ãtuãndo como ãssistente de pesquisã de Pierson); Chãrles S. Jonhson e 

suã esposã Mãrie Antoinette Burgette Jonhson (1892-1965) 11. 

Com exceçã o de Mãrgãret Pãrk, que teve suã educãçã o formãl em 

ãntropologiã nã Universidãde de Chicãgo12, ãs outrãs mulheres deste grupo nã o 

erãm socio logãs ou ãntropo logãs com formãçã o especiãlizãdã, mãs ãtuãvãm nãs 

pesquisãs de seus mãridos. Nã o rãro, temos neste momento exemplos de cãsãis de 

                                                           
10 Ao se inserir nos terreiros de candomblé de Sãlvãdor como “ogã”, Pierson se deparou com um 
sofisticado sistema de hierarquias sociais que se estrutura a partir de uma complexa rede de 
relações sociais, tal qual descrito em seu livro O candomblé da Baia (1942). Neste sistema, mostra 
ele, os “iniciãdos” fãzem pãrte de um sistemã de pãrentesco orgãnizãdo em fãmíliãs simbólicãs em 
que os líderes religiosos de cãdã templo, ã mãe simbólicã, “mão de sãnto” ou o pãi simbólico, “pãi de 
sãnto” ocupãm o topo dã hierãrquiã de cãdã comunidãde estruturãdã em torno dãs “cãsãs” e 
“terreiros”.  

11 Principalmente as cartas pessoais de Robert Park, Clara Cahill, Donald Pierson, Helen Batchelor, 
Robert Redfield, Margaret Lucy Park, e mesmo de Charles S. Johnson e Marie Antoinette Burgette 
revelam a existência de laços pessoais nos quais Robert Park aparece como figura paterna para os 
pesquisadoras e pesquisadores ligados a ele. Pelos registros de memória disponíveis, é possível 
perceber a existência de estreitas relações pessoais perpassadas por relações de trabalho.  
12 Conforme constam nas informações biográficas do Guide to the Margaret Park Redfield Papers 
1916-1975 no Special Collections Research Center da Universidade de Chicago, os trabalhos de 
Margaret Park Redfield foram baseados no trabalho de campo realizado por ela e o marido nas 
localidades de Tepoztlan, Dzitas, and Chan Kom, no México. Seguindo os passos de Park, ela e 

Redfield viajaram à China entre 1948-1949 para trabalharem com Fei Hsiao-Tung, antropólogo 
chinês que havia estudado antes com Park e Malinowski. Depois da morte de Redfield, em 1958, ela 
reuniu os trabalhos dele em dois volumes Human Nature and the Study of Society (1962) e The 
Social Uses of Social Science (1963). 
http://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.PARKRED 

 

http://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.PARKRED


39 
 

pesquisãdores, normãlmente o mãrido ãtuãndo como pesquisãdor principãl e ã 

mulher como suã ãssistente de pesquisã ou oferecendo ãpoio pãrã ã reãlizãçã o do 

trãbãlho. Isto se tornã mãis comum ãindã no cãso de pesquisãs que incluí ãm 

viãgens com grãndes deslocãmentos geogrã ficos e/ou longãs estãdãs em cãmpo. 

Sã o estes os cãsos dos Redfield, dos Pierson, dos Pãrk, ã exemplo de outros cãsãis 

reãlizãndo pesquisãs em universidãdes ãmericãnãs neste contexto13. 

Neste projeto, o ideal de expansão da sociologia no mundo foi perseguido 

por Robert Park de acordo com parâmetros muito próximos de um tipo de atuação 

missionária cristã. Como discutirei ao longo do capítulo, Park fez da formação de 

novos profissionais para atuarem em diversas partes do mundo sua profissão de fé 

e, para isso, teve Donald Pierson como um de seus discípulos mais aplicados. 

Para compreender este lugar de Park como o chefe de um clã em atividade 

missionária pela sociologia e antropologia no mundo, escolhi tratar no detalhe 

alguns aspectos da trajetória deste personagem, com foco no período anterior a 

sua transferência para a Universidade de Chicago e o processo de sua inserção 

naquela instituição. Assim, ainda que tenha Donald Pierson como protagonista e 

uma espécie de informante privilegiado para a compreensão das cenas aqui 

descritas, inicio o capítulo tratando de alguns elementos da formação da carreira 

de Park que, a meu ver, são fundamentais para a compreensão da montagem deste 

projeto coletivo.  

Sobre Robert Park muito já foi escrito, no entanto, a maior parte de seus 

comentadores destaca a importância de sua atuação como jornalista 

(enfatizando aí, principalmente, o papel desta experiência nas suas pesquisas 

sobre a cidade), entretanto, pouco sabemos sobre suas atividades missionárias 

no sentido estrito – que são chave para entender suas pesquisas no campo das 

relações raciais. Como veremos a seguir, religião e sociologia se tornam muito 

próximas em termos institucionais nos nascentes departamentos das 

universidades nos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX. Ao sublinhar 

                                                           
13 E  clãro que este ãrrãnjo de trãbãlho nã o e  umã exclusividãde dãs universidãdes ãmericãnãs como 
mostrã o livro de Mãrizã Corre ã Antropólogas & Antropologia (2003). Mãs, sobretudo no cãso norte-
ãmericãno, e  emblemã ticã ã experie nciã dos Lynd ão desenvolver um dos trãbãlhos inãugurãis dos 
chãmãdos “estudos de comunidãdes”. Robert Stãughton Lynd (1892-1970) ãnd Helen Merrell Lynd 
(1896-1982) reãlizãrãm umã se rie de pesquisãs nã cidãde ãmericãnã de Muncie, no estãdo de 
Indiãnã. Os trãbãlhos forãm publicãdos nã formã de duãs monogrãfiãs: Middletown: A Study in 
Modern American Culture, publicãdã em 1929 e Middletown in Transition: A Study in Cultural 
Conflicts, publicãdã em 1937.  
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estes elementos na formação de Park procuro delinear alguns aspectos que 

fãlãm dã formãção deste “clã” de ãlunos e colãborãdores e, consequentemente, 

como as pesquisas de Pierson se inserem em uma rede política e religiosa.  

Deste itinerário trilhado por Park, destaco a importância da tradição do 

pensamento alemão em sua formação; sua orientação religiosa; as bases para um 

modelo de pedagogia no interior do pragmatismo americano; os caminhos e 

descaminhos da construção de sua atuação política em torno das atividades 

missionárias na África e nos Estados Unidos; entre outros elementos.  

De maneira similar, posteriormente trato de alguns aspectos do percurso de 

Donald Pierson até a Universidade de Chicago. No segundo item, exploro alguns 

elementos que são relevantes para o entendimento do lugar de Pierson enquanto 

estudante da Universidade de Chicago. Para tanto, seu perfil é posto ao lado de 

outros alunos da mesma instituição estudando com Park e Ernest Watson Burgess 

(1886-1966) e que são “treinãdos”14 para desenvolver as pesquisas que ficariam 

conhecidas por formar a Escola de Chicago de sociologia. Assim, destaco que a 

proximidade entre estes estudantes se dava não apenas em relação aos temas, 

orientações e objetos de pesquisa, mas também em relação à constituição de um 

perfil muito similar formado, em grande parte, por alunos do sexo masculino, 

negros, filhos de imigrantes, advindos de comunidades rurais ou de áreas pobres 

da cidade.    

Após esta montagem de datas, acontecimentos, fatos, personagens e cenas, 

analiso como o Brasil começa a fazer parte deste projeto coletivo investigando as 

condições em que a parceria entre Park e Pierson começa a se delinear ainda na 

Universidade de Chicago. Neste momento, para Donald Pierson, os mapas eram 

apenas esboços e vagos os planos de viagens; os temas estavam em formação e as 

colaborações ainda em fase de construção.  

Este projeto não é aqui abordado de maneira teleológica; ao traçar um 

caminho que tem como destino final a atuação de Donald Pierson no Brasil, 

especialmente em São Paulo, busco investigar as tensões, as aproximações, os 

afastamentos, as mudanças de rotas, as incongruências, as disputas, os limites e as 

                                                           
14 A ideiã de “treino” será discutida no capítulo 2 ao tratar do primeiro período de Pierson na 
Universidade de Fisk.   
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expectativas deste projeto partilhado tratando-o também como espaço de 

pluralidade, divergências, impossibilidades e experimentações.  
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1.1. As cidades de Robert Park: 
O esboço de uma profissão de fé 

  

No caso de Robert Park, a construção de um caminho que parece ter como 

destino final bem calculado o seu lugar como principal liderança no Departamento 

de Sociologia e Antropologia de Chicago se mostra mais próxima a uma sucessão 

de acontecimentos fortuitos do que orientada por qualquer lógica previamente 

conjeturada. A despeito de ter sido professor bem sucedido, a trajetória de Park 

apresenta uma série de acontecimentos-chave que representaram significativas 

mudanças no seu direcionamento; verdadeiros pontos de virada em uma aventura 

que inclui muitas viagens, cenários de grandes cidades em transformação, entre 

elas, Berlim, Nova Iorque, Chicago, Boston, Detroit.  

Robert Ezra Park15, nascido em 14 de fevereiro de 1864 em Harveyville, no 

estado da Pensilvânia, se mudou ainda pequeno com a família para o estado de 

Minessota. A série de viagens que seriam realizadas por Park ao longo da vida 

começou quando ele fugiu de casa aos 18 anos para trabalhar em um circo16. Tal 

predileção pelo mundo circense parece coerente quando Matthews (1977, p. 3) 

destaca o gosto de Park pelas dime novels17, livrinhos baratos de aventura, 

considerados de gosto duvidoso por seus professores da escola. De fato, este não 

era o tipo de literatura considerada adequada para um menino branco de classe 

média protestante de Red Wing, Minessota, cidade às margens do Mississipi em 

uma região de maioria branca, com forte presença de imigrantes alemães, 

noruegueses e suecos. Ainda mais quando ele estava sendo educado para assumir 

os negócios da família no ramo alimentício dirigidos por seu pai (que havia sido 

soldado na Guerra Civil) e por sua mãe, professora em uma escola primária.  

                                                           
15  Sobre a sua trajetória e biografia há uma série de trabalhos mais extensos, a exemplo dos livros 
de Fred Matthews (1977), Winifred Raushenbush (1979), Barbara Ballis Lal (1990) e Rolf Lindner 
(1996). Mas, com exceção dos trabalhos de Matthews e Raushenbush que apresentam informações 
mais detalhadas sobre o período anterior a Chicago, a quase totalidade desta produção tem como 
foco a sua atuação na Universidade de Chicago. Isso explica a ênfase aqui presente nestes dois 
últimos autores para a construção da presente análise. 

16 Os detalhes da fuga para o circo são relatados por Raushenbush (1979, p. 9). 

17 Os chamados dime novels são um tipo de livro de ficção barato de aventura. São assim chamados 
por custar neste período dez centavos de dólar, ou dime, como é chamada a moeda deste valor.  
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Diante das notas ruins de Park e do fato dele ter se graduado na high school 

entre os últimos lugares de sua turma, em 1882, seu pai decidiu que ele não 

ingressaria no ensino superior. Sem o apoio da família e sem dinheiro, Park saiu de 

casa, passando a integrar um grupo de trabalhadores de estradas de ferro durante 

os meses das férias escolares. Com o salário começou a cursar a Universidade de 

Minnesota por conta própria. Segundo Raushenbush (1979), apesar das economias 

obtidas de cinquenta dólares com o trabalho na ferrovia (uma quantia considerada 

alta para a época) e seu novo trabalho como cuidador do cavalo do presidente da 

Universidade, Park passou fome por vários meses.  

Park permaneceu na Universidade de Minnesota por um ano e, como 

pretendia ser engenheiro, estudou basicamente ciências, botânica, química e física. 

Ao término do primeiro ano, após reatar as relações com seu pai, ele não apenas 

abandonou a carreira de engenharia e a formação obrigatória em ciências, mas 

também se mudou para outra Universidade e cidade. Com o apoio do pai18, 

incluindo recursos financeiros, iniciou seus estudos em filosofia na Universidade 

de Michigan (idem, p. 11).   

Matthews (idem, p. 4-5) descreve a Universidade de Michigan neste 

momento (1883), como uma das escolas de maior prestígio nos Estados Unidos, 

atrás apenas da Universidade de Harvard. No departamento de Filosofia, a maioria 

dos professores havia estudado na Alemanha – o que tornava a escolha de Park 

pelos cursos de Alemão e Filosofia coerente com o ambiente intelectual daquela 

instituição. Foi em Michigan que ele começou a estudar com o filósofo e pedagogo 

americano, John Dewey (1859-1952), que marcou seu primeiro contato com os 

temas da nascente sociologia europeia da época.  

Quando Park e Dewey se conheceram, em 1884, o aluno estava com 20 anos 

e o professor com 25. Os cursos na Universidade de Michigan foram a primeira 

experiência de Dewey como professor universitário, logo após o doutorado recém-

finalizado na Universidade John Hopkins. Neste tempo, Dewey também estava em 

processo de construção da carreira e ainda não havia publicado nenhum dos seus 

                                                           
18 Apesãr deste primeiro rompimento com os pãis, Pãrk depois receberiã grãnde ãpoio finãnceiro dã 
fãmí liã pãrã prosseguir suã cãrreirã ãcãde micã, como trãtãrei ãdiãnte. Mãs e  importãnte notãr que ã 
decisã o do pãi em custeãr ã grãduãçã o de Pãrk so  se concretizou ãpo s ele ter mudãdo tãnto de curso 
quãnto de universidãde ão se trãnsferir pãrã umã instituiçã o que seu pãi julgãvã mãis promissorã.  



44 
 

trabalhos que mais tarde o tornariam um dos mais importantes nomes do 

pragmatismo norte-americano.  

É exatamente no período de Park em Michigan (1983-1986/87) que Dewey 

escreve seus primeiros textos; lembremos que o trabalho inaugural de Dewey, 

Psicologia seria publicado, em 1887, sendo o primeiro de uma lista de mais de 

trinta livros. Com base nas formulações de Charles Sanders Pierce (1839-1914) e 

William James (1842-1910) desenvolvidas a partir de 1878, Dewey defende a 

perspectiva de que a filosofia deveria ser um instrumento prático para a resolução 

dos problemas da vida cotidiana. Com foco na reforma da educação, adotaria uma 

perspectiva de que problemas filosóficos não deveriam tratar de questões 

abstratas e sim de aspirações humanas comuns ao nosso dia-a-dia19.  

No processo de construção desta perspectiva, assumidamente influenciada 

por William James, os dois primeiros cursos oferecidos por Dewey em Michigan se 

concentram sobre o pensador positivista Herbert Spencer (1820-1903) e sobre 

temas da psicologia experimental, uma novidade para época20. A julgar pela 

temática das disciplinas, Dewey não era apenas um professor jovem (pertencendo 

à mesma geração de seus alunos), mas também tratava de tópicos e questões 

atuais para a época, ao invés de se dedicar a temas mais clássicos da Filosofia, 

como a maioria de seus colegas.  

Spencer, por exemplo, era um autor contemporâneo, ainda vivo quando dos 

cursos de Dewey. Tão vivo que acabara de publicar naquele mesmo ano um de seus 

principais livros O Homem contra o Estado (1884), obra que se tornaria o grande 

marco do chamado darwinismo social, ao aplicar a teoria evolucionista de Darwin 

ao estudo das sociedades humanas. Ainda que as bases deste pensamento possam 

ser atribuídas ao próprio Darwin, é com Spencer que a ideia de que grupos 

humãnos e sociedãdes evoluiriãm ãtrãvés de processos de “competição” e 

“conflito” se tornãriã difundidã nos meios intelectuãis dã épocã21.  

                                                           
19 É de autoria do próprio Dewey um balanço crítico sobre o pragmatismo norte-americano com 
referências aos trabalhos de Pierce e James. O artigo O desenvolvimento do pragmatismo americano 
foi publicado originalmente em 1922 em francês e depois passou a fazer parte do Filosofia e 
civilização (Philosophy and civilization), publicado em 1931. A tradução deste artigo está disponível 
em língua portuguesa em http://www.scielo.br/pdf/ss/v5n2/a05v5n2.pdf 

20 A indicação das disciplinas de Dewey cursadas por Park é apresentada por Matthews (1977). 

21 Para uma análise das ideias e teorias de Charles Spencer em seu contexto, ver o trabalho Equal 
Freedom and Utility: Herbert Spencer's Liberal Utilitarianism (Weinstein, 2006). 

http://www.scielo.br/pdf/ss/v5n2/a05v5n2.pdf
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Aliás, são exatamente os conceitos de “competição” e “conflito” – acrescidos 

de “ãssimilãção” e “ãcomodãção” – que anos mais tarde forneceriam as bases para 

a construção da teoria da Ecologia Humana desenvolvida por Park. De acordo com 

essa teoria – fortemente presente nos estudos da Escola de Chicago, entre as 

décadas de 1910 e 1930 – os indivíduos se organizam no espaço de modo 

espontâneo e inconsciente, por meio de “processos de competição”. Destã 

orgãnizãção primeirã surgiriãm “comunidãdes”, grupos que hãbitãm um dãdo 

espaço. E das relações no interior destes grupos, por sua vez, os indivíduos se 

organizariam por partilhar experiências, atitudes e pontos de vista relativamente 

comuns que os manteriam próximos em termos espaciais e os diferenciariam de 

outros grupos mais distantes distribuídos no espaço22. 

Mas na relação entre Dewey e Park na Universidade de Michigan, professor 

e aluno dividiram não apenas a predileção pelo positivismo e o entusiasmo pelo 

evolucionismo; Dewey ofereceu também a Park a possibilidade de conciliar 

religião e conhecimento científico de maneira harmoniosa. Assim como Park, 

Dewey era um homem religioso para quem "a crença não é um privilégio, mas um 

dever – de modo que tudo o que não é de fé é pecãdo”23. Apesar disso, a 

perspectiva de que a explicação científica dos fenômenos sociais deveria se afastar 

da teologia e da metafísica não se apresentava de modo conflitante com suas 

crenças pessoais na existência de Deus24.      

Para termos uma noção do entusiasmo de Park com as ideias de Dewey, 

Matthews (op. cit, p. 7), indica que dos dez cursos selecionados por Park para 

                                                           
22 A Ecologia Humana seria ainda a base da sociologia praticada por Pierson tanto em seus 
primeiros trabalhos sobre o Brasil como o estudo de relações raciais na Bahia, quanto em seus 
trabalhos mais tardios, a exemplo de seus estudos urbanos em São Paulo, os estudos rurais em 
Araçariguama e o conjunto de pesquisas do projeto do Vale São Francisco.  Um dos trabalhos mais 
importantes sobre a Ecologia Humana em língua portuguesa é o livro organizado por Pierson, 
Estudos de Ecologia Humana ([1948] 1970). O volume é dividido em quatro partes. Nas três 
primeiras, Pierson reúne uma série de trabalhos teóricos que definem a Ecologia Humana e seu 
campo de estudos (com textos de Park, McKenzie, Wirth, e outros) e ainda textos relacionados aos 
principais conceitos relacionados à Ecologia Humana. Na quarta parte são apresentadas pesquisas, 
em sua maioria, realizadas nos Estados Unidos, definidas como estudos ecológicos.     
23 Este é o trecho do primeiro discurso de Dewey intitulãdo “A obrigãção de Conhecimento de 
Deus" como membro da Student Christian Association (SCA) da Universidade de Michigan quando 
do início de suas atividades na Universidade (apud Walker, 1997) 
http://michigantoday.umich.edu/97/Sum97/mta1j97.html.  
http://michigantoday.umich.edu/97/Fal97/mt13f97.html 

24 O artigo Auguste Comte and the American Reformed Theologians (Cashdollar, 1978) discute a 
maneira paradoxal pela qual as teorias do autor francês foram assimiladas pelos pensadores e 
reformadores sociais religiosos nos Estados Unidos.  

http://michigantoday.umich.edu/97/Sum97/mta1j97.html
http://michigantoday.umich.edu/97/Fal97/mt13f97.html
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compor seu currículo de graduação no Departamento de Filosofia da Universidade 

de Michigan, seis foram ministrados por Dewey. Os tópicos das aulas: lógica 

formal, psicologia empírica, psicologia especulativa; Kant, Platão e Spencer. Nas 

aulas, Dewey foi ainda responsável por apresentar a Park novos temas de pesquisa. 

Com Dewey, Park começou a investigar assuntos relacionados à mídia, 

comunicação e opinião pública – questões que estariam entre os seus principais 

temas, a exemplo dos trabalhos The Natural History of the Newspaper [A História 

Natural do jornal] (1923); The Immigrant Community and Immigrant Press [A 

comunidade imigrante e a imprensa imigrante] (1925); Urbanization as Measured 

by Newspaper Circulation [Urbanização como medida pela circulação do jornal] 

(1929); Newspaper Circulation and Metropolitan Regions [Circulação de jornais e 

regiões metropolitanas] (1933); News as a Form of Knowledge: A Chapter in the 

Sociology of Knowledge [Notícias como uma forma de conhecimento: um capítulo 

da Sociologia do Conhecimento] (1940); News and the Power of the Press [Mídia e o 

poder da imprensa] (1941); Morale and the News [Moral e Mídia] (1941)25.   

Além de tema de pesquisa, o interesse cada vez maior pelo papel da 

imprensa nos Estados Unidos levou Park às suas primeiras experiências como 

jornalista com incentivo de Dewey, ainda no período de Michigan26. Estas 

experiências foram fundamentais para a escolha da carreira de repórter. Foi o 

próprio Dewey que apresentou Park ao jornalista Franklin Ford, auxiliar na nova 

carreira de jornalista, iniciada por Park em 1887 e exercida por mais onze anos, até 

189827. Assim, após ter estudado filosofia em uma das instituições mais 

prestigiadas do país, Park, então com 23 anos, começou a trabalhar como repórter.  

De acordo com Matthews (1977, p. 18), logo após concluir a faculdade, ele 

teria recusado uma oferta de emprego como professor na cidade em que cresceu, 

Red Wing, a mesma em que sua mãe era conhecida como professora. A recusa do 

magistério nestas condições representa não apenas um novo conflito com os 

                                                           
25 Ver o anexo com as obras de Robert Park. 

26 Ver em Matthews (p. 6) as primeiras experiências de Park como editor do jornal universitário 
Argonaut criado e editado por Park na Universidade de Michigan. 

27 Ainda que esteja tratando aqui do período de formação de Robert Park, a sua relação com Dewey 
foi muito além do período aqui em foco na Universidade de Michigan, na década de 1880. Os 
caminhos destes dois homens se cruzariam ainda mais algumas vezes e, de certo modo, é possível 
encontrar vários paralelos entre a carreira de Park e a de Dewey, ambos mais tarde ligados à 
Universidade de Chicago, como tratarei no próximo item. 
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planos traçados pelos pais, mas significa a escolha de uma ocupação de pouco 

prestígio social, como a de repórter, em detrimento de outra com relativo status 

social, a de professor. Como enfatiza outro biógrafo de Park, Rolf Lindner (1996, p. 

33-34), a carreira de jornalista neste momento não gozava de grande 

reconhecimento social, além de oferecer pouquíssimo retorno financeiro.  

Lindner (idem) trata de maneira minuciosa as experiências de Park como 

repórter nos onze anos em que ele escreveu sobre os acontecimentos da vida 

urbana de Chicago, Mineapólis, Denver, Detroit e Nova Iorque. É neste momento de 

trabalho como jornalista que ele se liga novamente a um circo, viajando e atuando 

na área de divulgação e publicidade dos espetáculos, como afirma Matthews 

(1977).  

Lindner (op. cit., p) toma a atuação como jornalista para cunhar a 

designãção “sociólogo como editor dã cidãde”, de modo ã se referir ão 

desenvolvimento da sociologia urbana praticada por Park em Chicago. Segundo o 

autor, foi o convívio com os tipos exóticos circenses, a experiência da cobertura 

jornalística dos crimes ocorridos nas grandes cidades, as notícias dos 

acontecimentos ocorridos nos pontos ilegais de apostas, nas casas de ópio, nos 

bordéis e outros locais de prostituição, crime e delinquência, sobretudo de Nova 

Iorque, que teria orientado a construção dos temas das pesquisas sociológicas de 

Park. 

Mas nesta época, início de 1890, Park ainda estava longe da Universidade de 

Chicago e acontecimentos de sua vida revelariam outra série de desvios de rota. De 

acordo com Matthews (op. cit.), o relacionamento com a artista Clara Cahill (1868-

1950), que ele conheceu em 1892, teria sido um fator decisivo na escolha de uma 

carreira de maior prestígio social e de maior retorno financeiro. Afinal, Clara era 

filha mais velha de uma família influente politicamente no meio norte americano; 

seu pai, Edward Cahill, era juiz da Suprema Corte de Michigan. As memórias de 

Park retratam Clara como uma mulher extremamente culta e aristocrata, mais 

culta que ele próprio (Matthews, p. 12-13). O casamento aconteceu em 1894, e nos 

primeiros cinco anos de vida em comum, o casal teve três de seus quatro filhos. 

Depois do casamento, Clara construiu uma respeitável carreira como artista e se 
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tornou uma conhecida ativista pelos direitos das mulheres com vários artigos 

publicados sobre política (Traverso, 2003)28. 

Mesmo passados alguns anos da união, o casal continuava a depender 

financeiramente das famílias, já que Park trabalhava como repórter em uma 

condição instável e pouco rentável. Esta situação fez com que ele abandonasse a 

carreira de jornalista para tentar retomar a carreira de filósofo, para a qual se 

formara. Mais uma vez, a proposta de custear os estudos de Park partiu de seu pai 

que financiou os dois anos de seus estudos em Harvard, entre 1898 e 1899. Nesta 

instituição, considerada o centro mais importante da área nos Estados Unidos da 

época, Park começa a cursar o mestrado em Filosofia com o intuito de estudar 

mídia e opinião pública. É com a ajuda financeira de seu pai, Hiram Asa Park, que 

Robert e sua família se mudam para Boston.  

De acordo com Matthews (op. cit., p. 32-33), dentre os debates intelectuais 

travados em Harvard, o que mais teve impacto na formação de Park foi o com o 

filósofo americano William James. Não por acaso, as perspectivas intelectuais de 

James e Dewey estavam próximas. James havia sido professor de Dewey, e Dewey, 

mais do que aluno, era uma espécie de discípulo de James. Com formação em 

medicina, James começou a lecionar Psicologia Experimental em Harvard na 

década de 1870. E algumas décadas depois era considerado um dos nomes 

importantes da Psicologia moderna nos Estados Unidos e um dos mais importantes 

expoentes do pragmatismo.  

Para Matthews (op. cit), o impacto das aulas e das trocas intelectuais com 

James resultou em um novo direcionamento na trajetória de Park; o contato com 

as ideias de James foi responsável pelo afastamento de Park da área da Filosofia e 

pela maior aproximação das Ciências Sociais, processo de algum modo já delineado 

com os cursos de Dewey. James, que havia estudado medicina em Berlim na década 

de 1860, depois de ter cursado teologia em Harvard, foi ainda o responsável por 

despertar em Park o interesse em continuar os estudos na Alemanha. 

Há ainda outro elemento não destacado pelos comentadores ou biógrafos 

de Park sobre as relações com William James, mas que fornece pistas para 

                                                           
28 Sobre os trabalhos publicados por Clara, ver o capítulo de Susan Traverso sobre as políticas de 
bem-estar voltadas para mulheres em Boston na década de 1910. Sobre o casamento de Clara e 
Park com foco nas diferenças políticas e ideológicas entre ambos, ver o artigo de Mary Jo Deegan 
(2006).   
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refletirmos sobre o papel das viagens no trabalho e trajetória de Park, 

especificamente sobre sua aproximação com o Brasil. No momento em que 

lecionava em Harvard, William James já havia trabalhado no Brasil quando, aos 23 

anos, integrou a Expedição Thayer, comandada pelo naturalista suíço radicado nos 

Estados Unidos, Louis Agassiz (1807-1873), entre os anos de 1865 e 1866. Nesse 

sentido, não deixa de ser interessante notar que justamente o tema de pesquisa 

desenvolvido por Pierson no Brasil (por sugestão de Park), exatos setenta anos 

depois da viagem de William James ao Brasil, esteja intimamente relacionado ao 

tema de pesquisa da Expedição Thayer 29.  

Ainda que não seja possível aprofundar as ligações de William James e 

Robert Park envolvendo o Brasil como destino de viagens de campo, é importante 

mencionar a importância desempenhada por James na definição dos destinos das 

viagens de estudos de Park. Após terminar seu mestrado em 1899, experiência da 

qual muito pouco se sabe a respeito, Park decidiu seguir a mesma trilha que seu 

professor (James) em direção à Europa para continuar ali sua formação. Se 

Harvard neste tempo era o centro mais importante da Filosofia na América, a 

viagem para a Europa representava a aproximação com o centro mais importante 

da filosofia ocidental de todo o globo: a Alemanha. 

Mais uma vez com o respaldo financeiro de seu pai, Park na companhia de 

Clara e os três filhos, Edward Cahill Park (1895-1967), Theodosia Warner Park 

(1896-1985) e Margaret Lucy Park (1898-1977)30 se mudaram para a Alemanha, 

em 1899. O primeiro destino institucional de Park foi a Universidade de Berlim, 

onde permaneceu por apenas um semestre. Neste tempo, entre seus professores 

estavam o filósofo e educador alemão Friedrich Paulsen (1846-1908), o filósofo e 

sociólogo alemão George Simmel (1858-1918). 

Da mesma forma que Park e Dewey, Park e Simmel pertenciam à mesma 

geração (em 1899, Simmel estava com 41 anos e Park com 35 anos). Assim como 

Dewey quando professor de Park em Michigan, Simmel ainda não era um 

intelectual conhecido; em 1899, não havia ainda publicado nenhum dos seus 

                                                           
29  A expedição, cujos destinos eram as cidades do Rio de Janeiro, Belém, e Manaus, tinha como 
objetivo registrãr fotogrãficãmente os diferentes tipos rãciãis brãsileiros, ã sãber, os “tipos rãciãis 
puros” e “mistos e híbridos ãmãzônicos”. Sobre ela cf. Travels and Science in Brazil: Charles Darwin, 
Louis Agassiz, and William James. ReVista (Cambridge, Mass.), v. VIII, p. 34-37, 2009. 

30  O quarto filho do casal, Robert Hiram Park, ainda não era nascido nessa época. 
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principais trabalhos em livros e ensaios, como por exemplo, Über soziale 

Differenzierung [Da diferenciação social], 1890; Philosophie des Geldes, [A Filosofia 

do Dinheiro], 1900; a Die Großstädte und das Geistesleben [A metrópole e a vida 

mental], de 1903; Soziologie [Sociologia], 1908.   

No que diz respeito ao contato de Park com Dewey e depois com Simmel, 

em momento de construção das carreiras para todos eles, trata-se de experiências 

em que se observam proximidade, convivência e amizade. Park não se tornaria 

exatamente um discípulo desses mestres, mas ele seria marcado pelas orientações 

de todos eles em função das suas indagações, perspectivas de mundo, 

direcionamentos de carreira, temas de pesquisas, predileções teóricas e escolhas 

metodológicas. Cabe destacar que o encontro com Simmel representa para Park o 

único contato com a sociologia no ensino formal. Até então seus interesses pela 

disciplina eram mais tangenciais e a partir de cursos e leituras vindas da psicologia 

ou da filosofia. É neste semestre com Simmel na Universidade de Berlim que Park 

estuda teoria sociológica, e o faz com um sociólogo-filósofo31. Somado ao contato 

com Simmel, o período de Park na Alemanha foi marcado por outras trocas 

intelectuais igualmente importantes para a guinada na sua carreira em direção à 

sociologia. Além de Simmel, é preciso destacar também o filósofo Wilhelm 

Windelband (1848-1915), célebre professor de Max Weber (1864-1920). Foi 

seguindo as pistas deste professor que Park se transferiu para a Universidade de 

Strasbourg, em 1900, lá permanecendo por um semestre. E naquele mesmo ano, 

quando Windelband passou a lecionar na Universidade de Heidelberg, Park o 

acompanhou até esta instituição como seu orientando de doutorado.     

O resultado dos quatro anos de estudos de Park na Alemanha se 

materializou na tese de doutorado Masse und Publikum: Eine methodologische und 

soziologische Untersuchung [Massa e Público um estudo metodológico e 

sociológico] defendida sob a orientação de Wilhelm Windelband na Universidade 

de Heidelberg, no Departamento de Filosofia, no ano de 1903. Com isso, Park 

obteve o título de doutor aos 40 anos, idade considerada avançada para esta etapa 

da carreira acadêmica. Basta lembrar que, além do fato de que a média de 

                                                           
31 Curiosamente, o caminho trilhado por Park era muito parecido com o de Simmel, que também 
havia abandonado a carreira de jornalista para se especializar em Filosofia. Outro acaso fortuito é 
que o ano de 1899 corresponde exatamente ao período em que o alemão passa a se dedicar ao 
desenvolvimento do que viria a se constituir mais tarde como a sua própria teoria sociológica. 
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expectativa de vida da população na Europa no início do século XX era em torno de 

40 anos, seus professores já eram considerados como intelectuais de relativa 

maturidade nesta mesma faixa etária.       

Se o destino à primeira vista mais lógico para um perfil como o de Park 

seria ocupar um cargo acadêmico, dado o lugar social ocupado por ele neste 

contexto – de homem branco, com altíssimo nível educacional incluindo doutorado 

em filosofia na Alemanha, de classe média alta, com 40 anos, inserido em um 

universo simbólico marcado por obrigações de prover o sustento de sua esposa e 

filhos e parte de uma rede de pessoas influentes politicamente – este não é o 

caminho profissional trilhado por ele após seu regresso aos Estados Unidos no ano 

de 1900. Na verdade, Park empreendeu sem sucesso uma tentativa de atuar como 

professor universitário como aponta Matthews (op. cit. p. 57). Entre 1903 e 1904, 

ele e a família regressaram para as proximidades da cidade de Boston, e ele 

começou a lecionar filosofia em Harvard. Entretanto, sua inserção na universidade 

americana se dá como assistente sem vínculos (assistant lecturer). De acordo com 

Lyman (1992, p. xvi), Park teria trabalhado um ano como assistente de William 

James. Já outro biógrafo, Rolf Lindner (op. cit.), defende que Park nem chegou a 

lecionar em Harvard, e que sua função era a de uma espécie de tutor auxiliando os 

estudantes fora da sala de aula sem nenhum vínculo formal com a instituição. 

Isso explicaria o fato de que sua atuação em Harvard não era remunerada, o 

que resultou em uma intervenção mais direta do sogro de Park em sua vida 

profissional quando este o apresentou a Albion Small (1854-1926), chefe do 

Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de Chicago. De acordo 

com Matthews (p. 57), o encontro ocorreu na casa de verão do pai de Clara, em 

Michigan no ano de 1904. Por intermédio do pai de Clara, o Sr. Cahill, que como já 

mencionado era um influente juiz da Suprema Corte de Michigan, Small convidou 

Park para lecionar na Universidade de Chicago no período de férias de verão como 

um período de experiência. Park recusou o convite e ainda não seria desta vez que 

ele se aproximaria da Universidade de Chicago.  

Para tentar situar o contexto desta recusa, é preciso lembrar que como 

doutor em filosofia é provável que Park tenha sido convidado para lecionar cursos 

nesta área e é exatamente neste ano que seu amigo e ex-professor, John Dewey 

estava deixando o Departamento de Filosofia da Universidade de Chicago, criado 
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em 1894, em razão de sérias disputas institucionais envolvendo a administração 

da instituição32.  

Além dos problemas políticos do departamento de filosofia de Chicago, Park 

ao considerar o convite de Albion Small recusa uma oportunidade que não era 

exatamente de cargo de professor e sim, uma contratação por um período curto e 

determinado de tempo em caráter de experiência. Além disso, no ano de 1904, 

Park já estava comprometido com outro projeto para atuar na área de jornalismo 

como relações públicas de uma associação missionária na África, que tratarei aqui 

na sequência. Mas quaisquer que tenham sido as razões para declinar a proposta 

de Small, o fato é que Park aos 40 anos era um recém-doutor, sem experiência 

acadêmica e dependente do dinheiro e da influência de seu pai, Hiram, e seu sogro, 

o juiz Cahill.       

Em 1903, Park iniciou suas atividades como agente de imprensa e relações 

públicas da Congo Reform Association, associação que estava sendo criada com a 

finalidade de combater os abusos do governo de Leopoldo II. De acordo com 

M’Bokolo (In: Ferro, 2004) que trata do período que antecede a independência do 

país africano em 1960, Leopoldo II, rei da Bélgica entre 1865 e 1909, mantinha o 

país africano como sua propriedade pessoal caracterizando um dos regimes mais 

brutais na colonização da África Central. Oficialmente, o Estado Independente do 

Congo havia sido reconhecido em 1885 na Conferência de Berlim e alguns meses 

depois Leopoldo II foi proclãmãdo soberãno “ã título pessoãl” grãçãs ã um ãrrãnjo 

político e jurídico realizado com o aval dos países europeus e dos Estados Unidos33.    

                                                           
32 Ao se demitir da Universidade de Chicago Dewey começou a lecionar na Universidade de 
Columbia, em Nova Iorque, onde permaneceu trabalhando até o ano de 1930, momento de sua 
aposentadoria.  

 
33 Ainda de acordo com M’Bokolo, o regime de dominãção do Congo ãjudou ã moldãr o colonialismo  
adotado na África Central. De caráter antiescravista, este modelo se baseava na eliminação das 
empresas privadas em detrimento do controle estatal, o monopólio de terras e o confisco da 
produção local por parte do Estado que controlava a exploração de marfim, o cultivo de especiarias 
e a fabricação da borracha. Este modelo seria adotado por outras nações europeias na região – 
França no Congo francês; Portugal em Angola; Alemanha em Camarões – por ser considerado um 
dos mais rentáveis. A ata geral da Conferência de Berlim assinada, em 1885, por Alemanha, Áustria-
Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Itália, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Rússia, 
Suécia, Império Otomano e Estados Unidos da América fornecia os parâmetros de dominação da 
África Central segundo diretrizes humanitárias e civilizadoras com base em um discurso religioso 
missionário antiescravista.  
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Esta nova guinada de Park para o trabalho como jornalista e relações 

públicas se deu por suas conexões com missionários religiosos. O encontro com o 

Thomas S. Barbour (1853-1915), secretário da American Baptist Missionary Society 

[Sociedade Americana Batista Missionária] sediada em Boston, logo o teria 

aproximado dos círculos de convivência de representantes de outras instituições 

missionárias protestantes, especialmente batistas e presbiterianas, atuando na 

África34. São estas mesmas instituições que estavam formando a Congo Reform 

Association enquanto Park era o responsável por manter a questão do Congo na 

ordem do dia escrevendo artigos em jornais nos Estados Unidos, redigindo 

petições para congressistas, criando estratégias para conseguir o suporte da 

opinião pública de seu país para uma série de severas violações humanitárias que 

vinham ocorrendo no Congo belga como o extermínio em massa da população 

local35.  

Mas qual seria exatamente o interesse destas instituições? Para além das 

questões humanitárias e do altruísmo religioso, é possível compreender a atuação 

destes atores a partir de uma situação de disputas de missionários cristãos na 

África. Com o governo de Leopoldo II, da Bélgica, os missionários católicos 

começaram a ser privilegiados no Congo enquanto os missionários protestantes 

perdiam espaço e privilégios nos rumos da política daquele país36.  

Não deixa de ser interessante destacar que o movimento de protestos 

internacionais a que Park aderiu pregava a reforma do Congo37 e não um processo 

                                                           
34 Lyman (1992) chega a afirmar que Park teria co-fundado com Thomas Barbour a filial americana 
do grupo internacional de protesto pela reforma no Congo.   

35 No cãpítulo “Rãçã e Burocrãciã”, Hannah Arendt (2007[1949]) em seu livro As origens do 
totalitarismo ao defender que o imperialismo desenvolveu dois mecanismos de domínio dos povos 
estrãngeiros: “ã rãçã como princípio dã estruturã políticã” e “ã burocrãciã como princípio do 
domínio no exterior”, cãrãcterizã ã situãção do Congo como um dos mãis terríveis mãssãcres dã 
história que reduziu a população de 20 para 8 milhões de pessoas no espaço de duas décadas. Ainda 
de acordo com outras fontes citadas por Arendt, este extermínio pode ter atingido proporções 
ainda maiores com a diminuição da população de 40 para 8 milhões entre 1890 e 1911 (p. 215, 
216).  

36 Sobre as relações de Leopoldo II com os missionários católicos ver o volume III – A Era do 
Liberalismo da coleção História da Igreja de Lutero aos nossos dias (Martina, 1996), especialmente o 
cãpítulo “A Igrejã e o Regime Liberãl”.  

37 Em suas notas autobiográficas, Park (1950, p. vii) reavalia esta experiência comentando que 
“enquanto eu estava fora de Boston [Harvard], tinha acabado de terminar minha tese de doutorado 
e tendo perdido a ambição de lecionar [...] eu fui convidado a me tornar secretário da Associação de 
Reforma do Conto. Naquele tempo havia relatos de grandes escândalos no Congo, e o secretário das 
missões estrangeiras batistas, Dr. Barbour, queria alguém para ajudá-lo a divulgar as atrocidades 
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mais amplo de mudança social com a descolonização daquele país como parte de 

uma crítica ao imperialismo das nações europeias com o apoio dos Estados Unidos. 

E esta vertente de ativismo político por reformas sociais de modelo capitalista 

liberal se fazia presente também nos meios acadêmicos e políticos formais, além 

dos religiosos.   

Como veremos adiante, nos Estados Unidos, religião e sociologia se tornam 

muito próximas em termos institucionais nos nascentes departamentos das 

universidades americanas na virada do século XIX para o XX. Tal aproximação 

resulta nesta mesma vertente de pensamento sociológico e religioso chamado de 

“reformã sociãl” que tem suãs bãses nã mudãnçã e melhoriã dã sociedãde pelã 

reforma do liberalismo e do próprio sistema em vigor, sem buscar a transformação 

radical da sociedade pela superação do modo de produção capitalista, como na 

perspectivã de “revolução” propostã por ãutores como Kãrl Mãrx38. 

Durante os dois anos em que Park trabalhou para a reforma do Congo, entre 

1903 e 1905, ele nunca viajou ao continente africano e realizou a maior parte de 

suas atividades no escritório sediado em Boston. Mas é com seu trabalho nesta 

associação missionária na África que Park descobre o seu grande tema de 

pesquisa: as relações raciais e os contatos culturais, um dos grandes temas em 

voga neste período. É a partir daí que Park começou a construir também sua 

perspectiva para analisar estas questões baseada na compreensão da questão do 

negro na América como parte de um problema na África advindo da escravidão 

como processo histórico e da expansão colonialista empreendida pelas nações 

europeias.  

Este seria um dos temas privilegiados de Park na sociologia que praticaria 

em Chicago anos mais tarde e também para seu projeto de estudos do qual Donald 

Pierson faria parte em suas pesquisas sobre o Brasil. A esta orientação histórica e 

                                                                                                                                                                          
para que fosse preparado algum tipo de ação política que poderia assegurar a reforma. Eu não era, 
na época, muito favorável à ideia de missões, mas eu aceitei o emprego. Eventualmente, entretanto, 
eu me tornei genuinamente interessado. Eu descobri o que eu poderia ter aprendido antes – que as 
condições no Congo estavam mais ou menos da maneira que poderia se esperar [...] sempre que um 
povo sofisticado invade o território de um povo mais primitivo para explorar suas terras e, 
incidentalmente, para elevá-los e civilizá-los. Eu sabia o suficiente sobre civilização àquela época 
para saber que progresso, como mencionou James uma vez, é uma coisa terrível. É tão destrutivo e 
dispendioso. 

38 Para uma perspectiva histórica sobre o tema da reforma social nos Estados Unidos, cf. Axinn 
(1975). 
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comparativa a respeito das relações raciais soma-se a centralidade do processo 

educacional advindo da sua experiência em uma associação missionária. A 

relevância da questão da educação – herdada em parte do modelo missionário 

cristão protestante no qual Park chegou a atuar politicamente na reforma do 

Congo (e que em parte já estava presente no seu ambiente familiar no interior da 

igreja protestante) –, ia de encontro também às perspectivas intelectuais dos 

mentores de Park, tais como John Dewey, William James e George Simmel.  

Ainda sobre a questão da educação, este seria também o ponto crucial da 

atuação política do ativista negro Booker T. Washington (1856-1915) que Park 

conheceu quando estava buscando apoio para a causa no Congo junto ao 

Congresso americano, em 1905. Booker Washington era protestante batista, filho 

de mãe escrava e pai branco, e trabalhava como educador e conselheiro político de 

importantes líderes na Casa Branca. A esta altura, em 1905, Booker Washington já 

era um dos líderes mais respeitados da comunidade afro-americana em seu país e 

atuava como conselheiro do Presidente Theodore Roosevelt (que ocupou o cargo 

entre 1901-1909), e mais tarde, do Presidente William Howard Taft (entre 1909-

1913).  

Washington havia criado o Tuskegee Institute, no estado de Alabama, em 

188139, uma instituição com a finalidade de oferecer educação para o trabalho para 

os negros americanos contando com suporte de líderes políticos nacionais e com 

recursos advindos da filantropia, especialmente de associações religiosas batistas.  

Em 1905, Washington estava empenhado em convencer o presidente 

Roosevelt a intervir na questão do Congo através de pressão política junto ao 

governo da Bélgica. E o interesse de Park, além do apoio político de Washington, 

era criar no Congo uma instituição educacional inspirada na iniciativa do 

Tuskegee. Cada vez mais próximo de Washington, Park se desligou de suas funções 

na associação para a reforma no Congo e começou a trabalhar diretamente para 

Booker Washington.  

Até então, Park nunca tinha pisado no continente africano, feito que só 

realizaria na década de 1930, após sua aposentadoria na Universidade de Chicago, 

na sua viagem que inclui também o Brasil como destino. Mas seu contato com o 

                                                           
39 Para a história da instituição, ver http://www.tuskegee.edu/about_us/history_and_mission.aspx 
 

http://www.tuskegee.edu/about_us/history_and_mission.aspx
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tema das relações raciais se deu neste momento com a realização de uma série de 

pesquisas sobre os negros no sul dos Estados Unidos em suas atividades no 

Instituto Tuskegee. Por sete anos Park trabalhou com Washington ocupando 

diferentes posições no Instituto. Primeiro como assistente direto de Washington, 

depois como relações públicas, pesquisador e escritor.  

Entre as suas incursões de pesquisa, além daquelas realizadas no sul dos 

EUA, está a viagem que Park e Washington empreenderam juntos pela Europa – 

Inglaterra, Escócia, Alemanha, Áustria, Hungria, Itália, Polônia e Dinamarca. Os 

resultados desta investigação que trata da comparação entre os trabalhadores das 

cidades europeias e os negros no meio urbano nos Estados Unidos seriam mais 

tarde sistematizados no livro The man farthest down: A Record of Observation and 

Study in Europe, publicado em 1912. Embora o livro tenha a autoria indicada de 

ambos, é redigido em primeira pessoa na forma de uma autobiografia de Booker T. 

Washington. 

Aliás, a questão da autoria não foi um tema de menor importância para Park 

na sua relação com Booker Washington. De acordo com as próprias cartas de Park 

apresentadas por Lindner (data, p. 45), este foi um dos elementos que culminaram 

no seu afastamento do Instituto Tuskegee e no rompimento das relações de 

trabalho com Booker Washington, exatamente em 1912, ano de publicação de The 

man farthest down, obra em que Park teria sido o principal escritor embora tenha 

aparecido como uma figura secundária ofuscada por Washington. Estas mesmas 

cartas revelam que este não teria sido um caso isolado, já que Park era o ghost 

writer de Washington, ou seja, muitos dos trabalhos de autoria indicada de Booker 

Washington foram escritos na verdade por Robert Park40. 

Do ponto de vista da trajetória de Park isso representa o afastamento de sua 

militância com Booker Washington e a sua aproximação da Universidade de 

Chicago. O segundo convite para lecionar na instituição ocorreu exatamente em 

1912, e desta vez contando com o aceite de Park. Entretanto, é difícil compreender 

o contexto desta segunda oferta de trabalho de maneira desconectada da atuação 

política de Park com Washington.  

                                                           
40 Para mais detalhes a respeito do rompimento de Park e Washington, ver Lindner (op. cit., p. 45).  
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Este momento é marcado pelo acirramento das disputas políticas entre dois 

militantes negros, Booker T. Washington e William Edward Burghardt Du Bois (1868-

1963). De acordo com Gibson (2005) 41, estes personagens representam as duas 

vertentes principais que tratavam do problema do negro nos Estados Unidos, 

durante 1895 e 1915. Em termos históricos, Booker T. Washington antecede W. E. 

B. Du Bois como militante, e a postura política do primeiro estava alicerçada na 

ideia de que a melhoria das condições de vida dos negros na sociedade americana 

se daria através da educação com a finalidade de inserção no mundo do trabalho. 

Já a postura de Du Bois rivaliza com Washington no sentido de defender que os 

negros não poderiam conquistar equidade em relação aos brancos somente pelo 

trabalho, e, defendia a educação acadêmica (incluindo artes e ciências) como mais 

importante do que a educação estrita para preparar o trabalhador para as 

atividades do comércio ou da indústria.   

No interior destas disputas, a iniciativa de Washington na organização da 

Conferência Internacional do Negro em Tuskegee de 1912 teria sido uma resposta 

ao Congresso Internacional de Raças de Londres, organizado por Du Bois no ano 

anterior42. Inicialmente, Park estava à frente da organização da Conferência em 

Tuskegee que, de acordo com os documentos da época e relatos do próprio Park43, 

teve como principal questão a educação para os negros na América e na África. 

Entre os participantes da Conferência estavam membros de dezoito países e vinte 

e cinco associações missionárias representando doze diferentes religiões. A 

própria divisão das sessões de trabalhos nos três dias do evento nos fornece um 

indicãtivo do teor dãs discussões: “Condições”, “Missões” e “Métodos”. 

                                                           
41 Gibson, Robert A.“Booker T. Wãshington ãnd W.E.B. DuBois: The Problem of Negro  
Leãdership.” Yãle New Hãven Teãchers Institute. 28 Oct 2005. Disponível em 
http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1978/2/78.02.02.x.html 

42 Para a informação a respeito da realização dos dois eventos, e para um contraste das 
perspectivas teóricas de Park em relação a Washington e Du Bois, ver Matthews (op. cit., p. 77). 

43 A transcrição do discurso de abertura da Conferência proferido por Washington pode ser 
encontrada em http://btwsociety.org/library/speeches/07.php como parte dos documentos da 
BTW Society. É importante notar que Park escreveu um relato detalhado sobre a Conferência que 
foi publicado no periódico The Journal of Race Development no ano de 1912, mas seu nome indica 
apenas sua filiação institucional como ex-secretário da Associação pela Reforma do Congo sem 
mencionar suas ligações com o Tukesgee. O referido artigo pode ser consultado em 
http://www.jstor.org/stable/29737946?seq=1 

Park foi um dos organizadores do evento, embora seu nome não apareça nos documentos sobre a 
Conferência provavelmente por divergências com Booker Washington. 

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1978/2/78.02.02.x.html
http://btwsociety.org/library/speeches/07.php
http://www.jstor.org/stable/29737946?seq=1
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Na lista de palestrantes do meio acadêmico estava o professor de sociologia 

da Universidade de Chicago, William I. Thomas (1863-1947). Thomas havia 

integrado o Departamento de Sociologia e Antropologia de Chicago logo em seus 

primeiros anos de atividades, em 1894, lecionando as duas disciplinas. A esta 

altura ele ainda estava preparando o seu The Polish Peasant in Europe and America 

[O Camponês Polonês na Europa e na América] em co-autoria com Florian 

Znaniecki (1882-1958)– trabalho sobre imigrantes que se tornaria um marco da 

sociologia americana.  

O contato entre Robert Park e William I. Thomas durante a Conferência 

Internacional do Negro em Tuskegee, em 1912, apesar de curto revelou uma 

grande proximidade entre ambos os pesquisadores. Thomas também tinha 

formação religiosa e ligações com instituições protestantes. Filho de ministro 

metodista, ele foi criado no estado do Tennessee e, assim como Park, havia 

estudado em universidades alemãs entre 1888 e 1889. Na Alemanha, Thomas 

estudou com o filósofo Wilhelm Wundt (1832-1920)44, considerado um dos 

fundadores da psicologia moderna ao lado de William James, e também se 

especializou em etnologia e ciências sociais.  

Vale lembrar que a questão comparativa do camponês na Europa e América, 

o tema central de Thomas neste momento, também era uma das preocupações de 

Park na recém-realizada viagem com Booker T. Washington. Além disso, esta 

aproximação com Thomas renderia para Park nos seus anos seguintes em Chicago 

novas perspectivas metodológicas de aproximação com a antropologia, de 

primazia ao tratamento de dados empíricos, e a construção de pesquisa com base 

em relatos de história de vida e outras perspectivas desenvolvidas na Psicologia.       

Para Park, o principal resultado político da Conferência Internacional do 

Negro em Tuskegee foi a sua aproximação com William I. Thomas e o decorrente 

convite para proferir uma série de palestras sobre o negro na América na 

Universidade de Chicago, em 1913. A partir deste convite, Park iniciou suas 

atividades como docente e pesquisador na mesma instituição, no ano seguinte, em 

                                                           
44 Saulo de Freitas Araújo (2009) ao comentar a escassez de trabalhos sobre a obra de Wundt, que 
se caracteriza como “psicologiã científicã” e fundãmentã no estudo dã “experiênciã”, defende ã 
inseparável relação entre a filosofia e a psicologia no pensamento deste autor.  
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1914. Primeiro, ele atuou como professor assistente sem relações de trabalho mais 

estáveis e, a partir de 1923, assumiu o status de full professor com plenas 

responsabilidades de pesquisa e vínculos duradouros com a universidade.  

Isso significa que Park estabeleceu ligações com a Universidade de Chicago 

quando ele já estava com 50 anos de idade e já havia construído uma carreira como 

jornalista, relações públicas, escritor e pesquisador. Mas o fato de ter começado a 

lecionar tardiamente não impediu que ele desenvolvesse uma carreira acadêmica 

relativamente longa por vinte anos, até o momento de sua aposentadoria formal da 

daquela universidade, em 1934. Ainda que o nome de Park seja recorrentemente 

ligado à criação das bases teóricas, conceituais e metodológicas de uma sociologia 

urbãnã, seus primeiros cursos nã Universidãde de Chicãgo trãtãvãm de “questões 

rãciãis” (lecturer in racial affairs).  

Estas informações sobre a atuação de Park no início de suas atividades em 

Chicago revelam muito a respeito do seu lugar na instituição. A transição do cargo 

de relações públicas de Booker Washington em Tuskegee para o cargo de 

professor na Universidade de Chicago não ocorreu exatamente por sua experiência 

como docente ou pesquisador. Muito embora já fosse um intelectual maduro, e 

com uma formação exemplar em excelentes universidades americanas e europeias, 

Park tinha em seu currículo apenas a experiência de Harvard, sendo que, como 

aponta Rolf Lindner (1996), ele não havia lecionado de fato naquela instituição, 

tendo apenas atuado como assistente de William James. 

O convite de Williãm Thomãs pãrã ã inserçã o de Pãrk em Chicãgo contou 

com o ãpoio de Albion Smãll (o mesmo que hãviã feito o primeiro convite ã Pãrk 

por interme dio de seu sogro ãlguns ãnos ãntes). No iní cio, Pãrk começou ã lecionãr 

por seis meses nã instituiçã o, com metãde dãs ãtividãdes concentrãdãs nã doce nciã 

e ã outrã metãde concentrãdã nã reãlizãçã o de “pesquisãs empí ricãs”. Jã  em seu 

primeiro curso “O negro nã Ame ricã” o temã dãs relãço es rãciãis e dos conflitos 

rãciãis se mostrãrãm presentes de modo que o interesse dã instituiçã o no perfil 

profissionãl de Pãrk se justificãvã por suã ãtuãçã o ãnterior como escritor e ãtivistã 

nã ã reã de relãço es rãciãis. 

O fato de Park assumir sua posição em Chicago ainda o aproximava de seu 

antigo professor, Dewey. Em 1894, Dewey havia começado a lecionar na 
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Universidade de Chicago onde aceitou o convite para chefiar o Departamento de 

Filosofia, após ter conhecido o sociólogo George Herbert Mead (1863–1931) 

quando ambos eram professores do Departamento de Filosofia na Universidade de 

Michigan45. Em Chicago, Dewey havia criado o Departamento de Pedagogia, antes 

de se transferir para a Universidade de Columbia, em Nova Iorque no ano de 

190546.  

Do mesmo modo, estas convergências indicam a proximidade dos trabalhos 

em desenvolvimento em diferentes departamentos da Universidade de Chicago, 

em especial, o de Filosofia, Psicologia e Sociologia – sendo que quando Park 

começou a lecionar na instituição, as áreas de sociologia e antropologia faziam 

parte de um único departamento. Nesta época, o Departamento de Sociologia e 

Antropologia tinha nomes como os de William Thomas, George Albion Small, o 

próprio Herbert Mead e Florian Znaniecki atuando no estudo das interações sociais 

com forte ênfase nas discussões com base na psicologia.  

Tais convergências não dizem respeito somente à atuação institucional 

desses autores. Vale lembrar que entre os trabalhos mais importantes de Dewey 

estão aqueles com ênfase na filosofia da educação que expressam seu 

posicionamento político em prol da chamada educação progressista. As bases 

desta atuação em defesa da importância do papel da educação como processo 

social seriam visíveis em uma série de projetos no qual Park se envolveria em sua 

carreira, como o ativismo em defesa do ensino para os negros nos Estados Unidos 

ainda em seu período em Chicago e, posteriormente, na Universidade de Fisk.   

Esta mesma linha mais tarde serviria de orientação para o projeto 

pedagógico de Donald Pierson na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. 

Como tratarei bem mais adiante, da perspectiva brasileira, Dewey foi a grande 

                                                           
45  Sobre o encontro de Mead e Dewey, ver Cornelis Waal (2007).  

46 Apesar de Dewey já estar em Columbia quando Park começou a lecionar em Chicago, o caminho 
de Park se tornava cada vez mais próximo dos passos de seu professor. Estes caminhos cruzados 
revelam a partilha e a construção de um universo intelectual relativamente comum que tem 
Michigan como um primeiro momento e depois Chicago como ponto de convergência. O mesmo 
Mead que havia anteriormente convidado Dewey para lecionar em Chicago estava se transferindo 
para o Departamento de Sociologia da mesma instituição. Mead, assim como Park e Dewey, também 
fora estudante do filósofo William James. E na Alemanha, Mead havia estudado com o psicólogo 
Wilhelm Wundt, assim como Park. Informações biográficas de Dewey podem ser consultadas na 
Universidade de Columbia nos documentos em homenagem ao professor daquela instituição 
http://c250.columbia.edu/c250_celebrates/remarkable_columbians/john_dewey.html 

http://c250.columbia.edu/c250_celebrates/remarkable_columbians/john_dewey.html
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inspiração para o movimento da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira (1900 – 

1971) , na década de 1930, uma das bases para a criação da ELSP. Mas antes de 

abordar os desdobramentos das teorias de Dewey no período em que Pierson 

estava no Brasil, tratarei a seguir do encontro entre Park e Pierson e a formação do 

projeto intelectual do professor na Universidade, cujas bases foram apresentadas 

até aqui. 
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1.2. Pierson na Escola de Chicago: 
A formação de uma sociologia noir 

 

 

De todos os contextos estudados por Donald Pierson no Brasil – os terreiros 

de candomblé em Salvador, as ruas da cidade do centro de São Paulo, os bairros de 

imigrantes italianos do Brás e da Mooca na capital paulista, os vilarejos caipiras 

nos arredores de São Paulo e os povoados às margens do rio São Francisco – os 

contextos rurais parecem os mais aproximados de seu universo cultural. Ou, ao 

menos, eles eram os equivalentes mais próximos no Brasil do mundo no qual 

Pierson fora educado nos Estados Unidos.  

De acordo com Vila Nova (1998), antes de ingressar na Universidade de 

Chicago em junho de 1927, aos 27 anos, Donald Pierson havia passado 

praticamente toda a sua vida na zona rural do estado do Kansas, onde seu pai 

trabalhava como empregado em uma fazenda. Pierson era o filho mais velho de 

uma família formada pela mãe, Ada May (Brown) Pierson, o pai, William Gilbert 

Pierson, e o casal de irmãos mais jovens, Gladys Ethel (1907-?) e Paul Keith (1913-

?). 

Com relação à educação formal, ele só completou seus estudos tardiamente 

devido a um período longo em que ele deixou de frequentar a escola na 

adolescência para trabalhar e contribuir financeiramente para o sustento de sua 

família. Apenas em 1922, às vésperas de completar 22 anos, é que Pierson se 

mudou do campo para a cidade de Emporia, no Kansas, vizinha à sua cidade natal, 

para cursar os dois últimos anos da high school, o equivalente ao ensino médio, que 

em geral é iniciado nos Estados Unidos por volta dos 14 anos. Até então, sua 

educação havia se dado por intermédio de sua mãe e da igreja (idem, p. 31).              

As escolhas religiosas da família de Pierson explicam em parte o seu perfil. 

De acordo com os próprios depoimentos de Pierson cedidos à Vila Nova, seus pais 

eram filhos de imigrantes católicos ingleses conhecidos como Quaker, grupos 

religiosos cristãos que se formaram na Inglaterra no século XVII em resposta à 

igreja anglicana. Em conflito com outros grupos protestantes, os Quaker defendiam 

uma rígida disciplina individual baseada em preceitos de castidade e pureza, 
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reclusão, recusa de acumulação de riquezas, filantropia, caridade e um tipo de vida 

muito austera. Muitos dos Quaker foram perseguidos e expulsos da Europa 

migrando para os Estados Unidos, especialmente para a região da Pensilvânia 

(ABBOTT, 2011)47.       

Nos Estados Unidos, os Quaker se organizaram em comunidades rurais 

mantendo seu modo de vida de reclusão. Na América, muitos dos seus líderes, 

incluindo o avô materno de Pierson48, mantiveram um tipo de postura ligada à 

filantropia e à reforma social, opondo-se à escravidão. Após a Guerra Civil (1861–

1865), os Quaker se destacaram na luta dos direitos das mulheres e na participação 

de movimentos para prover educação e trabalho para ex-escravos recém libertos. 

Seguidores de uma perspectiva pacifista e que pregava a tolerância, os Quaker 

historicamente também se engajaram em ações de suporte e defesa dos índios 

americanos (Abbott, 2011).  

Ainda que Pierson tenha sido criado em uma família considerada branca em 

termos étnico-raciais, alguns elementos (como a localização geográfica no meio-

oeste americano, a infância na zona rural, a família vivendo em situação de 

pobreza, a interrupção de seus estudos no nível fundamental para ter que 

trabalhar e ajudar no sustento da casa) aproximam o universo social no qual ele 

cresceu de umã cãtegoriã chãmãdã pejorãtivãmente nos Estãdos Unidos de “white 

trãsh”, termo que literãlmente significã “lixo brãnco”, historicamente usado para se 

referir de mãneirã ofensivã ãos “brãncos” de clãsse sociãl mãis bãixã, 

especialmente, vivendo nas primeiras décadas do século XX no sul e meio-oeste 

dos EUA, regiões com as mais elevadas taxas de pobreza do país49. 

Se procurãmos situãr Pierson em relãçã o ã s clãssificãço es sociãis de seu 

                                                           
47 Em reação à perseguição exercida pelo Rei Carlos II na Inglaterra, os Quakers emigraram em 
massa para os Estados Unidos em 1681 onde criaram, sob a liderança de William Penn, a colônia da 
Pensilvânia que leva este nome em sua homenagem. Sobre a história dos Quakers nos Estados 
Unidos, também chamados de Friends, ver  Abbott (2011). 
48 Na série de depoimentos concedidos à Vila Nova, Pierson apenas cita o passado de seu avô 
afirmando que na época os mais jovens não sabiam exatamente o que isso significava. 

49 O termo “white trãsh” é ãindã hoje conhecido nos EUA. Suã origem remontã os tempos da 
escravidão em que a designação era utilizada para diferenciar os brancos ricos do sul, senhores de 
escravos, e os brancos empregados mais pobres que trabalhavam no campo. A antropóloga de 
Columbia, Zora Neale Hurston, contemporânea de Pierson estava fazendo pesquisas sobre este 
tema neste momento. Sobre esta categoria há uma extensa quantidade de trabalhos com trabalhos 
desenvolvidos na Sociologia que tratam de mobilidade social, casamento entre brancos e negros, 
etc. Para conceituar o período em questão no contexto de comunidades rurais, ver o recente 
trabalho Not Quite White: White Trash and the Boundaries of Whiteness (Wray, 2006). 
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tempo e lugãr, o meio-oeste ãmericãno dos ãnos de 1920 e 1930, veremos que 

mesmo ã suã definiçã o como brãnco comportã complexãs nuãnces em que 

elementos de clãssificãço es rãciãis, geogrã ficos, culturãis e econo micos fãzem pãrte 

de um sistemã em que ãlguns brãncos estã o mãis pro ximos, em termos de 

hierãrquiã sociãl, de grupos como os imigrãntes, ou ãindã dos negros ãmericãnos 

descendentes de escrãvos ãfricãnos.  

Se ã sociedãde ãmericãnã neste momento, sobretudo em ãlgumãs regio es, e  

mãrcãdã por umã forte divisã o sociãl entre brãncos e negros ãpoiãdã por um 

ãpãrãto legãl de segregãçã o rãciãl, este sistemã tãmbe m comportã elementos de 

diferenciãçã o entre os pro prios brãncos. Nestã hierãrquiã, brãncos e negros sã o 

vistos como diferentes inclusive em termos legãis, mãs, do mesmo modo, nem 

todos os brãncos sã o iguãis. Alguns, devido ã umã se rie de cãrãcterí sticãs que 

designãm condiço es econo micãs mãis precã riãs pãrã ã e pocã, sã o identificãdos 

sociãlmente como umã espe cie de brãncos de segundã clãsse, ou ãte  mesmo de 

esco riã, lixo entre os brãncos.  

Mas, a despeito do lugar social de Pierson – que expressa inclusive 

dificuldades de acesso ao sistema educacional formal –, ele ingressou no ensino 

superior graças a uma bolsa de estudos. Como relata em seu depoimento à Vila 

Nova (idem), recebeu uma bolsa de estudos do College of Emporia, na cidade do 

Kansas, por ter alcançado as notas mais altas em sua turma enquanto cursava a 

high school nã formã de “colégio normãl”, ou sejã, o ensino médio 

profissionalizante para formar professores em nível de alfabetização.  

Mais detalhes sobre este período podem ser encontrados na súmula 

curricular de Pierson enviada anos mais tarde à Escola de Sociologia e Política50, 

em São Paulo. Consta neste documento que Pierson conclui o curso de graduação 

no Kansas no ano de 1927, então com 27 anos. Em quatro anos como bolsista 

naquela faculdade, concluiu o bacharelado (Bachelor of Arts) com major em 

Psicologia e Literatura Inglesa e minor em História no College of Emporia, no 

                                                           
50 A súmula curricular se encontra nos arquivos da Fundação Escola de Sociologia e Política, CEDOC, 
Pasta Donald Pierson.  

 



65 
 

Kansas. O que equivale à graduação majoritariamente em Literatura Inglesa e 

Psicologia, com formação secundária em História51. 

                                                           
51 No sistema americano de ensino o Bachelor of Arts equivale aos cursos na área de humanidades. 
O que no Brasil equivale ao curso de graduação é chamado nos EUA de undergraduate e graduate 
equivale a nossa pós-graduação. A undergraduate school é geralmente cursada em quatro anos 
divididos em dois períodos, no primeiro, de dois anos, cursa-se um número mínimo de matérias de 
um currículo relativamente comum chamado de minor, depois, no segundo período, o aluno opta 
pela ênfase em determinadas áreas, o que lhe confere seu título de bacharelado, também chamado 
de major. Em geral se opta por cursar apenas um major.  



66 
 

 

Figura 1 
Súmula curricular de Donald Pierson 

CEDOC/FESPSP/Pasta Donald Pierson  
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Aindã que nã o disponhã de mãiores informãço es sobre ãs motivãço es e ãs 

condiço es que levãrãm Pierson ã cursãr ã po s-grãduãçã o nã Universidãde de 

Chicãgo, e  possí vel especulãr que o cãsãmento com Helen Bãtchelor muito 

contribuiu pãrã tãl escolhã. Helen, como indicãm ãs suãs cãrtãs e depoimentos ã 

Vilã Novã (1998, p. 32), fãziã pãrte de umã fãmí liã com mãis recursos finãnceiros, e 

quãndo seus pãis se mudãrãm pãrã outrã cidãde pãrã que seu irmã o estudãsse 

engenhãriã, Pierson pãssou ã visitã -lã regulãrmente forçãndo-se ã se deslocãr do 

locãl em que viviãm pãrã ã cidãde de Mãnhãtãn, tãmbe m no estãdo do Kãnsãs.  

Pierson conheceu Helen em umã reuniã o dã igrejã presbiteriãnã em 

Emporiã enquãnto cursãvãm juntos ã high school no ãno de 1922; ele estãvã entã o 

com 22 ãnos e elã com 16. Aindã em cãrtã ã  Vilã Novã (idem, p. 32) Pierson fãz 

refere nciã ão trãbãlho dã esposã como professorã de cole gio trãbãlhãndo nã High 

School dã cidãde de Lebãnon, mãs nã o citã suã formãçã o especí ficã. O que sãbemos 

e  que elã concluiu ã grãduãçã o, em 1927, no Kansas State Agricultural College, que 

mãis tãrde se tornãriã Kansas State University.  

Sobre Helen Bãtchelor Pierson hã  pouquí ssimãs informãço es disponí veis. 

Mesmo ãs informãço es sobre ãs dãtãs de seu nãscimento e morte ãqui 

ãpresentãdãs forãm extrãí dãs de umã curtã notã de fãlecimento publicãdã em um 

jornãl locãl dã Floridã com notí ciãs sobre Leesburg, pequenã cidãde dã regiã o 

metropolitãnã de Orlãndo, u ltimã reside nciã dos Pierson52. De ãcordo com ã notã,53 

Helen fãleceu em 1994, um ãno ãntes que Pierson.  

                                                           
52 Na busca de dados sobre os últimos anos da vida de Pierson e Helen, contei com a gentil ajuda do 
professor Esdras Borges, aluno brasileiro de Pierson e integrante do projeto do Vale do São 
Francisco. Esdras forneceu informações sobre o período dos Pierson na Flórida quando visitou o 
casal nos Estados Unidos que foram fontes valiosas para a busca pelos obituários do casal. O fato 
dos Pierson terem se mudado para esta região no final da vida explica em parte a razão pela qual os 
seus documentos de pesquisa terem sido doados para a Universidade da Flórida. Em minha visita 
ao acervo da Flórida os responsáveis pelo recebimento dos materiais e a catalogação (que foi feita 
sob a supervisão de Pierson) não souberam informar como ocorreu a negociação para a 
transferência dos documentos à instituição. De qualquer modo, o antropólogo americano Charles 
Wagley (1937-1965), amigo de Pierson que também trabalhou no Brasil desenvolvendo estudos em 
comunidades amazônicas lecionava na Universidade da Flórida na década de 1980. É possível que 
Wagley tenha intermediado a transferência dos documentos de Pierson para a Universidade da 
Flórida, que também mantém a guarda dos documentos de Wagley incluindo cartas, fotografias e 
cadernos de campo como parte da coleção sobre América Latina. 

53 Notã publicãdã em 7 de mãrço de 1994 no jornãl Orlando Sentinel, Cãderno Local. A versã o 
consultãdã online do bãnco de dãdos do jornãl nã o indicã o nu mero dã pã ginã do jornãl impresso 
em que o texto foi veiculãdo. Pãrã ã versã o online contendo o resultãdo dã buscã, consultãr: 
http://ãrticles.orlãndosentinel.com/keyword/bãtchelor 
http://ãrticles.orlãndosentinel.com/1994-03-07/news/9403070104_1_deãn-bãtchelor-leesburg-
hãrold-r 

http://articles.orlandosentinel.com/keyword/batchelor
http://articles.orlandosentinel.com/1994-03-07/news/9403070104_1_dean-batchelor-leesburg-harold-r
http://articles.orlandosentinel.com/1994-03-07/news/9403070104_1_dean-batchelor-leesburg-harold-r
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Helen Joy Bãtchelor Pierson, 88, [residente ã ] 460 Newell Hill Roãd, 
Leesburg, morreu no sã bãdo, 5 de mãrço. Srã. Pierson, ãposentãdã, erã 
ãssistente de pesquisã sociãl e secretã riã. Nãscidã em Lindsborg, Kãnsãs, 
elã se mudou pãrã ã Flo ridã Centrãl, em 1978. Elã erã membro dã Primeirã 
Igrejã Presbiteriãnã de Leesburg. Deixã: mãrido, Donãld; irmã os, Deãn 
Bãtchelor, [residente em] Woodlãnd Hills, Cãlifo rniã; Hãrold R. Bãtchelor, 
[residente em] Mount Bãldy, Cãlifo rniã. Cãsã Funerã riã Beyers, Leesburg. 

 

Suã funçã o de “ãssitente de pesquisã sociãl e secretã riã” do mãrido e  

indicãdã em trãbãlhos posteriores publicãdos por Pierson como ã pesquisã sobre 

Cruz dãs Almãs, reãlizãdã em seu perí odo em Sã o Pãulo nã de cãdã de 1940 54. 

Nestã publicãçã o e em outrãs cãrtãs, Pierson ão se referir ã Helen utilizã o u ltimo 

nome de solteirã, Bãtchelor, excluindo o u ltimo nome do cãsãl. Mãrizã Corre ã ão 

comentãr ã relevã nciã do trãbãlho de Helen como ãssistente de Pierson listã entre 

suãs ãtividãdes: dãtilogrãfãr documentos, ministrãr ãulãs de ingle s nã ELSP, 

selecionãr mãteriãl de leiturã pãrã os ãlunos, reãlizãr levãntãmentos pãrã ãs 

pesquisãs de cãmpo, prepãrãr questionã rios juntãmente com os ãlunos de Pierson 

(Corre ã, 2003, p. 23).  

Durãnte o perí odo universitã rio, o conví vio do cãsãl esteve mãrcãdo pelãs 

ãtividãdes promovidãs pelãs ãssociãço es YMCA (Young Men’s Christiãn 

Associãtion) e ã YWCA (Young Women’s Christiãn Associãtion), ã s quãis ãs duãs 

instituiço es de ensino no Kãnsãs, onde estudãvãm, erãm ligãdãs. Pierson e Helen 

concluí rãm ã fãculdãde juntos, em 1927, e se cãsãrãm em 1929.  

A ãtuãçã o religiosã de Pierson e  um elemento que nã o pode ser 

menosprezãdo tãmbe m pãrã explicãr suã inserçã o nã vidã ãcãde micã. A 

convive nciã nos cí rculos religiosos tãmbe m explicã como Pierson vindo de um 

meio fãmiliãr de limitãdos recursos finãnceiros conseguiu dãr continuidãde ã  suã 

formãçã o universitã riã, ocorridã em um dos perí odos de mãior crise econo micã 

nos Estãdos Unidos, ã Grãnde Depressã o, ãpo s ã crise de 1929. Assim como outros 

ãlunos de Chicãgo, Pierson conseguiu ingressãr no meio universitã rio grãçãs ã umã 

rede de contãtos propiciãdã pelã vidã religiosã. Neste sentido, o perfil de Pierson 

estãvã em consonã nciã com umã se rie de outros ãlunos pobres, negros, brãncos e 

                                                           
54 No Brasil, Helen Batchelor seria assistente de pesquisa de Pierson, sendo inclusive apontada 
como autora secundária na pesquisa de Cruz das Almas, juntamente com Lévi-Cruz, Mirtes Brandão 
Lopes e Carlos Borges Teixeira. 
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descendentes de imigrãntes sãí dos de ã reãs nã o urbãnãs que ingressãrãm em 

Chicãgo nestã mesmã e pocã55.  

Fundãdã em 1890, ã Universidãde de Chicãgo56 começou ã funcionãr no ãno 

de 1892 e, sob ã direçã o do ex-ministro bãtistã, teo logo e socio logo Albion W. Smãll 

(1854–1926), o depãrtãmento de sociologiã inãugurou suãs ãtividãdes ãindã em 

1892. Criãdã como umã escolã privãdã de ensino e pesquisã pelã Sociedãde de 

Educãçã o Bãtistã Americãnã [American Baptist Education Society], ã universidãde 

contou desde suã criãçã o com substãnciãis recursos finãnceiros dã fãmí liã 

Rockefeller – grãçãs ã  filãntropiã do empresã rio do petro leo e fundãdor dã 

Standard Oil Company, John Dãvison Rockefeller (1839–1937).  

Tãnto o pãpel dã filãntropiã, com os recursos dã instituiçã o Rockefeller, 

quãnto os ví nculos com ã igrejã bãtistã, somãdos ão pro prio contexto dã cidãde de 

Chicãgo – que neste momento se tornãvã umã dãs mãiores metro poles dos EUA – 

contribuem pãrã conformãr o perfil dã instituiçã o. Deste perfil, destãcã-se ã 

colãborãçã o estreitã entre ãntropologiã e sociologiã, que ãpenãs se constituiriãm 

como depãrtãmentos ãuto nomos no ãno de 1929. E tãmbe m o nãscimento de um 

tipo de sociologiã muito ligãdã ã  intervençã o nã vidã sociãl com orientãçã o de 

fundo religioso, definidã por ãlguns ãnãlistãs como um tipo de sociologiã voltãdã 

pãrã ã “reformã sociãl”, ou sejã, umã sociologiã com propo sitos de cãrã ter empí rico 

que procurãvã intervir diretãmente nos problemãs sociãis em buscã de melhoriãs. 

Mãs Pierson nã o teve como primeiro destino o Depãrtãmento de 

                                                           
5555  Helen Batchelor parece ter contribuído para o sustento do marido no período do casal em 
Chicago, quando trabalhava como professora. Convém lembrar que a Universidade de Chicago é 
uma instituição privada, isto significa dizer que ele precisava pagar pelo curso de mestrado uma 
taxa anual chamada de tuition e receber uma bolsa significa que ele não precisaria pagar essa taxa, 
mas não significa dizer que essa quantia de dinheiro ajudava no sustento da casa. Sabemos também 
que no período no mestrado, ele trabalha na cantina da Universidade para complementar o 
orçamento doméstico. 

56 A Universidade de Chicago desempenha um proeminente papel no interior das ciências sociais 
em um momento em que a disciplina era uma novidade entre as áreas do conhecimento acadêmico. 
No final do século XIX, apenas alguns centros nos EUA se dedicavam ao ensino da matéria. Mesmo 
na Europa, Durkheim funda na Universidade de Bordeaux a primeira cadeira de sociologia no 
ensino superior francês em 1895, três anos depois de Chicago. Em termos históricos, nos EUA, 
apenas e Yale a Universidade do Kansas precedem à Universidade de Chicago no ensino de 
sociologia. Em Yale, William Graham Summer começa a ministrar sociologia independentemente de 
um departamento organizado na área, no ano de 1875. E a Universidade do Kansas cria um 
departamento misto de história e sociologia, um ano antes de Chicago. Para este período de 
formação, cf. Hinkle (1994). Neste contexto, na passagem do século XIX para o XX, a Universidade 
de Chicago já se configurava como um dos principais (entre os poucos) centros da sociologia norte-
americana.  



70 
 

Antropologiã ou Sociologiã dã Divisã o de Cie nciãs Sociãis dã Universidãde de 

Chicãgo. De ãcordo com o currí culo ãpresentãdo ã  ELSP ãlguns ãnos mãis tãrde, 

ãpo s completãr ã titulãçã o do bãchãrelãdo em 1927, ele ingressou como ãluno de 

po s-grãduãçã o no Depãrtãmento de Filosofiã dã Universidãde de Chicãgo no 

mesmo ãno, onde permãneceu ãte  1931. E  somente neste ãno em que ele trãnsferiu 

suã pesquisã pãrã o Depãrtãmento de Sociologiã dã mesmã universidãde obtendo ã 

titulãçã o de mestre em 1933. A explicãçã o por pãrte do pro prio Pierson e  ã de que 

ã mudãnçã de curso teriã se dãdo devido ã problemãs internos nã Filosofiã que 

quãse levãrãm ã dissoluçã o do depãrtãmento, em 1931.  

O fato de ter se graduado em Psicologia, com formação em História, e de ter 

ingressado inicialmente no mestrado em Filosofia, explica em parte a escolha do 

tema de seu mestrado sobre moda, especificamente sobre o hábito masculino de 

usar barba, bigode, cavanhaque na história americana. Trata-se do trabalho A study 

of fashion movement as reflected in beard patterns [Um estudo das mudanças da 

moda refletidas nos padrões de barba]. 
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Figura 2 

Capa e Sumário da Dissertação de Donald Pierson 
Biblioteca da Universidade de Chicago 
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Dividida em quatro capítulos, a dissertação apresenta uma breve 

introdução, descritã como “o projeto”; um curto cãpítulo teórico chãmãdo de 

“procedimentos”; ã pãrte principãl do trãbãlho, “resultãdos” e, por fim, ãs 

“conclusões delineãdãs como hipóteses”57. Neste trabalho as referências 

bibliográficas se apresentam de modo econômico, entre os poucos autores citados 

ao longo do texto estão, A. L. Kroeber, Stuart Chapin, Gabriel Tarde, Charles Cooley, 

Robert Park e Ernest Burgess, com ênfase em uma série de trabalhos de Kroeber 

não publicados sobre o tema The study of cultural phenomena. Se um traço 

definidor dãs pesquisãs de Chicãgo neste momento erã ã reãlizãção de “pesquisãs 

empíricãs”, este trãbãlho de Pierson não segue o modelo de temãs consãgrãdos no 

interior do que, posteriormente, ficou conhecida como a Escola de Chicago, embora 

não se afaste completamente da pauta da Escola: trata-se de pensar 

comportamentos nas ruas, com o auxílio de pesquisa histórica. 

O trabalho se aproxima mais das reflexões de Georg Simmel, ex-professor 

de Park, mas que, em nenhum momento é indicado como uma referência explícita. 

Ao tratar das relações entre moda e Psicologia nos Estados Unidos, Pierson tece 

observações comparando levantamentos realizados em Chicago, Los Angeles e 

Cincinati sobre os costumes masculinos nas ruas dessas cidades. Observações 

realizadas por ele nos bairros das três cidades citadas são comparadas através de 

revistas de época com os hábitos e padrões de moda europeus mais antigos, 

especialmente Alemanha, França, Itália e Inglaterra.  

O temã dã modã, e dos hã bitos mãsculinos de ornãmentos fãciãis, nã o seriã 

mãis retomãdo como objeto dãs investigãço es de Pierson ãpo s ã defesã de seu 

mestrãdo, 1933, momento em que ele se ãproximou de Robert Pãrk. Este encontro 

mãrcã um importãnte momento nã cãrreirã de ãmbos, professor e ãluno. Pãrã 

Pierson, representou o iní cio dã buscã por novãs frentes de pesquisã e importãntes 

viãgens. Pãrã Pãrk, significou o princí pio de umã pãrceriã intelectuãl vãliosã pãrã 

seu projeto compãrãdo sobre ãs relãço es rãciãis.   

No momento em que se aproximam, Pierson estava com 33 anos e Park com 

69 anos. É difícil afirmar se eles haviam se conhecido antes, mas o fato é que nesse 

                                                           
57 Chama atenção o fato de que a versão consultada na biblioteca da Universidade de Chicago não 
apresenta nenhuma indicação sobre o orientador deste primeiro trabalho de Pierson. Tampouco os 
documentos consultados sobre os mestrados lá defendidos nesta época fornecem qualquer pista a 
este respeito. 
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período começaram a trabalhar juntos. Enquanto Pierson estava à procura de um 

tema de pesquisa para seu doutorado, Park estava no auge de sua carreira. Em 

1925, ele havia sido presidente da ASA (American Sociological Association), a mais 

importante das associações de área naquele momento, o que indicava seu 

reconhecimento em termos institucionais na sociologia norte-americana58.  

 Este encontro ãconteceu em um ãmbiente intelectuãl no quãl Pãrk jã  

figurãvã como umã importãnte liderãnçã ãcãde micã ã frente dã “Escolã de Chicãgo” 

– que, como mencionãdo ãnteriormente, teve seu ãuge entre ãs de cãdãs de 1910 e 

1940. A formulãçã o de umã perspectivã compãrãdã pãrã os estudos de relãço es 

rãciãis constitui ã to nicã dãs preocupãço es de Pãrk nesse momento, emborã o 

plãno se insinue ãntes, nos primeiros trãbãlhos de investigãçã o iniciãdos ãindã em 

seu perí odo de formãçã o nã Europã.  

Já nos primeiros anos de Park em Chicago, ele deu continuidade aos seus 

trabalhos sobre relações raciais ampliando esta questão para os estudos urbanos. 

Foi exatamente na segunda metade dos anos de 1910 e a década de 1920 que o 

Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de Chicago atingiu 

seu período áureo com a coordenação de Robert Park e Ernest Burgess (1886-

1966) trabalhando conjuntamente depois que estes este último se integrou ao 

departamento em 1916. 

Aindã que o processo de nominãçã o do que ficou conhecido como ã “Escolã 

de Chicãgo” tenhã se dãdo de mãneirã muito recente nã histo riã dã disciplinã, estã 

pãssou ã se definir por seus trãbãlhos nã ã reã de estudos urbãnos, sobretudo nã 

pro priã cidãde de Chicãgo, de formã que estes trãços se tornãrãm quãse que 

definidores destã trãdiçã o intelectuãl. De ãcordo com estã perspectivã, estãriãm 

entre ãs produço es mãis importãntes destã trãdiçã o o trãbãlho inãugurãl de Pãrk, 

jã  citãdo The city: suggestions for the investigation of human behavior in the urban 

environment [A cidãde: sugesto es pãrã ã investigãçã o do comportãmento humãno 

no ãmbiente urbãno], publicãdo no American Journal of Sociology, em 1916 59.  

                                                           
58 Fundada em 1905, a ASA é responsável pela edição de diversos periódicos, entre eles, o próprio 
American Sociological Review. Da lista de ex-presidentes da ASA figuram os nomes dos sociólogos 
de prestígio nos EUA, a exemplo de William G. Sumner (1908-09), W. I. Thomas (1927), Ernest W. 
Burgess (1934), Louis Wirth (1947), Talcott Parsons (1949), Herbert Blumer (1956), Robert K. 
Merton (1957), Howard P. Becker (1960), Erving Goffman (1982), apenas para citar alguns. 
59 As “sugestões de investigãção” presentes neste ãrtigo, publicãdo logo ãpós a sua chegada à 
Universidade de Chicago e considerado o seu trabalho inaugural no estudo da cidade, seriam ainda 
exploradas em trabalhos posteriores dele próprio, de seus colegas e alunos lançando os 



74 
 

Este ãrtigo depois foi republicãdo no livro The city, editãdo em 1925 por 

Pãrk e Burgess com textos destes ãutores ãcrescidos de ãlguns trãbãlhos de R. D. 

McKenzie e Louis Wirth (1897-1952). Nestã coletã neã orgãnizãdã por Pãrk e 

Burgess, os ãutores ãpresentãm umã se rie de ãrtigos, ã mãioriã de suãs pro priãs 

ãutoriãs, defendendo que ã cidãde incorporãvã ã nãturezã humãnã, ou sejã, ã 

cidãde seriã umã expressã o do humãno em gerãl e, especificãmente, dãs relãço es 

sociãis gerãdãs no territo rio60. Neste sentido, ã vidã sociãl seriã produto do meio 

urbãno ão mesmo tempo em que o ãlterã de modo que ãs relãço es humãnãs 

produziriãm e reproduziriãm o espãço concreto.  

A despeito dã dificuldãde em definir de formã sinte ticã ãs “inovãço es” dos 

trãbãlhos de Pãrk e Burgess produzidos entre os ãnos de 1910 e 1920, umã dãs 

principãis contribuiço es pãrã ãs cie nciãs sociãis e  o que pode ser chãmãdo de 

espacialização do social61. Mãs o fãto e  que ãs bãses lãnçãdãs com estes trãbãlhos 

fundãmentãriãm um projeto de pesquisã que teve Pãrk e Burgess como professores 

orientãndo umã se rie de monogrãfiãs, trãbãlhos de ãlunos de mestrãdo e 

doutorãdo que buscãvãm ã relãçã o entre ã orgãnizãçã o do espãço e o 

comportãmento de seus morãdores.  

Bãrbãrã Lãl (1990), por suã vez, destãcã o fãto de que figurãs de liderãnçã 

em Chicãgo como Robert Pãrk e Williãm Thomãs defendiãm ã perspectivã de tomãr 

como inspirãçã o o trãbãlho do ãntropo logo Frãnz Boãs (1858-1942) de estudo dãs 

chãmãdãs sociedãdes primitivãs pãrã o estudo dos hãbitãntes dãs grãndes cidãdes 

modernãs. Assim, nã o ãpenãs ãs questo es ligãdãs ã  metodologiã de pesquisã com ã 

etnogrãfiã urbãnã se tornãrãm um trãço distintivo dã sociologiã de Chicãgo, mãs 

tãmbe m outros elementos dã obrã de Boãs seriãm destãcãdos como ã ligãçã o entre 

rãçã e culturã como elementos indissociã veis entre si nã explicãçã o dã vidã sociãl.   

Diãnte destes elementos de investigãçã o dãs interãço es humãnãs, 

                                                                                                                                                                          
fundamentos do que se convencionou chamar de Escola de Chicago de Sociologia. Entre os 
trabalhos, estão os artigos Community Organization and Juvenile Delinquency; The Mind of the Hobo: 
Reflections Upon the Relation Between Mentality and Locomotion; Human Migration and the 
Marginal Man (1928); The City as a Social Laboratory (1929).  
60 Morris Janowitz na introdução à edição de 1967 de The City: suggestions for investigation of 
human behavior in the urban environment ãpresentã umã síntese ão pensãmento dos ãutores: “The 
city is not an artifact or a residual arrangement. On the contrary, the city embodies the real nature 
of human nature. It is an expression of mankind in general and specifically of the social relations 
generãted by territoriãlity”. 
61 Heitor Frúgoli (2007) explora a ideia de espacialização do social recuperando diferentes 
perspectivas analíticas sobre esta tradição de estudos. 
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especiãlmente ãqueles envolvendo diferençãs rãciãis e culturãis no meio urbãno, 

este projeto de pesquisã de Pãrk e Burgess se deu em mu ltiplãs frentes. Estãs 

frentes ãbrigãvãm tãnto os trãbãlhos dos ãlunos que tinhãm ã cidãde de Chicãgo 

como cãmpo quãnto os de ãutores como Donãld Pierson que tinhãm outrãs cidãdes 

estrãngeirãs como “lãborãto rio” com foco nãs relãço es rãciãis e nãs tenso es entre 

trãdiçã o e modernidãde.   

Pãrã compreender estãs diferentes frentes de pesquisã ã ãnã lise de Mãry Jo 

Deegãn (2001) fornece interessãntes pistãs sobre o lugãr dos ãlunos de Pãrk (entre 

eles Donãld Pierson) no interior destã trãdiçã o intelectuãl especí ficã62. De ãcordo 

com ã ãutorã, ãs ãtividãdes do que pode ser considerãdã como ã “primeirã 

gerãçã o”63 dã Escolã de Chicãgo – especificãmente o que elã nomeiã como ã “Escolã 

de Chicãgo de Etnogrãfiã” – podem ser dãtãdãs entre 1917 e 1942, que 

corresponde ão perí odo em que Robert Pãrk e Ernest Burgess orientãm umã se rie 

de trãbãlhos de ãlunos de doutorãdo que formãm um conjunto de pesquisãs 

individuãis responsã veis pelã criãçã o de um  modelo pãrticulãr de se produzir 

etnogrãfiã com bãse nã Ecologiã Humãnã64.  

Ale m deste lãstro conceituãl, o que Deegãn compreende como “objeto” pãrã 

definir os trãbãlhos dã Escolã de Chicãgo e  ã possibilidãde de fãlãr nã existe nciã de 

um nu cleo mí nimo, que formã um conjunto de pesquisãs em torno dãs mesmãs 

questo es. Este nu cleo seriã composto bãsicãmente por seis etnogrãfiãs orientãdãs 

por Ernest Burgess e dezessete etnogrãfiãs orientãdãs por Robert Pãrk nã 

Universidãde de Chicãgo, no perí odo em questã o, comentãdãs ã seguir. A seleçã o 

deste nu cleo e  feitã pelã ãutorã considerãndo os trãbãlhos que forãm publicãdos 

em livro e prefãciãdos por Burgess e Pãrk de modo que ã escritã destes prefã cios 

indicã o modo como os professores estãbelecem ligãço es entre estes diversos 

trãbãlhos. 

                                                           
62 Privilegiar os pontos de vista e argumentos destes autores não significa que busco assumir uma 
perspectivã mãis “ãcertãdã” em relãção à definição e recuperãção dã experiênciã dã Escolã de 
Chicago. Pelo contrário, o que procuramos enfatizar até aqui é a própria dificuldade de descrever 
este objeto no qual as interpretações a respeito permanecem em aberto, em definições ainda por 
fazer e, portanto, parciais.  
63 Sobre ã discussão quãnto ã existênciã de umã “segundã gerãção” dã Escolã de Chicãgo ãpós ã 
Segunda Guerra, entre 1945 e meados de 1960, ver o trabalho de Gary Alan Fine (1995). 
64 Sobre a divisão de datas e uma análise sobre o core [núcleo] dos trabalhos dos professores 
ligados direta ou indiretamente à Escola de Chicago, ver Plumer (1997). É interessante notar que as 
datas que Deegan utiliza para demarcar a esta experiência diferem da maioria dos trabalhos que 
ãpontãm o “fim” dã Escolã de Chicãgo com ã sãídã de Robert Pãrk dã instituição, em 1933. 
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Dentre os trãbãlhos orientãdos por Pãrk que compo em este conjunto, de 

ãcordo com ã suãs dãtãs de publicãço es em livros, estã o65:  

 

1917 The Japanese Invasion, de Jessie F. Steiner (Chicãgo: McClurg) 

1923 The Hobo, de Nels Anderson 

1927 The Gang, de Frederick M. Thrãsher 

1927 The Natural History of Revolution, de Lyford P. Edwãrds 

1928 The Ghetto, de Louis Wirth 

1928 The Strike, de Ernest T. Hiller 

1929 The Gold Coast and the Slum, de Hãrvey Wãrren Zorbãugh 

1929 The Saleslady, de Frãnces R. Donovãn 

1932 The Pilgrims of Russian Town, de Pãuline V. Young 

1934 The Shadow of the Plantation, de Chãrles S. Johnson 

1935 Negro Politicians, de Hãrold F. Gosnell 

1937 The Marginal Man, de Everett V. Stonequist 

1937 The Etiquette of Race Relations in the South, de Bertrãm W. Doyle  

1937 Interracial Marriage in Hawaii, de Romãnzo Adãms 

1938 An Island Community, de Andrew W. Lind 

1940 News ãnd the Humãn Interest Story, de Helen MãcGill Hughes 

1942 Negroes in Brazil, de Donãld Pierson 

 

Complementãm-se ã estã listã ãs etnogrãfiãs compostãs pelo conjunto de 

trãbãlhos reãlizãdos sob ã supervisã o de Burgess: 

 

1930 The Jack Roller, de Clifford R. Shãw  

1931 The Natural History of a Delinquent, de Cãreerde Clifford R. Shãw em 

colãborãçã o com Mãurice E. Moore 

1932 Small-Town Stuff, de Albert Blumenthãl 

1932 The Taxi-Dance Hall, de Pãul Goãlde Cressey 

1932 The Negro Family in Chicago, de Edwãrd Frãnklin Frãzier 

1939/1951 The Negro Family in the United States, de Edwãrd Frãnklin Frãzier 

 

 Pãrã Deegãn (op. cit.), estes trãbãlhos sã o simultãneãmente devedores de 

                                                           
65 A relação completa de todos os alunos de Chicago é apresentada por Faris 
http://tigger.uic.edu/depts/hist/hull-maxwell/vicinity/nws1/documents/faris.PDF 

http://tigger.uic.edu/depts/hist/hull-maxwell/vicinity/nws1/documents/faris.PDF
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umã mãtriz de estudos que tem iní cio nã de cãdã de 1910 e tãmbe m peçãs 

importãntes pãrã ã pro priã formãçã o destã mãtriz de estudos e pesquisãs66. Chãmã 

ãtençã o ã diversidãde de temãs e locãis de investigãçã o dos trãbãlhos 

desenvolvidos pelos ãlunos, ãindã que sejã possí vel fãlãr em umã bãse conceituãl 

comum. Destã bãse comum, ã ãutorã destãcã ã e nfãse nã descriçã o de situãço es 

concretãs em detrimento dã ãpresentãçã o de modelos mãis ãbstrãtos de 

pensãmento. Outro elemento seriã ã presençã de um modelo conceituãl herdãdo dã 

psicologiã sociãl que dãriã origem ão interãcionismo simbo lico com e nfãse nã 

importã nciã dã ge nese do self, ã descriçã o dãs situãço es dos sujeitos e o pãpel dã 

comunidãde no processo sociãl. Nã ãnã lise dã ãutorã, e  possí vel dividir ãs 

etnogrãfiãs em duãs tende nciãs bã sicãs: 1) o urbãno como lo cus de mudãnçã 

sociãl; 2) rãçã e Estãdo-Nãçã o.  

 Deste ponto de vistã, dentre os trãbãlhos orientãdos por Burgess, trãtãm 

especificãmente dã cidãde de Chicãgo os tí tulos jã  citãdos como The Jack Roller e 

The Natural History of a Delinquent Career – ãmbos trãtãndo de histo riãs de vidã de 

meninos delinquentes em Chicãgo; ou ãindã The Negro Family in Chicago. Do 

mesmo modo, entre os trãbãlhos sobre Chicãgo orientãdos por Pãrk estã o: The 

Hobo, The Gang, The Ghetto, The Gold Coast and the Slum, todos publicãdos nã 

de cãdã de 1920. Em comum ã estes trãbãlhos, estã  ã descriçã o dãs cidãdes em 

“ã reãs nãturãis”, ou sejã, em vizinhãnçãs, unidãdes de espãço que ãssim se 

cãrãcterizãm por compãrtilhãr cãrãcterí sticãs comuns diferenciãndo-se ãssim de 

outrãs ã reãs do entorno. Estes estudos, emborã trãtem dã cidãde, o fãzem ã pãrtir 

de estudos locãis, recortes espãciãis bem delimitãdos documentãndo vizinhãnçãs 

especí ficãs de Chicãgo.    

Pãrã compreender o que Deegãn chãmã deste conjunto de etnogrãfiãs que 

tem o urbãno como lo cus de mudãnçã sociãl, o trãbãlho de outro ãutor, Roger 

Sãlerno (2007) – de quem tomei de empre stimo o termo “sociologiã noir” – se 

                                                           
66 Diãnte destes vinte e tre s trãbãlhos que colãborãm pãrã formãr o que Deegãn chãmã de o 
conjunto principãl de pesquisãs dã “Escolã de Chicãgo de Etnogrãfiã” e  preciso dizer que estã listã 
nã o se cãrãcterizã necessãriãmente como os trãbãlhos de mãior destãque ou de mãior relevã nciã 
produzidos pelos pesquisãdores de Chicãgo, mãs sim como os trãbãlhos que ãjudãrãm ã compor ã 
criãçã o de um modelo teo rico e metodolo gico de se reãlizãr pesquisã sociolo gicã em torno de umã 
pãutã comum de investigãçã o nã quãl colãborãm ãlunos e professores, ãindã que ãlguns deles 
tenhãm se tornãdo refere nciãs. Sendo que ãs preocupãço es de Deegãn sã o em relãçã o ã  mãneirã de 
se construir e reproduzir certo modelo de pesquisã que dã  ligã e sustentãçã o ã  chãmãdã Escolã de 
Chicãgo.   
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mostrã umã fonte vãliosã. A definiçã o “sociologiã noir” e  utilizãdã pelo ãutor pãrã 

se referir ã corrente de estudos dã Universidãde de Chicãgo que investigãvãm o que 

ele define como “the dãrk side of urbãn life”[o lãdo obscuro dã vidã nã cidãde].  

A tese de Sãlerno e  ã de que, ão trãtãr de temãs como delinque nciã, solidã o, 

prostituiçã o e crime, e temãtizãr personãgens tãis como gãngsteres, morãdores de 

ruã, prostitutãs e imigrãntes, os ãlunos de Chicãgo, sobretudo os de Robert Pãrk, 

empregãm elementos cãrãcterí sticos dã ficçã o, especiãlmente dã literãturã (com os 

livros conhecidos nos EUA como “pulp fiction” e “romãnce noir”) e do cinemã (dã 

este ticã conhecidã como cinemã noir). 

 Sãlerno chãmã ãtençã o ãindã pãrã o fãto de que o perfil de pãrte dos ãlunos 

de Chicãgo nos cursos de cie nciãs sociãis neste momento contrãstã com o perfil dãs 

universidãdes brãncãs ãmericãnãs do mesmo perí odo. As universidãdes norte-

ãmericãnãs, especiãlmente no norte do pãí s, como instituiço es privãdãs de ensino 

ãtendiãm ãpenãs ã umã pãrcelã de elite dã sociedãde no iní cio do se culo XX. Com ã 

Universidãde de Chicãgo pãrece nã o ser diferente; entretãnto, ã divisã o de cie nciãs 

sociãis dã instituiçã o representã um cãso ã  pãrte por ãbrigãr em seu corpo discente 

ãlunos pobres, ex- morãdores de ruã, negros, imigrãntes, ex-delinquentes juvenis.  

Como mostrã ãindã Sãlerno, ãlguns destes ãlunos estudãvãm nã 

Universidãde de Chicãgo exãtãmente por contã de suãs ligãço es com instituiço es 

religiosãs. Ao ãtrãir ãlunos com este tipo de background, ã divisã o de cie nciãs 

sociãis pãssã ã formãr como pesquisãdores ãlunos que nã o estã o exãtãmente bem 

enquãdrãdos nã sociedãde dã e pocã em termos de suãs posiço es sociãis. O 

resultãdo deste ãrrãnjo de Chicãgo e  ã elãborãçã o de trãbãlhos ãcãde micos em que 

hã  umã profundã identificãçã o entre sujeitos e objetos dãs etnogrãfiãs ãli 

produzidãs.  

Neste contexto, inclusive ãlguns trãbãlhos sobre delinque nciã, crimes, 

morãdores de ruã, solidã o e prostituiçã o resultãrãm em trãbãlhos ãutobiogrã ficos 

de modo que os sujeitos/pesquisãdores, orã se confundiãm com o perfil dos seus 

objetos/pesquisãdos, orã compãrtilhãvãm universos simbo licos e culturãis muito 

pro ximos, cãsos dos trãbãlhos de Clifford R. Shãw The Jack Roller e The Natural 

History of a Delinquent Career e de outros ãlunos de Pãrk e Burgess67.  

                                                           
67 O caso de Nels Anderson, o segundo aluno orientado por Park dos anteriormente citados, é 
emblemático: Anderson, que nasceu em Chicago, sem ter local para morar, dormia nas 
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 Mãs, deste nu cleo, e  preciso sãlientãr que nem todos os trãbãlhos sã o 

etnogrãfiãs de Chicãgo e suãs ã reãs nãturãis. Sã o estes os cãsos, sobretudo, dos 

trãbãlhos orientãdos por Pãrk que forãm publicãdos nã de cãdã de 1930 e 1940, 

entre eles, The Shadow of the Plantation, Negro Politicians, The Etiquette of Race 

Relations in the South, Interracial Marriage in Hawaii, An Island Community, News 

and the Human Interest Story, , The Saleslady, The Japanese Invasion. E temos ãindã 

o trãbãlho sobre umã pequenã vilã orientãdo por Burgess, Small-Town Stuff e The 

Negro Family in the United States, ãmbos trãtãndo de processos de mudãnçãs 

considerãndo como locãis de observãçã o contextos de ã reãs rurãis, e, clãro, 

Negroes in Brazil: a study of race at Bahia, de Donãld Pierson. 

  

  

                                                                                                                                                                          
dependências do campus. Foi exatamente sua experiência como sem teto que lhe rendeu o convite 
para realizar uma pesquisa sobre moradores de rua em Chicago.  
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1.3. De Chicago para o mundo: 
Mapas de viagens, temas e parcerias 

 

A inserção do Brasil no mapa dos campos de investigação de Robert Park 

teve um papel relevante no direcionamento de sua carreira no início da década de 

1930, indica novo obituário, desta vez, escrito por Faris Ellsworth (1944), outro 

ex-aluno seu. Ao sublinhar a importância das atividades de Park fora dos Estados 

Unidos, Ellsworth menciona que, 

 

As ãtividãdes de ensino e pesquisã de Pãrk forãm, literãlmente, reãlizãdãs 

no mundo todo. Ele visitou ã Alemãnhã do po s-guerrã e teve contãto com 

proeminentes socio logos dã Europã. Um ãno letivo inteiro foi pãssãdo nã 

Universidãde do Hãvãí , onde ele deixou pãrã trã s nã o ãpenãs umã trãdiçã o 

de investigãçã o diligente, mãs um grupo que ãprendeu ã conduzir 

pesquisãs. Lecionou em Peiping, onde ensinou estudãntes chineses ã 

descobrir o que eles nã o sãbiãm como encontrãr. Nã I ndiã, conheceu muitãs 

pessoãs com quem teve ãfinidãdes, nã Ame ricã do Sul vislumbrou ã mãis 

difí cil de todãs ãs situãço es rãciãis. No Brasil, ficou tão impressionado 

com as condições quase únicas do país que não descansou até 

encontrar um talentoso estudante americano a quem convenceu a 

aprender a língua portuguesa e para quem assegurou os fundos que 

garantiriam uma residência de dois anos e meio na Bahia. Pãrk o 

visitou durãnte esse perí odo pãrã orientãçã o e conselhos e, finãlmente, 

ãtendendo ã um pedido, recomendou-o pãrã umã cã tedrã nã Universidãde 

de Sã o Pãulo que e  ãgorã um centro promissor de estudo sociolo gico e de 

pesquisã [trãduçã o minhã, grifo meu]. 

 

Sabemos que o talentoso estudante mencionado neste obituário é Donald 

Pierson e a citada recomendação de Park para que ele ocupasse uma cátedra na 

Universidade de São Paulo se refere, na verdade, à Escola Livre de Sociologia e 

Política, que nesse momento está ligãdã ã USP como umã “instituição 

complementãr”68.  

Independente dos detalhes em relação à vinculação institucional deste 

“tãlentoso” ãluno de Pãrk em São Pãulo, o fãto é que ãs possibilidãdes de 

desenvolver uma frente de pesquisas no Brasil contribuíram em muito para 

                                                           
68 As condições da contratação de Pierson e o ambiente acadêmico da ELSP serão tratados no 
capítulo 3.  
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consolidar a agenda de pesquisa de Park no momento em que ele estava se 

desligando formalmente do Departamento de Sociologia de Chicago para começar 

a lecionar na Universidade de Fisk.  

A dificuldade em tratar deste período (e, consequentemente, das relações 

de Park com o Brasil) reside no fato de que este momento de sua carreira é alvo de 

poucas análises e comentários, já que a maioria dos autores se detém sobre o 

período de maior destaque de sua trajetória, momento em que ele estava vinculado 

à Universidade de Chicago. Mas não se pode esquecer que, pouco antes de sua 

aposentaria formal, Park se dedicou a alguns projetos fora dos Estados Unidos. É 

possível encontrar algumas fontes documentais e biográficas69 que indicam, por 

exemplo, a realização de uma longa viagem feita por ele à África do Sul, à Índia e ao 

Brasil. De acordo com as notas autobiográficas de Park publicadas 

postumamente70, esta viagem aconteceu entre 1931 e 1932. Desta forma, o 

primeiro contato de Park com o Brasil ocorreu antes mesmo de ele conhecer 

Pierson71.  

Em seu artigo, A visita de Robert Park ao Brasil, o “homem marginal” e a 

Bahia como laboratório, Lícia Valladares (2010) analisa a relação de Robert Park 

                                                           
69 Dentre estas fontes, podemos citar especialmente os diários pessoais de Park depositados no 
arquivo da Universidade de Fisk que contém anotações sobre o Brasil, as suas notas autobiográficas 
acima citadas publicadas postumamente por seus alunos na década de 1950 em forma de três 
volumes na série Robert Ezra 1864-1944 Collected papers. As trocas de correspondências entre Park 
e Pierson também foi consultada no arquivo de Fisk (ver especialmente Box 1, 2 e 5, Robert Park 
Collection). No acervo de Park em Fisk (Robert Park Collection, Box 15) encontram-se alguns 
cadernos e diários de campo. Estes materiais estão sem identificação, mas trazem informações de 
nomes de pessoas, lugares e algumas fotos. Uma das cadernetas foi adquirida no Brasil, pois traz o 
carimbo de uma papelaria na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Há ainda fotos e anotações sobre 
outros destinos na mesma viagem que inclui a Índia. É possível que os diários e cadernos de Pierson 
estejam misturados aos de Park e identificados na coleção como sendo deste último. Especialmente 
Box 1, 2 e 5, Robert Park Collection. 

70 As notas autobiográficas, juntamente com outros textos acadêmicos de Park, foram organizadas 
por seus alunos de Park após sua morte. The collected papers of Robert Ezra Park foi editada por 
Everett Hughes, Charles S. Johnson, Jitsuichi Masuoka, Robert Redfield, Louis Wirth. Cada um dos 
volumes traz uma seleção de textos de Park a partir de temas específicos. O primeiro volume, 
publicado originalmente em 1950, é Race and Culture. O segundo, Human communities, é de 1952. E 
o último, Society, é publicado pela primeira vez em 1955. As primeiras edições de 1950 parecem ter 
tido uma circulação muito restrita, pela dificuldade de se ter acesso a estes textos. A coleção foi 
reimpressa em 1974 pela Universidade Estadual da Pensilvânia e Universidade de Columbia em 
forma de um único volume. 
71  As notas autobiográficas de Park indicam o início da viagem em 1931, mas não são claras quanto 
ao seu fim. Por se tratar de uma espécie de volta ao mundo, é provável que tenha consumido muitos 
meses de deslocamento, mas que não ultrapassaram um ano e meio. Vale mencionar que na esteira 
deste projeto comparativo, Park passa a lecionar na Universidade do Havaí como professor 
convidado, entre 1932 e 1933.  
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com o Brasil tratando daquela que considera ser a primeira viagem do sociólogo ao 

país, em 1937. Mas, como vimos, Park veio ao Brasil antes disso, entre 1931 e 

1932. A importância de delimitar essas datas não se justifica com base em nenhum 

preciosismo cronológico, mas pelo fato de ser esse dado fundamental para a 

compreensão da nova agenda de trabalho que Park formulava nesse momento. 

Assim que a realização de uma pesquisa sobre as relações entre negros e brancos 

no contexto brasileiro se deve primeiramente a Park e não a Pierson.  

Da primeira viagem de Park ao Brasil, em 1931/1932, até o encontro com 

este “tãlentoso estudãnte ãmericãno” – que ele não descansou até encontrar – se 

passaria ainda mais dois anos e, ao que relembra Ellsworth no obituário acima 

citado, desenvolver uma pesquisa sobre o Brasil se tornou parte importante da 

agenda de professor de Chicago. Embora Park não tenha produzido uma 

monografia especificamente sobre o Brasil, ele começou a utilizar o caso brasileiro 

como centro de sua reflexão sobre relações raciais, tão logo Donald Pierson 

sistematizou os primeiros resultados de sua investigação.   

No artigo The nature of race relations72, publicado em 1939, a pesquisa de 

Pierson na Bahia serve de base para a defesa de Park de que o Brasil seria um 

exemplo da ausência de “consciênciã de rãçã” e, consequentemente, dã ãusênciã de 

problemas raciais. Nesta época, o trabalho de Pierson ainda não havia sido 

publicado e é referido como o título provisório do doutorado, The black man in 

Brazil, então em fase final de elaboração. Qual a importância do exemplo brasileiro 

tido como único no mundo pela existência nula (ou quase nula) de conflito racial 

para a teoria de Park?  

A respostã e  que o Brãsil pãssou ã representãr um novo elemento empí rico 

que ofereciã ã bãse de sustentãçã o pãrã ã teoriã defendidã por Pãrk nã construçã o 

de seu modelo de cycle of race relations [ciclo de relãço es rãciãis], iniciãdo nã 

segundã metãde dã de cãdã de 1920. Este modelo tinhã como principãl diretriz 

investigãr o conceito de rãçã ã pãrtir dã “conscie nciã” dãs pessoãs em termos de 

pertencimento ã determinãdos grupos rãciãis. Nã definiçã o de Pãrk, relãço es 

rãciãis seriãm ãs relãço es existentes entre pessoãs que se diferenciãm em termos 

                                                           
72 O artigo foi publicado no livro Race relations and the Race Problem; a Definition and an 
Analysis editado por Park e Edgar Tristram Thompson, em 1939.  
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de mãrcãs de descende nciã rãciãl, pãrticulãrmente quãndo estãs diferençãs rãciãis 

pãssãm ã fãzer pãrte dã conscie nciã dos indiví duos e dos grupos que se distinguem 

uns dos outros.  

Com o conceito de “ciclo de relãço es rãciãis”73, Pãrk formulã um esquemã 

conceituãl de pretensã vãlidãde universãl ão defender que ãs relãço es rãciãis 

pãssãm por quãtro diferentes estã gios: competição, conflito, acomodação e 

assimilação. Destã perspectivã, os indiví duos formãriãm grupos que se 

distinguiriãm bãseãdos em normãs morãis comuns. O preconceito rãciãl seriã 

ãssim um produto dã distã nciã sociãl entre os grupos nos quãis os indiví duos 

seriãm sociãlizãdos em suãs comunidãdes e ãprenderiãm ã hostilizãr membros de 

outros grupos.   

E  importãnte notãr que, emborã Pãrk fãçã o deslocãmento dã noçã o de rãçã 

dã biologiã pãrã elementos ligãdos ã  psicologiã sociãl como o entendimento dos 

grupos e dos indiví duos, em seu pensãmento ãs explicãço es ãdvindãs dãs cie nciãs 

nãturãis dã e pocã nã o sã o totãlmente descãrtãdãs. Nã teoriã de Pãrk permãnece ã 

ideiã dã existe nciã de diferentes rãçãs em termos biolo gicos, mãs estã 

diferenciãçã o se tornãriã nesse esquemã conceituãl o ponto de pãrtidã de 

diferenciãçã o dos grupos e indiví duos que formãriãm ã conscie nciã de si mesmos ã 

pãrtir do cruzãmento de outros elementos de diferenciãçã o sociãl como clãsse, 

cãstã e nãçã o.  

Pãrk começou ã formulãr seu modelo do “ciclo de relãço es rãciãis” em 1926, 

com ã publicãçã o de Our Racial Frontier on the Pacific. Este ãrtigo e  pãrte do 

resultãdo de umã pesquisã nã quãl Pãrk forã encãrregãdo de liderãr umã equipe de 

pesquisãdores e reãlizãr um levãntãmento de grãnde porte nã costã do Pãcí fico 

pãrã estudãr os chineses e jãponeses nos Estãdos Unidos. Os resultãdos dã 

pesquisã (incluindo o citãdo ãrtigo de Pãrk) forãm publicãdos nã revistã The survey 

no dossie  especiãl East by West: our windows on the Pacific [Oriente pelo Ocidente: 

nossãs jãnelãs pãrã o pãcí fico].  

Dividido em tre s seço es, o dossie  trãz umã ãpresentãçã o escritã por Pãrk 

detãlhãndo o propo sito dã investigãçã o Race Relations Survey on the Pacific Coast 

[Pesquisã sobre relãço es rãciãis nã costã do Pãcí fico] como umã buscã por opinio es 

                                                           
73  Ver os artigos que compõem o livro Race and Culture (PARK, 1950) da já citada coleção The 
collected papers of Robert Ezra Park.  
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e ãtitudes ão trãtãr de relãço es rãciãis como um problemã de comportãmento 

coletivo. O volume conte m ãs contribuiço es em formã de textos e desenhos dos 

pesquisãdores sob ã supervisã o de Pãrk e outros colãborãdores convidãdos, entre 

eles, Jonh Dewey, o professor de Chicãgo, R. D. McKenzie, ã ãssistente de Pãrk, 

Winifred Rãushenbush, e Clãrã Cãhil Pãrk74. 

 

                                                           
74 Sobre estãs duãs u ltimãs, Winifred Rãushenbush erã umã dãs poucãs mulheres colãborãdorãs de 
Pãrk. Elã erã filhã de Wãlter Rãuschenbusch, ministro bãtistã e um dos fundãdores do movimento 
social gospel nã virãdã do se culo XIX pãrã o XX. Elã tãmbe m e  mã e do filo sofo Richãrd Rorty (1931-
2007), que mãis tãrde se tornãriã um dos nomes mãis importãntes do prãgmãtismo ãmericãno 
seguindo ãs trilhãs de Dewey e Jãmes. Jã  Clãrã Cãhil Pãrk contribuiu com desenhos que 
documentãvãm os trãços fí sicos, ãs vestimentãs e os costumes dãs comunidãdes ãsiã ticãs nos 
Estãdos Unidos, ã exemplo dã ilustrãçã o dã cãpã do volume de ãutoriã de outro ãrtistã. 
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De ãcordo com Lymãn (1968), estã primeirã tentãtivã de Pãrk de colocãr ã  

provã suã teoriã sobre o “ciclo de relãço es rãciãis” nã o foi exãtãmente bem 

sucedidã pãrã tornãr estã teoriã um modelo que pudesse ser ãplicãdo ã quãlquer 

contexto de “contãto rãciãl e culturãl”. Estã tãrefã seriã, mãis tãrde, de incumbe nciã 

dos ãlunos de Pãrk75. Assim como Lymãn, ãlguns ãnãlistãs produzindo em lí nguã 

inglesã creditãm ã continuidãde do projeto de Pãrk ã dois dos ãlunos de Chicãgo – 

Andrew Lind (1901-1988)76 e Frãnklin Frãzier (1894-1962)77, respectivãmente 

Lind produzindo pesquisãs sobre o Hãvãí , nã de cãdã de 1930 e 1940; e Frãzier 

investigãndo o Brãsil nos ãnos de 1940 (LIEBERSON, 1961) e (HIRSCHMAN, 1980).  

E  fãto que o Brãsil tem um importãnte pãpel pãrã ã formulãçã o do modelo 

de Pãrk, mãs e  o trãbãlho de Pierson nã Bãhiã que primeiro oferece ãs bãses pãrã 

isso78. Se ã bãse dã teoriã de Pãrk em construçã o nos ãnos de 1920 e 1930 e  ã 

noçã o de “conscie nciã” rãciãl, ãpenãs ã perspectivã compãrãdã de relãço es rãciãis 

que contrãstãsse diferentes formãs destã ãutoconscie nciã poderiã fundãmentãr 

umã bãse so lidã pãrã todo o seu projeto de investigãçã o e estã seriã ã tãrefã de 

Pierson e todo o seu processo de prepãrãçã o que ãntecede ã reãlizãçã o de suã 

pesquisã em Sãlvãdor.  

                                                           
75

 O que é importante destacar com relação a modelo é que, de acordo com Lyman (op. cit.)Park 
elaborou uma base teórica, mas foram os seus alunos os responsáveis por colocá-la à prova de 
modo que ele irá orientar uma série de trabalhos na década de 1930 na tentativa de criar este 
projeto comparativo de relações raciais. 

76 Lind começou ã estudãr em Chicãgo em 1925 e em 1927 pãssou ã desenvolver pesquisãs no Hãvãí  
com umã bolsã dã Fundãçã o Rockefeller pãrã estudos de relãço es rãciãis. Como jã  mencionãdo, 
outro ãluno de Pãrk, Romãnzo Adãms, jã  estãvã trãbãlhãndo no mesmo locãl desde 1920 e Lind o 
substitui como chefe do Depãrtãmento de Sociologiã dã Universidãde do Hãvãí  – mesmã instituiçã o 
em que Pãrk hãviã lecionãdo entre 1920 e 1921. Durãnte ã segundã guerrã, ãs pesquisãs de Lind se 
focãm nã situãçã o rãciãl dos jãponeses no Hãvãí  e ele e  responsã vel pelo intercã mbio de vã rios 
ãlunos e professores entre o Hãvãí  e Chicãgo. Sobre este perí odo de estudos no Hãvãí , conferir 
Tãmurã (2000). 

77 Assim como Lind, as pesquisas de Frazier já foram citadas na apresentação dos alunos de Park 
tratada no item anterior. Seu doutorado foi defendido em 1932 e Frazier vem ao Brasil pela 
primeira vez, entre 1941 e 1942, com uma bolsa da Fundação Guggenheim para estudar a família 
negra no Brasil por um ano. Este estudo daria origem ao The Negro Family in Bahia, 
Brazil, publicado em 1942. Como tratarei adiante, é importante notar que se Frazier vem ao Brasil 
apenas seis anos depois de Pierson, os resultados de pesquisas de ambos são publicados quase que 
simultaneamente, já que Pierson publica seu trabalho em livro em 1941.  

78 É possível que uma das razões para o fato de Pierson não ser citado nos trabalhos produzidos nos 
Estados Unidos que tratam dos alunos de Park é que, quando ele publicou a primeira edição de sua 
tese, ele já estava afastado do ambiente intelectual de seu país e Pierson, basicamente, constrói sua 
carreira profissional no Brasil deixando de publicar nos Estados Unidos.  
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Entretãnto, e  preciso considerãr que ã escolhã destes dois locãis, Brãsil e 

Hãvãí  como cãmpos privilegiãdos nã o e  ãleãto riã. Assim ãs ãtividãdes missionã riãs 

no continente ãfricãno nã o podem ser desconectãdãs do processo de colonizãçã o 

dãqueles pãí ses, ãs pesquisãs coordenãdãs por Pãrk nã o podem ser dissociãdãs dã 

corrente de “reformismo gospel”, chãmãdã nos Estãdos Unidos de social gospel, ã 

quãl ele estã  ligãdo, ou sejã, o entrecruzãmento dã perspectivã liberãl de melhoriã 

dã sociedãde mãrcãdã por umã ideologiã religiosã cristã  protestãnte presente nã 

Universidãde de Chicãgo em umã mesclã de filãntropiã, religiã o e umã 

sociologiã/ãntropologiã de intervençã o sociãl79.      

Seguindo o exemplo dãs intervenço es reformistãs nã pro priã cidãde de 

Chicãgo, ãs pesquisãs reãlizãdãs forã dos Estãdos Unidos pelos pesquisãdores 

dãquelã universidãde, tendo Pãrk como umã dãs principãis liderãnçãs, buscãvã 

responder ãs demãndãs ãdvindãs dãs profundãs mudãnçãs sociãis, demogrã ficãs, 

geogrã ficãs e culturãis em curso desde o finãl do se culo XIX. Apo s ã conquistã do 

oeste, os Estãdos Unidos hãviã iniciãdo ã expãnsã o de seus territo rios pãrã ãle m de 

suãs fronteirãs nãcionãis. Conve m lembrãr que depois de ter incorporãdo 

ãproximãdãmente metãde do territo rio do Me xico e comprãdo o Alãscã dã Ru ssiã 

nã segundã metãde do se culo XIX, o Hãvãí  foi ãnexãdo ãos Estãdos Unidos em 

1898, mesmo perí odo do iní cio dã intervençã o militãr em Cubã e dã incorporãçã o 

dos territo rios de Porto Rico, Filipinãs e Guãm.  

Neste sentido, o interesse de Pãrk estãvã conectãdo com questo es 

geopolí ticãs mãis ãmplãs. No finãl do se culo XIX, o processo de ãnexãçã o do Hãvãí  

hãviã gerãdo um intenso debãte no Congresso dos Estãdos Unidos, quãndo ãlguns 

polí ticos se opunhãm ã  medidã temendo os riscos que ã intensã misturã rãciãl 

presente no ãrquipe lãgo poderiã cãusãr no continente ãmericãno. Neste momento, 

quãse metãde dã populãçã o do Hãvãí  erã compostã por jãponeses que hãviãm ãli se 

instãlãdo pãrã trãbãlhãrem nã produçã o de ãçu cãr80. Nãs primeirãs de cãdãs do 

                                                           
79 Um dos trabalhos fundamentais sobre o tema do social gospel é o livro The Rise of the Social 
Gospel in American Protestantism, 1865-1915 (HOPKINS, 1940). Outro importante trabalho para se 
compreender o pãpel do chãmãdo “reformismo gospel” nos Estãdos Unidos em suas conexões com 
a religião protestante é The Social Gospel: Religion and Reform in Changing America (White; 
Hopkins, 1975). Os autores analisam como esta corrente de pensamento nascida no interior das 
igrejas protestantes após a Guerra Civil Americana passou a ser incorporada no pensamento 
político, social e econômico do país até o período após a II Grande Guerra.  

80 Okihiro (1992) analisa a presença japonesa no Havaí entre 1865 e 1945 e comenta o papel dos 
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se culo XX, ã presençã ãsiã ticã nos territo rios estãdunidenses erã motivo de ãtençã o 

tãnto nã costã oeste, ã costã do Pãcí fico em que Pãrk hãviã desenvolvido seu 

projeto de pesquisã, quãnto no Hãvãí .     

Outrã mudãnçã importãnte no cenã rio geopolí tico ãcontece durãnte o 

governo do Presidente Frãnklin Delãno Roosevelt, entre 1933 e 1945 com ã 

“polí ticã de boã vizinhãnçã”. A doutrinã colocãvã ã Ame ricã Lãtinã como estrãte gicã 

pãrã ã polí ticã externã dos Estãdos Unidos ã fim de impedir ã influe nciã europeiã 

nã regiã o. Jã  no plãno econo mico, ã polí ticã de boã vizinhãnçã convinhã ãos 

esforços dos Estãdos Unidos pãrã se recuperãr dos efeitos dã crise de 1929 sobre 

suã economiã, iniciãdos com ã doutrinã Monroe81.  

Neste sentido, ãs pesquisãs de Pãrk e Pierson devem ser entendidãs como 

pãrte de umã pãutã de pesquisã mãis ãmplã. Nã o por coincide nciã, ã investigãçã o 

de Pierson tãmbe m erã pãrte de outrã iniciãtivã importãnte: o Seminar on Race and 

Cultural Contacts [Seminã rio sobre Contãto Rãciãl e Culturãl], um progrãmã de 

pesquisãs dã Divisã o de Cie nciãs Sociãis desenvolvido, nos ãnos de 1930, por 

outros ãlunos e professores dã Universidãde de Chicãgo. Umã descriçã o deste 

esforço de pesquisã no quãl Pierson se insere pode ser conferidã em umã dãs 

entrevistãs dele concedidãs em lí nguã portuguesã quãndo jã  estãvã reãlizãndo seu 

trãbãlho de cãmpo no Bãhiã: 

 

É nosso primeiro objetivo, reunir todas as informações existentes neste 
campo [o contato da cultura com a cultura e da raça com a raça] e, em 
seguida desenvolver estudos intensos em certos centros mais importantes 
do mundo. Presentemente, investigações estão sendo levadas a efeito no 
Hawai e Yucatan. Vim ao Brasil para iniciar também estudos, cuja 
finalidade pode envolver, provavelmente, os esforços cooperativos de 
vários especialistas, durante um considerável período de tempo. Minha 
presente missão é delinear as possibilidades destes estudos no Brasil e 
depois desenvolver uma primeira investigação intensa num determinado 
centro (Pierson, 1936, p. 92).             

                                                                                                                                                                          
ãlunos nã construção dã imãgem do ãrquipélãgo como um “pãrãíso rãciãl”. Okihiro argumenta que 
a ênfase da produção destes autores, em especial Lind e Adams se altera após a entrada dos Estados 
Unidos na segunda guerra tendo como marco justamente o ataque a Pearl Harbor. Durante a 
guerra, os Estados Unidos mantiveram campos de concentração (oficialmente chamados de campos 
de contenção) para impedir à adesão da população local ao governo do Japão.  

81
 Como discute Prado (In: MOTA, 2000) ao tratar das relações entre Brasil e Estados Unidos, é na 

décãdã de 1910 que se iniciã o interesse “científico” pelo Brãsil e ã Américã Lãtinã, mãs são nos 
anos de 1930 e 1940 durante o período Vargas e a Segunda Guerra que esta política atinge seu 
ápice. 
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Estã ãgendã de trãbãlho deixã clãrã ã existe nciã de um projeto que incluí ã 

um esforço coletivo, no quãl diferentes pesquisãdores recebiãm ã incumbe nciã de 

ãtuãr em um problemã de pesquisã especí fico, sendo ãssim designãdos pãrã 

diversãs pãrtes do mundo de modo ã desenvolverem estudos pormenorizãdos em 

diferentes locãlidãdes forã dos Estãdos Unidos, ã exemplo do Me xico, Hãvãí  e Brãsil 

– tre s importãntes ã reãs de influe nciã geopolí ticã dos Estãdos Unidos.  

 Mãis informãço es ã esse respeito podem ser encontrãdãs em outrã 

entrevistã de Pierson concedidã ão Depãrtãmento Estãduãl de Imprensã e 

Propãgãndã de Sã o Pãulo intitulãdã “Um mestre dã Cie nciã Sociãl”, publicãdã nã 

Revista do Arquivo Municipal em 1941. De ãcordo com estã entrevistã, o Seminã rio 

sobre Contãto Rãciãl e Culturãl erã dirigido pelos professores mãis experientes 

Robert Pãrk e Louis Wirth (1897-1952) e pelos professores mãis jovens Robert 

Redfield e Herbert Blumer (1900-1987) – todos dã Universidãde de Chicãgo. 

Apesãr de nã o ter sido orientãdo por Pãrk, Herbert Blumer  tinhã George 

Meãd (1863-1931), Williãm Thomãs, Dewey e Pãrk como seus mentores. Blumer, 

que ãtuãvã como professor de psicologiã, neste momento estãvã desenvolvendo 

suãs pesquisãs sobre cinemã e comportãmento de jovens e criãnçãs. Jã  o germãno-

ãmericãno Louis Wirth hãviã sido orientãdo diretãmente por Pãrk e pãssãriã ã 

trãbãlhãr juntãmente com ele e Burgess formãndo ã trí ãde dos professores mãis 

influentes dã chãmãdã Escolã de Chicãgo. Seu trãbãlho The Guetto, de 1928, ã estã 

ãlturã jã  hãviã se tornãdo um exemplo ã ser seguido pelos ãlunos de Chicãgo.  

Outro professor responsã vel pelo progrãmã de pesquisãs foi o pro prio 

Robert Redfield, ãntropo logo que ãpesãr de nã o ter sido orientãdo formãlmente 

por Pãrk hãviã sido “ãdotãdo” por ele. Nã de cãdã de 1930, Robert Redfield e 

Mãrgãret Pãrk Redfield jã  hãviãm retornãdo do trãbãlho de cãmpo no Me xico. E 

Redfield jã  hãviã publicãdo suã tese de doutorãdo Tepoztlan: A Mexican Village 

(1930), que marcaria uma série de estudos comparativos sobre quatro 

comunidades que estariam em diferentes estágios de proximidade de distância em 

relação ao modo de vida moderno.  

Entre os ãlunos, Pierson ocupou umã posiçã o destãcãdã, ãtuãndo como 

secretã rio-gerãl do Seminã rio. Fãziãm pãrte do seminã rio ãindã: John Embree 

(estudãndo o Jãpã o), Horãce Miner (Cãnãdã ), Andrew Lind e Clãrence Glick 
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(Hãvãí ), Forrest Lã Violette (imigrãntes jãponeses nos Estãdos Unidos), Horãce 

Cãyton (negro norte-ãmericãno em Chicãgo) 82.  

 Segundo Wilcox (2004), ãs ãtividãdes do Seminã rio sobre Contãto Rãciãl e 

Culturãl se concentrãrãm entre os ãnos de 1934 e 1937, mãs continuãm ãindã em 

funcionãmento ãte  1949. Aindã de ãcordo com este ãutor (idem, p. 74), no inverno 

de 1935, pãrticipãrãm do Seminã rio nomes de peso dã sociologiã e ãntropologiã dã 

e pocã como Herbert Blumer, Robert Pãrk, Rãdcliffe-Brown (1881-1955), Robert 

Redfield, Louis Wirth e Bronislãw Mãlinowski (1884-1942), que ã estã ãlturã jã  

hãviã lecionãdo em Cornell como professor visitãnte e, mãis tãrde, pãssãriã ã 

lecionãr em Yãle e desenvolver pesquisãs sobre cãmponeses no Me xico. Entre os 

outros pãrticipãntes entre 1934 e 1937 estã o: Ernest Mãnheim [ãntropo logo que 

nã e pocã erã professor ãssistente de Chicãgo, de origem hu ngãrã teve suã formãçã o 

nã Alemãnhã], Horãce Cãyton [jornãlistã e polí tico ãmericãno], Fred Eggãn 

[ãntropo logo conhecido por seus trãbãlhos de cãmpo entre os Pueblo nã Ame ricã 

do Norte] Herbert Goldhãmer, Edwãrd Spicer [ãntropo logo norte-ãmericãno 

especiãlistã em populãço es í ndigenãs do sudoeste norte-ãmericãno], Leo Srole 

[socio logo formãdo em Chicãgo] e Sol Tãx [que hãviã defendido seu doutorãdo em 

Chicãgo nã ã reã de ãntropologiã]83.  

Como parte deste projeto e programas no interior da chamada Escola de 

Chicago, o trabalho de Pierson (a exemplo daquele realizado por Redfield e 

Margareth no México) iria se inserir em uma espécie de esforço em mapear 

diversas regiões do mundo antes que ã “modernidãde” devorãsse os modos de vidã 

trãdicionãl dos contextos estudãdos. Como trãtãrei ã seguir, os resultãdos deste 

mãpeãmento do trãdicionãl e do moderno, no cãso do primeiro trãbãlho de Pierson 

no Brãsil, sã o devedores de intercã mbios que extrãpolãm ã ãtividãde institucionãl 

do ãutor nã Universidãde de Chicãgo.  

No cãso especí fico de Pierson, ã definiçã o de suã “missã o” no Brãsil como ã 

identificãçã o de locãlidãdes pãrã ã futurã investigãçã o evidenciã umã pãutã de 
                                                           
82 Para mais detalhes sobre os integrantes do seminário e a participação do Pierson, cf. Pierson 
(1941). 

83 Sobre o seminário ver Wilcox (2004, p. 55) ao comentar sobre as divergências entre Robert 
Redfield e Sol Tax com relação à pesquisa de ambos na Guatemala, em 1947. A partir das 
divergênciãs entre Redfield e Sol Tãx seriã possível questionãr ã ideiã de “unidãde” dã chãmãdã 
Escola de Chicago e os diferentes pontos de vista e disputas teóricas que emergem deste seminário. 
No entanto, é importante lembrar que isto ocorre após a morte de Robert Park, que falece em 1944. 
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estudos em desenvolvimento nos EUA como pãrte de suã polí ticã externã nã quãl 

se dã  ã construçã o de um sãber cientí fico sobre o Brãsil e ã Ame ricã Lãtinã. Tendo 

por bãse um conjunto de questo es em torno dã integrãçã o entre o mundo 

trãdicionãl e o moderno, e questo es relãcionãdãs ão conflito rãciãl, ã sociologiã e ã 

ãntropologiã prãticãdãs pelos pesquisãdores dã Universidãde de Chicãgo no 

perí odo entre guerrãs te m entre suãs mãrcãs mãis destãcãdãs ã reãlizãçã o de 

pesquisãs de cãmpo visãndo um esforço compãrãtivo futuro.  

Emborã Pãrk tenhã se dedicãdo ã  elãborãçã o de teoriãs e esquemãs 

conceituãis pãrã explicãr os processos de competiçã o e ãssimilãçã o entre 

indiví duos e grupos ão que ele entendiã como pertencentes ã diferentes rãçãs, 

como dito ãnteriormente, sã o os seus ãlunos que dãrã o corpo ã s suãs formulãço es 

teo ricãs, ã exemplo de Donãld Pierson, Robert Redfield, Frãnklin Frãzier, Chãrles S. 

Johnson, Everett V. Stonequist, Bertrãm W. Doyle, Andrew W. Lind. 

 O que se segue ao término deste período de Pierson no Seminário sobre 

Contato Racial e Cultural na Universidade de Chicago é a materialização deste 

projeto compartilhado entre Park e seus alunos. A partir de então, Donald Pierson 

seria o responsável por realizar parte deste amplo projeto comparado conduzindo 

pesquisas específicas no Brasil e também nos Estados Unidos. Os desdobramentos 

deste projeto seriam postos em prática em dois momentos alvo das análises 

presentes no capítulo 2 e 3. 

A definição da pesquisa realizada na Bahia dependerá de sua experiência na 

Universidade de Fisk, dos trabalhos de campo realizados, das leituras sobre o 

Brasil e das relações com os intelectuais brasileiros, que tratarei no próximo 

capítulo.   
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Cãpí tulo 2: 
 Entre Salvador e Nashville: 

Uma ponte entre dois mundos 
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Donãld Pierson ingressou no curso de doutorãdo no mesmo ãno em que seu 

orientãdor estãvã se ãposentãndo dã Universidãde de Chicãgo, em 1934. Apesãr 

deste ãpãrente desencontro, ã trãnsfere nciã de Pãrk pãrã outrã instituiçã o os 

ãproximou ãindã mãis no momento em que Pierson começou ã trãbãlhãr como 

ãssistente de seu professor em um processo de prepãrãçã o pãrã suã viãgem ão 

Brãsil. E  neste tempo que ãmbos começãrãm ã trãbãlhãr nã Universidãde de Fisk, 

nã cidãde de Nãshville, no estãdo do Tennessee.  

Apesãr de poucos trãbãlhos trãtãrem dã u ltimã de cãdã dã ãtuãçã o 

ãcãde micã de Pãrk e deste perí odo de Pierson em Fisk – com exceçã o de curtãs 

refere nciãs, menço es em ãlgumãs dãs biogrãfiãs de Pãrk e um ãrtigo84 –, ã mãioriã 

dãs informãço es sobre ã ãtuãçã o destes ãutores neste momento e  encontrãdã 

ãpenãs em fontes primã riãs, bãsicãmente, nos documentos sob ã guãrdã de Fisk85.  

O que os documentos destã instituiçã o norte-ãmericãnã revelãm ão serem 

confrontãdos com dãdos de umã se rie de outros documentos de instituiço es 

brãsileirãs e trãbãlhos bibliogrã ficos produzidos em lí nguã portuguesã e  que, nã 

Universidãde de Fisk, sob ã liderãnçã de Robert Pãrk, se formã um dos mãis 

importãntes centros de estudos nos Estãdos Unidos especiãlizãdo em relãço es 

rãciãis no Brãsil durãnte ã de cãdã de 1930 e iní cio de 1940.  

A pãrceriã de Robert Pãrk e Donãld Pierson se mostrou decisivã pãrã ã 

formãçã o deste centro em Nãshville que ãbrigou um extenso nu cleo de 

pesquisãdores e professores desenvolvendo pesquisãs sobre o temã dãs relãço es 

rãciãis no Brãsil. Fizerãm pãrte deste nu cleo, mãis diretãmente, Ru diger Bilden 

(1893-1980), Robert Pãrk; Donãld Pierson; Ruth Lãndes (1908-1991), Frãnklin 

Frãzier (1894-1962), Lorenzo Dow Turner (1890-1972) e Horãce Mãnn Bond 

(1830-1979). 

                                                           
84 Dentre os trabalhos biográficos, Bárbara Lal (1990) trata da transferência para Fisk apenas em 
duas curtas passagens. Matthews (1977) chega a dedicar um capítulo de nove páginas sobre o 
período, mas detalha mais as conexões políticas de Park do que sua atividade acadêmica 
propriamente dita. Já o artigo em questão é Robert E. Park at Fisk [Robert E. Park em Fisk], mas 
trata apenas dos dois últimos anos de Park na instituição, entre 1942 e 1944, a partir de um relato 
de memória de um de seus alunos  Cahnman (1978). 

85 Estes documentos conte m cãrtãs pessoãis e oficiãis, plãnos de ãulã, cãdernos de cãmpo, fotos, 
ãnuã rios, listãs de docentes, documentos oficiãis, memorãndos, projetos pãrã governos e outrãs 
instituiço es, informãço es sobre finãnciãmentos de pesquisãs, etc. 
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Pãrã trãtãr dessã cenã especí ficã, ãnãlisãrei dois momentos distintos do 

ãmbiente intelectuãl de Fisk com foco neste grupo de pesquisãdores sobre o Brãsil, 

tomãndo como fio condutor ã estãdã de Donãld Pierson nã instituiçã o. Pierson foi o 

primeiro de umã se rie de pesquisãdores ã desenvolver trãbãlho de cãmpo no Brãsil 

e ã produzir resultãdos de pesquisã de mãior fo lego que se mãteriãlizãriãm no que 

hoje podemos definir como umã etnogrãfiã sobre o temã dãs relãço es rãciãis no 

Brãsil.  

Seguindo ã trilhã ãbertã por Donãld Pierson sob ã orientãçã o diretã e 

constãnte de Robert Pãrk, vierãm ão Brãsil posteriormente nomes conhecidos 

entre no s; como Ruth Lãndes (que veio ão Brãsil em 1938), Frãnklin Frãzier e 

Melville Herskovits (que ãqui ãportãrãm entre 1941 e 1942). Estes estrãngeiros, 

incluindo o pro prio Pierson, contribuí rãm pãrã que o Brãsil viesse ã ocupãr um 

lugãr de grãnde destãque no mãpã dos estudos de relãço es rãciãis durãnte e depois 

dã Segundã Guerrã, no finãl dã de cãdã de 1930 e iní cio dã de cãdã de 1940.   

Em termos históricos, o Brasil já vinha fornecendo diferentes modelos para 

a discussão racial por parte de autores estrangeiros há muito tempo. Entretanto, o 

que há de singular nos estudos em tela são as perspectivas adotadas a partir da 

sociologia e da antropologia cultural tendo como expoentes Robert Park e Franz 

Boas, em uma tradição de estudos que se distanciava das explicações raciais 

baseadas em outras áreas do conhecimento como a antropologia física, a medicina, 

o direito, a biologia.  

Para investigar como se deu esta nova fase dos estudos de relações raciais 

no Brasil e nos Estados Unidos tendo a experiência de Pierson como um percurso 

privilegiado, retomarei, em primeiro lugar, a formação de uma rede de 

pesquisadores em Fisk, que inclui nomes como o dos ativistas negros DuBois, 

Franklin Frazier e Charles S. Johnson e suas relações com Robert Park. Em seguida, 

coloco o foco da atenção sobre o primeiro tempo de Pierson em Fisk, em 1935 e 

suas atividades no interior do Instituto de Relações Raciais de Fisk, do qual 

participaram Franz Boas e uma série de outros intelectuais estudando o tema, 

sobretudo na Antropologia e Sociologia.  

Trato ainda da pesquisa de campo de Pierson no Brasil, realizada entre 

1935 e 1937 na cidade de Salvador e, finalmente, do segundo tempo de Pierson em 
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Fisk com seu retorno à cidade de Nashville em 1937, quando (por indicação 

também de Park) ele assumiria o cargo de professor na Escola de Livre de 

Sociologia e Política. 

 

 

  



96 
 

2.1. Uma escola para negros: 
A formação de uma rede de pesquisadores-ativistas e o 

primeiro tempo de Donald Pierson em Fisk  

 

Em 1935, Pãrk ãssumiu em Fisk ã funçã o equivãlente ã de um professor 

eme rito convidãdo, mãs estãbeleceu um ví nculo com ã instituiçã o muito mãis 

intenso do que seriã de se esperãr de um professor colãborãdor ãposentãdo no 

finãl de suã cãrreirã. Ao desempenhãr suãs ãtividãdes em um regime de dedicãçã o 

exclusivã, Pãrk e suã esposã se mudãrãm pãrã o sul dos Estãdos Unidos. Pãrk 

permãneceu em Fisk ãte  suã morte, em 1944, vindo ã fãlecer nã cidãde de 

Nãshville.  

Foi ã convite de seu professor que Pierson seguiu pãrã Nãshville pãrã 

trãbãlhãr como ãssistente de Pãrk. Considerãndo ãs suãs perspectivãs de trãbãlho 

nã e pocã, nã o e  difí cil ãvãliãr ãs motivãço es que o levãrãm ã ãceitãr tãl propostã. 

Diferentemente de outros orientãndos de Pãrk e Burgess – ã exemplo de Clifford R. 

Shãw, Pãul Goãlde Cressey, Frãnklin Frãzier e Louis Wirth -, ã cidãde de Chicãgo 

nã o erã exãtãmente o cãmpo de pesquisãs de Pierson. Tãmpouco seu mestrãdo 

sobre os usos de bãrbã, bigode e cãvãnhãque trãtãvã de modo evidente de temãs 

ligãdos ã grãndes cidãdes.  

Isso e  importãnte se considerãrmos que trãbãlhãr e morãr em Nãshville 

representãvã ã idã pãrã umã cidãde vinte vezes menor que Chicãgo em termos 

populãcionãis86. Mãs ã oportunidãde significou pãrã Pierson umã melhorã nãs suãs 

condiço es mãteriãis de vidã. Como jã  mencionãdo, os seus rendimentos erãm 

bãixos e resultãvãm de seu trãbãlho nã cãntinã dã Universidãde de Chicãgo. Com ã 

mudãnçã pãrã Fisk, pelã primeirã vez Pierson receberiã sãlã rios provenientes do 

desempenho de suãs ãtividãdes estritãmente ãcãde micãs. 

Jã  ãs motivãço es de Pãrk pãrã lecionãr em Fisk requerem um pouco mãis de 

esforço pãrã serem compreendidãs. Pãrã tãnto, se fãz necessã rio considerãr o 

contexto de ensino e o significãdo histo rico dãs chãmãdãs black colleges nos 

                                                           
86 De acordo com Paul Cressey, em uma das famosas etnografias sobre a cidade de Chicago The Taxi-
Dance Hall orientadas por Park e Burgess, a capital de Illinois tinha 3 milhões de habitantes nesta 
época. Já Nashville tinha pouco mais de 150 mil habitantes no mesmo período.  
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Estãdos Unidos nos ãnos de 1920 e 1930, especiãlmente no chãmãdo “deep south” 

norte-ãmericãno87.  

Vã rios termos sã o utilizãdos pãrã se referir ã s instituiço es de ensino 

superior criãdãs com ã finãlidãde de ãtender ãos ãlunos negros nos Estãdos Unidos 

ãpo s o fim dã escrãvidã o, entre eles, os termos em ingle s e suãs possí veis trãduço es 

sã o: black colleges [fãculdãdes pãrã negros], black universities [universidãdes pãrã 

negros], predominately black institutions [instituiço es predominãntemente pãrã 

negros] e, mãis recentemente, historically black colleges and universities88 

[fãculdãdes e universidãdes historicãmente pãrã negros] – termo que expressã um 

reconhecimento distinto destãs escolãs por pãrte dos setores educãcionãis do 

governo estãdunidense.       

 Estãs fãculdãdes e universidãdes começãrãm ã ser criãdãs logo ãpo s ã 

Guerrã Civil (1861–1865), que teve como seu estopim, entre outros fãtores, ã 

disputã entre o norte e o sul do pãí s envolvendo medidãs pelã emãncipãçã o e fim 

dã escrãvidã o nos Estãdos Unidos. Mesmo ãpo s ã proibiçã o oficiãl dã importãçã o 

de escrãvos (1865) e ã criãçã o de leis que pãssãrãm ã ãssegurãr ã iguãldãde entre 

brãncos e negros (1869), os estãdos sulistãs criãrãm umã se rie de medidãs legãis 

com o objetivo de impedir o exercí cio dã iguãldãde de direitos entre os negros ex-

escrãvos e os brãncos. Entre ãs medidãs ãdotãdãs nos estãdos sulistãs, os 

chãmãdos “blãck codes” [co digos negros] limitãvãm os direitos humãnos e 

liberdãdes civis dos negros ã pãrtir de um conjunto de leis relãcionãdãs ão 

trãbãlho, educãçã o, imigrãçã o, entre outros temãs, com ã finãlidãde de mãnter o 

                                                           
87 O deep south (extremo sul ou sul profundo) se refere ã umã regiã o geogrã ficã nã o oficiãl que 
compreende estãdos vizinhos no sul dos Estãdos Unidos conhecidos por, historicãmente, 
compãrtilhãr trãços culturãis comuns quãndo estes formãvãm os Estãdos Confederãdos dã Ame ricã. 
Com ãlgumãs vãriãço es, o deep south comumente se refere ãos estãdos dã Cãrolinã do Sul, 
Mississippi, Flo ridã, Alãbãmã, Geo rgiã e Luisiãnã. Estes estãdos se diferenciãriãm do old south 
(velho sul) com os estãdos de Cãrolinã do Sul, ã Cãrolinã do Norte, ã Virgí niã e ã Geo rgiã. Em termos 
de divisã o oficiãl, ãs regio es dos Estãdos Unidos sã o: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste, excluindo-
se Alãscã, Hãvãí  e ã reãs insulãres. A regiã o do sul dos Estãdos Unidos comportã ãindã outrãs 
diviso es nã o oficiãis, mãs, de ãcordo o Censo do pãí s, 16 estãdos fãzem pãrte do sul: Floridã, 
Georgiã, Mãrylãnd, North Cãrolinã, South Cãrolinã, Virginiã, West Virginiã, Delãwãre, Alãbãmã, 
Kentucky, Mississippi, Tennessee, Arkãnsãs, Louisiãnã, Oklãhomã e Texãs. Ver 
http://www.census.gov/ e http://www.census.gov/geo/www/us_regdiv.pdf  
88 O uso corrente da palavra college, que se refere ão termo “fãculdãde” em inglês, nos textos em 
línguã portuguesã trãtã o termo no mãsculino, “o college”. Umã vez que não há umã regrã clãrã pãrã 
o uso de palavras de gênero indefinido em inglês com os pronomes em português, optei por tratar 
college como sinônimo de universidade/faculdade mantendo o gênero feminino destas palavras tal 
como se apresentam em língua portuguesa.  

http://www.census.gov/
http://www.census.gov/geo/www/us_regdiv.pdf
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trãtãmento de inferioridãde reservãdo ãos negros89. 

As leis criãdãs nã de cãdã de 1860 – ãs denominãdãs “Jim Crow lãws” 

instituí dãs em ãlguns estãdos entre 1876 e 1965 – tornãvãm oficiãl ã discriminãçã o 

rãciãl resultãndo nã segregãçã o dos negros em locãis pu blicos e privãdos, tãis 

como escolãs, meios de trãnsporte, restãurãntes, bãnheiros e bebedouros de ã guã. 

Estãs medidãs legãis de discriminãçã o e segregãçã o rãciãl, entre outrãs leis como ã 

criminãlizãçã o de cãsãmentos “inter-rãciãis” cessãrãm ãpenãs um se culo depois no 

perí odo mãrcãdo pelo movimento pelos direitos civis, nã de cãdã de 1960 

(FREMON, 2000)90. 

Nã o por ãcãso, quãse ã totãlidãde dãs black colleges forãm criãdãs nos 

estãdos do Sul logo ãpo s o fim dã guerrã civil. De ãcordo com o livro Between two 

worlds (BOWLES, 1971), que trãçã um histo rico destãs instituiço es, por contã dãs 

condiço es relãtivãs ã  escrãvidã o, 92% dos negros ãmericãnos viviãm no sul no 

perí odo do fim dã guerrã civil. Este trãbãlho revelã ãindã que, entre 1865 e ã 

de cãdã de 1960, os Estãdos Unidos contãbilizãm ã criãçã o de pouco mãis de 100 

escolãs de ní vel superior pãrã ãtender ãos ãlunos negros, em muitos locãis, 

impedidos por lei de frequentãrem ãs mesmãs escolãs que os brãncos. A mãioriã 

destãs escolãs foi criãdã pelã iniciãtivã de ãssociãço es religiosãs missionã riãs 

cristã s, lí deres religiosos e ex-combãtentes dã guerrã civil ligãdos ã orgãnizãço es 

ãbolicionistãs, instituiço es e o rgã os governãmentãis de suporte ã ex-escrãvos e ã 

chãmãdã reconstruçã o no sul dos Estãdos Unidos, ãpo s ã guerrã civil91.  

Neste contexto, ã Universidãde de Fisk, criãdã em 1867, e  umã dãs black 

colleges mãis ãntigãs dos Estãdos Unidos e, ãte  os diãs de hoje, se define como umã 

instituiçã o voltãdã predominãntemente pãrã negros. Historicãmente, o perfil 

institucionãl de Fisk estã  em consonã nciã com o de outrãs fãculdãdes deste tipo. De 

ãcordo com A history of Fisk University 1865–1946 (RICHARDSON, 1980), ã 

                                                           
89 Para uma visão geral acerca da história do ensino superior nos Estados Unidos com ênfase na 
questão do acesso dos negros na educação, ver Thelin (2004) e Lucas (1996).  

90 Um dos elementos de distinçã o entre o sul e o norte dos Estãdos Unidos em relãçã o ã  segregãçã o 
rãciãl neste perí odo e  que no norte ã discriminãçã o rãciãl foi “de fãto” e nã o “de ju ri” como nos 
estãdos sulistãs, ou sejã, um tipo de discriminãçã o de bãse legãl. Ale m dãs medidãs com ãmpãro 
legãl do Estãdo, foi no sul que se deu ã ãtuãçã o de grupos rãcistãs extremistãs como ã Ku Klux Klãn 
e ã prã ticã dos linchãmentos por meio dã viole nciã privãdã sem o ãmpãro do Estãdo.  
91 Para uma perspectiva histórica das black colleges, consultar Bowles (1971); Boyd (2007); Harper 
[S.d.]; Solovitch (1987); Bernard (1948). 
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universidãde foi criãdã pelã iniciãtivã dã ãssociãçã o missionã riã American 

Missionary Association92. Em termos ãcãde micos, nã e pocã dã trãnsfere nciã de 

Pãrk, em 1935, Fisk hãviã recebido ã notã mã ximã dã Association of American 

Universities ão ser reconhecidã como ã black college que ãpresentãvã ã mãior 

quãlidãde de ensino no pãí s (Rãushenbush, 1979, p. 149). 

 Com bãse em ãlguns rankings educãcionãis especí ficos pãrã estãs 

instituiço es, sã o considerãdãs ãlgumãs dãs fãculdãdes de mãior prestí gio, ão lãdo 

dã pro priã Universidãde de Fisk, ãquelãs locãlizãdãs nã cãpitãl dã Geo rgiã, nã 

cidãde de Atlãntã, como o Atlanta University Center93 [Centro de Universidãdes de 

Atlãntã], que ãgregã, entre outrãs, ã Atlanta University (fundãdã em 1865 pelã 

American Missionary Association), Clark College (fundãdã em 1869 pelã United 

Methodist Church), Spelman College, (umã black college pãrã mulheres fundãdã em 

1881), Morehouse College (umã fãculdãde exclusivã pãrã homens criãdã em 1867 

com o ãpoio dã American Baptist Home Mission Society); e em Wãshington, D.C., ã 

Howard University, fundãdã em 1867, por um ex-combãtente dã guerrã civil, Oliver 

Otis Howãrd. Jã  ã cidãde de Hãmpton, nã Virgí niã, foi o locãl escolhido pelos 

membros dã American Missionary Association [Sociedãde Missionã riã Americãnã] 

pãrã ã criãçã o dã Hampton University, em 1868. E Dillard University tem como 

sucessorãs escolãs em Novã Orleãns ãfiliãdãs ã United Church of Christ e United 

Methodist Church, fundãdãs nã de cãdã de 1860.   

Em termos histo ricos, estãs fãculdãdes representãrãm um importãnte 

ãvãnço nã lutã de direitos civis nos Estãdos Unidos, sobretudo nã primeirã metãde 

do se culo XX, ão oferecer formãçã o pãrã estudãntes negros em diversãs ã reãs, de 

medicinã ã engenhãriãs, pãssãndo pelãs humãnidãdes em ní vel de grãduãçã o e de 

po s-grãduãçã o. Algumãs destãs escolãs ãcãbãm se tornãndo importãntes centros 

de produçã o de conhecimento, pesquisã e debãtes ã respeito do temã dãs relãço es 

rãciãis nos Estãdos Unidos (PLUMMER, 1996). 

                                                           
92  Sobre Fisk, ver Richardson (1980); Wright (2009) e Sanders-Cassell (2006). 
 

93 O Atlanta University Center é um consórcio que reúne diversas historically black colleges and 
universities da capital da Geórgia. Já fizeram parte deste consórcio: Clark Atlanta University (depois 
da junção da Atlanta University com a Clark College), Spelman College, Morehouse College, 
Morehouse School of Medicine, Morris Brown College, Interdenominational Theological Center. 
Para mais informações a respeito da história deste centro, ver sua página institucional no endereço 
eletrônico <http://www.aucenter.edu/history.php>. As informações sobre as demais escolas 
apresentadas neste parágrafo têm como fonte as páginas de internet de cada instituição. 

http://www.aucenter.edu/history.php
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E  este o cãso dã Universidãde de Fisk que, pelãs ãtividãdes ãli desenvolvidãs 

nã de cãdã de 1930, se configurãvã como umã interessãnte escolhã ãcãde micã e, 

tãmbe m, polí ticã pãrã Pãrk. Em Chicãgo, e  verdãde que ele contãvã com mãis 

recursos finãnceiros e mãior reconhecimento intelectuãl em um ãmbiente de 

ãmplã cooperãçã o entre ãlunos e professores, com ã formãçã o de “discí pulos” em 

torno de suã influente figurã. Mãs, em Fisk, ãpesãr de ter encontrãdo umã escolã 

com menos stãtus ãcãde mico, ele começou ã fãzer pãrte de um importãnte centro 

de formãçã o em torno do temã dãs relãço es rãciãis nos Estãdos Unidos, em 1935. 

Tãmbe m se olhãrmos pãrã ã trãjeto riã de Pãrk no perí odo ãnterior ã  

Chicãgo, suãs ãtividãdes incluí ãm ã ãtuãçã o em dois importãntes projetos jã  muito 

pro ximos ãos dãs black colleges: ã Reformã do Congo e o Tuskegee Institute. Como 

destãquei ãnteriormente, do ponto de vistã pessoãl e de expectãtivãs de 

intervençã o nã vidã sociãl, ã pãrticipãçã o nestes projetos se mostrou pouco 

sãtisfãto riã pãrã Pãrk. Entretãnto, ãpesãr de frustrãntes, estãs experie nciãs sã o ã 

bãse do tipo de ãtivismo polí tico perseguido por ele. Em certo sentido, ãs 

ãtividãdes missionã riãs nã A fricã, ã militã nciã de Booker Wãshington pelã 

educãçã o e o ensino e pesquisã em Fisk pertenciãm ã  mesmã chãve de reãlizãçã o 

de ãço es visãndo ã  melhoriã dãs condiço es de vidã dos negros.  

Aliã s, entre ãs black colleges, e  importãnte lembrãr que o pro prio Tuskegee 

Institute se trãnsformou mãis tãrde em Tuskegee University. Apo s ã morte de 

Wãshington, em 1915, Robert R. Moton foi presidente dã instituiçã o entre 1915 e 

1935; e Frederick D. Pãtterson entre 1935 e 1953. Estãs mudãnçãs representãrãm 

um importãnte direcionãmento nãs ãtividãdes de Tuskegee que iniciãlmente erã 

umã instituiçã o voltãdã pãrã ã educãçã o industriãl e depois pãssã ã oferecer cursos 

dã chãmãdã Escolã Normãl pãrã ã formãçã o de professores, e mãis tãrde outros 

cursos superiores94. Com estãs mudãnçãs, Tuskegee se tornou tãmbe m umã black 

college. 

Deste modo, se considerãrmos o perí odo que ãntecede ã  idã de Pãrk pãrã ã 

Universidãde de Chicãgo, ã suã trãnsfere nciã pãrã Fisk nã o representou ãlgo de 

excepcionãl em suã cãrreirã, jã  mãrcãdã pelã combinãçã o de ãtuãçã o ãcãde mico-

cientí ficã e militã nciã polí ticã em torno dã buscã por equidãde, direitos civis e 

                                                           
94  Como jã  mencionãdo no cãpí tulo ãnterior, o Instituto foi fundãdo em 1881 no estãdo do Alãbãmã, 
nã cidãde de Tuskegee. http://www.tuskegee.edu/ãbout_us/history_ãnd_mission.ãspx 

http://www.tuskegee.edu/about_us/history_and_mission.aspx
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ãcesso ã  educãçã o pãrã os negros. Pãrã compreender o significãdo polí tico e 

ãcãde mico de lecionãr em umã black college neste perí odo, bãstã lembrãr que os 

principãis intelectuãis negros do começo do se culo XX forãm formãdos ou 

lecionãrãm nestãs universidãdes.  

Pãrã citãr ãpenãs ãlguns nomes mãis conhecidos dos ãtivistãs do se culo XIX 

e primeirã metãde do se culo XX, Booker Wãshington, ãntes de ãssumir o comãndo 

do Tuskegee Institute, hãviã se grãduãdo em Hãmpton nã de cãdã de 1870; W. E. B. 

Dubois hãviã cursãdo suã grãduãçã o nã Universidãde de Fisk nos ãnos de 1880; e o 

pãstor protestãnte e ãtivistã polí tico, Mãrtin Luther King (1929-1968), um dos 

principãis lí deres do movimento de direitos civis, forã estudãnte dã Morehouse nã 

de cãdã de 1940. 

Neste contexto, ãs ligãço es entre os ãtivistãs negros e ãs black colleges se 

convertem no ponto principãl dãs disputãs entre os principãis lí deres dã e pocã, 

especiãlmente nãs emblemã ticãs desãvençãs entre Du Bois e Booker Wãshington. 

Como mencionãdo ãnteriormente, Du Bois e Booker Wãshington forãm os dois 

principãis nomes dã militã nciã negrã nos Estãdos Unidos, entre 1895 e 1915 e ãs 

diverge nciãs entre ãmbos se derãm bãsicãmente por suãs diferentes viso es ã 

respeito dãs diretrizes de educãçã o pãrã os negros.  

O ãno de 1915 (dãtã dã morte de Booker Wãshington) representou o iní cio 

de umã fãse em que outros tre s socio logos negros começãrãm ã se destãcãr no 

cenã rio polí tico que ãntecede o movimento pelos direitos civis nos ãnos de 1950 e 

1960. Jã  nã de cãdã de 1920, os militãntes negros de mãior destãque nã cenã 

ãmericãnã erãm Du Bois, Edwãrd Frãnklin Frãzier e Chãrles Spurgeon Johnson – 

sendo que os dois u ltimos nã o ãpenãs erãm ãlunos de Robert Pãrk, mãs erãm 

tãmbe m muito pro ximos ã ele. E ãs ligãço es entre estes intelectuãis e ãtivistãs nã o 

se esgotãm ãí . Como comentãrei ã seguir, o convite pãrã que Pãrk lecionãsse em 

Fisk pãrtiu do pro prio Chãrles S. Johnson95.  

Destã trí ãde, ãle m de Du Bois que hãviã estudãdo em Fisk em 1880, Frãzier 

e Johnson hãviãm se tornãdo professores nestã mesmã instituiçã o, no finãl dã 

de cãdã de 1920. Pãrã Pãrk, lecionãr em Fisk nã de cãdã de 1930 significãvã nã o 

ãpenãs estãr ligãdo ã  mesmã mãtriz institucionãl dos principãis militãntes negros 

                                                           
95 Nos acervos de Fisk há uma longa correspondência entre Park e Johnson que data das décadas de 
1930 e 1940. 
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ãtuãntes nos Estãdos Unidos nãquele momento, mãs tãmbe m representãvã umã 

mãior proximidãde ãcãde micã e polí ticã com esses militãntes.    

Como trãtei no primeiro cãpí tulo, Frãnklin Frãzier, que esteve no Brãsil 

entre 1941 e 1942, fãziã pãrte do grupo de estudãntes orientãdos por Pãrk e 

Burgess que desenvolviãm pesquisãs em Chicãgo. Frãzier hãviã se tornãdo 

pesquisãdor e professor de sociologiã em Fisk no ãno de 1927, ãntes mesmo de 

defender seu mestrãdo orientãdo por Burgess, The Negro Family in Chicago, em 

1932. A ãtuãçã o de Frãzier em Fisk continuou ãte  o ãno de 1934, de modo que ele 

se desligou dã instituiçã o no momento em que Pãrk estãvã em processo de 

mudãnçã pãrã Nãshville. Este e  tãmbe m o momento em que Frãzier, que fizerã 

crí ticãs ã Du Bois, pãssã ã reconhece -lo como seu mentor, chegãndo ã ser 

identificãdo mãis tãrde como seu discí pulo96. 

Johnson, por suã vez, em 1934 estãvã finãlizãndo seu doutorãdo The 

Shadow of the Plantation com o trãbãlho sobre ãs plantations no sul dos Estãdos 

Unidos, sob ã orientãçã o de Pãrk. Johnson hãviã começãdo ã lecionãr em Fisk em 

1928, portãnto, um ãno depois de Frãzier. No cãso de Johnson, ãs relãço es de 

trãbãlho e ãmizãde com Pãrk sã o ãindã mãis pro ximãs (similãres de ãlgum modo ã  

relãçã o estãbelecidã entre Pãrk e Pierson) 97. Pãrk como professor e Johnson como 

ãluno se conhecerãm no ãno de 1917, quãndo o primeiro estãvã começãndo ã 

orientãr ãlunos de mestrãdo e doutorãdo, ãpo s ter iniciãdo suãs ãtividãdes em 

Chicãgo, em 1914.   

Pãrk logo ãssumiu ã posiçã o de umã espe cie de mentor intelectuãl de 

Johnson98, desempenhãndo importãnte pãpel nã formãçã o dã cãrreirã deste ãluno 

durãnte o perí odo de seus estudos em Chicãgo. Foi grãçãs ã  recomendãçã o de Pãrk 

que ele se tornou secretã rio dã Chicago Urban League [Ligã Urbãnã de Chicãgo] e 

depois um dos dois diretores dã Illinois Commission on Race Relations [Comissã o de 

                                                           
96

 Sobre a trajetória de Franklin Frazier, cf. E. Franklin Frazier and Black Bourgeoisie, organizado 

por Teele (2002).  

97 Sobre Chãrles S. Johnson, ver Charles S. Johnson: leadership beyond the veil in the age of Jim Crow 
(GILPIN & GASMAN, 2003) e ãs notãs biogrã ficãs orgãnizãdãs pãrã seu ãcervo em Fisk.  

98 Antes disso, Johnson havia estudado na Virginia Union University, uma universidade exclusiva 
para negros criada em 1899 e mantida por associações missionárias religiosas de predominância 
Batista. 
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Relãço es Rãciãis do estãdo de Illinois], no iní cio dã de cãdã de 192099. Sobre ã 

Chicago Urban League, especiãlmente, Pãrk hãviã pãrticipãdo de suã criãçã o em 

1916, tornãndo-se o primeiro presidente destã ãssociãçã o de suporte ãos negros, 

sobretudo ãos ex-escrãvos e descendentes de ex-escrãvos vindos do sul rurãl dos 

Estãdos Unidos em direçã o ã  cidãde de Chicãgo. Jã  ã Illinois Commission on Race 

Relations100 foi umã comissã o temporã riã de investigãçã o, criãdã em 1919, por 

solicitãçã o diretã do entã o governãdor do estãdo de Illinois, Frãnk Lowden. A 

funçã o dã comissã o (finãnciãdã com fundos privãdos) erã ã de investigãr ã se rie de 

motins ocorridos entre julho e ãgosto de 1919, em Chicãgo101. E o pãpel de 

pesquisãdores como Johnson erã fornecer explicãço es em termos sociolo gicos pãrã 

estes feno menos envolvendo conflitos rãciãis que estãvãm ocorrendo nã cãpitãl de 

Illinois 

A essãs experie nciãs, somã-se ã ãtuãçã o de Johnson no movimento dã 

Harlem Renaissance [Renãscençã do Hãrlem] (tãmbe m conhecido como The Negro 

Renaissance [O Renãscençã do Negro])102 que representou o florescimento dã ãrte 

e polí ticã negrã nos Estãdos Unidos, nos ãnos de 1920 e 1930. Nã de cãdã de 1930, 

Johnson, ãle m de professor em Fisk e diretor dã National Urban League, ãtuãvã ão 

lãdo de Du Bois, como umã dãs principãis liderãnçãs do movimento culturãl 

conhecido como Harlem Renaissance, nã cidãde de Novã Iorque em estreitãs 

ligãço es com o conjunto de ideiãs que ficãrãm conhecidãs como o “pãn-

ãfricãnismo”.  

De ãcordo com Geiss (1979), o pãn-ãfricãnismo representou umã reãçã o ão 

coloniãlismo nã A fricã resultãndo em um movimento polí tico e culturãl de buscã 

                                                           
99 Sobre este episo dio, ver RAUSHENBUSH (1979, p. 156).  
100 Sobre a história da instituição, ver http://www.thechicagourbanleague.org/ 

101 Os resultados das pesquisas desta comissão foram reunidos no livro The Negro in Chicago: a 
study of race relations and a race riot. Chicago, lançado pela The University of Chicago Press, em 
1922. O livro já em domínio público pode ser consultado na íntegra em 
http://archive.org/stream/negroinchicagoa00relagoog#page/n30/mode/2up  
Os documentos da Comissão podem ser encontrados nos documentos dos arquivos do estado de 
Illinois, ver o Descriptive Inventory of the Archives of the State of Illinois no endereço 
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/illstate.pdf 
102 A listã de intelectuãis e ãrtistãs que fizerãm pãrte deste que e  considerãdo um dos principãis 
episo dios dã culturã ãmericãnã e  longã e nã o poderiã ser esgotãdã ãqui. Entre os intelectuãis 
ligãdos ão universo ãcãde mico dãs ã reãs dã Antropologiã e Sociologiã estãvãm ã ãntropo logã, ãlunã 
de Frãnz Boãs em Columbiã e escritorã Zorã Neãle Hurston, e os socio logos Du Bois e Chãrles S. 
Johnson. Os nomes mãis conhecidos deste movimento sã o os dos mu sicos, entre eles, Louis 
Armstrong, Josephine Bãker, Count Bãsie, Duke Ellington, Ellã Fitzgerãld, Dizzy Gillespie, Billie 
Holidãy, Thelonious Monk. Cf. Bãker (1987) e Lewis (1981) e Wintz (1988). 

http://www.thechicagourbanleague.org/723275106122953/site/default.asp
http://archive.org/stream/negroinchicagoa00relagoog#page/n30/mode/2up
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/illstate.pdf
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pelã vãlorizãçã o dã herãnçã de povos ãfricãnos nã Europã e nos Estãdos Unidos. A 

denominãçã o de pãn-ãfricãnismo teriã surgido em 1900 durãnte ã I Confere nciã 

Pãn-Africãnã em Londres com ã reãlizãçã o de mãnifestãço es contrã ã escrãvidã o no 

continente ãfricãno. Mãs e  somente em 1919 com o I Congresso Pãn-Africãno 

orgãnizãdo por DuBois, em Pãris, que ãs ideiãs deste movimento gãnhãrãm mãis 

forçã nos Estãdos Unidos e Europã com ã ãtuãçã o de Du Bois e o lí der polí tico 

negro nãscido nã Jãmãicã, Mãrcus Gãrvey (1887-1940) 103.  

Diãnte deste quãdro, ã pãrceriã entre Pãrk e Johnson se mostrou vãliosã 

pãrã ãmbos. Nã o ãpenãs o pãpel de orientãdor desempenhãdo por Pãrk foi 

importãnte nã construçã o dã cãrreirã de Johnson, mãs foi tãmbe m por interme dio 

deste u ltimo que Pãrk se inseriu em umã rede mãis ãmplã de pesquisãdores e 

ãtivistãs negros e brãncos que fãziãm pãrte do conví vio de Johnson. Estã rede 

incluí ã seus contãtos nos dois mãis importãntes centros ãcãde micos e culturãis dos 

Estãdos Unidos, Chicãgo e Novã Iorque, ãle m dãs diversãs regio es do sul dos 

Estãdos Unidos, locãl dãs pesquisãs de Johnson.  

Logo que pãssou ã lecionãr em Nãshville, em 1928, e criou o Depãrtãmento 

de Cie nciã Sociãl, Johnson reuniu esforços pãrã que Fisk se tornãsse um importãnte 

ponto de encontro destã rede de pesquisãdores, ãtrãindo pãrã lã  intelectuãis como 

DuBois, Frãnz Boãs e Robert Pãrk – esses dois u ltimos representãndo os nomes 

mãis importãntes dã ãntropologiã e sociologiã norte-ãmericãnã ã  e pocã, e figurãs 

que exerciãm umã importãnte pãrticipãçã o polí ticã nos Estãdos Unidos nã 

discussã o dãs relãço es rãciãis e direitos dos negros. Boãs nã ãntropologiã e Pãrk nã 

sociologiã ocupãvãm posiço es ãnã logãs em um cãmpo em que cãdã vez mãis 

gãnhãvã espãço ã perspectivã do pãn-ãfricãnismo de DuBois.  

E  possí vel ãfirmãr ãindã que Pãrk tenhã se ãproximãdo de Du Bois tãmbe m 

por interme dio de Johnson. De ãcordo Rãusenbush (1979, p. 152), Pãrk e Du Bois 

se conhecerãm em Nãshville em 1935, nã cãsã de Johnson. A pãrtir dãí , ã 

colãborãçã o entre estes tre s intelectuãis – Johnson, Pãrk e DuBois – se fez presente 

em projetos comuns reãlizãdos em Fisk. Com isso, em seu perí odo no sul dos EUA, 

Pãrk se ãproximãriã definitivãmente de um tipo de militã nciã em fãvor dos direitos 

dos negros no ãcesso ão ensino superior, de certã formã, distãnciãndo-se cãdã vez 

                                                           
103 No Brasil, o pan-africanismo terá mais tarde Abdias do Nascimento (1914-2011) como seu 
representante. Ver o livro de sua autoria "O Brasil na mira do pan-ãfricãnismo” (2002).  
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dãs ideiãs defendidãs por Booker T. Wãshington. Do mesmo modo, ã buscã pelã 

unidãde culturãl ãfricãnã em povos levãdos pãrã ã Ame ricã no processo de 

escrãvidã o (cãrã ão pãn-ãfricãnismo) se tornãvã umã dãs mãis relevãntes pãutãs 

de pesquisã de Pãrk104.  

Foi o conjunto dãs experie nciãs de umã se rie de intelectuãis, incluindo os 

nomes dos ãtivistãs negros Du Bois e Frãnklin Frãzier, que forneceu ãs bãses pãrã ã 

constituiçã o dã liderãnçã formãl de Chãrles S. Johnson nã direçã o dã Divisã o de 

Cie nciã Sociãl105 em pãrceriã com ã liderãnçã informãl de Robert Pãrk. Juntos, eles 

forãm responsã veis pelãs diretrizes dã ãtuãçã o do grupo de pesquisãdores que ãli 

se formãrãm – Donãld Pierson incluí do – no projeto de construçã o do chãmãdo 

Instituto de Relãço es Rãciãis (IRR) dã Universidãde de Fisk que expãndiriã ãindã 

mãis ã rede de pesquisãdores ligãdos ã  instituiçã o em Nãshville106.  

Como pãrte do Instituto de Relãço es Rãciãis dã Universidãde de Fisk, 

Pierson pãrticipou no ãno de 1935 de umã pesquisã supervisionãdã por Johnson 

sobre os trãbãlhãdores negros nãs fã bricãs do sul dos EUA, Virginiã, Cãrolinã do 

Norte e Kentucky. Este levãntãmento foi reãlizãdo pãrã ã NRA (National Recovery 

Act), o rgã o do governo federãl dos Estãdos Unidos. As ãtividãdes, reãlizãdãs sob ã 

supervisã o diretã de Pãrk e Johnson, se tornãriãm um “treino”, nãs pãlãvrãs de 

Pierson (1987), pãrã ã pesquisã que seriã reãlizãdã ã seguir nã Bãhiã. 

A ideiã de “treino” merece ser mãis bem detãlhãdã. De um lãdo, e  preciso 

considerãr que o “treino” erã considerãdo como pãrte dã formãçã o em umã 

trãdiçã o de estudos nã quãl ã reãlizãçã o de pesquisãs, hoje chãmãdãs etnogrã ficãs 

(e nã e pocã, empí ricãs), erã um dos principãis trãços distintivos. Neste sentido, ã 

pro priã noçã o de “treino” utilizãdã por Pierson e por seus professores de Chicãgo, e  

revelãdorã dã mãneirã de empreender ãs pesquisãs neste contexto destãcãndo 

tãnto seu cãrã ter empí rico (muitãs vezes chãmãdo por eles de “hãnds on” – que 

pode ser trãduzido como “mã os ã  obrã”) quãnto ã  existe nciã de um modelo ã ser 

                                                           
104 De ãcordo com Bãnton (1974), o trãbãlho de Pãrk representã umã novã fãse nos estudos sobre o 
temã ão ãpresentãr ãs relãço es rãciãis como produto dã expãnsã o europeiã. 
105 Ver especialmente o acervo de Fisk C.S. Johnson Collection box 14 sobre os documentos da 
Divisão de Ciências Sociais.   
106 Embora meu foco aqui seja a atuação de Pierson em Fisk na década de 1930 e o lugar do Brasil 
neste processo, é importante mencionar que parte dos que formaram a rede de pesquisadores e 
ativistas em Fisk se manteriam atuantes até a década de 1940. Como figura chave em Fisk, C. S. 
Johnson ocupou a função de professor e pesquisador entre 1928 e 1947, quando se tornou 
presidente da universidade, em 1947. Park permaneceu trabalhando na instituição até sua morte, 
em 1944.  
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seguido pãrã ã reãlizãçã o dã investigãçã o. Trãtã-se de “treinãr” umã mãneirã 

especí ficã de se fãzer pesquisã empí ricã, nã definiçã o destes ãutores. 

Neste sentido, ãs ãtividãdes de Pierson em Nãshville formãm pãrte de seu 

perí odo de “treinãmento” bãsicãmente por tre s rãzo es, ã sãber: 1) o contãto com o 

universo conceituãl, ãnãlí tico e teo rico sobre ãs relãço es rãciãis presente em Fisk 

(considerãdo por Pãrk propí cio pãrã o desenvolvimento dã pesquisã de Pierson no 

Brãsil) 2) suã ãdãptãçã o em um ãmbiente predominãntemente formãdo por negros 

nãquelã que seriã umã “situãçã o rãciãl” pro ximã ã que ele encontrãriã nã Bãhiã em 

seu trãbãlho de cãmpo 3) ã possibilidãde de reãlizãçã o dãs primeirãs pesquisãs de 

cãmpo em projetos coordenãdos por C. S. Johnson no sul dos EUA.  

Por outro lãdo, e  preciso considerãr tãmbe m que pãrte deste modelo de 

colocãr ã  provã um pesquisãdor mãis jovem expondo-o ã um contexto de 

diversidãde culturãl pãrã que ele se ãmbiente e se prepãre pãrã umã viãgem 

distãnte e  bem pro ximã dãs ãtividãdes missionã riãs cristã s. De mãneirã ãnã logã ã 

de jovens missionã rios que se dedicãm ã ãprender ã lí nguã nãtivã, Pierson em Fisk 

intensificou os seus estudos em lí nguã portuguesã iniciãdos ãindã em Chicãgo, se 

dedicou ã ler sobre o Brãsil e compreender o que pãrã ã e pocã significãvã um 

considerã vel encontro com ã ãlteridãde – ã convive nciã com os negros do Brãsil107.  

Todãs estãs ãtividãdes de treino de Pierson se inseriãm nã ãgendã do IRR 

(Instituto de Relãço es Rãciãis) que contãvã com ã pãrticipãçã o de diversos 

pesquisãdores e professores em torno dã produçã o de conhecimento nã ã reã de 

relãço es rãciãis. Seus integrãntes, em suã mãioriã homens, erãm dãs mãis diversãs 

ã reãs de ãtuãçã o, ãindã que sejã visí vel ã e nfãse em Sociologiã e Antropologiã. A 

filiãçã o institucionãl dos integrãntes do IRR compreendiã universidãdes como ã de 

Columbiã, Fisk, Chicãgo, Atlãntã, ã Universidãde dã Pensilvã niã, e outrãs 

instituiço es dos Estãdos Unidos e do exterior, principãlmente dã Europã.  

Ale m de contãr com renomãdos ãcãde micos norte-ãmericãnos e 

estrãngeiros, sobretudo ãlemã es, o quãdro docente do IRR em Fisk erã composto 

                                                           
107 Ruth Landes, que veio ao Brasil em 1938 depois de ter lecionado em Fisk, define sua experiência 
de viãgem ressãltãndo o quão distãnte isto pãreciã neste momento: “Sabíamos muito pouco acerca 
do Brasil por essa época; entre os meus colegas havia o sentimento que eu estava sendo mandada 
ao extremo do tabuleiro do mundo, de onde somente a sorte me pouparia de cair. Tensamente, eu 
considerava as preocupações recomendadas [...] Fui instruída na conduta apropriada a jovens 
senhoras em país latino” (2002, p. 35).  
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por professores de perfil nã o ãcãde mico como intelectuãis ligãdos ã  militã nciã dos 

direitos dos negros nos Estãdos Unidos vinculãdos ã  jã  citãdã National Urban 

League, instituiço es de lutãs por direitos civis de entidãdes religiosãs, editores de 

meios de comunicãçã o e instituiço es ligãdãs ão Estãdo.    

 Os documentos depositãdos em Fisk indicãm que ãs ãtividãdes do Instituto 

tiverãm iní cio em 1933 ãindã de formã experimentãl com umã se rie de cursos e 

pãlestrãs reãlizãdos em Swãrthmore College, nã Pensilvã niã hã  poucos quilo metros 

dã Filãde lfiã108. Apesãr de sediãdo em Fisk, ãs ãulãs do IRR se concentrãvãm em 

um encontro ãnuãl reãlizãdo durãnte o me s de julho, em Swãrthmore – fãculdãde 

criãdã por um grupo de Quãkers (ãssim exemplo do ãvo  de Pierson) que mãntinhã 

conve nio com ã Universidãde dã Pensilvã niã109.  

Em seu primeiro ãno, o IRR foi dirigido por Chãrles S. Johnson e Clãrence E. 

Pickett e reuniu vã rios professores convidãdos lecionãndo cursos sobre seis eixos 

temã ticos: I. Rãçã e Culturã; II. Fãtores Histo ricos e Culturãis do problemã rãciãl 

brãnco-negro ãmericãno; III. Fãtores Biolo gicos do problemã rãciãl ãmericãno; IV. 

O negro nos Estãdos Unidos; V. Relãço es Rãciãis: situãço es e problemãs; VI. 

Relãço es Rãciãis: te cnicãs [de pesquisã]. Dos seis eixos temã ticos, os que mãis se 

ãproximãvãm dã temã ticã que seriã desenvolvidã por Pierson em suã pesquisã no 

Brãsil erãm os dois primeiros. 

Entre os professores responsã veis por “Rãçã e Culturã” e “Fãtores Histo ricos 

e Culturãis do problemã rãciãl brãnco-negro ãmericãno” estãvãm Melville 

Herskovits (que nã e pocã ãpãrece como vinculãdo ão Depãrtãmento de 

Antropologiã de Northwestern), Frãnz Boãs (Depãrtãmento de Antropologiã de 

Columbiã), Herbert Miller (Universidãde do estãdo de Ohio), Donãld Young 

(Universidãde dã Pensilvã niã), Chãrles S. Johnson, W.E.B. DuBois (professor de 

Histo riã e Economiã em Atlãntã), Ulrich Philips (Depãrtãmento de Histo riã de 

Yãle), George Fort Milton (sem filiãçã o institucionãl) e Broãdus Mitchell 

(Depãrtãmento de Economiã de Johns Hopkins). 

                                                           
108 Ver, sobretudo, CSJ boxes 14, 29, 117, 136, 137. Sobre o primeiro ano do Instituto de Relações 
Raciais ver box 136, folder 9, 3384. 

109 Apesar de ser uma faculdade pequena, Swarthmore - criada por Quakers abolicionistas e 
defensores dos direitos das mulheres - mantém um convênio com a Universidade da Pensilvânia 
(onde havia lecionado DuBois) e outras faculdades locais de modo que os alunos podem cursar 
disciplinas nos diferentes campi. 
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No interior do plano de trabalho do IRR no ano de 1933 (portanto, anterior 

à chegada de Park e Pierson a Fisk) se destacava a ênfase em tratar da questão de 

raça em diferentes contextos nacionais, presente nos cursos ministrados por 

Melville Herskovits (sobre o negro no Novo Mundo, herança africana, cultura 

Iorubá, e comparações entre o Brasil, Guiana, Jamaica e Haiti) e os de Herbert 

Miller (sobre a emergência de consciência racial na Ásia e o intercruzamento entre 

raça e religião tendo como exemplos principais Índia, China, Japão). Franklin 

Frazier, neste momento lecionava cursos sobre o negro nos Estados Unidos com 

foco nos temas da urbanização e da família. Com relação aos contextos estudados, 

destacavam-se trabalhos sobre o continente africano e o continente asiático (assim 

apontados em termos gerais sem maiores especificações sobre quais países seriam 

estudados); Estados Unidos – sobretudo o Sul; o legado colonial e a herança 

africana no Novo Mundo – América do Sul e Central110. 

As ãtividãdes do IRR em seu segundo ãno (1934), seguirãm ã mesmã 

estruturã de funcionãmento: um nu cleo mí nimo de ãulãs e professores fixos, ãle m 

dos colãborãdores que lecionãrãm no encontro ãnuãl em Swãrthmore College. No 

primeiro ãno de Pãrk no Instituto, ã se rie de ãulãs pãssou ã incluir to picos ine ditos 

com ã pãrticipãçã o de dois novos membros fixos no IRR, o pro prio Pãrk e Otto 

Klineberg, dã Universidãde de Columbiã. Com ã mudãnçã, ã se rie de ãulãs pãssou ã 

ter dois temãs gerãis: histo riã nãturãl do preconceito rãciãl e imperiãlismo e 

nãcionãlismo111. Estã tende nciã de considerãr os problemãs rãciãis em funçã o dos 

problemãs do Estãdo Nãçã o e do coloniãlismo, jã  presente no ãno ãnterior, pãssou 

ã ser ressãltãdã no segundo ãno como pode ser constãtãdo pelã relãçã o completã 

dos temãs de ãulãs dos professores do IRR, de ãcordo com ã documentãçã o 

guãrdãdã em Fisk112.  

                                                           
110  Ver CSJ box 136. 

111  CSJ Box 137, folder 5, 3528.   

112 Ver CSJ Box 137, folder 2, 3474 ã 3479. Pãrã ã filiãçã o institucionãl de cãdã um dos professores, 
ver nã mesmã pãstã os documentos 3481. Pãrã listã Institute Faculty, ver 3483. Os professores 
podem ser divididos pelo perí odo de suã pãrticipãçã o mãis longã ou mãis curtã (3484). Ver ãte  
3407. A listãgem dos ãlunos do IRR encontrã-se no box 137. Nos ãnos de 1933 e 1934, entre os 
professores integrãntes do IRR e suãs respectivãs disciplinãs encontrãm-se (em ordem ãlfãbe ticã do 
sobrenome): W. W. Alexãnder (brãncos no Sul dos EUA), Frãnz Boãs (o significãdo de rãçã), Rãlph 
Bunche (colo niãs britã nicãs e frãncesãs no norte dã A fricã), Henry Cãdbury (experie nciã dos grupos 
religiosos Quãker e questã o de rãçã), Ambrose Cãliver (problemãs nã educãçã o pãrã negros), Mãbel 
Cãrney (negros nãs escolãs pu blicãs), Horãce Cãyton (surveys em indu striãs), Ewãn Clãgue (The 
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Dentre os professores ligãdos ã  Fisk ou ãtuãndo no IRR, os cãsos de Rudiger 

Bilden, Melville Herskovits e Ruth Lãndes merecem ãtençã o. Antes dã primeirã 

viãgem de Pierson ão Brãsil, em 1935, Ru diger Bilden jã  hãviã visitãdo o pãí s em 

1925113. No entãnto, os resultãdos dã viãgem de Bilden se mãteriãlizãrãm ãpenãs 

em um ãrtigo curto intitulãdo Brazil: a laboratory of civilization, publicãdo nã 

revistã semãnãl de notí ciãs The Nation, em 1929. No momento em que Pierson 

chegã ã  Fisk, Bilden jã  estã  lecionãndo nã mesmã instituiçã o e ele e  o primeiro dã 

se rie de professores de Fisk ã visitãr o Brãsil.  

                                                                                                                                                                          
National Recovey Act), Mãriãn Cuthbert (te cnicãs e me todos de pesquisã em relãço es rãciãis), 
Rãchel DuBois (ãtitudes rãciãis e te cnicãs sociãis em relãço es rãciãis ãplicãdãs ã s escolãs pu blicãs), 
W. E. B. DuBois (culturã ãfricãnã, ãspectos econo micos dã escrãvidã o, democrãciã e condiço es do 
presente pãrã os negros ãmericãnos), Edwin Embree (civilizãçã o e progresso), Frãnklin Frãzier 
(ãspectos ligãdos ã  orgãnizãçã o e desorgãnizãçã o dã fãmí liã dos negros, urbãnizãçã o dã populãçã o 
negrã, conflitos rãciãis e culturãis nã Ame ricã), Alfons Goldschimidt (questã o rãciãl no Me xico e 
Uniã o Sovie ticã, questã o rãciãl nã Alemãnhã do pãssãdo e contemporã neã), Melville Herskovits 
(ãfricãnismo no Novo Mundo, o problemã cientí fico do negro, ãculturãçã o e herãnçã ãfricãnã), 
George Herzog (herãnçã ãfricãnã do negro ãmericãno, culturã ãfricãnã contemporã neã, Arnold Hill 
(relãço es industriãis), Chãrles Houston (ãbordãgem legãl sobre o problemã de ãssimilãçã o rãciãl e 
estrãte giã dos movimentos de relãço es rãciãis), Edwãrd Bernãrd (Isrãel e o ãntissemitismo nos 
Estãdos Unidos, fãscismo e relãço es rãciãis), Chãrles S. Johnson (ãspectos polí ticos e econo micos dã 
escrãvidã o, ã evoluçã o dã escrãvidã o do negro, desenvolvimento culturãl do negro, origem dãs 
teoriãs rãciãis, ãspectos polí ticos e econo micos dã escrãvidã o), Guy Johnson (imprensã do negro, 
segregãçã o e relãço es rãciãis, o indiví duo e ãs relãço es rãciãis, Jãmes Weldon Johnson (o negro nã 
literãturã ãmericãnã), Eugene Jones (te cnicãs e me todos em relãço es rãciãis). Entre os professores 
do IRR de 1933 e 1934, estãvãm ãindã Otto Klineberg (culturã e personãlidãde, rãçã e crise, 
ãspectos biolo gicos e psicolo gicos dã misturã rãciãl, testes psicolo gicos, ãspectos bioquí micos e 
diferençãs funcionãis relãcionãdãs ã  rãçã, conceito de rãçã: definiçã o, clãssificãçã o, relãçã o com 
lí nguã e nãçã o), Ullin Leãvell (o sistemã duãl de educãçã o no Sul), Edouãrd Lindemãn (conflitos 
sociãis nã vidã ãmericãnã), Chãrles Lorãm (educãçã o nãtivã nã A fricã e educãçã o do negro nos 
Estãdos Unidos), Hãridãs Mãzumbãr (o problemã de rãçã pãrã ãle m dos brãncos e negros), Fred 
McCuistion (educãçã o superior dos negros), Adolphus Herbert Miller (rãçã e religiã o no mundo, 
Chinã, Jãpã o, I ndiã, Ame ricã do Sul), George Fort Milton (ã ãbordãgem histo ricã dã escrãvidã o), 
Broãdus Mitchell (desenvolvimento do po s-guerrã no Sul), Robert Pãrk (distã nciã sociãl e ordem 
sociãl, me todos de investigãçã o em processos de ãculturãçã o, rãçã e preconceito, nãturezã humãnã 
e ordem sociãl, miscigenãçã o e problemã rãciãl), Ulrich Phillips (ãssimilãçã o do negro nã 
escrãvidã o), Irã Reid (movimento de relãço es rãciãis nos Estãdos Unidos, trãbãlhos nãs indu striãs), 
E. B. Reuter (stãtus mãrginãl e ã personãlidãde dos mestiços, cãsãmentos inter-rãciãis, misturã 
inter-rãciãl nos Estãdos Unidos), Guy Sãrvis (misso es, modificãçã o dã culturã), Hãrold Speight 
(personãlidãde, rãçã e preconceito), Chãrles Thompson (educãçã o do negro), Chãnning Tobiãs 
(te cnicãs e me todos em relãço es rãciãis dã Y.M.C.A), Forrester Wãshington (o negro e o New Deal), 
Wãlter White (te cnicãs em relãço es rãciãis), Donãld Young (minoriãs ãmericãnãs, imigrãçã o 
europeiã nos Estãdos Unidos, distribuiçã o rãciãl nos Estãdos Unidos), Mãx Yergãn e George Hãynes 
(sem indicãçã o do temã dãs ãulãs). 

 
113 A historiadora Maria Pallares-Burke examina a relação de amizade entre Rüdiger Bilden e 
Gilberto Freyre em dois trabalhos um sobre o brasileiro Gilberto Freyre: Um vitoriano nos trópicos 
(2005) e sobre o americano em O triunfo do fracasso: Rudiger Bilden, o amigo esquecido de Gilberto 
Freyre (2005). A autora mostra através destes trabalhos como muitas das ideias Bilden foram 
apropriadas por Freyre na construção de Casa Grande & Senzala e como as referências ao 
americano foram sendo minimizadas pelo brasileiro.  
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Outro professor do IRR é Herskovits, normalmente lembrado entre nós 

como um aluno da Universidade de Columbia e orientando de Franz Boas. No 

entanto, antes de ir para Columbia para cursar seu mestrado e doutorado, ele 

estudou na Universidade de Chicago, onde conclui seu bacharelado em 1923. 

Assim, as relações entre Pierson e Herskovits datam de um período anterior à 

atuação do primeiro em Fisk. De acordo com o artigo publicado em inglês por 

Kevin Yelvington (2004), Herskovits foi apresentado à antropologia brasileira 

através de Rüdiger Bilden, também aluno de Franz Boas114.  

 
Quando Donald Pierson (1900-1995) era um estudante de pós-graduação 
na Universidade de Chicago, ele era o presidente do clube de sociologia e, 
em 1933, pediu a Herskovits para proferir uma palestra na universidade. 
Pierson então pediu conselhos a Herskovits sobre o estudo Negro in Brazil, 
dizendo que ele “tinhã se interessãdo pelã ãpãrente ausência de 
preconceito nas relações Portugueses-Negros no Brasil e, mais tarde, 
Pierson fez várias traduções para Herskovits dos resumos dos capítulos de 
Os Africanos no Brasil (1932) de Raymundo Nina Rodrigues (1862-1906). 
Freyre convidou Herskovits a contribuir no I Congresso Afro-brasileiro em 
1934; ele enviou duas contribuições de material já publicado, mas não 
compareceu fisicamente. Foi Freyre que sugeriu a Ramos para entrar em 
contato com Herskovits. Eles trocaram cartas e publicações, e havia uma 
influência mútua nos trabalhos de ambos, especialmente no que diz 
respeito ão conceito de “ãculturãção”. Em 1937, Herskovits enviou uma 
contribuição já publicada ao II Congresso Afro-Brasileiro onde ele utilizou 
alguns trabalhos de Ramos. Herskovits ajudou Ramos a obter uma garantia 
de viajar aos Estados Unidos e lecionar na Universidade Estadual da 
Pensilvania, e eles finalmente se encontraram pessoalmente quando Ramos 
veio à Northwestern University para proferir uma palestra juntamente com 
Heskovits sobre “O Problemã de Rãçã no Brãsil e nos Estãdos Unidos”. 
Herskovits fez trabalho de campo na Bahia entre os anos de 1941 e 1942, 
tendo a ajuda de Pierson e Charles Wagley (1913-1991) antes de sua 
viagem. Seu trabalho na Bahia foi central em seu debate com Frazier a 
respeito do pãpel dos “Africãnismos” nã fãmíliã ãfro-americana. Ele 
estabeleceu um número de conexões antropológicas em várias 
conferências e orientou três antropólogos brasileiros na Northwestern: 
Octavio da Costa Eduardo, que fez seu mestrado em 1943 e doutorado em 
1945, René Ribeiro (1914-1990), que defendeu seu mestrado em 1949, e 
Ruy Galvão de Andrade Coelho, que finalizou seu doutorado em 1955 
(tradução minha) 115. 

                                                           
114 Este ãrtigo foi ãpresentãdo por Kevin Yelvington com o tí tulo de Melville J. Herskovits and the 
Institutionalization of Afro-American Studies no Colo quio Internãcionãl “O Projeto UNESCO no 
Brãsil: Umã voltã crí ticã ão cãmpo 50 ãnos depois”, reãlizãdo em 2004, em Sãlvãdor. O pesquisãdor 
brãsileiro Anto nio Se rgio Guimãrã es (2004) tãmbe m explorã ãs relãço es de Herskovits com o Brãsil 
em "Comentã rios ã  corresponde nciã entre Melville Herskovits e Arthur Rãmos (1935-1941)".  

115
 Octávio da Costa Eduardo, um dos citados alunos orientados por Herskovits nos EUA foi 

orientando de Pierson no Brasil, trabalhando como assistente de pesquisa na ELSP. 



112 
 

É claro que, ao tratar destas relações entre 1925 e 1935, estamos nos 

referindo a um ambiente intelectual pequeno e restrito em que os poucos 

pesquisadores fazem parte de uma mesma rede profissional que, neste caso, 

conecta intelectuais brasileiros e americanos, como Arthur Ramos, Pierson, Park, 

Bilden, Herskovits, Freyre, Boas, entre outros. Mas como parte desta rede, Pierson 

ocupa um lugar de destaque. Ao atuar como assistente de Park, Pierson o auxiliou a 

ministrar um curso sobre a questão do negro e o contato racial no Brasil. O curso 

foi baseado nas leituras da obra de Nina Rodrigues Os africanos no Brasil, um 

presente que teria sido oferecido a Park em sua primeira passagem pelo Rio de 

Janeiro, em 1931/1932 (Pierson, 1987). Não parece difícil supor que o livro tenha 

sido presente de Arthur Ramos que neste momento organizava a coletânea116. 

Estã ãtuãçã o de Pierson extrãpolã mesmo os limites institucionãis dã 

universidãde locãlizãdã em Nãshville, como indicã o exemplo de Herskovits. Ao 

confrontãrmos os nomes dos pesquisãdores ligãdos ã  Fisk que reãlizãrãm trãbãlho 

de cãmpo no Brãsil com ã listã de pesquisãdores ãmericãnos de diferentes 

instituiço es trãtãndo do mesmo temã, chãmã ãtençã o o fãto de quãse todos eles 

terem ãlgumã ligãçã o com ã instituiçã o no Tennessee, e consequentemente, com 

Pierson. Este e  o cãso de Herskovits, que nã o lecionãvã nã Universidãde de Fisk, 

mãs erã pãrte do IRR. 

Este e  o cãso tãmbe m de Ruth Lãndes, outrã ãlunã de Columbiã e, ãssim 

como Herskovits, tãmbe m de origem judiã. Ruth Lãndes tinhã como orientãdores 

Frãnz Boãs e Ruth Benedict quãndo de suã idã pãrã Fisk, em 1937, pãrã lã  ãtuãr 

como professorã. Como nos informã Cunhã (2004), o convite teriã pãrtido de 

Robert Pãrk contãndo com o ãpoio dos orientãdores de Lãndes. Ambos os cãsos 

(Lãndes e Herskovits) sã o pãrãdigmã ticos pãrã ilustrãr que ãs fronteirãs 

disciplinãres e depãrtãmentãis entre os socio logos de Fisk/Chicãgo e os 

ãntropo logos de Columbiã nã o erãm muito rí gidãs em se trãtãndo do Brãsil como 

temã de pesquisã. 
                                                           
116 O livro Os africanos no Brasil foi publicado por Ramos em 1932, contendo ensaios escritos por 
Nina Rodrigues entre 1890 e 1905. Inicialmente organizado como O problema da raça negra na 
América portuguesa, em 1905, por Homero Pires, o livro então ganhou outra versão com a inclusão 
de novos textos como parte da Coleção Brasiliana. Arthur Ramos também organizou outras 
publicações póstumas de Nina Rodrigues. Em 1935, reuniu os artigos que compõem O animismo 
fetichista dos negros baianos, publicados na Revista Brazileira, entre 1896 e 1897 SCHWARCZ 
(2007).  
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De ãcordo com ã pro priã Lãndes, o perí odo de ãproximãdãmente sete meses 

em Nãshville e  encãrãdo como um perí odo de treino, de prepãrãçã o pãrã o trãbãlho 

de cãmpo no Brãsil, ã exemplo dã experie nciã de Pierson com suã primeirã estãdã 

em Fisk em 1935. Estã “prepãrãçã o”, ãindã de ãcordo com Cunhã, teriã sido cruciãl 

pãrã Lãndes o contãto iniciãl com ã literãturã sobre o Brãsil e com outros 

estudiosos do mesmo temã, como Robert Pãrk, Donãld Pierson e Ru diger Bilden. 

A relãçã o de Pierson com Lãndes descritã por elã nos fornece importãntes 

pistãs pãrã compreender estã rede de pesquisãdores em Fisk. Pierson (ã exemplo 

de Bilden) pãssã ã ãtuãr como umã espe cie de embãixãdor ãuxiliãndo outros 

pesquisãdores ãmericãnos tãnto nã inserçã o em cãmpo mãis diretãmente, quãnto 

nã mediãçã o com o governo brãsileiro e com os intelectuãis locãis. Jã  neste perí odo 

em Fisk, Pierson se tornã umã refere nciã pãrã pesquisãdores nos Estãdos Unidos 

que quisessem ter ãcesso ã s refere nciãs e ã consultã ãos mãteriãis documentãis e 

bibliogrã ficos sobre relãço es rãciãis no Brãsil. 

Sobre este primeiro curso ministrãdo por Pierson e Pãrk em Fisk e  

importãnte ressãltãr que o Brãsil ã que se referiãm e  pãrte de um contexto que 

podemos definir como “pre ” Casa Grande & Senzala, ãdmitindo o livro de Gilberto 

Freyre como um divisor de ã guãs nãs discusso es e reflexo es sobre ãs relãço es 

rãciãis no Brãsil. E  importãnte ressãltãr que o livro Casa Grande & Senzala (1933) 

so  seriã incorporãdo como pãrte dãs leiturãs de Pierson sobre o Brãsil quãndo este 

pãssã ã frequentãr um curso de Gilberto Freyre, no Rio de Jãneiro, em 1935, 

conforme relembrã o pro prio Pierson117.  

 E  preciso considerãr que, dã perspectivã dos Estãdos Unidos, o Brãsil erã 

visto como um modelo de “democrãciã rãciãl” ãindã no perí odo ãnterior ã  

publicãçã o dos estudos do socio logo pernãmbucãno. Neste sentido, emborã sejã 

inegã vel o impãcto dã obrã de Freyre no contexto brãsileiro e forã do pãí s – ãtrãve s 

do contãto com estrãngeiros e com ã trãduçã o de seus trãbãlhos no exterior, - vãle 

destãcãr que, ãntes de 1933, ãlguns intelectuãis ãmericãnos defendiãm ã 

perspectivã de que o Brãsil seriã um “modelo" positivo de relãço es rãciãis com ã 

                                                           
117 Em inglês o trabalho de Gilberto Freyre seria publicado apenas em 1946 com o título de The 
Masters and the Slaves. Na época de sua publicação, Pierson escreve uma resenha sobre o livro, 
publicada na American Sociological Review. Sobre o curso de Freyre que Pierson frequentou, trãtãrei 
ãdiãnte. 
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ãuse nciã de conflitos, preconceito e discriminãçã o118.  

 Entre ãqueles que endossãvãm tãl posiçã o estãvã o ex-presidente Theodore 

Roosevelt, que, ãpo s visitãr o Brãsil entre 1913 e 1914, pãssou ã se posicionãr 

publicãmente defendendo ã existe nciã de umã diferençã completã em relãçã o ão 

lugãr sociãl dos negros nos dois pãí ses, Brãsil e Estãdos Unidos119. Autores como 

Andrews (1997) e Costã (2006), por suã vez, comentãm o otimismo em relãçã o ão 

Brãsil nã imprensã norte- ãmericãnã nos ãnos de 1910. Aindã no contexto dã I 

Guerrã, forãm publicãdos ãrtigos que nã o ãpenãs elogiãvãm o Brãsil ã pãrtir desse 

prismã, mãs encorãjãvãm ã imigrãçã o dos negros ãmericãnos. Entre os jornãis, 

estãvãm The Crisis, dirigido por W.E.B. DuBois, Baltimore Afro-American, Atlanta 

Independent, Negro World e Chicago Defender (Costã, 2006). 

 Ao lãdo dos textos mãis curtos de cunho nã o ãcãde mico publicãdos nos 

jornãis ãcimã nã de cãdã de 1910, começãrãm ã surgir pesquisãs de mãior fo lego 

em termos ãnãlí ticos sobre o pãí s, nã de cãdã seguinte. Dentre eles se destãcãm 

trãbãlhos que se tornãriãm refere nciãs pãrã Pierson no primeiro momento em 

Fisk, segundo ele ãfirmã em Brancos e Pretos na Bahia (1971) Entre os principãis 

estã o o do juristã e historiãdor irlãnde s Jãmes Bryce (1838-1922)120 e o jã  mãis de 

umã vez mencionãdo Rudiger Bilden.   

 A despeito desses trãbãlhos, o doutorãdo de Pierson representã o primeiro 

esforço de ãnã lise sobre o pãí s nã ã reã dãs cie nciãs sociãis nos Estãdos Unidos, 

reãlizãdã ã pãrtir de extensivã e intensivã pesquisã de cãmpo. E ã investigãçã o por 

ele empreendidã nã Bãhiã dãriã iní cio ã umã se rie de viãgens de pesquisãdores 

ligãdos ã  Universidãde de Fisk e ã Robert Pãrk, que ãqui ãportãm. Em outrãs 

pãlãvrãs, seguindo os pãssos de Bilden e Pãrk, Pierson seriã o responsã vel pelã 

ãberturã de umã ponte entre os Estãdos Unidos e o Brãsil com relãçã o ão temã dãs 

                                                           
118

 Sobre a recepção de Casa Grande & Senzala, ver o artigo A construção sociológica de uma posição 
regionalista: reflexões sobre a edição e recepção de ‘Casa Grande e Senzala’ de Gilberto Freyre (Sorá, 
1998).  

119
 Theodore Roosevelt, presidente os Estados Unidos entre 1901 e 1909, tinha Booker T. 

Washington como conselheiro e veio ao Brasil em uma expedição no ano de 1913 com o apoio do 
governo brasileiro. Tal empreitada ficou conhecida como Expedição Científica Roosevelt-Rondon e 
foi documentada nos relatos do próprio Roosevelt publicados como Nas selvas do Brasil 
(ROOSEVELT, 1976).  

120
 South America: Observations and Impressions, de 1912. Disponível em 

http://archive.org/stream/southamericaobs01brycgoog#page/n18/mode/2up 

http://archive.org/stream/southamericaobs01brycgoog#page/n18/mode/2up
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relãço es rãciãis. A pãrtir dãí , ele iriã se inserir em umã rede de pesquisãdores 

brãsileiros, ãperfeiçoãr seu conhecimento dã lí nguã portuguesã121 e começãriã ã 

vivenciãr umã “situãçã o rãciãl” muito especí ficã, desenvolvendo pesquisãs nãs ruãs 

dã cidãde de Sãlvãdor e nos terreiros de cãndomble  dã Bãhiã. Apo s suã “missã o” de 

dois ãnos (1935 e 1937) no Brãsil, ele voltãriã ã  Fisk como um dos mãiores 

especiãlistãs dos Estãdos Unidos nos cãmpo dos estudos rãciãis brãsileiros.  

 

                                                           
121

 De acordo com Wirth (em carta que será tratada no capítulo 3), em seu tempo de preparação em 
Chicago, Pierson morou com uma família portuguesa para aprender a língua.   
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2.2. 

“Por que eu vim para a Bahia?”: 

raça, religião e política em Salvador 

 

“Por que eu vim para a Bahia?” A perguntã fornece o tí tulo do primeiro 

ãrtigo publicãdo por Donãld Pierson no Brãsil. Trãtã-se de um texto de cinco 

pã ginãs escrito em lí nguã portuguesã, especiãlmente elãborãdo pãrã ã Revista de 

Direito da Bahia122. Redigido e publicãdo em 1936, o ãrtigo tem como objetivo 

ãpresentãr ãs motivãço es de suã pesquisã ã um pu blico mãis gerãl, nã o 

especiãlizãdo. Ao contrã rio do que se poderiã esperãr do tí tulo, ã experie nciã 

especí ficã de pesquisã de Pierson, ou mesmo ã motivãçã o de suã vindã ão Brãsil 

ocupãm pouco espãço no texto, ãpãrecendo mãis exãtãmente, nos tre s pãrã grãfos 

finãis.  

 O principãl temã trãtãdo e , nos termos do ãutor, ã defesã do cãrã ter 

cientí fico dã “cie nciã sociãl” e ã necessidãde do trãtãmento objetivo dos fãtos que 

incluem o limite restrito do cãmpo ã ser estudãdo como condiço es bã sicãs pãrã o 

desenvolvimento do estudo. O termo “cie nciã sociãl” e  utilizãdo no singulãr, 

figurãndo quãse como sino nimo de sociologiã (quãndo hã  refere nciã ã s “cie nciãs 

sociãis” ã designãçã o ãpãrece como o equivãlente ão que poderí ãmos chãmãr de 

cie nciãs humãnãs123).  

 O fãto do texto ter sido publicãdo em umã revistã jurí dicã merece notã, jã  

que umã dãs cãrãcterí sticãs dã cenã intelectuãl brãsileirã no perí odo e  ã trãnsiçã o 

dãs discusso es sobre rãçã que se deslocãvãm do discurso dã medicinã e do direito 

pãrã os cãmpos dã sociologiã e dã ãntropologiã. Mãis do que um espectãdor deste 

processo, Pierson foi um de seus protãgonistãs; e pãrte de suã ãudie nciã, em um 

momento ãindã incipiente dã institucionãlizãçã o dãs cie nciãs sociãis, erã nã o por 

                                                           
122 Adotamos o nome tal qual é apresentado no periódico no volume citado (vol. X, 1936). Editada 
desde 1892, a revista também é normalmente citada nas bases de dados acadêmicas como Revista 
de Direito da Faculdade da Bahia, nome da instituição que viria a se tornar a Universidade Federal 
da Bahia.   
123 Conferir especiãlmente o segundo pãrágrãfo que ãpresentã umã síntese do ãrgumento: “Ahi está 
o segredo da esterelidade das ciencias sociais. Estes homens, intitulando-se cientistas sociais, 
muitas vezes, demasiadamente, exorbitam de sua alçada, para a dos filósofos sociais, procurando 
enfeixar em suas mãos todos os departamentos da realidade social. Isto é uma empreza legitima e 
vãliosã. Mãs não é o cãminho dã ciênciã” (p. 91). 
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ãcãso formãdã por juristãs e me dicos.  

 Aforã ã defesã dã cie nciã sociãl nã o ãpenãs como me todo, mãs como 

perspectivã disciplinãr em relãçã o ã s outrãs ã reãs do sãber, e  possí vel dizer que 

Pierson naquele momento ainda não havia estabelecido com clareza seu projeto de 

pesquisa. A Bahia aparece no texto como um local de observação, mas as hipóteses 

e problemas de pesquisa ainda não estão nitidamente formulados. 

Mas relembra Pierson (1987), que sua viagem ao Brasil não tinha como 

objetivo inicial a realização de uma pesquisa de doutorado, fato que só realizaria 

em um momento posterior da estada brasileira quando o trabalho de campo se 

materializaria. Tratava-se de estudar o Brasil, é verdade, mas sem a definição exata 

de que contexto ou região geográfica, embora o tema de pesquisa já estivesse 

delineado.  

Na verdade, nem ele nem a documentação disponível trazem detalhes sobre 

essa primeira viagem ao Brasil, já que os arquivos institucionais disponíveis 

guardam basicamente documentos de suas atividades profissionais stricto sensu. 

Mas com base no depoimento de Pierson (op. cit.) é possível afirmar que o roteiro 

primeiro pelo sudeste representou uma etapa fundamental de contato com o país e 

com os estudos que aqui estavam sendo realizados. Esta etapa é por ele definida 

como um “prepãro ãdicionãl pãrã ã primeirã pesquisã no pãís” (idem, p. 34), ainda 

que não dê maiores detalhes de como este preparo teria se dado.  

Quando Pierson desembarcou no Brasil, em julho de 1935, seu primeiro 

destino foi o Rio de Janeiro. Acompanhado de Helen Batchelor, ele visitou também 

São Paulo e Belo Horizonte, antes de seguir para seu destino final, Salvador, na 

Bahia. Neste primeiro momento, além de se dedicar ao aprendizado do português, 

estabeleceu interlocução com diferentes pesquisadores brasileiros. Com base nos 

documentos de Pierson, sobretudo as suas correspondências pessoais no Brasil, é 

possível localizar os primeiros contatos e a formação inicial de uma rede, da qual 

faziam parte pesquisadores brasileiros e estrangeiros que estavam no Brasil neste 

momento, e até mesmo com seus pares norte-americanos.   

No texto ele conta que em São Paulo, teve encontros com o poeta Jorge de 

Lima (1893-1953), com o sociólogo americano Samuel Lowrie, que na época 

lecionava na Escola de Sociologia e Política, e com o historiador brasileiro Affonso 
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Taunay, que na época estava ligado a uma série de importantes instituições no 

cenário nacional e na capital paulista, como a Universidade de São Paulo, o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo, além de dirigir o Museu Paulista e ser membro da Academia Brasileira de 

Letras. Na capital carioca, por sua vez, foram vários seus contatos profissionais e 

pessoais, entre eles, com Gilberto Freyre, Oliveira Vianna e Arthur Ramos; com José 

Lins do Rego e com os educadores Anísio Teixeira (1900-1971), Antônio Carneiro 

Leão, Manuel Bergström Lourenço Filho (1897-1970) (que mais tarde também 

seria o editor dos livros de Pierson na Editora Melhoramentos); com o diplomata 

Hélio Lobo (então ministro das Relações Exteriores); e com o geógrafo Delgado de 

Carvalho (1884-1980), também ligado ao Instituto Histórico e Geográfico (idem, p. 

37 e 38).   

Destes primeiros contatos brasileiros, alguns ajudariam Pierson a compor 

uma rede de apoio profissional que seria crucial quando da segunda viagem ao 

Brasil e do seu estabelecimento no país por mais quase 20 anos, como é o caso de 

Samuel Lowrie, que o convidaria para lecionar na Escola de Sociologia e Política. 

Ou mesmo Anísio Teixeira que, mais tarde, desempenharia um papel fundamental 

para a realização da pesquisa de Pierson no Vale do São Francisco. Será por 

intermédio de Anísio Teixeira que a pesquisa passaria, na década de 1950, a ser 

financiada pela Comissão do Vale do São Francisco, órgão do governo federal 

brasileiro.      

 Para além da construção de uma rede mais ampla no país, alguns destes 

contatos se tornariam importantes referências para o trabalho iniciado na Bahia 

em 1935. E, é importante observar, Pierson conseguiu, diplomaticamente, 

estabelecer relações de trabalho e pessoais com pesquisadores e intelectuais 

brasileiros que tomam posições diferentes em um terreno marcado por disputas 

teóricas, metodológicas e políticas no que tange o tema das relações raciais, cujas 

referências mais importantes, para Pierson, eram: Arthur Ramos, Gilberto Freyre e 

Oliveira Vianna. 

Por referências, me refiro ao modo como estes autores, especialmente 

Gilberto Freyre e Arthur Ramos, se tornaram importantes interlocutores ao 

fornecerem uma espécie de frame de leituras sobre o Brasil e sobre o tema de 

pesquisa do investigador recém-chegado. Pierson passará a dialogar com estes 
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autores, não como informantes privilegiados, mas como pares na construção do 

problema de pesquisa. A relação de proximidade que estabelece com esses autores 

é visível nas cartas enviadas por Pierson a Robert Park nos Estados Unidos. Em 

uma delas, datada de abril de 1936, por exemplo, ele chega a sugerir que seu 

orientador inclua Oliveira Vianna, Arthur Ramos e Gilberto Freyre como 

colaboradores regulares do periódico comandado pela Universidade de Chicago, o 

American Journal of Sociology124. 

No caso de Gilberto Freyre, além dos encontros no Rio de Janeiro, Pierson 

frequentou um de seus cursos na mesma cidade, indica a nota de abertura de Um 

“sistema de referência” para o estudo dos contatos raciais e culturais (1941), um dos 

artigos que ele publica na revista Sociologia. A nota indica que Pierson frequentou 

um curso de Antropologia ministrado por Freyre, na então Universidade do Rio de 

Janeiro, no ano de 1935125. Sem mencionar maiores detalhes sobre esta situação, 

Pierson afirma que o referido artigo teria sido apresentado e debatido no neste 

curso126.   

Quando Pierson e Freyre se encontram em 1935, o brasileiro havia acabado 

de publicãr seu primeiro livro “Cãsã-Grãnde & Senzãlã” (1933) com uma 

inspiração declarada no trabalho de Franz Boas para construir uma argumentação 

destacando os resultados sociológicos e culturais da mistura de raças. Freyre, que 

havia estudado na Universidade de Columbia, em 1922, compartilhava de certa 

forma um referencial comum a Pierson e aos demais pesquisadores de Fisk – a 

ênfase em aspectos culturais no estudo das diferenças raciais em detrimento das 

explicações biológicas ainda vigentes na época. 

                                                           
124 Coleção Robert Park em Fisk, box 5, pasta 6 (reprodução final 3639 e 3640) . 

125  Sobre os cursos de Gilberto Freyre no Rio de Janeiro, ver a tese de Simone Meucci (2006). 

126 Além desta nota, não encontrei nenhuma outra informação sobre a participação de Pierson no 
curso de Freyre, mas Freyre será uma referência conceitual relevante, como pode ser percebido na 
leiturã dã tese de Pierson, que inclusive ãpresentã um de seus cãpítulos, “Cãsã Grãnde e Senzãlã”, 
claramente uma referência ao trabalho de Freyre. A proximidade das ideias de Freyre e Pierson não 
é uma novidade e ambos são apontados como responsáveis pela construção da ideia de democracia 
racial brasileira, a exemplo do que diz Romo (2010). Aliás, como atestam os documentos das 
pesquisas desenvolvidas por Pierson depois da década de 1960 sob a guarda da Universidade da 
Flórida, o percurso de Freyre para Portugal, seria seguido anos mais tarde por Pierson que 
desenvolveu uma série de pesquisas sobre relações raciais naquele país.  
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As relações entre Freyre e Pierson podem ser também mapeadas pelas 

resenhas que fizeram um sobre o trabalho do outro. No ano de 1942, após a 

publicação da tese de Pierson, Gilberto Freyre escreveu uma resenha sobre o livro 

no jornal Diários Associados127. Em 1947 é a vez de Pierson escrever uma resenha 

sobre a edição norte-americana de Casa Grande & Senzala, publicado no ano 

anterior como The Masters and the Slaves. Em ambos os casos, trata-se de um 

tratamento elogioso que os autores dispensam um ao outro. Ao apresentar o 

trabalho de Pierson, Freyre ressalta tanto a importância do tema de pesquisa 

quanto o rigor metodológico de Pierson. Mas, o que parece relevante para Freyre é 

que “os resultãdos do seu estudo [de Pierson] coincidem com os de observãdores e 

pesquisãdores brãsileiros do ãssunto”, ou sejã, os seus próprios.     

De fato, os resultados de Pierson e Freyre coincidem fortemente, já que 

Pierson em alguns aspectos toma as teses do escritor pernambucano como base 

para a construção de seu argumento. Na resenha para The Masters and the Slaves, 

publicada na American Sociological Review128, por exemplo, chega a afirmar que 

para aqueles que puderem ler apenas um livro sobre o Brasil, a melhor indicação 

seria o mencionado livro de Freyre. Na resenha, Pierson ainda destaca a 

importância do livro de modo que seria possível dividir a história intelectual 

brasileira em antes e depois de Casa Grande & Senzala. E, do mesmo modo, o livro 

forneceriã elementos pãrã o estudo do desenvolvimento dã ‘racially democratic’ 

civilization, ou sejã, dã civilizãção “rãciãlmente democráticã”, ãssim indicãdo por 

Pierson, entre aspas.  

Ao analisarmos as condições de realização de sua pesquisa de campo, e a 

rede de relações estabelecidas por ele no Brasil nessa sua primeira viagem, é 

possível afirmar que, se no plano conceitual, Pierson estava bem afinado com 

Freyre, no plano político, sua maior referência foi Arthur Ramos – que como já 

mencionei, provavelmente foi uma figura chave para a primeira vinda de Park ao 

Brasil. Entender a relação estabelecida entre Ramos e Pierson é fundamental para 

o entendimento dã definição do “cãmpo” de investigãção de Pierson no Brãsil.  
                                                           
127

 Trechos desta resenha foram reproduzidos na introdução à edição brasileira do livro (PIERSON, 

1971). 

128 A resenha foi publicada no periódico American Sociological Review 
Vol. 12, No. 5 (Oct., 1947), pp. 607-609. Disponível em http://www.jstor.org/stable/2086740 

http://www.jstor.org/stable/2086740
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As relações de Arthur Ramos com intelectuais estrangeiros não era 

exatamente uma novidade e sua relação com Pierson não foi um caso isolado. 

Arthur Ramos era natural de Alagoas e quando ele se mudou para Salvador, em 

1921, para cursar medicina, Nina Rodrigues já era falecido há mais de 10 anos, mas 

ainda assim Ramos se filia à tradição intelectual deste autor ao se especializar em 

psiquiatria clínica e medicina forense129. Mesmo no período de sua tese de 

doutorado, Primitivo e Loucura, defendida em 1926, ele manteve correspondências 

com grandes nomes da psiquiatria e psicologia como Freud e Lévi-Bruhl (Barros, 

2005).  

Durante a permanência de Pierson no Brasil, Ramos era uma figura política 

importante no cenário local nos domínios da medicina, da psicologia e da 

antropologia em processo de institucionalização. No cenário baiano, Ramos havia 

construído uma carreira de prestígio depois de atuar como docente da Faculdade 

de Medicina da Bahia e médico forense no Instituto Nina Rodrigues. No Rio de 

Janeiro havia ocupado um importante cargo público como supervisor da área de 

"higiene mental" nas escolas públicas do estado. E, a partir de 1934, foi o 

responsável pela catédra de Psicologia Social na Universidade do Distrito Federal 

e, ao final da permanência de Pierson no Brasil, ele se tornou o primeiro 

catedrático de Antropologia e Etnologia na Universidade do Brasil (que mais tarde 

se tornaria a Universidade Federal do Rio de Janeiro).  

Em suas conexões com a intelectualidade local, Ramos teve um importante 

papel para a inserção de Pierson nos terreiros de candomblé e junto à elite baiana. 

Em uma das cartas de apresentação de Pierson a um de seus colegas em Salvador, 

Ramos pede que  

o oriente aí da melhor maneira possível, indicando-lhe ponto saudável de 
moradia, apresentando-o às instituições que o possam interessar Instituto 
Histórico, Arquivo do Estado, Gabinete de Identificação, Faculdade de 
Direito e Medicina, [Instituto] Nina Rodrigues, etc). Se possível, leve-o a um 
candomblé, a que ele está muito interessado em assistir (In: Barros, 2005, 
p. 82).  

 

                                                           
129

 Sobre Arthur Ramos e a Escola Nina Rodrigues, ver o texto fundamental de Mariza Corrêa (1998), As 

ilusões da liberdade. 
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Mas Ramos não foi o responsável apenas pela articulação política de Pierson 

na Bahia ao inserí-lo no mesmo campo de atuação que o seu próprio investigando 

as religiões afro-brasileiras. Enquanto Pierson desenvolvia sua pesquisa em 

Salvador, Ramos manteve correspondências com outros estrangeiros e dentre os 

americanos que fizeram campo na Bahiã e contãrãm com ã “instrução” de Arthur 

Ramos, estariam também Ruth Landes, Franklin Frazier e Melville Herskovits130, 

todos eles gravitando em torno da figura de Robert Park nos Estados Unidos e, 

posteriormente, de Arthur Ramos no Brasil. Menos do que ter a permissão de 

Arthur Ramos para trabalhar na capital baiana, estes norte-americanos iam buscar 

ajuda para a definição do local para a realização do trabalho de campo. Este 

processo de definição do campo é notável especialmente no caso de Donald 

Pierson e Ruth Landes, os primeiros desta série de pesquisadores norte-

americanos.   

Como indica Ruth Landes na introdução de seu trabalho A cidade das 

mulheres, que passou três meses no Rio de Janeiro antes de ir a Salvador (2002  

[1967], p. 41), este papel no processo de definição do que deveria ser o local 

estudado não é pequeno. A própria Landes revela (apud Romo, 2010) que embora 

pretendesse estudar o entorno da cidade de Salvador, sofreu ingerências por parte 

de Ramos para concentrar seu trabalho de campo na capital baiana. Entre outros 

fatores, as discordâncias com relação ao local de pesquisa, ao menos para Landes, 

representou o início de uma série de divergências e confrontos com Ramos. Ela 

relembra ainda que teria sofrido retaliações pelo fato de não ter usado as cartas de 

recomendação do médico e antropólogo brasileiro em sua inserção em campo 

(Landes, 1986). 

No que se refere às questões de gênero, divergências teóricas, a origem 

judaica da autora, e mesmo as escolhas sexuais e afetivas de Landes em meio às 

calúnias e difamações que colocavam o trabalho da americana em suspeita, parece 

ter pesado muito o fato de que ela apresentava resistências para seguir as 

orientações elaboradas por Arthur Ramos para a realização das pesquisas dos 

                                                           
130

 Sobre a correspondência de Arthur Ramos com Melville Herskovits, ver Guimarães (2004). Já as 
correspondências de Arthur Ramos com estes e outros intelectuais se encontram disponíveis na 
Biblioteca Nacional.  
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americanos na Bahia. Este não seria o problema de Pierson, que de acordo com 

Landes, também foi o responsável por colocar o seu trabalho acadêmico em 

suspeita perante a comunidade baiana.  

É bem conhecido nas ciências sociais o episódio em que, por 

responsabilidade de Arthur Ramos, Landes ficou conhecida por pagar seus 

informantes e colaboradores em campo com favores sexuais. De acordo com as 

próprias memórias de Landes (1986, p. 128-129), a calúnia correu o mundo e 

mesmo pesquisadores de fora do Brasil teriam ouvido a história de que ela, ao 

invés de realizar sua pesquisa de campo, dirigia um bordel em Salvador131. 

Mas não se pode perder de vista que as cartas destes personagens que falam 

de troca de experiências, resultados de pesquisas, apresentações a terceiros, 

fofocas, maledicências sobre o trabalho alheio, elogios e palavras de estima e 

admiração fazem parte de uma rede transnacional de posições bem marcadas em 

termos políticos. O tratamento dedicado a Landes por Arthur Ramos estava em 

consonância com seus colegas de Fisk, como indica carta de Bilden a Ramos datada 

de 10 de março de 1938132.   

 

Algum tempo atrás eu escrevi para você sobre a próxima visita da Dra. Ruth 
Landes ao Brasil para a propósito de fazer estudos sobre o Negro na Bahia. 
Eu acredito que ela irá partir logo. No entanto, eu sou forçado a recolher 
minha recomendação dela para você, já que não estou impressionado com a 
sua personalidade, sem seriedade de propósito, e preparação para a tarefa, 
naquela época que te escrevi, ela foi referida a mim pelos meus amigos do 
Departamento de Antropologia da Universidade Columbia com o pedido 
que eu dirigisse sua preparação, já que ela era completamente ignorante 
em qualquer assunto pertinente ao Brasil. No ano que passou ela não se 
preparou adequadamente e, em minha opinião, [é] incapaz para um estudo 
de sondagem do Negro da Bahia [...]. Eu escrevi pra você como eu fiz 
naquele tempo, seus avisos e do meu amigo Melville Herskovits, que, assim 
como os outros antropologistas [sic], expressou uma opinião desfavorável 
dela. Eu entendo agora que Herskovits estava certo. Você está, claro, livre 
para tratá-la como achar melhor. E eu não quero colocar obstáculos no 
caminho dela. Mas eu não posso apoiá-la ou recomendá-la (tradução de 
Glaucia P. Gonzales do Acervo Arthur Ramos da Biblioteca Nacional). 
 

  
Estã “liberdãde” de Rãmos oferecidã por Bilden pãrã trãtãr Lãndes não foi 
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 Sobre Ruth Landes ver sua biografia escrita por Sally Cole (2003) e também os trabalhos de 
Cunha (2004); Romo (2010) e Silva (2000). 

132
 Disponível no Acervo Arthur Ramos da Biblioteca Nacional (identificador mss1299462) 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_manuscritos/mss1299462.pdf 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_manuscritos/mss1299462.pdf
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ofertada no caso de Pierson que havia seguido para o Brasil com a recomendação 

que fosse aqui bem tratado. Mas, de qualquer foma, o caso de Ruth Landes auxilia a 

entendermos melhor a importância do papel de Arthur Ramos na definição do 

campo de pesquisa dos estrangeiros nos anos. Ruth Landes vem ao Brasil como 

parte do convênio entre o Museu Nacional e a Universidade de Columbia firmado 

em 1938, depois que Heloisa Alberto Torres escreve pãrã Frãnz Boãs “sugerindo ã 

vindã de jovens ãntropólogos” ão Brãsil.133.  

O contraste dos percursos de Landes e Pierson revela itinerários comuns: 

uma temporada no Rio de Janeiro, o contato com os intelectuais locais na então 

capital do país, uma primeira sondagem de um local para estudo e, após alguns 

meses, a definição do lugar da pesquisa. Neste processo, o papel de Arthur Ramos 

foi o de indicar ou reforçar a cidade de Salvador como o melhor local de 

observação da presença da tradição africana no Brasil.  

No interior destas perspectivas sobre o estudo de relações raciais há uma 

indissociabilidade entre teoria e militância e atuação política. Ao contrastar a 

perspectiva de Pierson com a de Landes, esta última teria se recusado a investigar 

a cidade de Sãlvãdor como um “museu ã céu ãberto” (Romo, op. cit.) buscando a 

permanência de formas culturais arcaicas no candomblé. Como tratatei adiante, 

esta perspectiva difere da de Pierson, que mais alinhada com a de Arthur Ramos, 

encontrou no Brasil uma cidade congelada no tempo mantendo intactas as 

tradições africanas no continente americano.  

Landes pagou muito caro por contrariar a perspectiva de Arthur Ramos e a 

tendência de identificar a pureza da África intocada na Bahia. É claro que as 

consequências desta “rebeldiã” se misturãm a questões de gênero e etnicidade (já 

que ela era uma mulher branca judia em meio a uma sociedade conservadora), mas 

parte da crítica de Ramos representava a defesa um modelo de se investigar 

relações raciais que deveria ser seguido por intelectuais brasileiros e estrangeiros. 

No caso de Pierson, ao seguir de perto as orientações de Arthur Ramos no 

que diz respeito à escolha de seu local de investigação com os terreiros de 

                                                           
133 O primeiro aluno de Columbia, Jules Henry, teria vindo antes do convênio para estudar os 

kaingang. Fazem parte deste convênio William Lipkind, Buell Quain, Charles Wagley, Ruth Landes, 

James e Virginia Watson, Robert e Yolanda Murphy. Todos eram etnólogos, exceto Landes 

(CORRÊA, 2002, p. 9-10) 
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cãndomblé nã cidãde de Sãlvãdor, ele de certo modo foi “ãpãdrinhãdo” pelo 

brasileiro e com o apoio intelectual de Ramos se envolveu nos debates locais em 

torno de raça que se formava em Salvador naquele período – o que pode ser 

conferido por sua participação no II Congresso Afro-Brasileiro.  

Como argumenta Corrêa ao tratar da Escola Nina Rodrigues (op. cit), neste 

contexto estãvã presente umã disputã de “linhãgens” em torno dã trãdição dos 

estudos afro-brasileiros polarizada entre os estados da Bahia e de Pernanbuco. 

Convém lembrar que Pierson chegou ao Brasil exatamente no período entre o I e o 

II Congresso Afro-Brasileiro em meio a uma contenda entre Gilberto Freyre 

(organizador do I, em 1934, em Recife) e Arthur Ramos (organizador do II, em 

1937, em Salvador). O II Congresso Afro-Brasileiro representou o início de uma 

disputa em torno de qual cidade teria mais reputação em se tornar o centro de 

maior prestígio de estudos sobre raça no país: Recife de Gilberto Freyre ou 

Salvador de Arthur Ramos.   

Neste sentido, o que estava em jogo era qual seria o local privilegiado de 

pesquisa por parte de intelectuais brasileiros e estrangeiros. Não se tratava de 

definir o tema de pesquisa (relações raciais no Brasil), mas através do que 

(candomblé) e onde (Salvador). E é justamente aí que entra em cena outro ator 

importante deste processo: o pesquisador baiano Édison Carneiro (1912-1972) 134. 

Atuando na organização do segundo evento, Carneiro desempenhou um papel 

importante na intermediação destes diferentes grupos no II Congresso ao trazer 

para o debate, além de acadêmicos, pessoas ligadas ao candomblé, intelectuais 

baianos e os próprios pesquisadores estrangeiros que estudavam candomblé que 

ajudaram a definir um novo papel para a Bahia, o de mais importante centro da 

cultura afro-brasileira. 

Uma indicação da participação de Pierson na cena local dos estudos 

relacionados aos negros no Brasil pode ser aferida pela relação dos trabalhos 

apresentados no II Congresso Afro-Brasileiro realizado entre 11 a 20 de janeiro de 

1937 em Salvador. Dentre os trabalhos – alguns apenas enviados ao evento sem a 

participação dos autores – estavam, entre outros, o de Melville Herskovits Deuses 
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 Sobre Édson Carneiro, ver Rossi (2011).  
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Africanos e Santos Catholicos nas crenças do negro do Novo Mundo trazendo as 

correspondências entre os santos e entidades cultuados no Brasil, Cuba e Haiti; 

Uma revisão na ethnographia religiosa afro-brasileira, de Édison Carneiro; Culturas 

Negras: problemas de aculturação no Brasil, de Arthur Ramos; A liberdade religiosa 

no Brasil: A macumba e o Batuque em face da lei, de Dario de Bittencourt. E alguns 

textos em homenagem a Nina Rodrigues escritos por Jorge Amado, Arthur Ramos e 

Édson Carneiro. Em meio aos nomes mais importantes deste campo de estudo, 

Pierson apresentou dois trabalhos: Um sistema de referência para o estudo dos 

contatos raciais e culturais e A raça e a classe na Bahia.  

Ainda sobre o envolvimento de Pierson com o candomblé, ele publicou 

em 1942 O Candomblé na Bahia, pela Editora Guaíra. Esta publicação é uma prévia 

do capítulo X que mais tarde faria parte de Brancos e Pretos na Bahia. Com uma 

forte formação religiosa cristã, frequentador assíduo da igreja presbiteriana, 

Pierson se tornaria ogã nos terreiros em que realizou sua pesquisa de campo em 

Salvador, conforme é comentado no livro em sua versão para o português. O 

candomblé passaria a desempenhar um lugar de destaque tanto na pesquisa de 

campo de campo quanto nas análises de Pierson. E a Bahia, especificamente a 

cidade de Salvador, se consolidava como o lugar privilegiado de observação.  

Mãs se ãs interlocuço es estãbelecidãs por Donãld Pierson com ã 

intelectuãlidãde brãsileirã forãm importãntes pãrã ãs definiço es do cãmpo e do 

objeto de suã pesquisã – com e nfãse no cãndomble  como pãrte dã formulãçã o do 

problemã de pesquisã, ãs interlocuço es de Pierson com seus pãres norte-

ãmericãnos tãmbe m nã o deve ser menosprezãdã. Neste sentido, ão recuperãr ãs 

ligãço es deste ãutor com o ãmbiente intelectuãl de Chicãgo e de Fisk, e  possí vel 

compreender o lugãr de Pierson como responsã vel por construir umã espe cie de 

ponte entre dois mundos ligãdos pelo mesmo temã de pesquisã. De um lãdo, ã 

ãcãdemiã ãmericãnã, e de outro, ã intelectuãlidãde brãsileirã – sendo que deste 

encontro de diferentes viso es de mundo, ideiãs, teoriãs cientí ficãs e militã nciã 

polí ticã, o Brãsil, especificãmente ã Bãhiã, estã  neste momento se destãcãndo como 

um modelo pãrã o estudo dãs diferençãs entre ãs rãçãs.  

Como jã  mencionãdo, ã pesquisã de Pierson nã Bãhiã erã pãrte do Seminã rio 

sobre Contãto Rãciãl e Culturãl dã Universidãde de Chicãgo, sob ã orientãçã o de 

Robert Pãrk, Robert Redfield e Louis Wirth. Apenãs quãndo Pierson estã  em 
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processo ãdiãntãndo de seu trãbãlho de cãmpo e  que os resultãdos dã pesquisã 

pãssãm ã ser incorporãdos ão seu doutorãdo, sob ã supervisã o de Robert Pãrk. Estã 

mudãnçã formãl de orientãçã o ãcontece ãpo s umã se rie de negociãço es e trocã de 

corresponde nciãs entre os tre s professores135 e, ã pãrtir de 1936, o trãbãlho de 

Pierson pãssãriã ã ser orientãdo ãpenãs por Robert Pãrk136. 

 As desavenças entre os orientadores do trabalho de Pierson – Park, 

Redfield e Wirth – revelam importantes divergências em termos conceituais e 

metodológicos. Conforme documentado nas cartas trocadas entre eles, o 

processo de construção da pesquisa de campo na Bahia se dá sobre a égide da de 

uma tensão em torno de uma perspectiva mais histórica ou mais centrada no 

trabalho de campo propriamente dito. A carta de Park enviada a Redfield em 22 

de janeiro de 1936 é exemplar desta cisão137; Park apresenta seu diagnóstico: 

Pierson estaria recebendo diretrizes fundamentalmente diversas entre os 

orientadores de Chicago (Wirth e Redfield) e ele mesmo (que estava em Fisk). 

Esta divergência revela as disputas entre Redfield e Park pela orientação da 

pesquisa de Pierson. O cerne da discussão entre os dois professores é a medida do 

tratamento histórico e do tratamento etnográfico no trabalho de Pierson, ou seja, a 

tensão entre a observação de Pierson estritamente voltada para os acontecimentos 

do presente versus o tratamento das fontes históricas. 

Ao acompanhar a troca de correspondências entre Park e Redfield fica claro 

que a partir desta carta, a diretriz de Park será adotada no processo de orientação 

do trabalho de Pierson. O resultado da negociação é que Wirth e Redfield se 

afastariam do projeto de Pierson, que passa a contar como orientador apenas 

Robert Park. Segundo este, apenas a consideração histórica de longa duração e a 

consequente incorporãção “de todã ã literãturã em línguã portuguesã” sobre 

                                                           
135 Cartas consultadas nos acervos da Universidade de Fisk e de Chicago nas coleções de 
documentos de Park, Redfield e Wirth, respectivamente. 

136  Assim, seu livro no Brasil Brancos e Pretos na Bahia publicado em 1945 é um longo trajeto de 
pesquisa e trabalho a partir dos dados coletados dez anos antes. Trabalho esse que tem início ainda 
na Universidade de Fisk e que, após ter recebido a co-orientação dos três scholars mais renomados 
de Chicago (Park, Redfield e Wirth) naquele momento, se torna o doutoramento de Pierson sob 
orientação de Robert Park. 
137 Fisk University, Robert Park Collection, box 5 folder 9 (3610 e 3611). 
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aspectos históricos da vida familiar, religiosa e sexual no Brasil colônia poderiam 

fornecer os elementos imprescindíveis para que Pierson pudesse de fato 

compreender o papel do negro na sociedade baiana. Neste sentido, este papel é 

visto como parte de um processo histórico mais amplo que só se explicaria a partir 

da compreensão da tradição africana no continente americano.   

Esta é exatamente a perspectiva contrária àquela defendida por Redfield. 

Em seu trabalho sobre Yucatan, publicado originalmente em 1941, The folk 

culture of Yucatán138, Redfield apresenta um estudo integrado de quatro 

localidades no México. Como o próprio autor enfatiza, apesar de reunir relatos 

de campo realizados em diferentes pesquisas, estes não formam estudos 

separados e sim o relato de uma única sociedade. A pesquisa é centrada na 

observação de quatro localidades: uma aldeia (Tusik), uma povoação camponesa 

(Chankom), uma vila (Dzitas) e uma cidade (Merida). O ponto principal da 

investigação é análise de como se dá a passagem do rural para o urbano através 

de um “grãdiente” em que seriã possível observãr como ã sociedãde 

gradativamente se torna menos isolada, mais heterogênea e mais individualista, 

na medida em que se afasta do meio rural e se avança para o meio urbano.  

 Ao longo do trabalho, Redfield se utiliza de uma série de formulações de 

Durkheim – sobre o “sãgrãdo” e ã “ãnomiã” – para tratar da organização e 

desorganização da cultura e religião tradicionais na passagem do folk para o 

urbano. Do prisma oposto, é interessante observar como Redfield trata a ideia de 

“herãnçã” [culturãl]: estã herãnçã deve ser observãdã como “fãto sociãl” 

(novamente uma referência a Durkheim). Para tanto, há uma recusa a qualquer 

perspectivã históricã. Nãs pãlãvrãs do ãutor “não se tentou neste livro ãnãlisãr ã 

cultura de nenhuma das quatro comunidades nas minúcias de seus componentes 

históricos” (p. 97). Isso não significa de modo algum que Redfield desconsidere a 

herança espanhola ou indígena na sociedade estudada, mas de acordo com ele, 

tal herança só pode ser analisada se puder ser observada pelo pesquisador como 

                                                           
138  No Brasil ganhou o título de Civilização e cultura de folk: estudos de variações culturais em 

Yucatan.  
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“coisã”, “fãto sociãl”, excluindo ãssim ã possibilidade de recorrer a fontes e dados 

históricos. 

De maneira esquemática, é possível afirmar que tanto Park quanto 

Redfield trabalham com a ideia de herança cultural. Em ambos, esta herança em 

termos abstratos pode ser delineada a partir de uma linha reta, de um espectro 

que liga dois principais pontos extremos com alguns pontos intermediários. A 

diferença entre as perspectivas defendidas por Park e Redfied não é apenas uma 

questão de método, mas também de base conceitual; podemos afirmar que, para 

Redfield, esta linha se desenha no espaço e, para Park, no tempo.  

 Apesar desta diferença de base conceitual, tal diferença reflete uma 

especialização de trabalho nas ciências sociais em si mesmas e com relação às 

demais disciplinas acadêmicas. É bem conhecido o debate na antropologia que 

envolve as noções de sincronia e diacronia, etnografia e história, processo e 

estrutura. Se este debate é bem conhecido entre nós para tratar da antropologia 

britânica do início do século XX, vale lembrar que exatamente dois dos mais 

importantes autores da chamada Escola estrutural-funcionalista britânica estão 

ligados à Universidade de Chicago neste período – Radcliffe-Brown como 

professor no departamento de Antropologia e Malinowski que está lecionando 

em Yale, e que faz parte do Seminário de Columbia sobre Contato Cultural, como 

dito. Não deixa de ser sintomático que a esta altura Park e Redfield estejam 

atuando na mesma universidade, mas em departamentos diferentes, sociologia e 

antropologia, respectivamente.  

 Mas estas questões de separação de saberes e especificidades de método 

e orientação conceitual não estão circunscritas ao universo acadêmico. A 

consideração, ou não, dos elementos históricos na construção das pesquisas 

também é parte importante da orientação dos militantes negros americanos com 

a busca pela recuperação do passado africano e a valorização da tradição 

herdada deste continente – caso dos militantes ligados à DuBois e a teoria do 

pan-africanismo.   

Pãrk, que dividiã ã orientãçã o de Pierson durãnte o perí odo nã Bãhiã com os 
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dois outros colegãs, como dito, nã o hesitã em se vãler de suã ãutoridãde pãrã ã 

resoluçã o de certãs diverge nciãs com Redfield ã respeito dos rumos dã pesquisã 

em ãndãmento no Brãsil. Aliã s, Pãrk ãssume ã orientãçã o de Pierson de mãneirã 

tã o contumãz que chegã ã viãjãr pãrã Sãlvãdor em 1937 pãrã visitãr seu ãluno. E e  

justãmente estã segundã viãgem de Pãrk ão Brãsil que mãrcã o fim do trãbãlho de 

cãmpo de Pierson nos terreiros de cãndomble  em Sãlvãdor. Depois disso, Pierson e 

Helen regressãriãm pãrã Nãshville residindo nã cãsã de Pãrk. Tãl convite, como 

veremos, teriã como motivãçã o bã sicã ã situãçã o finãnceirã de Pierson, que se 

tornãvã delicãdã com o fim do finãnciãmento de pesquisã ãdvindo de Chicãgo e ã 

necessidãde de dedicãçã o ão processo de escritã dã tese reãlizãdo por dois ãnos 

sob ã supervisã o ãtentã no mesmo espãço dome stico e institucionãl de Pãrk. 

 Mãs ãindã que ã orientãçã o de Pãrk tenhã prevãlecido, nã versã o finãl dã 

tese e  possí vel perceber ãlguns elementos de como Pierson ãnãlisã ã cidãde de 

Sãlvãdor e suãs trãnsformãço es no tempo e no espãço. Aindã que nã o tã o presente 

neste trãbãlho, Robert Redfield se tornãriã ãindã umã dãs refere nciãs teo ricãs mãis 

importãntes pãrã o desenvolvimento dos trãbãlhos posteriores de Pierson, 

momento que coincide com o perí odo posterior ão fãlecimento de Robert Pãrk e ãs 

ãtividãdes desenvolvidãs em Sã o Pãulo com os chãmãdos estudos de comunidãde. 

Conforme serã  discutido no cãpí tulo 3, o esquemã conceituãl do “contí nuo folk-

urbãno” de Redfield foi ãdotãdo como bãse de todãs ãs investigãço es de Pierson 

reãlizãdãs no perí odo em que retornã ão Brãsil pelã segundã vez pãrã lecionãr nã 

Escolã Livre de Sociologiã e Polí ticã.  

A ãtuãçã o de Pierson nestã ponte entre Brãsil e Estãdos Unidos contribui 

pãrã um processo no quãl nã o ãpenãs o contexto especí fico dã sociedãde bãiãnã se 

ãpresentã como “cãmpo”, locãl de observãçã o, mãs tãmbe m o Brãsil se tornã o locãl 

de trocã, ãprendizãdo, intercã mbios. Ao ãnãlisãrmos o resultãdo do conjunto de 

seus trãbãlhos sobre ã cidãde de Sãlvãdor, melhor do que fãlãr no Brãsil que 

Pierson encontrou ão desembãrcãr dos Estãdos Unidos, e  se referir ão Brãsil que 

Pierson construiu em colãborãçã o com seus nãtivos e os intelectuãis locãis.  

O aprendizado brasileiro de Pierson é duplo: ao observar a vida das pessoas 

comuns em Sãlvãdor, ele ãprende sobre umã determinãdã “situãção rãciãl” – que 

se refletirá em sua tese de doutorado e em sua pesquisa sobre o candomblé. A 

partir dos contatos com os intelectuais brasileiros e também estrangeiros, ele 
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mergulha em um universo conceitual de diferentes teorias raciais produzidas no 

Brasil na virada do século XIX e início do XX. É por esta mesma ponte que 

passariam mais tarde os autores norte-americanos que ajudariam a definir o tema 

das relações raciais no Brasil nas décadas de 1930 e 1940.  
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2.3. Tempo e espaço na cidade de Salvador: 
O Brasil no mapa das relações raciais. 

 

 

Apo s ã segundã visitã de Clãrã e Robert Pãrk ão Brãsil, em 1937, Donãld 

Pierson encerrou suãs ãtividãdes de pesquisã nã Bãhiã e regressou ãos Estãdos 

Unidos nã compãnhiã de suã esposã, Helen. O destino do cãsãl foi novãmente ã 

cidãde de Nãshville, no Tennessee. Pierson começã ã lecionãr formãlmente em Fisk 

com ã mudãnçã de seu stãtus nã instituiçã o de ãssistente informãl de Pãrk pãrã 

professor de Sociologiã.  

As ãnotãço es pessoãis de Helen139 ã respeito deste perí odo relãtãm o 

episo dio em que elã e Pierson forãm convidãdos por Clãrã e Pãrk pãrã morãr nã 

reside nciã do cãsãl em Nãshville. Esse convite ãconteceu durãnte ã visitã dos Pãrk 

ão Brãsil, quãndo os quãtro estãvãm em Sãlvãdor140. A convive nciã dome sticã entre 

Clãrã, Helen, Pãrk e Pierson durou todo o perí odo em que este u ltimo permãneceu 

trãbãlhãndo em Fisk, entre 1937 e 1939, ãte  ele regressãr ão Brãsil, novãmente por 

interme dio e recomendãçã o de Pãrk. Ale m dã orientãçã o intelectuãl, os Pierson 

recebiãm o ãpoio finãnceiro do cãsãl Clãrã e Robert141. Neste tempo entã o, os dois 

cãsãis estãbelecerãm umã convive nciã de trãbãlho e ãmizãde, enquãnto Pãrk 

orientãvã Pierson no prepãro de suã tese de doutorãdo.  

Juntos, Pierson e Pãrk lecionãrãm cursos sobre o Brãsil. Dos cursos pouco se 

sãbe, mãs, de ãcordo com Pierson, entre suãs ãtividãdes estãvãm ã de orientãr 

trãbãlhos dos ãlunos de mestrãdo e ministrãr ãulãs sobre o Brãsil no seminã rio 

(disciplinã) chãmãdo de Raça e Cultura (PIERSON, 1985) 142. Os ãnuã rios de Fisk 

indicãm que Pãrk ocupãvã no ãno de 1938 ã posiçã o de Lecturer in Sociology, 

enquãnto Pierson (pelã primeirã vez indicãdo no ãnuã rio) desempenhãvã ã funçã o 

de Assistant Professor of Sociology.  

                                                           
139 Ver o depoimento já citado de Helen Batchelor na coleção de Robert Redfield.  
140 A cidade de Nashville era a residência fixa e principal do casal Park, que também mantinha em 
Roaring Brook, em Michigan, uma casa para o período de férias de verão. 
141 Este fato é comentado na biografia de Park escrita por Winifred Raushenbush (1979). 
142 O que Pierson chãmã de “seminário” erã nã verdãde umã disciplinã regulãr. De ãcordo com os 
anuários consultados em Fisk, o curso Raça e Cultura era ministrado, em 1938, como uma das 
matérias básicas do curso de Ciências Sociais, juntamente com outras como The city; The Family; 
Race Differences; Social Attitudes; Negro in America; Immigration; Field Course in Negro Rural; 
Communities; Cultural Conflict. 
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Enquãnto jã  finãlizãvã suã tese de doutorãdo, Pierson publicou nos Estãdos 

Unidos pãrte dos resultãdos de suã pesquisã no ãrtigo The Negro in Bahia, Brazil 

no American Sociological Review, em ãgosto de 1939. Com bãse em ãutores de 

Chicãgo como Pãrk e McKenzie, e outros, como Kãrl Mãnnheim, Pierson 

ãpresentãvã neste ãrtigo o temã de suã pesquisã como ã investigãçã o dã situãçã o 

rãciãl no Brãsil vistã como resultãdo direto dã expãnsã o europeiã. Seu objetivo 

neste trãbãlho erã ãpresentãr de formã “explorãto riã” ãs condiço es em que teriã se 

dãdo o processo dã vindã dos negros dã A fricã pãrã o Brãsil trãzidos pelos 

europeus e, em especiãl, ãs “conseque nciãs culturãis” que dãí  decorre. Como bãse 

nã pesquisã reãlizãdã em Sãlvãdor, o ãrgumento centrãl de Pierson e  o de que o 

Brãsil teriã preservãdo prãticãmente intãctãs ãs formãs culturãis ãfricãnãs.     

Este e  de fãto o ãrtigo ãcãde mico de estreiã de Pierson como pesquisãdor e 

o u nico ã ser publicãdo ãntes dã conclusã o de seu doutorãdo. Antes disso, ele hãviã 

ãssinãdo ãpenãs ãlgumãs resenhãs em perio dicos especiãlizãdos dos EUA143 e o jã  

referido texto Por que vim para a Bahia. E  neste intervãlo que Pierson defende, em 

ãgosto de 1939, ã tese com o tí tulo de A study of racial and cultural adjustment in 

Bahia, Brazil no Depãrtãmento de Sociologiã dã Divisã o de Cie nciãs Sociãis dã 

Universidãde de Chicãgo. O trãbãlho foi publicãdo em livro pelã University of 

Chicãgo Press com o tí tulo de Negroes in Brazil: a study of race contact at Bahia, 

em 1942.  

 A versão publicada em livro é praticamente idêntica à tese. Na tese, Pierson 

apresenta uma estrutura dividida em 12 capítulos: 

1. The old sea porto of Bahia [O antigo porto do mar da Bahia] 

2. The ricos of the ridges and the pobres of the valleys [Os pobres dos vales e os ricos do 

alto]  

3. The coming of the Africans  [A vinda dos africanos] 

4. Casa Grande e Senzala 

5. Racial Intermixture and the crumbling of the color line [Mistura inter-racial e 

desintegração da linha de cor] 

6. Intermarriage [Casamentos inter-raciais] 

7. The rise of the mixed blood [A ascensão do mestiço] 

8. The present ethnic composition of the classes in Bahia society [A presente composição 

étnica das classes na sociedade baiana] 

9. Racial attitudes [Atitudes raciais] 

                                                           
143 Entre as resenhas estão três títulos, Pierson escreveu sobre The South American Handbook (12th 
Annual Edition) de Howell Davies; Engaos y Errores del Comunismo de J. Conangla Y. Fontanilles; e 
Brazil: A Study of Economic Types de J. F. Normano – publicadas entre 1936 e 1937.  
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10. Os africanos and their contribution to Bahian folk culture [Os Africanos e sua 

contribuição para a cultura popular baiana] 

11. The candomblé [O candomblé] 

12. The Bahian racial situation today [A situação baiana racial hoje] 

 

A publicãçã o deste trãbãlho em livro teve umã repercussã o positivã nos 

Estãdos Unidos. Negroes in Brazil foi ãlvo de vã riãs resenhãs publicãdãs em 

prestigiãdos perio dicos cientí ficos do pãí s, entre eles, o American Journal of 

Sociology e American Sociological Review. A pãrtir do ãmbiente de circulãçã o e dã 

publicãçã o dã tese em livro e  possí vel se ter umã boã medidã dã relevã nciã deste 

trãbãlho nã de cãdã de 1940. Entre 1942 e 1944, o trãbãlho de Pierson foi 

resenhãdo por Cãrter G. Woodson, Everett V. Stonequist, Arthur Brown, E. Frãnklin 

Frãzier (sendo que este publicou mãis de umã resenhã), Richãrd Pãttee, I. De A. R., 

Fletcher McCord e Joseph Brãm.  

Outro elemento que fornece umã boã perspectivã dã recepçã o do trãbãlho 

de Pierson nos Estãdos Unidos e  ã premiãçã o de seu livro como umã dãs obrãs de 

mãior importã nciã pãrã o estudo de relãço es rãciãis no perí odo de suã publicãçã o. 

Mãs ã histo riã deste reconhecimento pu blico merece um pãre ntese.  

O livro foi premiãdo nos Estãdos Unidos com o Anisfield Award, no ãno de 

1942, como “o melhor livro cientí fico e erudito publicãdo neste ãno no cãmpo dãs 

relãço es rãciãis”, conforme indicã ã ediçã o brãsileirã de 1971. O pre mio, desde suã 

primeirã ediçã o no ãno de 1935 ãte  os diãs de hoje, indicã ãnuãlmente o melhor 

livro publicãdo nos Estãdos Unidos nã ã reã de relãço es rãciãis144. A premiãçã o e  

um dos mãiores e mãis respeitãdos reconhecimentos nos Estãdos Unidos de 

trãbãlhos sobre o temã. Nã e pocã de Pierson, ãle m dã indicãçã o, cãdã ãutor 

selecionãdo recebiã umã quãntiã em dinheiro, nãquele tempo, ã generosã somã de 

mil do lãres.  

Após suas primeiras edições apenas algumas mudanças ocorreram na 

estrutura do prêmio. Nos anos de 1938 e 1939 o prêmio foi interrompido, e, no ano 

de 1942, dois livros passaram a ser escolhidos todo ano em duas categorias 

                                                           
144 Este prêmio, que na época recebia o nome de John Anisfield, hoje é o Anisfield-Wolf Book 
Awards, criado em 1934 pela escritora e filantropista judia americana Edith Anisfield Wolf 
(1889-1963) em homenagem ao seu pai. O texto é atribuído a Henry Pratt Fairchild 
(Universidade de Nova Iorque), Donald Young (Social Science Resarch Council da Universidade de 
Chicago), Henry Seidel Canby (editor do Saturday Review of Literature), que se apresentam como a 
comissão julgadora do prêmio.  
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diferentes: uma categoria para trabalhos científicos e outra para trabalhos de 

ficção e não ficção, independentemente de ser ou não um trabalho acadêmico. 

Deste modo, no ano da premiação de Pierson, pela primeira vez dois trabalhos 

foram indicados ao prêmio. Os livros indicados em 1943 como as melhores obras 

científicas na área de relações raciais publicados no ano anterior foram Negroes in 

Brazil: a study of race contact at Bahia, de Donald Pierson e Dust Tracks on a Road, 

da antropóloga e aluna de Franz Boas em Columbia, Zora Neale Hurston145.  

Este prêmio também revela a medida do prestígio dos orientandos de Park 

neste assunto. O primeiro livro premiado na história do Anisfield Award, em 1936, 

foi Negro Politicians: The Rise of Negro Politics in Chicago, trabalho de Harold 

Gosnell orientado por Robert Park na Universidade de Chicago. Ainda daquele 

mesmo grupo ligado a Park em Chicago já mencionado no primeiro capítulo, The 

Negro Family in the United States de E. Franklin Frazier recebeu o prêmio em 1940. 

 Ser premiãdo pelo Anisfield-Wolf implicãvã ter um reconhecimento 

internãcionãl e se tornãr umã refere nciã importãnte entre os trãbãlhos dã ã reã. No 

entãnto, quãisquer que sejãm ãs rãzo es, o nome de Pierson foi omitido 

posteriormente dã listã dos premiãdos. De fãto, o nome de Pierson ou de seu livro 

ãtuãlmente nã o ãpãrecem em nenhumã dãs ediço es do pre mio, de ãcordo com ãs 

informãço es dã orgãnizãçã o do Anisfield-Wolf Book Awards, ã Fundãçã o Clevelãnd.  

E  difí cil supor que Pierson tenhã se equivocãdo ãtribuindo pãrã si um 

pre mio que nã o lhe forã devido. E de fãto, encontrei outrãs fontes dã e pocã como 

umã resenhã de e pocã sobre o livro de Neãle Hurston indicãndo ã premiãçã o 

conjuntã com Pierson. De quãlquer modo, ã omissã o nã o deixã de chãmãr ã 

ãtençã o, mãs tãmbe m que ãpãrentemente ningue m ãte  hoje tenhã se dãdo contã de 

tãl ãuse nciã. Pãrã todos os efeitos, dã perspectivã brãsileirã, e  ãmplãmente ãceito 

que Pierson foi um dos premiãdos. Devido ã  ãuse nciã de mãiores informãço es 

sobre ã supostã premiãçã o de Pierson, quãlquer tentãtivã de explicãr o ocorrido se 

bãseiã em merã especulãçã o. 
                                                           
145

 Zora Neale Hurston (1891-1960) era negra e, além de antropóloga, foi também escritora com 
uma vasta obra de ficção ligada ao Harlem Renaissance, o mesmo movimento do qual fazia parte 
Charles S. Johnson. Sua formação acadêmica se deu primeiramente na Morgan College e depois na 
Howard University duas das já citadas black colleges. Após receber uma bolsa de estudos, ela se 
transfere para Barnard College, uma das escolas para mulheres afiliadas à Universidade de 
Columbia. Depois continua seus estudos em Columbia onde trabalha sob a supervisão de Franz 
Boas, Margareth Mead e Ruth Benedict. 
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Independentemente das razões para o ocorrido, o importante é que o 

trabalho de Pierson – ao menos na época – recebeu importante destaque no meio 

acadêmico. Mais do que apenas reconhecer os trabalhos mais relevantes, este 

prêmio fornece parâmetros para compreendermos a produção relacionada ao 

tema das relações raciais nos EUA. Fazer parte da listagem dos ganhadores 

significa estar em uma espécie de calçada da fama do ativismo político e intelectual 

com relação ao tema. Algumas livrarias especializadas nos Estados Unidos chegam 

a ter uma seção específica para a venda dos livros premiados. A organização dos 

títulos fornece uma espécie de bibliografia fundamental dos trabalhos mais 

importantes publicados ao longo dos anos. Basta ver que outros autores 

agraciados com a indicação (em diferentes períodos até hoje) foram Martin Luther 

King Jr, Langston Hughes, Malcolm X, Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, 

Edward W. Said, Oscar Lewis, entre outros nomes bem conhecidos. 

 Da perspectiva brasileira, o trabalho de Pierson demorou um pouco mais a 

entrar em circulação de fato em nossos meios acadêmicos. Em 1942 Pierson 

publicou no Brasil O Candomblé na Bahia, uma prévia de seu trabalho em língua 

portuguesa com a edição em livro do capítulo XI da tese, The candomblé. A 

primeira edição de Brancos e Pretos na Bahia é publicada no Brasil apenas no 

fim da II Guerra, em 1945, como no volume 241 da Coleção Brasiliana146 - na 

época uma das coleções mais importantes do Brasil, o que fornece uma perspectiva 

do destaque do trabalho de Pierson no Brasil. 

Esta estrutura da versão em língua portuguesa do livro também não sofre 

grandes alterações na primeira edição brasileira, de 1945, que mantém o mesmo 

ordenamento de apresentação dos 12 capítulos que passam a ser estruturados em 

6 diferentes partes. Na comparação entre a edição americana e a brasileira, a 

versão do inglês para o português é bem literal. Com exceção deste ordenamento 

em 6 partes, o cotejamento das primeiras edições do trabalho em inglês e 

português indica que os textos são muito próximos em seu conteúdo de modo que 

na tradução para o português não são omitidos ou acrescentados trechos, notas ou 

informações. A primeira edição brasileira é assim estruturada: 

                                                           
146

 Sobre a coleção Brasiliana, ver o trabalho de Heloisa Pontes “Retrãtos do Brãsil: editores, 
editorãs e Coleção Brãsiliãnã nãs décãdãs de 30, 40 e 50” In: Miceli (2001). Os números da coleção 
podem ser acessados em http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/colecao/lista-completa  

http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/colecao/lista-completa
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I. O cenário 

1. O porto da Bahia 

2. Distribuição espacial das classes e cores 

II. A escravidão 

3. A escravidão 

4. Casa Grande e Senzala 

 III. Miscigenação 

5. A miscigenação e a diluição da linha de cor 

6. Casamento inter-racial 

 IV. Raça e status social 

7. Ascensão social dos mestiços 

8. Composição racial das classes na sociedade baiana 

9. Ideologia racial e atitudes raciais 

 V. Herança africana 

10. Os africanos 

11. O candomblé 

 VI. A “situação racial” baiana 

12. Brancos e pretos na Bahia  

  

As primeiras edições (a versão norte-americana de 1942 e a versão 

brasileira de 1945) indicam que a perspectiva comparada de relações raciais era o 

objetivo do trabalho de Pierson. Logo no texto de abertura é apresentada uma 

citação do jurista britânico James Bryce e seu argumento de que no Brasil as 

relações raciais se dariam de modo diferente de países como a Índia e os Estados 

Unidos147. Com base nesta ideia, Pierson defende que, uma vez que tais diferenças 

(entre países como Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul) constituem um 

dos mãis significãtivos objetos de estudo no cãmpo de relãções de rãçã, “é 

investigãndo em seus pormenores ãs diferentes ‘situãções rãciãis’ em vários 

pontos do mundo e, posteriormente, comparando e contrastando cada conjunto de 

condições e circunstâncias, que se pode obter, caso por caso, conhecimentos mais 

certos sobre o ‘problemã rãciãl’, suãs fontes e suã nãturezã” (1971, p. 93).    

 De acordo com esta apresentação, o trabalho estaria inserido em um 

processo de realização de um estudo pormenorizado de uma determinada 

localidade tendo como objetivo final a comparação entre diferentes estudos. Neste 

                                                           
147 O jurista e historiador irlândes James Bryce (1838-1922) ficou conhecido por suas críticas à 
intervenção do Reino Unido na África do Sul. Ele atuou como embaixador britânico nos Estados 
Unidos e participou do processo de criação da Liga das Nações, organização internacional criada em 
1919 na tentativa de assegurar a paz entre as nações europeias depois da II Grande Guerra. O 
trabalho citado por Pierson é South America: Observations and Impressions, publicado em 1912.  
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sentido, é importante ressaltar que o escopo de observação e análise de Pierson é 

bem delimitado em termos espaciais. O título em português Brancos e Pretos na 

Bahia pode dar margem a uma falsa interpretação, pois, quando Pierson se refere à 

Bahia, está na verdade tratando da cidade de Salvador. A leitura atenta às 

primeiras versões do trabalho de Pierson indica que não se trata exatamente de 

uma monografia sobre a Bahia ou sobre o Brasil, mas sobre um determinado 

contexto urbãno bem locãlizãdo. Pierson utilizã “Bãhiã” ou ãindã “Bãiã” pãrã se 

referir não ao estado, mas à capital baiana. Em nota, o autor menciona que preferiu 

empregãr o nome dã cidãde mãis “ãntigo e mãis usãdo nã épocã dã pesquisã”, do 

que ã denominãção “Sãlvãdor”148. Assim, a pesquisa trata da formação da cidade, 

como sua população se constituiu historicamente em termos de distribuição racial 

e espacial. 

 Este dado é importante para entendermos que Brancos e Pretos na Bahia, 

leia-se brancos e pretos na cidade de Salvador, é um estudo realizado nos moldes 

dos trabalhos sobre a cidade de Chicago tendo como parâmetros de análise o 

conceito de ecologia humana para o qual a noção de diferenciação social do espaço 

e da vizinhança no contexto urbano é fundamental. Podemos dizer que, 

diferentemente dos estudos de Chicago empreendidos pelos alunos de Park e 

Burgess que muitas vezes analisam uma rua, uma esquina, ou uma vizinhança bem 

delimitada, o trabalho de Pierson apresenta um escopo geográfico mais alargado e 

toma como referência a cidade de Salvador de modo mais abrangente. Pierson 

apresenta a descrição do entorno da cidade e algumas referências sobre o Brasil de 

forma geral, mas a construção de sua análise se dá com base nas diferenças em 

Sãlvãdor dãquelã que seriã umã “bãrreirã nãturãl” (p. 95) entre ã “cidãde bãixã”, 

locãl onde viveriãm os mãis pobres dã cidãde, e ã “cidãde ãltã”, onde residiriã ã 

população mais rica149. 

                                                           
148 Em termos analíticos é sintomático que ele use a suposta denominação mais antiga da cidade e 
não a contemporânea, já que, como tratarei a seguir, Pierson defende constrói o retrato de uma 
cidade congelada no tempo.  

149 Não podemos esquecer que ã ideiã de “bãrreirã nãturãl” clãrãmente se conectã com os trãbãlhos 

desenvolvidos em Chicago. Neste sentido, Park é co-responsável por criar uma teoria em que a 
cidade passa a ser analisada como dotada de uma lógica própria ao invés de um amontoado caótico 
sendo possível visualizar como as relações raciais estão intimamente ligadas à determinada 
organização social do espaço. Esta discussão está presente no conjunto de etnografias orientadas 
por Park, especialmente nos de Pierson, Hillers, e Cressey.  
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 Apesar de ver uma cidade cindida na paisagem social com uma divisão 

expressa em sua topografia, Pierson não interpreta esta divisão social como 

resultado de qualquer conflito racial, mas sim de uma divisão de classes. Na visão 

de Pierson, a cidade de Salvador permanecia estática no tempo assemelhando-se a 

umã “cidãde medievãl europeiã”. Defende o ãutor que, “mudãnçã tem hãvido, mãs 

relãtivãmente poucã” (p. 97) ã ponto de compãrãr o cenário de suã pesquisã como 

sendo idêntico quando à paisagem com qual Charles Darwin se deparou ao visitar 

à Bahia, no ano de 1832. Avessa a mudanças, a cidade – que em sua porção mais 

ricã contãbilizãvã “ãpenãs” 1.028 ãutomóveis nã contãgem do ãutor –, se 

caracterizaria como um local de ausência de conflito. Em seu capítulo introdutório, 

ã cidãde é ãssim definidã como “estável e relãtivãmente isentã dãs diversãs formãs 

de conflito” ãpenãs com “um mínimo de conflito rãciãl”. Nas palavras de Pierson,  

 

Esta sociedade estável era relativamente isenta das diversas formas 
de conflito. A competição comercial e financeira era relativamente leve e 
em grande parte se limitava aos estrangeiros. A economia era simples, a 
indústriã mínimã. As rãrãs divergênciãs que surgiãm entre o ‘trãbãlho’ e o 
‘cãpitãl’ tomãvãm frequentemente ã formã de luta entre o trabalho nacional 
e o capital estrangeiro, tendendo, assim, mais a unir que a dividir o grupo 
local. A competição religiosa não se tinha tornado suficientemente rigorosa 
para intensificar nos adeptos das crenças a autoconsciência, não 
provocando, portanto, certas animosidades. No que diz respeito a questões 
políticas, o intenso apego às coisas locais não tinha sido, pelo menos ao 
tempo em que este estudo foi feito, seriamente contrariado por um 
controle vindo de fora. Em toda a exposição, aparecerá um mínimo de 
conflito racial”. [Grifos meus, (p. 98)]. 

 

O que é de se estranhar na tese de Pierson é o fato dele não ver conflito 

racial na sociedade soteropolitana, isso não significa que ele não tenha atentado 

para as diferenças entre brancos e negros. Aindã ão ãpresentãr o “cenário” dã 

capital baiana no segundo capítulo, com a distribuição espacial das classes e cores 

na cidade, a conclusão de Pierson é aguçada: na parte alta da cidade viviam os 

brancos descendentes da aristocracia, intelectuais, médicos, engenheiros, políticos, 

os professores universitários. Esta elite, em sua maioria, branca e católica pouco 

apegada ao candomblé, se diferenciava dos moradores da baixa da cidade. Na parte 

baixa, os pobres, quase todos analfabetos, trabalhadores e operários e negros (p. 

105). Pierson ao olhar a paisagem de Salvador descreve duas cidades, uma mais 

clara e rica morando na parte alta e outra mais escura e pobre morando na parte 
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baixa. A descrição da topografia social é aguçada e original para época, mas é na 

explicação para o fenômeno que está o calcanhar de Aquiles da tese: as diferenças 

de cor (e neste momento dã explicãção, o conceito de “rãçã” pãrece se deslocãr 

pãrã o conceito de “cor”) não se justificãriãm por segregãção de rãçã, mãs por 

divisão de classes (p. 109).  

 Os capítulos seguintes, três e quatro do item Escravidão, procuram dar 

suporte a esta ideia de que o preconceito na cidade seria antes de classe150 do que 

de raça. O que é interessante notar é que o que supostamente dá sustentação a este 

argumento não são os resultados da pesquisa de campo, mas sim os resultados da 

pesquisa histórica. Ao acompanharmos os capítulos vimos que, sem maiores 

comentários ou justificativa, em determinado momento quase que magicamente o 

termo “rãçã” pãssã ã ser substituído por “clãsse” em termos explicãtivos. Pãrã 

conseguir realizar esta mudança retórica, Pierson muda o registro das fontes e 

materiais e vai buscar no passado (ou melhor, em uma vasta literatura de autores 

brasileiros e estrangeiros que apresentam a excepcionalidade do caso brasileiro) a 

base para tal operação de substituição conceitual. Em termos de estratégia 

retórica, ao usar como fonte suas anotações de campo com os resultados de sua 

etnogrãfiã Pierson se refere à “rãçã” e pãrã se referir à “clãsse” utiliza como fonte 

uma seleção específica de dados históricos.    

 No conjunto da seleção destes dados históricos, Pierson busca 

fundamentação para a interpretação de como se deu o processo de escravidão no 

Brasil e como isso teria favorecido a conservação das formas culturais africanas. Os 

próprios títulos dos capítulos, A vinda dos africanos e Casa grande e senzala, são 

construídos tendo como apoio as obras dos autores brasileiros Nina Rodrigues (Os 

Africanos no Brasil, 1932) e Gilberto Freyre (Casa Grande & Senzala, 1933). Ao 

comparar o contexto americano com o contexto brasileiro, Pierson procura 

ressãltãr como ã escrãvidão brãsileirã teriã se suãvizãdo ão pãssãr de “instituição 

econômicã e impessoãl” pãrã umã “instituição pessoãl, íntimã, pãtriãrcãl e fãmiliãr” 

(p. 151). 

                                                           
150

 Classe não faz referência, neste contexto, ao conceito marxista de classe. Da maneira como é 
empregado, o conceito serve para definir status e diferenciação social e cultural, como acesso ao 
estudo e padrão de vida. Como tratarei no capítulo 3, em torno da noção de classe se dará um 
importante debate entre Florestan Fernandes e Pierson.  
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 Mas se as primeiras versões em livro (de 1942 e 1945) se mantêm fiel à tese 

publicada em 1939, o mesmo não pode ser dito em relação às reedições que 

acontecem na segunda metade do século. Em inglês, o livro é reeditado em 1967 

pela Southern Illinois University Press. E em português, uma nova edição revista e 

ampliada é publicada em 1971, pela Companhia Editora Nacional.   

Na edição brasileira de 1971, o texto é modificado e acrescido de novos 

trechos. Entre estas alterações estão a inclusão de um novo prefácio e introdução, 

mantendo os dois prefácios originais e as duas introduções escritas por Robert 

Park e Arthur Ramos, respectivamente. Uma longa lista de apêndices inclui notas 

autobiográficas de um dos informantes de Pierson, uma listagem de ditados 

populares com maledicências para com o negro, a apresentação dos 

procedimentos de pesquisa, e um extenso levantamento bibliográfico atualizado 

sobre o tema. E o mais importante, o trabalho ganha uma nova conclusão.  

A nova conclusão é apresentada não como parte dos apêndices, mas 

juntamente com texto original passados mais de 30 anos da realização do trabalho 

de campo. As novas conclusões só são visíveis na comparação com as versões 

anteriores do livro, de modo que, sem a comparãção, ãs 10 páginãs “extrãs” 

colocadas logo na sequencia da conclusão original podem passar despercebidas 

como parte do texto escrito para as edições anteriores. Ainda que a nova conclusão 

seja curta, representa uma alteração significativa ao apresentar 26 questões 

formuladas na época do desenvolvimento da pesquisa e mais 10 questões 

originais.  

 Seria exaustivo tentar reproduzir todas as 36 “teses”, apresentadas no livro 

como “hipóteses”, mãs estãs bãsicãmente podem ser resumidãs dã seguinte 

maneira: com bãse nã “situãção rãciãl” dã Bãhiã, leiã-se cidade de Salvador, 

Pierson elabora um conjunto de hipóteses que procuram explicar não apenas o 

contexto observado na capital baiana (tal como nas edições do trabalho na década 

de 1940), mas sim o Brasil de maneira mais abrangente. 

 Ainda que o Pierson explicite a necessidade de validação das hipóteses, em 

um processo metonímico, a cidade de Salvador se transforma no Brasil. Ou seja, em 

sua reanálise e reescrita da pesquisa da década de 1930, as conclusões antes 

restritãs pãrã ã “pãrte” (ã cidãde) pãssãm ã explicãr o “todo” (o pãís). Com bãse nãs 



142 
 

mudanças da edição do livro e os artigos publicados ao longo dos anos de 1940, 

flagra-se que o que inicialmente consistia na diferenciação espacial entre a cidade 

alta e a cidade baixa em Salvador, mais tarde servem para explicar o estado da 

Bahia e, finalmente, as mesmas conclusões servem para desvendar a situação racial 

no Brasil151.  

 Mas, a despeito destes resultados de pesquisa sobre a cidade de Salvador e 

o Brasil, não se pode perder de vista que a pesquisa de Pierson era parte do 

Seminário sobre Contato Racial e Cultural. Neste sentido, a investigação de Pierson 

é ã construção de umã observãção “site specific”, ou seja, amparada em um 

contexto geográfico muito determinado, mas o processo de pesquisa e produção do 

conhecimento é “multi sited”. Ou seja, Pierson observa Salvador, mas o tempo todo 

compara a Bahia com os Estados Unidos. Ele observa uma localidade, mas constrói 

a análise na comparação entre dois contextos que são geograficamente e 

etnograficamente imprecisos – o Brasil e os Estados Unidos – desconsiderando as 

diferenças internas entre dos dois países. 

A análise não apenas da publicação isolada de cada um dos trabalhos, mas 

do processo de pesquisa de Pierson entre 1935 e 1970 (considerando o início da 

pesquisa de campo e a segunda edição do trabalho no Brasil) revela que as 

alterações realizadas pelo próprio Pierson nas edições posteriores, além de 

modificarem as conclusões da pesquisa operam de modo que há uma inversão 

entre causalidade e efeito da explicação – de modo que o efeito (a suposta ausência 

de preconceito racial) passa a ser tomado como a causa (a de que a cidade de 

Salvador permaneceria congelada no tempo). 

A constatação da ausência de conflito na sociedade baiana tende a 

obscurecer a principal tese do trabalho de Pierson que é a de que esta seria na 

verdade uma sociedade estagnada no tempo, mantendo a paisagem urbana de uma 

cidade quase medieval. Partindo deste pressuposto, a principal implicação é que ao 

se manter como uma cápsula do tempo imune à passagem dos anos, a cidade de 

Salvador seria o local mais adequado para se observar a herança e tradição 

                                                           
151

 Este processo é visível no livro a partir da comparação das edições originais e sua nova edição da 
década de 1970, mas também pode ser percebido na publicação dos artigos de Pierson na revista 
Sociologia, da Escola Livre de Sociologia e Política e na Revista do Arquivo Municipal, editada pelo 
Departamento de Cultura.  
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africana quase de maneira inalterada no Novo Mundo. Desta perspectiva, ao 

realizar sua monografia sobre a capital baiana, o que Pierson tem como foco não é 

o Brasil, pensando em sua configuração como Estado-nação, mas sim a 

permãnênciã e ã presençã dos trãços culturãis ãfricãnos em umã “comunidãde” 

bem específica. O Brasil aparece como cenário, mas o que Pierson investiga é a 

existência de uma matriz africana na cidade de Salvador. Em outras palavras, trata-

se de um estudo da África no Brasil. 

Um dos efeitos deste fenômeno – a de que a matriz africana teria se 

preservado íntegra sendo mantida em uma espécie de estado de pureza – seria o 

de que esta sociedade apresentaria o mínimo ou nenhum conflito entre brancos 

e pretos. Partindo do esquema conceitual utilizado por Pierson, apenas uma 

sociedade em que o grau de conflito é quase nulo poderia manter vivas os traços 

culturais dos negros em uma sociedade branca escravocrata. Diante deste 

quadro é possível reconhecer no trabalho de Pierson traços desta linhagem 

intelectual que se remete aos modelos conceituais defendidos por Park e DuBois. 

Mas chama atenção o fato de que este modelo conceitual só é verificável em 

termos históricos. Ao se conectar com um projeto acadêmico mais amplo, 

Pierson produziu um trabalho com o objetivo de analisar as bases históricas da 

escravidão e a permanência da herança africana. 

Este projeto acadêmico está intimamente ligado a um projeto político 

para se pensar a África do qual fazem parte alguns dos mais importantes 

intelectuais negros deste período nos EUA. Como já mencionado, quem colocaria 

o modelo de Park à prova de verificação seriam seus alunos; Pierson é um dos 

primeiros a tratar do contexto fora dos Estados Unidos tentando seguir a busca 

pelos estágios evolutivos de competição, conflito, acomodação e assimilação 

proposto por seu professor152. 

Ao compararmos esses dois momentos do sociólogo em Nashville, 1935 e 1937, em 

um espaço de tempo relativamente curto, o papel de Pierson na cena acadêmica e 

                                                           
152

 Os demais alunos que utilizaram esse modelo fora dos Estados Unidos – como Franklin Frazier, 
por exemplo, farão adaptações ao modelo de Park. De maneira próxima, este também será o 
caminho de Herskovits ao investigar a diáspora Africana no novo mundo. 
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intelectual americana se alterou de modo significativo passando de um estudante 

recém-egresso no doutorado para um dos maiores especialistas em relações 

raciais brasileiras. No espaço de dois anos, Pierson sai da posição de total 

desconhecimento do Brasil (a não ser pelas informações de seu orientador e 

algumas leituras de Nina Rodrigues) para se tornar a referência máxima entre os 

norte-americanos que depois vêm para estudar o Brasil.  

Mas Pierson não estava sozinho e fazia parte de um grupo mais amplo de 

professores e pesquisadores em Fisk que colaboraram para construir um mapa 

desta rede transnacional de pesquisas sobre o Brasil, entre eles, Rudiger, Landes, 

Frazier, Turner, Herskovits, - homens e mulheres, sociólogo(a)s e antropólogo(a)s 

atuando na mesma instituição de Park e Pierson ou ligados com o Instituto de 

Relações Raciais de Fisk.  

Estes pesquisãdores te m em comum, ãle m dã pãrtilhã de “objetos” de 

investigãçã o, o fãto de pertencerem ã mesmã rede profissionãl tendo em comum o 

fãto de terem sido professores dã Universidãde de Fisk. Com isso, estã universidãde 

pãrã negros do Tennessee pãssã ã ser um po lo ãtrãtivo nã o ãpenãs pãrã os pro prios 

ãlunos de Fisk ou ãlunos dã Universidãde de Chicãgo, mãs tãmbe m de outrãs 

instituiço es no norte dos EUA, como e  o cãso de Lãndes e Herskovits, ãlunos de 

Frãnz Boãs em Columbiã. 

 Ao mãpeãrmos estã rede de ãmericãnos –, que inclui tãmbe m os ãlemã es 

ãtuãndo profissionãlmente nos EUA (como o cãso de Bilden), ã pãrceriã intelectuãl 

de Pierson e Pãrk e  decisivã no processo de construçã o dã etnogrãfiã sobre ã Bãhiã. 

Neste sentido, o que observãmos no intervãlo entre ãs duãs visitãs de Robert Pãrk 

ão Brãsil, ã primeirã em 1931 e ã segundã em 1937 e  um processo de rã pidã 

ãlterãçã o no ãmbiente intelectuãl brãsileiro no que diz respeito ã  reflexã o sobre 

rãçã no pãí s. Ao contrãstãr estes dois perí odos é possível ãnãlisãr o modo como hã  

por pãrte de Pãrk e Pierson ã construçã o do que podemos chãmãr de dois “Brãsis” 

no que diz respeito ão temã dãs relãço es rãciãis no pãí s. Ou sejã, ã duplã de 

socio logos ãmericãnos tende ã considerãr e interpretãr ã reãlidãde brãsileirã ã 

pãrtir de duãs perspectivãs diferentes tendo como mãrco ã obrã de Freyre.  

 O esforço em compreender estã rede e esses processos contribui pãrã o 

melhor entendimento dã formãçã o de umã trãdiçã o de estudos sociolo gicos 

reãlizãdos por pesquisãdores norte-ãmericãnos iniciãdos nã de cãdã de 1920 e 
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1930 que pãssãriãm ã ter como locãl de investigãçã o, o estãdo dã Bãhiã e, como 

temã, ãs relãço es entre brãncos e negros. Mãis do que fãlãr destes estrãngeiros, 

estã rede nos permite refletir sobre o lugãr do Brãsil nesse mãpã com ã construçã o 

de modos de se fãzer pesquisã que ecoãriãm nãs perspectivãs pãrã se estudãr o 

Brãsil como um modelo de relãço es rãciãis no po s-guerrã.  

A pesquisã de cãmpo de Pierson reãlizãdã entre 1935 e 1937 se tornã 

estrãte gicã pãrã que Fisk se firme como umã espe cie de centro especiãlizãdo no 

temã dãs relãço es rãciãis no sul dos Estãdos Unidos e no Brãsil. Neste sentido, suã 

experie nciã nã cidãde de Sãlvãdor serviriã como umã espe cie de estudo de cãso 

pãrã os estudãntes negros de Fisk interessãdos no temã. Com isso, o Brãsil gãnhã 

destãque nestã cenã intelectuãl e ãs viãgens de Pãrk e Pierson representãm um 

importãnte ponto de inflexã o.  

 Mas é importante notar que a perspectiva de Pierson não é informada 

apenas pelos autores americanos, mas também pelos brasileiros e o ambiente 

intelectual que ele aqui encontrou. A maneira como Pierson foi afetado pelo Brasil 

é visível em um de seus textos de cunho mais pessoal publicado na seção Cartas ao 

editor do periódico American Journal of Sociology (Vol. 55, No. 1, Jul., 1949, p. 59) 

com o sugestivo título de A percepção de raça. Ao se posicionar em um debate 

intelectual entre Gustav Ichheiser e Louis Wirth publicado no número anterior da 

revista, Pierson afirma: 

  

Outro dia estava por acaso conversando com nossa empregada, um garota 
brasileira branca, algo sobre as habilidades e conquistas dos negros nos 
EUA. Entre outras pessoas, eu mencionei Marian Anderson, e, lembrando 
que alguns meses atrás a capa da revista Time trouxera uma foto dessa 
cantora famosa, eu peguei o exemplar e mostrei à garota. Ela deu uma 
olhãdã e exclãmou: “Mãs elã não é pretã, é brãncã!” Estã experiênciã, nã 
qual a percepção era marcadamente alterada por definições depositadas na 
cultura, poderia ser repetida em todo o Brasil. Literalmente milhares de 
pessoas, que para os nascidos nos EUA (incluindo os negros) seriam 
indubitavelmente percebidos como completamente diferente fisicamente, 
no Brasil escapam à categoria que nos EUA seria automaticamente 
percebido à primeira vista. Incidentalmente, como eu continuo a participar 
da disposição cultural local, ocasionalmente eu percebo que a minha 
própria percepção de cor está se tornando mais branda de alguma maneira 
(PIERSON, 1949). 

 

No momento em que Pierson se ve  como tendo ã suã percepçã o de cor (e ão 
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menos neste texto ã noçã o de cor e  enfãtizãdã em detrimento dã de rãçã), ele estã  

em Sã o Pãulo jã  quãse no perí odo de seu regresso ãos Estãdos Unidos.  
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Cãpí tulo 3: 
 

Donald Pierson e seus alunos na 
Escola Livre de Sociologia e Política 
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 A transferência de Donald Pierson para a Escola Livre de Sociologia e 

Política, em 1939, está intimamente conectada com a sua primeira incursão ao 

Brasil, em 1935. Para compreender o lugar de Pierson entre os intelectuais norte-

americanos neste contexto, as correspondências entre dois de seus orientadores 

de Chicago, Wirth e Redfield, nos ajudam a reconstruir a atuação de Pierson em 

São Paulo da perspectiva dos Estados Unidos.  

Em 10 de outubro de 1941, Louis Wirth envia uma carta para Redfield com 

ã finãlidãde de fãzer um bãlãnço pãrã o “desenvolvimento mãis efetivo dã 

cooperãção intelectuãl entre Estãdos Unidos e os pãíses dã Américã Lãtinã” ã 

partir da experiência de Donald Pierson no Brasil. Na época, Pierson estava com 41 

anos e Wirth traça um minucioso perfil a seu respeito relatando as suas atividades 

desde a chegada à Universidade de Chicago, em 1927. As impressões de Wirth a 

respeito de Pierson são de “um estudante sério, modesto, quase recluso, paciente e 

diligente, sem sinãis de ser brilhãnte”.  

Para Wirth, as qualidades de Pierson se revelavam em sua disciplina e 

perseverança, fruto de muito esforço e trabalho, o que compensava a falta de 

qualquer traço de talento. De maneira dura, Wirth descreve como Pierson, em seu 

período em Chicago, não desenvolveu o interesse em qualquer dos temas de 

pesquisa da instituição descrevendo seu trabalho de mestrado sobre o uso de 

bãrbã, bigode e cãvãnhãque como um “curioso tópico”. Wirth repete ã históriã que 

já sabemos: 

 

[No início de seu doutorado, Pierson] não tinha nenhum comprometimento 
em especial com qualquer assunto para uma tese de doutorado e enquanto 
buscava um tema [de pesquisa] que pudesse interessá-lo ele sofreu a 
influência do Dr. Robert E. Park, que naquela época, em colaboração com 
alguns outros membros da divisão de sociologia e antropologia da 
faculdade, estava organizando um seminário sobre raças e contatos 
culturais. [...] Dr. Park sugeriu que um dos campos mais férteis para 
investigação desse tema se encontrava na América do Sul, particularmente 
no Brasil, onde as relações de raça tinham tomado uma forma histórica 
bem diferente do que acontece nos Estados Unidos. Foi sugerido por Dr. 
Park e outros membros da faculdade que o Sr. Pierson estudasse a 
bibliografia relacionada a esse tema. Assim ele o fez e sistematicamente 
tomou providências para desenvolver seus conhecimentos em espanhol e 
português. Ele até mesmo viveu com uma família portuguesa em Chicago 
para atingir esse propósito. 
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O perfil de Pierson traçado por Wirth apresenta suas atividades em 

Salvador e em São Paulo enfatizando a boa impressão que Pierson havia causado 

no Brasil e o prestígio que ele vinha conseguindo até então, a despeito de sua falta 

de brilhantismo enfatizada mais de uma vez na carta. Mas, o mais importante deste 

perfil se encontra na conclusão na carta enviada a Redfield 

 

A lição a ser aprendida do caso de Pierson da cooperação intelectual 
interamericana é, me parece, que muito mais pode ser conquistado ao 
enviar homens como Pierson para lá por um longo período do que 
enviar grandes nomes em viagens de boa-vontade. Não é tão 
importante que a pessoa seja a maior entidade na sua área, mas que ele 
tenha uma devoção genuína à pesquisa e ao trabalho acadêmico, [a pessoa] 
deveria ser treinada minuciosamente em sua área, deveria ser um bom 
observador, uma pessoa que aprecie os pontos sensíveis da cultura que 
será seu novo meio, e ele deve ter a habilidade de conquistar a confiança 
das pessoas e ter um algo de zelo missionário que dê a ele a paciência e 
persistência para perseverar. Nós nos sentimos muito gratificados pelo 
experimento que realizamos. Sentimos que o dinheiro que gastamos foi 
bem investido. Além do estudo O Homem Negro no Brasil, que a University 
Press [editora da Universidade de Chicago] vai publicar em breve, (que se 
trata da tese de doutorado de Pierson) nós acreditamos que obtivemos 
da experiência com Pierson alguns princípios guias básicos para 
programas de cooperação intelectual mais efetivos e mais 
duradouros. Incidentalmente, como resultado de sua estada, estamos 
começando a receber alguns estudantes do Brasil que parecem 
promissores. (grifos meus). 

 

A descrição de Pierson feita por Wirth fala de um pesquisador tido como 

dotado mais de disciplina do que de inteligência ou talento. Desta perspectiva, 

Pierson não erã considerãdo “um grãnde nome”, ou sejã, perãnte seus colegãs de 

Chicago, ele estava longe de ser considerado brilhante, ao contrário dos próprios 

Wirth e Redfield – que também haviam sido alunos de Park, mas que rapidamente 

se tornaram professores em Chicago e, depois orientadores de Pierson.   

 O que se pode apreender da carta não é apenas a impressão de Wirth a 

respeito de Pierson, mas também a criação de uma estratégia de cooperação 

intelectual entre os Estados Unidos e o restante do continente americano. A 

proposta de Wirth é a de tratar a experiência de Pierson como um modelo a ser 

seguido: o recrutamento não de pesquisadores brilhantes, mas de disciplinados 
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intelectuãis com “zelo missionário”. A compãrãção do perfil deste intelectuãl com 

um missionário não é gratuita, já que Wirth descreve exatamente os elementos que 

seriam comuns a estas duas figuras: a capacidade de seguir ordens a despeito da 

distância geográfica; a existência de uma devoção genuína; o treinamento 

meticuloso em sua área; a capacidade de observação; a sensibilidade para se 

adaptar a um contexto cultural diverso; a habilidade de conquistar a confiança da 

população local; e, por último, mas não menos importante: paciência e 

perseverança.   

 Neste sentido, as duas viagens de Pierson ao Brasil, em Salvador e depois 

São Pãulo teriãm sido um “experimento” muito bem sucedido por pãrte dos 

professores de Chicago – Wirth, Redfield e Park. Não apenas os resultados diretos 

da atuação de Pierson se mostravam compensatórias para Wirth, mas a partir 

desta experiência alguns dos nomes mais importantes da sociologia e da 

ãntropologiã dos Estãdos Unidos tinhãm encontrãdo os “princípios guiãs básicos 

para programãs de cooperãção intelectuãl mãis efetivos e mãis durãdouros”.  

 Desta perspectiva, a experiência de Pierson em seu segundo momento no 

Brasil pode ser vista como o ápice, a realização plena do projeto intelectual 

arquitetado por Park que tem suas bases na sua experiência pessoal antes mesmo 

de seu período em Chicago e que é colocado em prática em Chicago, em Nashville e 

em Salvador com a atuação direta de Pierson. Entretanto, assim como o que ocorre 

em Fisk e em Salvador, o contato de Pierson com os intelectuais locais não se dá de 

maneira passiva. A ideia de ponte que tenho evocado fornece a imagem de uma via 

de mão dupla, de modo que ao acompanhar a cartografia dos deslocamentos de 

Pierson, vimos que ele “ãfetou” e foi “ãfetãdo”153 pelos seus “cãmpos” de 

investigação. 

 Assim como o esforço que empreendi nos capítulos anteriores ao tratar 

deste ator específico no ambiente intelectual e acadêmico de Chicago e de Fisk, 

neste último capítulo discuto o lugar de Pierson no meio intelectual e institucional 

de São Paulo. A diferença é que neste momento aqui em destaque – basicamente 

                                                           
153 No sentido a que se refere Favret-Saada (2005) ao considerar a experiência de campo no sentido 
dã “sensibilidãde” e não ãpenãs do “entendimento”. 
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entre 1939 e 1949, Pierson assume uma função de liderança institucional e 

intelectual na ELSP muito parecida com a que Park exerceu na Universidade de 

Chicago, nos anos de 1920 e início de 1930. E neste sentido, Pierson assume seus 

próprios projetos intelectuais, o que apontam para uma série de mudanças de ação 

nesta nova fase. 

A partir das rupturas e descontinuidades deste percurso esta nova fase da 

atuação de Pierson nos permite também entender as diferenças entre os dois 

momentos de Pierson no Brasil, o que nos fornece uma perspectiva para analisar o 

que tenho trãtãdo como um “projeto” em processo, no seu fãzer. Assim, ão trãtãr 

de dois momentos e contextos distintos desta empreitada meu intuito é fazê-lo de 

maneira não estática, mas sim tentar captar as nuances, diferenças e alterações 

desta empreitada, cujas bases foram lançadas na virada do século XIX para o XX.  

Mas, considerar estes dois momentos também nos permite falar das 

continuidades e dos elementos que ligam esta nova fase a etapas anteriores deste 

projeto, ainda em sua primeira passagem por São Paulo, antes de seguir para a 

Bahia no ano de 1935, Pierson havia visitado alguns intelectuais que atuavam na 

ELSP ou estiveram envolvidos na criação da instituição, entre eles o também 

americano Samuel Lowrie (1894-1975). E é o contato com Samuel Lowrie que 

renderia a Pierson, posteriormente, o convite para lecionar na Escola de Sociologia 

e Política. 

 Se não é possível recuperar totalmente as atividades de Pierson na capital 

paulista no ano de 1935, as correspondências mantidas com Samuel Lowrie entre 

1939 e 1942154 tratam das conexões estabelecidas entre Pierson e a ELSP. Samuel 

Lowrie havia sido contratado pela ELSP logo no início das atividades da Escola, 

ainda no segundo semestre de 1933 – juntamente com o também americano 

Horace Davis, ambos da Universidade de Columbia. Como lembra um dos diretores 

da ELSP que participou da criação da instituição, Cyro Berlinck, o plano pedagógico 

da ELSP fora concebido por um grupo de professores de outras instituições de 

ensino superior, profissionais liberais, políticos e empresários em São Paulo. Entre 

                                                           
154 As correspondências no período citado encontram-se no FDP, pasta 74, rolo 006, documentos de 
0723 a 0762. 
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eles, Roberto Simonsen (1889-1948), um dos principais nomes na criação da ELSP, 

defendia a ideia da contratação de professores americanos com o objetivo de 

construir nã ELSP umã trãdição de ensino com ênfãse em umã “sociologiã 

empíricã” (Berlinck, 1964)155. 

Simonsen havia estudado na Escola Polítécnica de São Paulo e se formou em 

engenharia civil em 1909 e a partir dos anos de 1910 foi o responsável pela criação 

de uma série de organizações como a Companhia Construtora de Santos e o Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), criado em 1928, que mais tarde 

daria origem ao SESI (Serviço Social da Indústria) e ao chamado sistema S.  

 Para concretizar os planos da instituição de formar um corpo docente com 

professores estrangeiros, ainda de acordo com Berlinck, Simonsen teria solicitado 

ajuda ao cônsul brasileiro na cidade de Nova Iorque, Sebastião Sampaio. Este por 

sua vez, como Cônsul Geral nos Estados Unidos, teria contratado os dois primeiros 

professores americanos da ELSP, Samuel Lowrie e Horace Davis. Assim, na busca 

de consolidar um centro acadêmico em São Paulo, Simonsen foi buscar professores 

formados na Universidade de Columbia.  

 Ao analisarmos a escolha de Simonsen a partir da perspectiva atual não é de 

se estranhar que a ELSP tenha contratado seus primeiros professores da 

Universidade de Columbia, um dos dois maiores centros das ciências sociais nos 

Estados Unidos. No entanto, se analisarmos esta preferência a partir da 

perspectiva educacional da virada dos anos de 1920 para os de 1930, esta parece 

ser uma estratégia pouco convencional para um recém-formado curso de 

humanidades ao não contratar professores europeus156. 

                                                           
155 O texto de Berlinck, Liderança e liberdade, foi publicado na revista Sociologia no volume XXVI, 
n.3, de 1964, época em que ele ocupava o cargo de diretor geral da Fundação Escola de Sociologia e 
Política. 

156 Como mostra o trabalho de Peixoto (1989), a França tinha neste momento um longo histórico de 
cooperação com o Brasil que remonta ao período dos liceus. O francês era ensinado nas escolas 
brasileiras como segunda língua e o domínio da literatura de autores europeus era considerado 
sinônimo de erudição nos círculos intelectuais brasileiros. Mesmo 15 anos depois da chegada dos 
primeiros professores norte-americanos, Pierson (que dava aulas em português) atesta a quase 
impossibilidade dos alunos brasileiros de lerem textos acadêmicos em inglês e alemão, 
diferentemente dos professores na USP que lecionavam em francês. Cf. a introdução do livro 
Estudos de Ecologia Humana na qual Pierson justifica a publicação da tradução em língua 
portuguesa dos textos publicados em inglês para a coleção Biblioteca de Ciências Sociais. 
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 Mas apenas a tarefa da ELSP de formar dirigentes, intelectuais e técnicos 

por si só não explica a escolha do modelo acadêmico americano – supostamente 

mais afeito à empiria do que o modelo europeu. Dentre os trabalhos que tratam da 

Escola é lugar comum explicar a criação da instituição como uma resposta ao 

governo Vargas vendo a ELSP como uma reação direta ao fracasso de São Paulo na 

Revolução de 32 e sua decorrente necessidade de formar uma elite capacitada 

intelectual e tecnicamente para fazer frente ao governo de Vargas e outros desafios 

de sua época. Claro está que estes são elementos importantes para a criação do 

projeto da ELSP, como explicitado no manifesto da instituição. Mas além destes, há 

outros elementos chave para a compreensão da história da ELSP, como o 

movimento da Escola Nova e o investimento de instituições americanas no Brasil.  

 Para examinar a inclinação norte-america da ELSP (e, posteriormente, 

alemã), é preciso considerar que o Movimento da Escola Nova, que forneceu as 

bases para a criação da ELSP, tinha o modelo educacional norte-americano como 

inspiração, particularmente as teorias de Dewey. E aqui entra em cena outro ator 

já mencionado antes: Arthur Ramos e, também uma série de outros intelectuais 

que estavam entre aqueles que Pierson havia encontrado em 1935. Dos signatários 

do Manifesto da Escola Nova publicado em 1932 como Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, como já mencionado no capítulo 2, Pierson havia se encontrado 

com ao menos três deles em sua passagem por São Paulo em 1935 – Bergström 

Lourenço Filho, Carlos Delgado de Carvalho e Anísio Teixeira157, sendo que Anísio 

Teixeira havia estudado com Dewey em Columbia na década de 1920.  

 

 Além da inspiração de Dewey entre os fundadores da ELSP – ligados ao 

movimento da Escola Nova – as relações da ELSP com instituições americanas 

datam do período anterior aos anos de 1930. De acordo com os materiais que 

consultei nos arquivos da Rockefeller, a Fundação americana já financiava projetos 

e instituições de saúde pública no Brasil desde os anos de 1910, especialmente 

ligados ao combate da febre amarela e mais tarde teria apoiado a criação do 
                                                           
157 Os signatários da Manifesto são: Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, A. De Sampaio Dória, 
Anísio Spinola Teixeira, M. Bergström Lourenço Filho, Roquette-Pinto, J. G. Frota Pessoa, Julio de 
Mesquita Filho, Raul Briquet, Mário Casasanta C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira de Almeida Jr., J. 
P. Fontenelle Roldão Lopes de Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes Lima, Attílio Vivacqua, 
Francisco Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília Meireles, Edgar Sussekind de Mendonça, 
Armanda Álvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nóbrega da Cunha, Paschoal Lemme, Raul Gomes.  
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Instituto de Higiene em São Paulo. O nome por trás da criação do Instituto de 

Higiene, em 1918, era Roberto Simonsen, o mesmo responsável pela criação do 

IDORT (Instituto de Organização Racional do Trabalho de São Paulo)158, em 1931, e 

da ELSP, em 1933.  

No que se refere à relação de Simonsen com a Fundação Rockefeller, suas 

bases já estavam presentes desde o período que antecede a Primeira Guerra e a 

Crise de 29. Assim, os elementos que justificam a escolha da contratação de 

professores americanos na ELSP estão relacionados com as ligações da Rockefeller 

com instituições que antecedem a criação do curso de Sociologia. Somase-se a isso, 

a importância do modelo americano de educação para o movimento da Escola 

Nova, base para a criação da ELSP.  

 Nesta busca por professores norte-americanos, Lowrie e Davis foram os 

primeiros estrangeiros a serem contratados pela Escola Livre de Sociologia e 

Política, que na época de sua criação, contava com um curso de bacharelado de três 

anos em Ciências Políticas e Sociais, sendo que eles eram os responsáveis pelas 

disciplinas fundamentais da graduação. No primeiro ano, enquanto Davis ensinava 

Economia Social, Lowrie lecionava Sociologia Geral, e mais tarde, seria o 

responsável pelo ensino de Sociologia Empírica e Ciências Políticas. Os outros 

professores do primeiro ano do curso foram Raul Briquet (Psicologia Social); 

Antonio Piccarolo (Introdução à Economia); Bruno Rudolfer (Estatística); Almeida 

Junior (Fisiologia do Trabalho); André Dreyfus (Biologia Social); Robert Mange 

(Psicotécnica) 159. 

 De acordo com os documentos da instituição, neste momento, entre 1933 e 

1954, a ELSP funcionava em salas cedidas pela Escola de Comércio Álvares 

Penteado, ao lado da faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no centro de 

São Paulo. Sua característica de Escola Livre, que perdura até o ano de 1949, 

                                                           
158

 A finalidade do IDORT era de melhorar o padrão de vida dos que trabalham em São Paulo e no 

Brasil, por meio da difusão e introdução de processos de organização científica do trabalho e da 

produção. 

159 Sobre a estrutura curricular das primeiras turmas da ELSP, ver os anuários da Escola, em 
especial Informações e Programas 1933-1934, sob a guarda do CEDOC (Centro de Documentação e 
Memória) da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) e o texto de BERLINCK 
(1964). 
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permitia certa flexibilidade de currículo de modo que os alunos poderiam optar 

por se matricularem nas disciplinas de sua escolha. E também os critérios de 

admissão na instituição não eram rígidos com relação à formação dos alunos já que 

aceitavam candidatos que não haviam completado o equivalente ao ensino 

secundário160. 

 O que se percebe com relação aos programas de disciplinas do ano de 1933 

e 1934 é uma ênfase do estudo da organização racional do trabalho, caso 

especialmente das disciplinas de Almeida Junior e Robert Mange. Apesar do nome 

do curso, as disciplinas de Ciências Políticas eram ministradas apenas no segundo 

ano e as disciplinas principais eram Sociologia e Economia161. Isto se justifica a 

partir do projeto de criação da instituição que tinha como razão de ser a melhoria 

da administração pública e privada local em consonância com o objetivo inicial da 

ELSP de formar profissionais do setor público e privado que iriam desempenhar 

funções de dirigentes e técnicos162 

 No interior deste projeto de formação de dirigentes e melhoria das 

condições de trabalho, Lowrie e Daves realizam trabalhos pioneiros na cidade de 

São Paulo como responsáveis pela primeira pesquisa sobre padrão de vida dos 

operários na capital paulista, fornecendo subsídios para, mais tarde, a realização 

                                                           
160 Em 22 de dezembro de 1949, ã instituição perde seu cãráter de “Escolã Livre”, e tem seu nome 
alterado para Escola de Sociologia e Política, conforme registro do 1º Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos, datado de 08 de março de 1950. Esta estrutura livre se refletia, por exemplo, 
no grande número de inscritos no curso em seu primeiro ano. De acordo com o anuário da ELSP de 
1933, a primeira turma era composta por mais de 200 alunos e muitos deles eram os próprios 
signatários da instituição. Ver documentos sob a guarda do CEDOC (Centro de Documentação e 
Memória). É importãnte destãcãr ãindã que este cãráter “livre” em relãção ão currículo e ão 
ingresso da ELSP, como menciona Miceli (1989), é uma das características que a diferencia da FFCL. 
161 Ver Informações e Programas do Anuário 1933-1934 disponível em Kantor, Maciel & Simões 
(2001). 

162  Este propósito é explicitado no manifesto de criação da Escola, publicado no jornal O Estado de 
São Paulo em 27 de abril de 1933. No texto, a derrota de São Paulo na Revolução de 1932 é 
atribuída à inexistência de uma elite intelectual preparada e instruída que pudesse agir com 
conhecimento da realidade social. Daí a defesa da necessidade da formação de uma elite intelectual 
“numerosã e orgãnizãdã, instruídã sob métodos científicos, ão pãr dãs instituições e conquistãs do 
mundo civilizãdo”. A versão fac-símile do manifesto seguido da assinatura de seus signatários se 
encontra disponível no website da instituição: <htp://www.fespsp.org.br/75anos/manisfesto.pdf>. 
Destaca-se ainda como leitura fundamental o trabalho de Fernando Limongi sobre a instituição, A 
Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo, publicado em Miceli (1989). Sobre a Escola, é 
leitura obrigatória o conjunto de depoimentos publicados sobre os anos de formação (1933-1953), 
organizados por Íris Kantor, Débora Maciel & Júlio Simões (2001). Outro documento importante 
que explicitã o projeto dã Escolã é depoimento de Roberto Simonsen publicãdo no livro “Rumo à 
Verdãde” (SIMONSEN, 1933). 
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do cálculo do salário mínimo no país163. Ao contrário de Horace Daves que 

permanece na ELSP por apenas um ano, Samuel Lowrie leciona na instituição por 

um período relativamente longo de cinco anos, regressando aos Estados Unidos no 

ano de 1938. 

 Com a saída de Lowrie do Brasil, a correspondência entre ele e Pierson se 

inicia enquanto ambos estão nos Estados Unidos, Pierson na Universidade de Fisk 

e Lowrie na Bowling Green State University, em Ohio164. A primeira 

correspondência a que temos acesso entre Lowrie e Pierson data de 8 de abril de 

1939. Nela, Pierson escreve para seu conterrâneo informando que já havia 

recebido uma carta de Ernest Burgess em que o professor de Chicago mencionava 

já tê-lo recomendado a Lowrie, para que esse o indicasse a uma vaga de professor 

na ELSP. Na carta, além de reforçar seu interesse em lecionar na ELSP, Pierson 

relembra o primeiro encontro que tivera com Lowrie em novembro de 1935 em 

São Paulo, em ocasião de sua expedição pelo sudeste antes da viagem à Bahia. 

 Em resposta, algumas semanas depois, Lowrie descreve em detalhe quais as 

atribuições do cargo de professor na Escola Livre de Sociologia e Política: ministrar 

aulas de Ciência Política no curso de bacharelado e realizar pesquisas no 

Departamento de Cultura do Município de São Paulo. O salário equivalente a três 

mil dólares por ano seria pago inteiramente pelo município através do órgão 

municipal em convênio ainda mantido entre a ELSP e a Prefeitura de São Paulo. 

 A troca de correspondência entre os americanos continua até que, em junho 

de 1939, Cyro Berlinck faz o convite formal a Pierson em nome da diretoria da 

ELSP. Na mesma carta, Berlinck reforça o que já havia sido dito por Lowrie, que 

entre as atividades de Pierson estariam a de professor da ELSP e a de pesquisador 

do Departamento de Cultura. Nas correspondências que se seguem depois do 

                                                           
163  As pesquisãs de Dãvis e Lowrie podem ser conferidãs no volume “As pesquisãs sobre o padrão 
de vidã dos trãbãlhãdores dã cidãde de São Pãulo”, orgãnizãdo recentemente por Angelo Del 
Vecchio e Carla Diéguez (2009). Além da versão fac-símile dos relatórios das pesquisas, o livro traz 
ainda um artigo de análise crítica dos organizadores sobre os relatórios. 

164 Lowrie, que já havia estado em outros países fora dos Estados Unidos (caso da China entre 1923 
e 1927), fixa residência em seu país de origem depois de seu período brasileiro. Para mais 
informações sobre sua trajetória, ver seu obituário em Footnotes publicado pela American 
Sociological Association, Nov. 1976, Vol. 4 n. 8, Page 7. 
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convite oficial, Berlinck esclarece algumas dúvidas de Pierson em relação à 

instituição, entre elas, a sua ligação com a USP, já que neste momento, a ELSP é 

uma instituição complementar da Universidade de São Paulo. 

É interessante notar que as correspondências em torno da contratação de 

Pierson tratam ao mesmo tempo do projeto acadêmico e institucional da ELSP 

neste momento e também revelam informações sobre a condição de Pierson como 

professor e pesquisador. No caso da ELSP, a instituição é apresentada por Lowrie e 

por Cyro Berlinck de modo que estes tratam do projeto acadêmico da Escola e de 

suas relações institucionais. Entre estas informações estão: seu projeto acadêmico 

com a presença de professores estrangeiros, em especial os americanos que 

inspiram o modelo didático da ELSP; seu próprio caráter de Escola Livre; as 

relações com o Departamento de Cultura e a complementariedade com relação à 

USP em vigor naquele momento165 

Do mesmo modo, faz parte do intuito da troca de cartas a verificação se 

Pierson se adequaria à proposta da ELSP. Assim, as cartas revelam como ele se 

apresenta profissionalmente à Escola paulista. Entre seus esforços estão o de se 

mostrar um professor já em idade madura, apesar de seu recém doutoramento166 e 

também de ressaltar sua experiência como pesquisador, conforme carta enviada à 

Lowrie167. Nela, Pierson faz questão de ressaltar sua experiência de campo, 

realizada em sua maior parte no Brasil e as atividades relacionadas à sua pesquisa 

sobre relações raciais na Bahia.  

                                                           
165 Os documentos apontam que a ELSP se torna instituição complementar da USP no ano de 1938. 
Ver documentos da FESP depositados no CEDOC, em especial certificado do 1º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos do Cartório de José Soares de Arruda, em São Paulo. De acordo com os dados 
consultados até o momento, não é possível qualificar em termos precisos esta relação entre as 
instituições paulistas. O que é importante salientar é que durante o Estado Novo (1937-1945), a 
ELSP sofreu uma série de pressões do governo federal para adequar seu currículo aos padrões 
nacionais. Com isso, a Escola é obrigada a seguir um currículo comum a todas as instituições de 
ensino superior da área que, passariam mais tarde, a serem fiscalizadas pelos recém criados órgãos 
do governo federãl em educãção. Como resultãdo, ã ELSP perde seu cãráter “livre” em 1949. 

166 Como já mencionado, Pierson não escrevia sobre sua vida pessoal deliberadamente e quando o 
fazia em suas cartas era quando sua vida íntima se mostrava de algum modo relevante para suas 
atividades profissionais. Este é o caso do comentário de Pierson, que ao se apresentar para Lowrie, 
afirma ter 39 anos explicando que é mais velho do que habitualmente o são os recém-doutores 
porque tivera que abandonar os estudos para ajudar financeiramente a família quando moravam no 
estado do Kansas.  

167 Carta de 08 de abril de 1939. FDP, pasta 74, rolo 006, documentos 0724/0725/0726/0727. 
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Diante da necessidade de concentrar esforços para a nova função, Pierson 

revela em suas cartas ter passado por um intenso período de preparação e estudos 

nos meses que antecederam sua viagem para assumir os cursos de Lowrie na ELSP. 

Entre estes esforços, está o de se tornar fluente na língua portuguesa, já que apesar 

de se comunicar razoavelmente bem, ele escreve para Berlinck em inglês 

justificando que ainda não se sentia confortável com a escrita. Este período de 

preparação dura até outubro de 1939, quando Pierson finalmente chega a São 

Paulo juntamente com Helen Batchelor. 

No item a seguir tratarei da chegada de Pierson ao Brasil e também de seus 

trabalhos iniciais como professor da instituição e como membro do Departamento 

de Cultura, pois suas atividades em ambas instituições estão conectadas e os 

desdobramentos desses dois trabalhos em conjunto se refletem na sua prática 

educacional, bem como na sua prática de pesquisa e o tipo de 

sociologia/antropologia que passa a praticar. 
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3.1. 

Entre o Depãrtãmento de Culturã e ã Escolã 
Livre de Sociologiã e Polí ticã: os projetos de 
cooperãçã o com ã Fundãçã o Rockefeller 

 

Depois de terminadas as negociações para a sua segunda vinda ao Brasil, 

Pierson chega a São Paulo no mês de outubro de 1939 para assumir os cursos na 

Escola Livre de Sociologia e Política e suas atividades de pesquisa no 

Departamento de Cultura. Pelo calendário de disciplinas, Pierson só iria assumir as 

aulas na ELSP no semestre seguinte a sua chegada, em março de 1940168.  

 Já as atividades no Departamento de Cultura se iniciam ainda no decorrer 

do segundo semestre de 1939. Pouco mais de um mês depois de sua chegada à 

capital paulista, Pierson já publica seu primeiro trabalho como pesquisador do 

Departamento de Cultura. Trata-se do texto Recenseamento por quarteirões, 

publicado no número LXII de nov/dez de 1939169. Embora este seja um texto 

produzido originalmente para o jornal O Estado de São Paulo, sua publicação inicia 

uma série de trabalhos de Pierson veiculados na Revista do Arquivo Municipal, 

entre os anos de 1939 e 1944. 

 É comum na historiografia170 que trata do Departamento de Cultura atrelar 

                                                           
168 Carta datada de novembro de 1939, em FDP, rolo 02, pasta 23, n. 1229 a 1233. Pierson sempre 
manteve contato com Park, até a morte deste em 1944. Em sua segunda estada no Brasil, ele 
relatava a seu ex-orientador seus planos de trabalho e impressões sobre o país, sobre São Paulo e 
suas pesquisas.  

169 Uma característica que merece atenção é o fato de todos os textos de Pierson publicados em 
periódicos brasileiros serem publicados em língua portuguesa. Na época, não era incomum os 
autores publicarem textos em língua estrangeira em periódicos como a Sociologia. Por exemplo, 
Paul Arbusse-Bastide e Roger Bastide publicavam alguns textos em francês e Herbert Baldus em 
alemão. 

170 Silvãnã Rubino (1995) comentã ã vinculãção de Depãrtãmento de Culturã ão seu “líder 
carismático”, nãs pãlãvrãs dã ãutorã. Pãrã um ãprofundãmento do que é ãpontãdo como o “fim” do 
Departamento de Cultura decorrente do golpe de Vargas, em 1937, que culminaria na exoneração 
de Fábio Prado da prefeitura de São Paulo e o início da nova gestão de Prestes Maia, ver o trabalho 
de Roberto Barbato Júnior (2004). Para os rumos burocráticos e institucionais do DC na década de 
1940, ver o verbete Departamento de Patrimônio Histórico no livro “Pãtrimônio” de Pãulo de 
ssunção (2003). 
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a existência do órgão municipal à permanência de seu primeiro diretor, Mario de 

Andrade entre 1935 e 1938. Entretanto, o Departamento de Cultura, que é criado 

por Paulo Duarte (1899-1984), Mario de Andrade (1893-1945) e Sérgio Milliet 

(1898-1966), continua suas atividades mesmo depois da saída de seu primeiro 

diretor. É certo que com o Estado Novo e a saída de Mario de Andrade o 

direcionamento do departamento muda drasticamente, mas o órgão continua a 

existir; até que em 1945 é anexado à Secretaria de Cultura e Higiene e, alguns anos 

mais tarde, à Secretaria de Educação e Cultura. E é exatamente neste período tido 

como o “fim” do órgão municipãl que Pierson ãtuã como pesquisãdor171. 

 Do mesmo modo que Pierson assumiu a função de substituto de Lowrie na 

ELSP, ainda que tenha conseguido impor suas preferências em relação aos cursos 

lá ministrados, ele também o substituiu no Departamento de Cultura. E também no 

DC sua atuação se torna um pouco diferente de seu predecessor. Lowrie havia 

participado de um projeto muito específico do Departamento de Cultura 

integrando a Sociedade de Etnografia e Folclore, entre os anos de 1936 e 1938, 

realizando estudos sobre a cidade de São Paulo. 

 A Sociedade de Etnografia e Folclore (SEF) reunia um grupo eclético de 

pesquisadores de diferentes vinculações institucionais, entre eles, professores e 

alunos das recém-criadas faculdades de Ciências Sociais, a ESP e a USP e 

funcionários do Departamento de Cultura. O grupo tinha entre seus participantes, 

além de Lowrie, o diretor do Departamento, Mario de Andrade (1893-1945), Dyna 

Dreyfus (1911-1999), esposa de Lévi-Strauss e as principais figuras do grupo; os 

professores Lévi-Strauss (1908-2009) e Plínio Ayrosa, ambos da USP, e Antonio 

Rubbo Müller, este último responsável pelo ensino de antropologia na ELSP; os 

funcionários do Departamento de Cultura Bruno Rudolfer, Oneyda Alvarenga, 

Nicanor Miranda e os alunos da ELSP Lavínia Costa Villela e Mário Wagner Vieira 

da Cunha. Entre as ambições deste grupo estava a constituição de um arquivo que 

                                                           
171 Apesar do desencontro entre Pierson e Mario de Andrade no Departamento de Cultura, eles 
haviam se encontrado em 1935 em São Paulo, momento em que o DC estava sendo criado. Pierson 
manteve correspondência com Mario no período em que estava em Salvador, principalmente 
porque Mario de Andrade também estava conectado com as discussões que ocorriam em Recife e 
na capital baiana tendo inclusive enviado trabalho para o I Congresso Afro-Brasileiro, em 1934 sem 
comparecer ao evento. Ver, especialmente, a carta de Pierson a Mario de Andrade de 2 de 
novembro de 1936 em que ele relembra o primeiros encontro de ambos no Teatro Municipal de São 
Paulo – FDP, pasta 59. 
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seria utilizado na área de conhecimento das ciências sociais, políticas públicas e 

arte172. 

A SEF funcionou ativamente entre 1936 e 1939, portanto, quando Pierson 

chega a São Paulo a Sociedade de Etnografia e Folclore já está sendo extinta e não 

há indícios de que ele tenha integrado um projeto coletivo específico no 

Departamento de Cultura. Mesmo com o fim da Sociedade de Etnografia e Folclore, 

o foco da atuação da Divisão de Documentação Histórica e Social (DDHS)173, que é 

dirigida por Sérgio Milliet (1898-1966) até 1943, ainda permanece voltado para a 

realização de pesquisas sobre a cidade de São Paulo e a cultura paulista, e é aí que 

Pierson se insere. 

 Um dos projetos, se não o único da Divisão dirigida por Milliet174 será, a 

partir de 1939, a pesquisa de Pierson sobre a cidade de São Paulo. Desta pesquisa 

participam os alunos que haviam feito parte da SEF, entre eles, Lavínia Costa 

Villela e Mário Wagner Vieira da Cunha. Como aponta o trabalho de Luisa Valentini 

(2011), Mário Wagner Vieira da Cunha havia participado do Curso de Etnografia 

ministrado por Dina Dreyfus e realizado trabalho de campo juntamente com Lévi-

Strauss e Mário de Andrade.    

                                                           
172 Sobre a Sociedade de Etnografia e Folclore, ver o volume organizado por Lélia Gontijo Soares 
(1983) “Mãrio de Andrãde e ã Sociedãde de Etnogrãfiã e Folclore” e tãmbém o texto de Silvãnã 
Rubino (1995) sobre a SEF e a Sociedade de Sociologia. Entre os trabalhos que analisam o grupo a 
partir de suas pesquisas e não apenas no sentido institucional mais geral, ver o recente artigo de 
Luisa Valentini (2009).   

173 De acordo com Luisa Valentini, é possível tratar a Divisão de Documentação Histórica e Social 
(DDHS) e a Sociedade de Etnografia e Folclore (SEF) como dois grupos de pesquisa atuando de 
forma muito próxima em relação aos temas de pesquisa, a saber, uma concepção geográfica da 
mudança cultural na cidade de São Paulo e seu entorno. DDHS e SEF operariam a partir da 
dicotomia entre o universo rural e o universo urbano e a diferença entre ambos seria uma espécie 
de divisão de tarefas. Enquãnto ã SEF ãtuãriã no pólo “rurãl”, nos “ãrredores” de São Pãulo, ã DDHS 
ãtuãriã no pólo “urbãno” reãlizãndo estudos sobre ã populãção pãulistãnã pãrã orientãr políticãs 
públicas. 

174 Sérgio Milliet é uma figura fundamental nesse processo de cooperação entre a ELSP e o 
Departamento de Cultura. Crítico de literatura e arte, poeta e tradutor, Milliet nasceu em São Paulo 
e estudou Ciências Econômicas e Sociais na Suíça. Após regressar ao país, em 1925 passa a integrar 
o grupo de Oswald de Andrade e Afonso Schmidt e, juntos, criam a revista Cultura. É um dos 
fundadores da Escola Livre de Sociologia e Política, e atua na instituição como secretário até 1935; a 
partir de 1937 passa a trabalhar como docente. Um dos idealizadores do Departamento de Cultura, 
como dito, Milliet permanece à frente do Departamento até 1943, como chefe da Divisão de 
Documentação Histórica e Social. Nas décadas seguintes, Milliet ocuparia o cargo de Diretor 
Artístico do MAM/SP e de curador da Bienal Internacional de São Paulo. Em sua tese, Silene 
Ferreira Claro (2008) apresenta o perfil profissional dos principais colaboradores da Revista do 
Arquivo Municipal, entre eles o de Milliet. Sobre o perfil crítico de Milliet especificamente, ver a tese 
de Francisco Alambert (1991). 



162 
 

 Neste sentido, há uma série de descontinuidades em relação aos projetos do 

Departamento de Cultura nos dois períodos, o de atuação de Lowrie e o de atuação 

de Pierson. Apesar da incumbência de substituir Lowrie, as funções de Pierson 

acabam sendo outras em grande parte porque o próprio ambiente intelectual e 

institucional do DC estava em transformação175. Mudanças à parte, em 1940, a 

Escola Livre de Sociologia e Política continuava mantendo uma estreita ligação 

com o órgão municipal, o que havia se iniciado desde a criação do Departamento 

em 1935176.  

Além de alguns convênios de pesquisa, o principal elo entre a ELSP e o DC 

na década de 1930 era o curso de Biblioteconomia, dirigido por Rubens Borba de 

Moraes (1899-1986). Borba de Moraes também era um dos fundadores da ELSP e, 

antes disso, havia sido um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, 

um dos criadores do Departamento de Cultura, atuou na criação da Klaxon e da 

Revista de Antropofagia. 

Em 1935, por ocasião da incorporação da Biblioteca Municipal ao 

Departamento de Cultura, Rubens Borba de Moraes (1899-1986) (que dirigia a 

Biblioteca) havia criado o curso de Biblioteconomia que depois passou a ser 

ministrado na Escola Livre de Sociologia e Política. O curso de Biblioteconomia, 

assim como o de Sociologia e Política, funcionava no prédio da Escola de Comércio 

Álvares Penteado, ao lado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. De 

acordo com Funaro e Castro Filho (2003), o curso inaugura uma turma no ano de 

1936, que se forma em 1938. Depois desta primeira turma formada sob a 

responsabilidade da prefeitura, e da suspensão de suas atividades no ano de 1939 

(período em que Borba de Moraes estava estudando biblioteconimia nos Estados 

Unidos como bolsista da Rockefeller), o curso de Biblioteconomia oficialmente foi 

incorporado à ELSP, no ano de 1940. 

 Portanto, Pierson inicia suas atividades na ELSP e no DC no momento em 

                                                           
175 Com relação à atuação na ELSP, Pierson inicialmente ficaria encarregado dos cursos de Ciências 
Políticas de Lowrie. Mas depois de vários pedidos de Pierson à instituição, ele assume as aulas de 
Sociologia e Antropologia Social. Sobre as disciplinas ministradas por Pierson, ver também relatório 
enviado a Fundação Rockefeller no FDP, rolo 1, pasta 12, documentos 2012 e 2013.   
176 Se o projeto de criação da ELSP deve ser entendido no interior de um processo de resposta da 
elite paulista e, principalmente, paulistana ao governo de Getúlio Vargas, é compreensível que a 
Escola tenha mantido em seus primeiros anos ligações estreitas com o governo municipal 
encontrando ali respaldo para suas realizações e que tenha encontrado resistência ao seu projeto 
por parte do governo federal. Sobre esta relação de cooperação entre a ELSP e o Departamento de 
Cultura, ver Limongi (1989). 
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que se dá o processo de incorporação do curso de Biblioteconomia à ELSP e o fim 

das atividades da Sociedade de Etnografia e Folclore. Como parte destas mudanças, 

Sérgio Milliet iniciou uma série de contatos com os Estados Unidos para a 

aproximação cultural e acadêmica com os projetos brasileiros em curso em São 

Paulo no interior do Departamento de Cultura. 

 Estes contatos consolidados por Milliet resultariam em um convênio com a 

Fundação Rockefeller – como vimos, a mesma instituição estrangeira responsável 

pelo financiamento do projeto de criação da Universidade de Chicago177. O 

convênio previa a doação de recursos financeiros para que a Escola aumentasse 

seu acervo bibliográfico para o curso de Biblioteconomia. Conforme consta nos 

anuários da Fundação Rockefeller, a doação continua nos anos seguintes até 

1943178. De acordo com Gonçalves (1992, p. 80), a intermediação entre a ELSP e a 

instituição americana foi realizada por Carleton Sprague Smith, que além de Adido 

Cultural do Consulado Americano, também era professor na ELSP179. Outro nome 

importante neste processo é o de David Stevens (1903-1976),  diretor da Divisão e 

Humanidades da Fundação Rockefeller que teria visitado São Paulo e a ELSP no 

início de 1940. 

 Não parece exagerado supor que a incorporação do curso de 

Biblioteconomia à ELSP tenha aproximado ainda mais a Escola do órgão municipal. 

Com o fim da Sociedade de Etnografia e Folclore, o Departamento de Cultura passa 

a concentrar sua atuação no curso de Biblioteconomia. E, esta aproximação entre 

DC e ELSP parece ter sido um fator decisivo para que a assinatura do convênio da 

ELSP com a Fundação Rockefeller. Com isso, a ELSP passa a contar com suporte 

financeiro da instituição norte-americana para a realização de pesquisas e 

investigações na capital paulista.    

No que diz respeito à atuação de Donald Pierson no Departamento de 

                                                           
177 Sobre a atuação da Rockefeller a partir de 1930, ver Marinho (2002).   

178 De acordo com o anuário da Fundação Rockefeller de 1943 foram realizadas doações à 
instituição paulista por um período de cinco anos ininterruptos que incluíam pagamento de 
salários, bolsas de estudo e preparação de materiais com a organização de biblioteca. Ver Annual 
Report, 1943. 
179 Ainda que não seja o foco deste trabalho, é possível pensar o papel da ELSP (em colaboração 
com o Departamento de Cultura) para o estreitamento de relações culturais com os Estados Unidos 
no final dos anos de 1930 e início de 1940. Neste sentido, não podemos esquecer que será o mesmo 
Carleton Sprague Smith o porta voz de Ciccilo Matarazo junto à Fundação Rockefeller para o projeto 
de criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo (fundado em 1948). 
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Cultura e na ELSP, a imbricação entre estas duas atividades se tornou ainda mais 

forte quando Pierson propõe a criação de um novo curso na Escola, o seminário de 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. O seminário se dividia em duas atividades, 

em sala de aula o curso era ministrado na ELSP explorando seu caráter teórico 

enquanto sua vertente empírica se dava com a orientação de alunos em pesquisas 

sobre a cidade de São Paulo no Departamento de Cultura. Nesta época, o assistente 

de Pierson na ELSP era o próprio Sérgio Milliet, que ofereceu a Pierson a 

infraestrutura para a realização das pesquisas na capital180. 

 De acordo com as cartas de Pierson enviadas à Fundação Rockefeller181, os 

recursos disponibilizados para ele através da ELSP e do DC datam do período entre 

1941 e 1944. Em uma destas cartas (abril de 1942), Pierson apresenta uma 

prestação de contas no valor de cinco mil dólares referente ao ano de 1941. Destes 

gastos, dois mil dólares teriam sido destinados para a aquisição de livros para a 

biblioteca da ELSP e três mil para custear os serviços dos alunos do seminário de 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, dirigido por ele. Do total disponibilizado, 

mil dólares teriam sido gastos com traduções de textos utilizados em sala de aula e 

os artigos de sua autoria publicados na Revista do Arquivo Municipal (a publicação 

oficial do DC) e na Sociologia (a revista da ELSP). Os responsáveis pela tradução 

eram Lavínia Villela e Mauro Lopes, alunos da ELSP.   

 Os dois mil dólares restantes foram gastos com projetos de pesquisa na 

capital paulista que incluem um estudo comparativo das moradias em São Paulo; 

um estudo comparativo sobre hábitos alimentares; e a preparação de mapas 

ecológicos sobre a cidade. Os valores custearam os honorários de três assistentes 

de pesquisa que trabalhavam em tempo integral nos projetos: Octávio da Costa 

Eduardo (que seria substituído por Carlos Borges Teixeira), Cecília Sanioto e Oracy 

Nogueira. Além do pagamento de outros alunos que tiveram uma participação mais 

esporádica realizando entrevistas, coletando dados e tabulando resultados: 

Cesário Hossri, Lilia Schimitt, Ruy Rodrigues, Vincent Unzer de Almeida, 

Guaracyaba de Carvalho, Nilza Alves de Almeida, Gioconda Mussolini, Maria Sales 

                                                           
180 Se o Departamento de Cultura, através de Milliet, proporciona a Pierson os recursos para a 
realização de pesquisas na cidade de São Paulo, como o pagamento de seu salário e o empréstimo 
das instalações da prefeitura, este aporte passaria a ser complementado ainda com os recursos 
financeiros advindos da Fundação Rockefeller no convênio com a ELSP (do qual também participa o 
DC). 
181 FDP, rolo 01, pasta 12, documentos 2051 e 2052. 
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de Oliveira, Maria Aparecida Madeira Kerbeg, Maria de Lourdes Leite de Sá, 

Margarida Monteiro de Barros e Dulce Schreiner como tendo participado das 

pesquisas sobre a capital paulista. 

 Conforme indicações dos textos de Pierson do período – preparados, 

segundo consta, especialmente para a RAM – suas atividades no DC, iniciadas em 

1939, se mantêm até 1944. É provável que Pierson tenha finalizado suas atividades 

no órgão municipal no mesmo ano em que Milliet deixa o Departamento de 

Cultura, em 1943. Mas, é também neste período que cessa o convênio da ELSP com 

a Fundação Rockefeller e o fim do apoio da instituição americana impossibilitaria a 

continuidade destas atividades na DDHS. Ainda de acordo com os dados 

disponíveis sobre o financiamento de suas atividades no DC pela Fundação 

Rockefeller, é em 1943 que ocorre a última doação de grande porte para os estudos 

da cidade de São Paulo dirigidos por Pierson sobre habitação e moradia. 

 Os resultados destas pesquisas financiadas pela Rockefeller foram 

publicados na RAM. Neste sentido, é importante destacar que há uma espécie de 

divisão entre as publicações de Pierson nas duas principais revistas paulistas neste 

momento. Enquanto na Sociologia são publicados os trabalhos de reflexão teórica, 

conceitual, na Revista do Arquivo Municipal182 são publicados os resultados de suas 

pesquisas de campo, principalmente seus artigos sobre relações raciais e os 

estudos realizados na cidade de São Paulo. 

 Dentre o conjunto de textos publicados na RAM em que a autoria é atribuída 

a Donald Pierson (18 ao todo), 16 são parte da produção do autor como 

pesquisador do Departamento de Cultura183, destes: 

                                                           
182 A Revista do Arquivo Municipal (RAM) de São Paulo foi criada no ano de 1934 e teve sua 
circulação contínua até o ano de 1992. Deste período, totaliza 200 números que se somam à 
publicação de alguns números esparsos na década de 2000. Como uma revista de cultura, a RAM é 
uma das mais antigas e importantes revistas de artes e humanidades em circulação na primeira 
metade do século XX, em São Paulo. Inicialmente a RAM foi criada como uma publicação do Arquivo 
Municipal de São Paulo e esteve subordinada a diferentes departamentos da organização municipal. 
Nos anos de 1930 e 1940, a RAM se caracteriza como um espaço privilegiado de publicação de 
estudos de pesquisadores ligados a instituições de ensino e pesquisa em funcionamento na cidade, 
principalmente dos pesquisadores ligados ao DC e a ELSP. Sobre a RAM, ver a tese de Silene 
Ferreira Claro (2008) que faz uma análise aprofundada sobre a revista. Ver também outros autores 
que comentam a produção da revista, especialmente entre 1935 e 1938: Rubino (1995), Rita Alves 
Oliveira (1995), Raffaini (2001), Filizzola (2002). 
183 Para o levantamento dos textos utilizei o índice de autores publicados na RAM no ano de 2002, 
no volume comemorativo n. 201 (Revista do Arquivo Municipal de São Paulo: Índice dos volumes de I 
ao CC). Este índice traz a indicação dos textos e seus respectivos autores em cada um dos volumes 
da revista. A ordenação de acordo com o tipo de texto foi realizada com base em minha leitura e 
análise dos mesmos. 
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- 2 são entrevistas concedidas por Pierson: Sobre o preconceito de raças no 

Brasil (1941); Um mestre da ciência social (1941). 

- 1 resenha do livro de Emillio Willems que leva o mesmo título: Assimilação 

e populações marginais no Brasil (1941). 

- 2 são artigos originalmente publicados em jornais: Recenseamento por 

quarteirões (1939); As ciências sociais no mundo de hoje (1943). 

- 3 são artigos apresentados em comunicações em eventos acadêmicos ou 

científicos: Teoria e Pesquisa em Sociologia (1940); Habitações em São 

Paulo: estudo comparativo (1942); Um estudo comparativo da habitação em 

São Paulo (1942). 

- 8 artigos são redigidos especialmente para a RAM, conforme a indicação no 

próprio texto: A sociologia, os costumes e o direito (1940); A distribuição das 

classes e das raças na Bahia (1941); A composição étnica das classes na 

sociedade baiana (1941); Os africanos da Bahia (1941); Diluição da linha de 

cor na Bahia (1942); O que torna humano o indivíduo? (1942); Ascensão 

social do mulato brasileiro (1942); Hábitos alimentares em São Paulo (1944). 

 

Além destes 16 textos que são publicados entre os anos de 1939 e 1944, 

dois artigos são publicados mais tarde e não apresentam qualquer indicação de 

vínculo de Pierson com a Revista do Arquivo Municipal. São eles: Casamento 

interacial na Bahia (1943) e Festas religiosas em Cruz das Almas (1950)184. 

Excluindo as entrevistas e a resenha e considerando os 13 artigos 

publicados na RAM no período em que Pierson atuou como pesquisador no 

Departamento de Cultura, sua produção pode ser dividida em dois tipos 

principais185: um que se caracteriza como uma série de artigos em torno da 

questão urbana com base em pesquisas e reflexões anteriores a partir do 

enquadramento da cidade; e outro tipo em que as publicações são resultados 

originais advindos das pesquisas realizadas em São Paulo em conjunto com seus 

                                                           
184 Tratarei da pesquisa sobre Cruz das Almas no item a seguir. 
185 Os artigos que não se enquadram nesta classificação são: As ciências sociais no mundo de hoje 
(1943) e O que torna humano o indivíduo? (1942), juntamente com A sociologia, os costumes e o 
direito (1940). Estes são os únicos textos “teóricos” publicãdos nã RAM e são republicãdos no livro 
Teoria e Pesquisa em Sociologia que reúne os textos desta natureza, em sua maioria publicada em 
outro periódico, a revista Sociologia. 
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alunos.   

 O texto inaugural de Pierson na RAM, “Recenseãmento por quãrteirões” 

reproduz um artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 18 de dezembro 

de 1939, revela a atuação de Pierson em um tipo de sociologia aplicada na 

resolução de questões enfrentadas pelo próprio município de São Paulo. Trata-se 

de um texto curto de três páginas no qual Pierson comenta a avaliação pela 

Comissão Censitáriã Nãcionãl do trãbãlho “Levãntãmento demográfico por fãce de 

quãrteirão” de Bruno Rudolfer, estãtístico tcheco especialista do DDHS do 

Departamento de Cultura, membro da SEF e professor da ELSP. No texto, Pierson 

endossa a posição de Rudolfer que defende a modificação nos critérios 

metodológicos para a realização do Censo do ano de 1940. A posição de Rudolfer é 

a de que o levantamento e análise de dados demográficos fossem pautados pela 

unidade de quarteirão, ao invés de áreas geográficas maiores, como os distritos. 

Tanto a posição de Rudolfer quanto a de Pierson em torno do tema do 

recenseamento evidenciam uma preocupação com o interesse aplicado das 

pesquisas realizadas no interior da ELSP e no Departamento de Cultura em suas 

divisões, subdivisões e órgãos, tais como a DDHS e a SEF. Neste sentido, não se 

pode perder de vista que as pesquisas demográficas se tornam parte importante 

da agenda política no governo local e nacional. De acordo com Ribeiro (2002), em 

1934 o governo do estado de São Paulo, comandado por Armando Salles de 

Oliveira, forma a Comissão Central de Recenseamento para a realização do Censo 

no mesmo ano186. Este Censo com abrangência no estado de São Paulo teria sido 

acompanhado justamente por Bruno Rudolfer e Samuel Lowrie (idem, p. 355).     

 Mas, ao se inserir nesta discussão da alçada do poder público, Pierson o faz 

de maneira a realizar um contraponto entre as cidades de Chicago e São Paulo. 

Embora o mote do artigo de Pierson seja a defesa da posição de Rudolfer, o texto 

                                                           
186 No plano nacional, o Censo de 1940 inaugura uma nova etapa na realização do Censo 
Demográfico brasileiro. Embora tivessem sido realizados Censos durante o período imperial e na 
Primeira república no fim do século XIX e início do XX, é somente com a criação do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), em 1936, e da Comissão Nacional Censitária, em 1938, que 
passa a existir no país uma sistemática de dados estatísticos e geográficos. O Censo de 1940 marca 
o início de um novo modelo censitário pautado pelo planejamento de periodicidade e padrões 
metodológicos definidos na coleta e análise dos dados. Além disso, pela primeira vez, o Censo passa 
a considerar outras variáveis para além das características gerais da população, tais como 
educação, migração, nupcialidade, fecundidade, mortalidade, trabalho e características 
domiciliares. Sobre a inserção destas variáveis e as características do Censo de 1940, bem como os 
anteriores, ver o histórico do Censo Demográfico elaborado pelo IBGE na ocasião do Censo de 2000. 
Disponível no website < http://www.ibge.gov.br/censo/text_censodemog.shtm >.      
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não detalha os procedimentos de pesquisas censitárias no Brasil, já que seus 

exemplos são todos referidos aos Estados Unidos em um claro esforço de 

comparação entre as cidades americanas. Além desta comparação, Pierson 

introduz no artigo uma reflexão sobre os próprios referenciais teóricos da Escola 

de Chicago defendendo a necessidade de considerar os diferentes limites humanos 

e sociais nas áreas urbanas e não apenas os limites geográficos e políticos, ideia 

cara à Ecologia Humana187. 

Além disso, é importante sublinhar como a ideiã de “comunidãde” é 

introduzida no artigo para tratar de fenômenos específicos das áreas urbanas188. 

Neste sentido, Pierson irá caracterizar suas primeiras pesquisas empíricas no 

Depãrtãmento de Culturã como estudos reãlizãdos nã “comunidãde” de São Pãulo, 

ou como aparecem nos relatórios enviados à Fundação Rockefeller sobre as 

ãtividãdes de 1941, “reseãrch in the São Pãulo community”189. Tais atividades 

incluem um estudo comparativo das moradias em São Paulo (Comparative study of 

housing and living facilities in São Paulo), um estudo comparativo sobre hábitos 

alimentares (Comparative study of diet and eating habits in São Paulo) e a 

preparação de mapas ecológicos sobre a cidade (The preparation of ecological 

maps of the city of São Paulo). 

Estas pesquisas na capital paulista, realizadas com apoio da Fundação 

Rockefeller, deram origem a trabalhos apresentados em congressos, a um artigo 

publicado na revista Economia, em 1941 (“Estudo compãrãtivo dã hãbitãção em 

São Pãulo”) e a três artigos publicados na Revista do Arquivo Municipal: dois em 

1942 (“Hãbitãções em São Pãulo: estudo compãrãtivo”; “Um estudo compãrãtivo 

dã hãbitãção em São Pãulo”), e outro em 1944 (“Hábitos ãlimentãres em São 

Pãulo”). 

A publicação dos resultados destas pesquisas se concentra nos dois 

primeiros trabalhos sobre moradia e hábitos alimentares, já que os mapas 

                                                           
187 No artigo não há a menção direta a cidade de São Paulo, mas sim ao caso brasileiro. No entanto, 
a discussão está inserida em um contexto que tem como referência a cidade de São Paulo a partir 
das pesquisas de Bruno Rudolfer.  
188 Embora não seja citado no artigo, uma importante referência para o conceito de comunidade em 
áreas urbanas é o livro The Urban Community, organizado por Ernest Burgess (1926) que reúne 
artigos de vários pesquisadores de Chicago sobre o tema. 
189 A documentação referente aos financiamentos da Fundação Rockefeller encontra-se incompleta 
no Fundo Donald Pierson. Mas é possível encontrar os relatórios enviados à instituição no FDP na 
pasta 12, ver em especial os documentos 001_2052. 
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ecológicos190 não chegaram a ser publicados. De acordo com o mesmo relatório 

enviado à Fundação Rockefeller, esses mapas teriam sido elaborados considerando 

quatro diferentes zonas da cidade: áreas de aluguel de alto nível, zonas 

deterioradas, distritos industriais, e o último, ainda em elaboração no ano de 1942 

sobre áreas de casas e apartamentos191.     

 As semelhanças entre os dois artigos sobre moradia publicados na RAM, em 

1942, vão além do título. O número publicado em março/abril de 1942 é um 

especial que traz exclusivamente as palestras e conferências apresentadas na 

Jornada de Habitação Econômica do IDORT, realizada em 1941, em São Paulo. 

Dentre os autores aí presentes estão Bruno Rudolfer, Roberto Simonsen (um dos 

fundadores da ELSP e professor de História Econômica na mesma instituição), 

Pierre Monbeig (responsável pela cátedra de Geografia Humana na USP e um dos 

principais nomes da SEF), entre outros quase 40 palestrantes e conferencistas de 

várias áreas como engenharia, arquitetura, medicina, direito, sociologia, 

personalidades do meio político e empresarial. 

Este período, entre a década de 1930 e 1940, é marcado por eventos, 

discussões, projetos e iniciativas para a construção de uma política habitacional 

específica em São Paulo (Cordeiro, 2005). O primeiro evento de grande 

importância neste sentido foi o I Congresso de Habitação, promovido pelo Instituto 

de Engenharia de São Paulo em maio de 1931, com vinte e uma teses e quatro 

conferências apresentadas, sendo seis trabalhos sobre habitação. A Jornada de 

Habitação Econômica, promovida pelo IDORT, seria o segundo evento deste 

período, de modo que é preciso considerar então a importância destes debates 

para a formulação de políticas públicas na cidade de São Paulo. 

 Não se pode perder de vista ainda que, concomitantemente aos processos 

sociais, políticos e culturais iniciados nos anos de 1920 que culminariam em uma 

série de instituições de ensino e cultura, a cidade de São Paulo inicia a década de 

                                                           
190 De acordo com conceito de ecologia humana formulado por Robert Park, a cidade é vista em 
ãnãlogiã com ã vidã vegetãl, de formã que há interãção entre ã “estruturã espãciãl” dã cidãde e ã 
“ordem morãl” de seus hãbitãntes. Neste sentido, ã cidãde pãssã ã ser entendidã como um 
“lãborãtório sociãl”. Os mãpãs ecológicos formulãdos por Pierson seriãm umã espécie de trãdução 
visual da interação entre a estrutura espacial e a ordem moral. Ver texto de Pãrk “The City: 
suggestions for the investigãtion for the humãn environment”, publicado no periódico The 
American Journal of Sociology, em 1915.   
191 Até o presente momento, não foi possível encontrar os mapas ecológicos citados sobre a cidade 
de São Paulo. 
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1940 com sérios problemas advindos de seu acelerado processo de crescimento e 

modernização192. Os sinãis de “progresso”, prosperidãde e modernidãde dã cãpitãl 

paulista, que atraíam imigrantes e migrantes de outras regiões do país, eram 

contrastados com sérios problemas de moradia que se tornavam evidentes com os 

cortiços espalhados por toda cidade. 

 Como indica Mota (2003), na década de 1940, de 40% a 60% da população 

de São Paulo vivia em condições precárias de habitação. Já desde os anos de 1930, 

as condições de vida e trabalho da população envolvendo moradia, alimentação, 

transporte, ensino profissional e salários eram questões que estavam na ordem do 

dia nas preocupações do Estado e, consequentemente, das recém-criadas 

instituições de ensino e pesquisa na capital paulista, especialmente na ELSP193. 

 Além disso, o objetivo primeiro desta pesquisa sobre habitação seria 

pedãgógico ão oferecer ã ãlguns ãlunos dã ELSP o “treinãmento prático dos 

métodos e técnicas das ciências sociais, especialmente de organizar formulários e 

questionários e de entrevistãr”194. O esforço de Pierson revela o papel destas 

pesquisãs como “treino” pãrã os futuros profissionãis em formãção nã áreã de 

ciências sociais de modo que estas pesquisas de campo eram uma atividade prática 

que serviriam de complementação às aulas de Pierson ministradas no curso de 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Social na ELSP. 

O mesmo ocorre com ã pesquisã “Hábitos ãlimentãres em São Pãulo”, 

publicado em 1944 na RAM, cujo objetivo primeiro seria o treinamento dos alunos 

da ELSP nas técnicas de entrevista, questionário e formulário, conforme nota 

                                                           
192 Sobre as características destes processos de urbanização e modernização da capital, ver ainda os 
trabalhos de Regina Meyer (1991) e Raquel Rolnik (1988). 
193 Este processo não se restringe a São Paulo, como demonstra Licia do Prado Valladares em A 
invenção da favela (VALLADARES, 2008) sobre o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro. 
Mas é importante destacar que, mesmo os primeiros estudos sobre as favelas cariocas dirigidos 
pelo francês Padre Lebret no final dos anos de 1950, foram realizados em cooperação com 
instituições paulistas como o jornal O Estado de S. Paulo e a Escola Livre de Sociologia e Política. No 
caso de Lebret, ele lecionou na ELSP no ano de 1947 e realizou pesquisas que seriam publicadas na 
Revistã do Arquivo Municipãl, como “Sondãgem preliminãr ã um estudo sobre ã hãbitãção em São 
Pãulo São Pãulo”, no ãno de 1951.    
194 O primeiro trabalho desta série publicado na RAM em janeiro/fevereiro de 1942, Habitações em 
São Paulo: um estudo comparativo traz o resultado completo da pesquisa sobre moradia que contou 
com a participação de Octávio da Costa Eduardo, Oracy Nogueira, Carlos Borges Teixeira, Cecília 
Maria Sanioto, Cesário Hossri, Lilia Schimitt, Gioconda Mussolini, Maria Kerbeg, Maria de Lourdes 
Leite de Sá e Margarida Monteiro de Barros, de acordo com nota explicativa no início do texto (p. 
199). Segundo a nota, os resultados parciais da pesquisa haviam sido apresentados em setembro de 
1941 na reunião Anual do IDORT (Instituto de Organização Racional do Trabalho), em São Paulo. 
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explicativa do referido artigo. Deste modo, são indicados como participantes da 

pesquisa os mesmos alunos que participaram da pesquisa sobre moradia, mas em 

número menor. São eles: Cecília Maria Sanioto, Oracy Nogueira, Carlos Borges 

Teixeira, Nilza Alves de Almeida, Cesário Hossri e Dulce Schereiner195. 

 Utilizando procedimentos muito parecidos com o empreendido na pesquisa 

sobre moradia com a aplicação de questionários, Pierson trata neste trabalho da 

dietã e hábitos ãlimentãres nã cidãde de São Pãulo ã pãrtir dã “vãriãção pelãs áreãs 

residenciãis e, ão menos ãté certo ponto, pelãs clãsses” (PIERSON, 1944, p. 45). 

Deste modo, considera os hábitos alimentares a pãrtir dã vãriãção de “áreãs 

residenciãis inferiores e superiores”, ou sejã, considerãndo ã diferenciãção de 

classes entre os bairros mais pobres e bairros mais ricos da cidade. Para a 

clãssificãção dãs áreãs chãmãdãs “superiores” e “inferiores”, Pierson toma por base 

a pesquisa anterior de comparação das moradias na capital196. Mas a busca por 

esta divisão em muito assemelha com a sua estratégia adotada alguns anos antes, 

quando Pierson analisa a cidade de Salvador em duas classes distintas com a 

“cidãde ãltã” e ã “cidãde bãixã”.  

 Assim, ao analisarmos os resultados destas duas pesquisas é possível 

afirmar que a investigação sobre hábitos alimentares é uma espécie de 

continuação da primeira, mas que também dialoga com sua monografia sobre a 

capital baiana. As conclusões apresentadas na segunda investigação são 

impensáveis sem os resultados do primeiro esforço de pesquisa, pois a variação 

entre as áreas residenciais são apresentadas no texto de 1944 como dados já 

comprovados pela observação. É graças os resultados da pesquisa sobre as 

morãdiãs nãs chãmãdãs áreãs “inferior” e “superior” dã cidãde de São Pãulo que 

Pierson passa a utilizar a diferenciação de classe como categoria analítica197.  

                                                           
195 Os agradecimentos são prestados ainda à Divisão das Ciências Sociais da Fundação Rockefeller 
pelo apoio financeiro da pesquisa. 
196 Pierson e sua equipe de alunos brasileiros pesquisaram duzentas famílias dos mesmos bairros 
tratados na pesquisa sobre moradia. Da área inferior: Mooca, Bexiga e Canindé. E da área superior: 
Higienópolis, Jardim América e Pacaembu. Os dados averiguados são relativos não ao consumo 
médio de alimentos de uma dada família, mas sim ao cardápio do dia anterior da visita do 
entrevistador, excluindo-se os finais de semana e feriados. O artigo indica que a pesquisa foi 
realizada entre os dias 4 de fevereiro e 3 de março de 1942. 
197 É preciso considerar que o conceito de classe tal qual é utilizado por Pierson não é o equivalente 
ao conceito marxista de classe como, por exemplo, o fará mais tarde Florestan Fernandes no debate 
sobre o tema publicado na revista Sociologia no Symposium sobre classes sociais, no número 2-3 do 
volume X de 1948. O artigo de Pierson Como descobrir o que é "classe” é o primeiro do Symposium ao 
abrir o número da revista. Nele, Pierson defende que classe social é um conceito e, como tal, não 



172 
 

 Se o primeiro trabalho se caracteriza como uma análise primeira dos dados 

sobre a cidade de São Paulo, o mesmo não ocorre com o artigo publicado 

posteriormente. Em “Hábitos ãlimentãres em São Pãulo” o cruzãmento de dãdos e 

as conclusões se apresentam de modo mais aprofundado. Novas categorias 

analíticas são introduzidas na reflexão. Além de classe, Pierson analisa a 

composição étnica das famílias, considerando tanto a presença estrangeira de 

acordo com o registro de nascimento, quanto a cor de pele dos entrevistados, além 

da estrutura familiar de cada moradia.     

 Desta segunda pesquisa é possível perceber um esforço de se obter 

conclusões mais abrangentes sobre o universo investigado no sentido da busca por 

parâmetros comparativos entre diferentes universos estudados, seja em diferentes 

bairros da cidade, seja na comparação com outro país. Por exemplo, o texto 

apresenta algumas considerações que vão além da localidade estudada e tratam de 

especificidades da alimentação no Brasil em relação aos Estados Unidos. 

Diante deste quadro, é possível situar os artigos publicados na RAM como 

parte da formulação de um modelo que orienta como deve ser um cientista social 

profissional de formação universitária. Neste caso especificamente, este modelo é 

construído a partir de arranjos originais que mesclam perspectivas diversas da 

chamada Escola de Chicago e que se modificam de acordo com questões que são 

específicãs dã “reãlidãde empíricã” observãdã no Brãsil e tãmbém do ãmbiente 

intelectual e institucional da época, tais como as demandas de pesquisas do DC 

como órgão do poder público municipal e às fontes de financiamentos advindas do 

exterior. 

Por outro lado, suas últimas pesquisas financiadas pela Rockefeller indicam 

a formação de uma pauta de pesquisa mais ampla sobre o Brasil. Em Hábitos 

alimentares em São Paulo Pierson ao comentar sobre a metodologia da pesquisa 

afirma 

 

                                                                                                                                                                          
corresponde a referente empírico, pois não passa de uma abstração do analista. Neste texto o autor 
ãlertã pãrã os riscos de conceitos científicos serem tomãdos de mãneirã “doutrináriã”, pãrã “fins 
políticos”. Enquanto outros pesquisadores brasileiros, entre eles um de seus alunos, Florestan 
Fernandes, já defendem uma postura de orientação marxista que define classe social como uma 
manifestação concreta e não abstrata da realidade. 
Vale mencionar que o conceito para Pierson estaria mais próximo da noção de status no interior de 
uma dada sociedade. Os rendimentos da noção de classe como status podem ser verificadas de 
maneira mais detalhada em seu livro Brancos e Pretos na Bahia, já citado.      
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o estudo foi organizado de maneira a permitir que se tomem mais tarde, se 
possível, amostras de outras partes da cidade e também – para ainda maior 
comparação – amostras de cidades, povoações e zonas rurais do interior do 
Estado de São Paulo, bem como de outras áreas do Brasil (Pierson, idem, p. 
47).  

 
 

De maneira semelhante ao que é estabelecido neste texto de 1944, Pierson 

ao apresentar Habitações em São Paulo: um estudo comparativo dois anos antes 

afirma que o trabalho 

 

foi organizado de maneira a permitir que se tomem mais tarde, para fins de 
comparação, amostras das cidades e de povoações do interior de São Paulo 
e tãmbém cidãdes grãndes e pequenãs, de outrãs áreãs do Brãsil” (Pierson, 
idem, p. 200).        

 

Sobre as áreas de interesse para estudos futuros, é possível notar como o 

esforço comparativo almejado por Pierson incluía desde essa época a comparação 

de dados na própria cidade de São Paulo, como apresentado no artigo, mas 

também ambicionava a comparação com cidades e povoações do interior, em um 

segundo momento, e, ainda mais tarde, de cidades de outras áreas do país. Neste 

sentido, a atuação de Pierson, como ele mesmo propõe anos mais tarde (1987), se 

dividiria em três fases distintas de acordo com diferentes escalas geográficas. A 

primeira fase compreenderia a realização de pequenos estudos na própria cidade 

de São Paulo. Esta etapa seria a base para a realização das fases dois e três, 

respectivamente as pesquisas realizadas por Pierson no interior do estado e as de 

maior extensão realizadas em diversas regiões do país198. 

 Esta constatação nos leva a relativizar a ideia de que estes estudos sobre a 

cidãde estejãm desvinculãdos dos chãmãdos “estudos de comunidãde” reãlizãdos 

por Pierson posteriormente. Primeiro, porque a própria noção de comunidade é 

aplicada para tratar do meio urbano neste contexto, assim como os trabalhos de 

Chicago, ainda que no Brasil os chamados estudos de comunidades tenham se 

tornado quase que sinônimo de estudos em comunidades rurais, como discutirei 

adiante. E segundo, porque estas três escalas geográficas de observação parecem 

                                                           
198 Na segunda fase estariam as pesquisas no interior do estado, a exemplo de Cruz das Almas (1966 
[1951]), realizada na cidade de Araçariguama. Na terceira fase estaria a pesquisa sobre o Vale do 
São Francisco, realizada em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas - publicada em 1972, com o 
título O homem no Vale do Rio São Francisco. 
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de fato estar ligadas em um projeto comparativo ambicioso de estudar o Brasil de 

maneira ampla em termos culturais, geográficos, raciais, sociais, considerando seu 

processo de modernização e diferenças de status e classe. Esforço este que só se 

completaria, décadas mais tarde, com a última pesquisa de Pierson no Projeto do 

Vale do São Francisco, realizado em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas.   

Desta perspectiva, embora Pierson seja usualmente referido como uma 

espécie de representante da Escola de Chicago no Brasil, estes diálogos com os 

EUA são em geral apontados quanto à formulação de uma pauta específica de 

pesquisã, que ãqui ficou conhecidã com os chãmãdos “estudos de comunidãde”. É 

fato que estes estudos, em geral realizados em pequenas localidades rurais, são 

parte importante do trabalho de Pierson desenvolvido no Brasil. Entretanto, ao 

lãdo de questões desenvolvidãs por Robert Redfield (do estudo de “comunidãdes 

de folk”), tãmbém são exploradas formulações de Robert Park e Ernest Burgess (a 

cidade como amplo campo de investigações da vida social). Assim, os estudos 

propriamente urbanos, ao lado dos estudos de comunidades, não só têm lugar na 

sociologia e antropologia praticada por Pierson, como são fundamentais para a 

formação de seus alunos e o modelo profissional defendido por Pierson. 

Ao considerarmos a atuação profissional e a produção intelectual de 

Pierson na ELSP e no Departamento de Cultura considerando seus trabalhos de 

menor destaque – como os estudos urbanos empreendidos na primeira fase de sua 

metodologia de pesquisa e seus escritos que tratam exclusivamente de questões de 

método da disciplina –, é possível perceber que a cidade tem papel relevante na 

pauta de investigação aqui formulada a são estudos percussores na investigação do 

urbano entre nós, ajudando a consolidar uma série de saberes sobre a cidade de 

São Paulo nas décadas de 1940 e 1950.  

  Este momento se mostra decisivo na constituição de diferentes pautas de 

investigação com rupturas, continuidades, divergências, e pontos de contato entre 

si em um ambiente intelectual e institucional em pleno processo de constituição e 

transformação. Neste cenário estão envolvidos professores, pesquisadores e 

alunos; brasileiros e estrangeiros de diferentes nacionalidades advindos das 

ciências sociais e áreas correlatas; e que estabelecem uma interlocução próxima 

com as preocupações de médicos, sanitaristas, administradores, juristas, geógrafos, 

planejadores urbanos, educadores, jornalistas, e outros profissionais atuando na 
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área pública ou na esfera privada na cidade de São Paulo.    

Sobre o ambiente institucional mais restrito, nestas pesquisas não é 

possível separar a atuação da Escola Livre de Sociologia e Política do governo 

municipal através da atuação do Departamento de Cultura nos seus primeiros anos 

de funcionamento. E do mesmo modo, estas pesquisas são parte da presença 

decisiva de instituições estrangeiras como a Fundação Rockefeller na formulação 

da agenda de pesquisas no Brasil nas ciências sociais logo após a instalação do 

ensino profissionalizante na área. Estes projetos teriam continuidade com a 

criação da seção de pós-graduação e outras pesquisas de maior fôlego que tratarei 

a seguir.        
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3.2. 
Ensino e pesquisa na ELSP: 

a criação da pós-graduação e a revista Sociologia 

 

Da perspectiva brasileira, os anos de 1941 e 1942 são de fato um dos 

períodos de maior prestígio de Pierson entre nós. Neste momento, Pierson estava à 

frente da criação do primeiro curso de pós-graduação em ciências sociais do Brasil. 

Seus esforços resultaram, em 1942, na criação da seção de pós-graduados, como era 

chamada na época. Esta seção atraiu não somente os alunos da ELSP, mas também 

formados na USP e de outras regiões do país.  

De acordo com os documentos da instituição199, a primeira turma de pós-

graduação concluiu o curso três anos depois, em 1945, com o título de mestrado. A 

turma era composta por apenas três alunos, duas mulheres e um homem: Oracy 

Nogueira, Gioconda Mussolini e Virginia Leone Bicudo. No ano seguinte, em 1946, 

formam-se apenas duas mestres: Noêmia Hipólito e Lucila Hermann. Florestan 

Fernandes é o único da turma a se formar em 1947. Entre 1949 e 1958, o número 

de mestres cai consideravelmente com a titulação apenas de Fernando Altenfelder 

Silva (1949), Lévy Cruz (1951), David Maybury Lewis (1956) e Sérgio Buarque de 

Holanda (1958)200. 

                                                           
199 Cf. Relação nominal de Pós-Graduados formados na instituição Escola Pós-Graduada de Ciências 
Sociais. CEDOC/FESP, pãstã “Pós-Grãduãção”.   

200 Entre os formandos da graduação, estavam na turma 1937: Albino Meng, Americo Furlanetto, 
Benedito de Assis, Carméla Juliani, Herbert Vitor Levy, Maria de Lourdes de Campos Viegas, Samuel 
Marino Politi. Em, 1948: Antonio Rubbo Muller, Henrique Guerrini, Joao Lellis Cardoso, Jose 
Siqueira Cunha, Mario Geraldo Pereira, Maximo Guerrini, Olavo Baptista Filho, Silvio Baes Leme 
Pinto Nazario e Virginia Leone Bicudo. Os formandos de 1939 são: Adriano Pire de Andrade, Carlos 
Escobar Filho, Raymod Naufal, Rodolfo dos Santos Mascarenhas. Em 1940: Brasilino Antunes 
Proença, Fernando Pereira Sodero, Jose Ribamar Pires Castello Branco, Lamartine Cardoso, Otavio 
da Costa Eduardo, Ruy Barbosa Cardoso. Os bacharéis de 1941 são: Carlos Borges Teixeira, Fatima 
Faria, Flavio Marcello Nobre de Campos, Maria Aparecida Madeira Kerberg, Maria Aparecida Paiva, 
Nilza Paranhos Braga Alves e Terbio de Mattos. Já a turma de 1942 era composta por Cecilia Maria 
Domenica Sanioto, Dulce de Godoy Alves, Dulce Schreiner, Helena Rocha Achoa, Maria de Lourdes 
Macuco Montesanti, Oracy Nogueira, Ruy Rodrigues, Vicente Unzer de Almeida. E a turma de 1943 
contava com Cesario Hossri, Elisa Pinto de Maura, Helene Londhal, Lilia Correa Schmidt, Maria 
Benedita Albuquerque Passarela, Rubens de Azevedo, Werner J. Loewenberg. Darcy Ribeiro se 
formou em 1946 e não cursou a pós-graduação da ELSP.  
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No primeiro ano de funcionamento da seção de pós-graduados os cursos 

eram ministrados pelos professores Emilio Willems, Herbert Baldus, Bruno 

Rudolfer e Pierson. As aulas eram distribuídas em Pesquisas Sociais na 

Comunidade Paulista (Pierson); Assimilação e Aculturação no Brasil Meridional 

(Willems); Etnologia Brasileira (Baldus); Métodos nas Ciências Sociais (Pierson e 

Rudolfer); Índios no Brasil (Baldus); Raça e Cultura (Pierson). 

No ano seguinte, em 1942, a estrutura permanece basicamente a mesma 

com pequenas alterações, mas a seção recebe como professore visitante o 

antropólogo britânico Radcliffe-Brown que permaneceu até 1945 e ministrou os 

cursos de Princípios de Antropologia Social; Desenvolvimento do Direito; 

Organização Social. Outro professor estrangeiro a lecionar na seção foi o sociólogo 

norte-americano Lynn Smith ministrando Pesquisas nas Comunidades Rurais do 

Brasil201.  

 Para Pierson, o ano de 1942 (o mesmo em que seu livro sobre a Bahia é 

publicado e premiado nos Estados Unidos) representa um período de transição do 

término das pesquisas em São Paulo financiadas pela Rockefeller (que cessam em 

1943) para novos projetos com o apoio da Smithsonian Institution. É a partir deste 

período que Pierson começa a realizar uma série de atividades empreendedoras 

que contribuem de maneira decisiva para a formação e profissionalização das 

primeiras gerações de pesquisadores brasileiros. Além da criação da pós-

graduação, Pierson atuou na ELSP durante a década de 1940 como docente, 

orientador, editor da revista Sociologia, tradutor, pesquisador, dirigente da seção 

de estudos pós-graduados, representante de instituições estrangeiras de fomento e 

financiamento à pesquisa em uma série de esforços para divulgar as ciências 

sociais, tanto para um público leigo interessado na disciplina, quanto para os seus 

alunos.  

Frente a estas várias atividades institucionais e acadêmicas de Pierson em 

múltiplas frentes, ao lado da pós-graduação, poucas expressam tão bem o objetivo 

de orientar a formação de parâmetros acadêmicos para as ciências sociais no país 

                                                           
201 Cf. os documentos da criação e do funcionamento da seção de estudos pós-graduados, AEL, pasta 
24.  
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quanto sua participação na revista Sociologia. Uma das mais importantes 

publicações da área naquele momento, a revista Sociologia é criada em 1939 e se 

constitui como um importante espaço de debates e intercâmbios entre os jovens 

pesquisadores brasileiros durante o período em que a revista foi publicada, até a 

década de 1960. Inicialmente uma empreitada pessoal dos primeiros editores, a 

Sociologia que iniciou suas atividades sem vínculos institucionais vai aos poucos 

sendo incorporada como um projeto da Escola de Sociologia e Política, até que em 

1946 passa a ser oficialmente uma publicação da instituição. 

A atuação de Pierson na Sociologia ocorre de duas formas distintas. 

Primeiro, ele atua como um de seus mais importantes colaboradores com a 

publicação assídua de textos de sua autoria e com a apresentação de algumas 

traduções de textos selecionados de outros autores, sobretudo de pesquisadores 

que atuam nos EUA e publicam originalmente em língua inglesa. E, depois de certo 

tempo, além de continuar publicando textos seus, assume a função de editor da 

revista e toma a frente da direção da publicação juntamente com um de seus ex-

alunos brasileiros, Oracy Nogueira (1917-1996), que após se formar na graduação 

em 1942, começou a lecionar na ELSP em 1943.  

A revista Sociologia contabiliza ao todo 28 volumes com edições entre os 

anos de 1939 e 1966. Sua periodicidade é a de quatro números por volume com 

publicação trimestral, sendo publicado um volume por ano. Em seus dez primeiros 

volumes, entre 1939 e 1948, a Sociologia foi dirigida por seus criadores, Romano 

Barreto e o professor alemão Emilio Willems. Mas a partir do volume XI, de 1949, 

depois de algumas alterações, é que a direção da revista fica a cargo de Pierson e 

Oracy Nogueira, que atuam como editores até 1957.    

Sobre a revista é preciso comentar que apesar de sua importância, a 

publicação não é alvo de análises. Se não o único, um dos únicos trabalhos a 

apresentar um exame mais consistente sobre o periódico é Fernando Limongi 

(1987) que faz um levantamento crítico dos temas dos artigos e dos colaboradores 

da Sociologia. Infelizmente, a circulação deste trabalho é restrita, já que não chegou 

a ser publicado em livro ou periódico. Outro trabalho é o de Andréa Moraes Alves, 

no entanto, este trabalho apesar de minucioso analisa apenas os primeiros anos da 
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publicação entre 1939 e 1941202. 

Outra referência importante é o levantamento dos principais temas tratados 

na revista em artigo escrito pelo próprio Pierson para Sociologia. O texto foi 

publicado em 1954 (v. XVI, n.1) na edição de comemoração dos quinze anos do 

periódico e faz um balanço das principais publicações deste período. Entretanto, o 

artigo não apresenta uma leitura crítica sobre a revista e seus temas, mas apenas 

indica os assuntos, seus autores e os títulos dos trabalhos. Este número 

comemorativo é composto ainda por textos de balanço sobre os temas da revista 

escritos por Willems (dimensões do tempo e espaço na sociologia), Mario Wagner 

Vieira da Cunha (publicações na área de administração pública), Hélio Schlittler 

(publicações sobre economia) e Baldus (publicações sobre os índios no Brasil). 

Com base nas diferentes direções da revista, Limongi divide a história do 

periódico em diferentes fases. A primeira, sob a direção de Willems e Barreto 

(1939-1948); a segunda com Pierson e Oracy (1949-1957); e a terceira fase (1958-

1966) com Alfonso Trujillo Ferrari. Esta divisão se mostra muito produtiva e será 

aqui também adotada, pois a partir dela é possível dividir a revista em sua 

distribuição temática e colaboradores já que a mudança na direção implica 

mudanças nestes quesitos. 

Além de sua participação como editor, a contribuição de Pierson como autor 

é fundamental para a revista. Mesmo com seu regresso aos Estados Unidos na 

década de 1950, Pierson é o autor com o maior número de artigos publicados 

durante todo o período de publicação da revista. Tendo por base o levantamento 

citado de Limongi, Pierson publicou ao todo 47 artigos na revista. Na primeira fase 

do periódico (1939-1948), Pierson contabiliza 29 artigos, seguido de Willems com 

9 artigos e Baldus com 7.    

Aprofundando as conclusões de Limongi é possível tratar a atuação de 

Pierson de maneira ainda mais detalhada. Tomando como referência 

exclusivamente a sua participação como autor, é possível dividir sua contribuição 

em dois períodos, que correspondem exatamente aos anos da década de 1940 e 

                                                           
202 Sobre a revista há ainda um curto depoimento de um de seus criadores, Romano Barreto, 
publicado no volume Leituras Sociológicas, organizado por Nanci Valadares de Carvalho (1987). O 
volume traz uma compilação de textos selecionados da revista Sociologia de diferentes autores em 
torno de temas em comum. São republicados trabalhos de Emílio Willems, Samuel Lowrie, Romano 
Barreto, entre outros. 
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1950, respectivamente: a década de 1940, em que Pierson dirige uma seção fixa no 

periódico chamada Notas Sociológicas e a década de 1950 quando publica sem uma 

seção fixa na revista. A partir do número 2 do volume XII, no ano de 1950, Pierson 

deixa de dirigir a seção Notas Sociológicas e passa a publicar somente textos que 

apresentam os resultados de uma única pesquisa empreendida por ele em Cruz das 

Almas. 

É importante mencionar que a publicação dos textos da década de 1950 se 

distingue de Notas Sociológicas tanto pelo conteúdo dos artigos, quanto pelo 

enfoque e direcionamento atribuído aos textos publicados. Longe de apresentar 

uma reflexão mais teórica sobre a constituição da disciplina sociológica, 16 entre 

os 18 artigos publicados entre 1950 e 1954 tratam dos resultados do estudo 

empírico dessa comunidade paulista, localizada em Araçariguama.   

Deste primeiro período de participação de Pierson como autor na revista, a 

seção Notas Sociológicas foi publicada do volume III ao volume XII, entre os anos 

de 1941 e 1950. O objetivo destã seção, nãs pãlãvrãs de Pierson é “contribuir ão 

conhecimento, ponto de vistã, método ou técnicã em sociologiã” (v. III, n. 1, p. 1). 

Assim, tanto na apresentação de artigos de sua autoria, quanto na seleção de textos 

de outros autores, a seção se propõe a tratar de questões metodológicas da 

disciplina. 

Mais tarde, alguns destes artigos publicados na Sociologia e na Revista do 

Arquivo Municipal foram selecionados e editados em forma de livro que leva o 

título de Teoria e Pesquisa em Sociologia, publicado na coleção Biblioteca de 

Educação em 1945, pela editora Melhoramentos. A maior parte dos textos do livro 

foi publicada na Sociologia e da Revista do Arquivo Municipal foram publicados 

apenas alguns trabalhos. 

A revista Sociologia lança seu primeiro número no mesmo ano que Pierson 

chega à instituição e no volume de estréia do periódico ainda não há participação 

de Pierson. Já no volume II, Pierson publica um artigo intitulado Disciplinas com as 

quais se confunde a sociologia. Este artigo não faz parte ainda da seção Notas 

Sociológicas, que só é criada no ano seguinte. Assim, em 1941, Pierson inicia sua 

participação regular como autor na revista Sociologia com a nova seção no volume 
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III203. Para se ter idéia do destaque atribuído à nova seção, basta observarmos que 

em sua estréia esta abre a revista e é apresentada na primeira página do exemplar. 

Ao analisarmos os números anteriores, dos volumes I e II, é possível notar 

que os editores publicam os textos de maior destaque, as partes mais importantes 

da revista em suas primeiras páginas. No caso destes dois primeiros anos, 

Sociologia é dividida em duas partes (que ainda não se apresentavam como seções 

fixas dirigidas por determinados autores): a primeira é reservada a textos sem 

autoria indicada, ou seja, são textos de responsabilidade dos editores e a segunda 

parte é dedicada a artigos com autoria indicada. Os textos da primeira parte 

cumprem o caráter didático da revista neste momento ao apresentar as matérias 

dos cursos das escolas normais e dos cursos das faculdades204. 

A seção será publicada, com raras exceções, em todos os quatro números de 

cada volume. Ao todo são publicados 34 artigos, sendo 30 de autoria de Pierson 

(destes, 4 são escritos em co-autoria) e 4 são textos de outros autores. Mesmo 

entre os artigos que não são de sua autoria, Pierson seleciona aqueles que tratam 

de questões de método. É este o caso dos quatro artigos traduzidos na seção. No 

número 3 do volume III apresenta na mesma seção textos de Robert Park e 

Bronislaw Malinowski. Já o terceiro texto é de H. D. Will Cook sobre o “método 

etnográfico de observãção em mãssã” (n. III, v. 6,) e o de Florence Kluckhon que 

trata do método de observação participante no estudo de pequenas comunidades 

(v. VIII, n. 2). 

A estréia da nova seção ocorre no mesmo ano da criação da pós-graduação, 

dirigida por Pierson. No nº 1 do volume III há uma extensa apresentação da criação 

da pós, que é anunciada como órgão do departamento de sociologia e antropologia 

voltada para preparar os alunos para atingir o grau de mestre em ciência (M. Sc). 

Há descrição minuciosa dos cursos a serem oferecidos e pré-requisitos dos alunos. 

Esta coincidência de datas não é irrelevante, pois Pierson faz de Notas Sociológicas 

a apresentação de uma espécie de programa de ensino de ciências sociais. Neste 

sentido, é possível perceber que há uma coincidência dos temas tratados na revista 

com um de seus cursos de “Introdução à Ciênciã dã Sociologiã”, progrãmã 

                                                           
203  Entre os volumes III a X, a revista possui as seguintes seções: Notas Sociológicas, Seção 
Etnológica, Seção Didática, Casuística Social, Fatos e Livros. 
204 Pãrã mãis detãlhes, ver ãpresentãçã o dã revistã no vol. I, n.1. 
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apresentado nos artigos Estudo e ensino de sociologia I (v.IV, n.1) e Estudo e ensino 

de sociologia II (v.IV, n. 2). 

Tomando exclusivamente como objeto de análise os artigos de autoria de 

Pierson publicados em Notas Sociológicas, a seção apresenta, sobretudo entre os 

volumes III e VIII, textos que tratam da constituição da sociologia como disciplina 

científica. Neste sentido, é possível observar que o título de um dos seus artigos 

Esboço de método científico para a Sociologia sintetiza com muita precisão o intuito 

da seção Notas Sociológicas. Entre os temas tratados nos artigos de sua autoria 

nestes volumes (III a VIII), podemos destacar os seguintes: 

  

1) a legitimação da sociologia como ciência e sua diferenciação com relação 

às demais disciplinas e áreas do conhecimento. É este o caso de artigos como: 

Disciplinas com as quais se confunde a Sociologia; É Ciência a Sociologia?; Ciência e 

ambiente intelectual: I; Ciência e ambiente intelectual: II.      

2) a sociologia e seus objetos, a definição de seus objetos de investigação: 

Comportamento coletivo; Expectativas de comportamento; Competição e conflito; 

Acomodação e assimilação; O estudo da cidade; A natureza humana.          

3) a definição de um léxico próprio da disciplina, que podemos chamar de a 

sociologia e seus conceitos: O processo de interação: conceito básico nas Ciências 

Sociais; Um "sistema de referência” para o estudo dos contatos raciais e culturais; 

Comunidade e Sociedade; Herança social; Interação simbólica e não simbólica; Raça 

e organização social.    

4) questões de método: O estudo de contato racial; Esboço de método 

científico para a Sociologia.    

5) a formação do sociólogo e seu mercado de trabalho: Estudo e ensino da 

Sociologia I, Estudo e ensino da Sociologia II. 

 

Mesmo nos poucos artigos que não se propõem a tratar diretamente da 

constituição da sociologia enquanto disciplina científica, o assunto principal 

tratado em Notas Sociológicas se faz presente. É este o caso do artigo Robert E. 

Park: sociólogo pesquisador (1944)205, que traz o obituário de Park tratado no 

                                                           
205 Umã outrã exceçã o e  O negro na Baía [1941], u nico ãrtigo em Notas Sociológicas que ãpresentã 
resultãdos de umã pesquisã empreendidã por Pierson. Ale m dos ãrtigos listãdos ãcimã por ãssunto, 
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primeiro capítulo. Além de prestar uma homenagem a seu mestre, Pierson explicita 

importantes pontos de vista em relação à sociologia, elaboração esta que é 

devedora do aprendizado com Park, como ele mesmo aponta. Dirá Pierson, que 

não há sentido em fãlãr em “escolã frãncesã” ou “sociologiã ãmericãnã”, do mesmo 

modo que não há sentido em denominãr “químicã itãliãnã” ou “mãtemáticã russã”, 

já que o conhecimento científico deve ser o mesmo em qualquer lugar do mundo 

(PIERSON, 1944, p. 286). 

Deste modo, a sociologia para Pierson se constitui como uma ciência, de 

modo análogo aos demais campos do conhecimento cientifico em outras áreas. Ou 

seja, as ciências sociais se constituem igualmente como ciência como as chamadas 

exatas por duas razões: em primeiro, porque seu conhecimento é passível de 

generalizações já que suas leis são universais; e em segundo, porque se institui a 

partir de objeto e métodos próprios. Com relação ao seu objeto, em outro texto, 

Estudo e Ensino de Sociologia I (1942), Pierson dirá que a sociologia trata da 

natureza humana. Como a natureza humana é a mesma sempre e em todos os 

povos, é possível que a sociologia adquira este status científico. Neste mesmo 

artigo, Pierson afirma que tanto a sociologia quanto a antropologia tratam dos 

processos universais da natureza humana206. 

Deste e de outros artigos de Pierson é possível extrair a seguinte síntese de 

seu pensamento: a sociologia trata do que é regular, e seu objeto é a mudança 

social dentro de uma regularidade que é conhecida (ou reconhecível). Diante de tal 

síntese nos cabe questionar que regularidade é esta que define processos 

universais; qual a importância da cidade, do contexto urbano nestes processos e o 

que pode a sociologia e a antropologia diante de tais processos? E a partir destas 

questões, refletir sobre o modelo de cientista social que está implícito neste fazer 

acadêmico e disciplinar. 

Comecemos pela questão da regularidade que definiria os processos 

universais. Em seu artigo de estreia em Notas Sociológicas, Um sistema de 

referencia para o estudo dos contatos sociais e culturais, (v. III, n.1, 1941) é 
                                                                                                                                                                          
os u nicos que lã  nã o constãm e  este que trãtã de suã pesquisã nã Bãhiã, ãle m do ãrtigo sobre Robert 
Pãrk.   
206 É preciso ressãltãr, no entãnto, que quãndo Pierson fãlã dã “universãlidãde dã nãturezã 
humãnã”, não pretende com isso afirmar que não existam diferenças historicamente e 
espacialmente construídas. Sobre as limitações de tais generalizações, ver em especial o artigo já 
citado, A Natureza Humana. 
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apresentada uma discussão conceitual e metodológica que será retomada em 

outros textos publicados na seção posteriormente. Não é fortuito que apresente 

esta questão em seu primeiro artigo, pois esta é, digamos, a base de sua sociologia. 

O argumento central do texto é o de que, para o cientista social em seu ofício é 

imprescindível se localizar no interior de um sistema de referência. Ou seja, um 

grupo de conceitos criticamente definidos e com relação lógica e precisa entre si. 

Pierson reforçã estã ideiã ãpresentãndo ã seguinte metáforã: “um sistemã de 

referência é tão essencial para um cientista social como o andaime para o 

pedreiro” (p.1). 

Mas, se como Pierson mesmo afirma, os conceitos não têm valor em si 

mesmos e constituem-se apenas como instrumentos de pesquisa podendo ser 

substituídos por outros, é preciso sabermos que sistema (ou sistemas) é defendido 

por Pierson pãrã ã observãção “dos fãtos concretos dã vidã sociãl”. Neste mesmo 

artigo Pierson é categórico ao advogar por um sistema de referência único e 

específico: ã ãnálise esquemáticã de um “grãdient” [grãdiente] que permitiriã 

situar todas as culturas e povos em uma única linha conceitual que tem por 

extremos, de um lãdo, ã “culturã folk” e, de outro, ã “civilizãção”. 

Não é demais destacar que este conceito de gradiente, formulado pelo 

antropólogo de Chicago, Robert Redfield, seria uma elaboração abstrata do 

pesquisador, que permitiria situar no mesmo plano conceitual de um lado a 

“culturã folk”, “primitivã”, e de outro, os modos de vidã urbãno dã “civilizãção” ditã 

“modernã”. Como vimos, Redfield foi responsável pelã formulãção de um modelo 

com grande capacidade de síntese ao realizar suas pesquisas etnográficas no 

México, entre as décadas de 1920 e 1940, em localidades como Tepoztlán e 

Yucatán. A partir destes trabalhos, ele havia formulado seu conceito de contínuo 

folk-urbano207. Este conceito permitiria a análise esquemática de um gradiente que 

poderia situar todas as culturas e povos em uma única linha conceitual que tem 

por extremos, de um lãdo, ã “culturã folk” e, de outro, ã “civilizãção”. De um lãdo, ã 

“culturã folk”, “primitivã”, e de outro, os modos de vidã urbãno dã sociedãde 

moderna. 

                                                           
207 Os trabalhos de Robert Redfield (1897-1958) são apontados como inãugurãis dos “estudos de 
comunidãde” nã Américã Lãtinã. A formulãção do “contínuo folk-urbãno” pode ser encontrãdã em 
seu artigo The folk society (1947). 
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Na visão de Pierson, esta estratégia de utilizar uma elaboração conceitual, 

abstrata, para se pensar exemplos concretos da vida social seria a mais adequada 

para se estudar as situações de isolamento e contato social e cultural (daí o título 

do mesmo artigo). Para o autor, os fenômenos da vida em coletividade podem ser 

vistos do ponto dã “mudãnçã sociãl”, em que ã “vidã modernã” tenderiã ã substituir 

os vãlores trãdicionãis, de “folk”. Assim, pãrã se estudãr ãquilo que é ãpontãdo 

como o processo fundamental da vida social, ou seja, a interação social (mais 

especificamente as situações de isolamento e contato) o método a ser aplicado 

seria o da confrontação dos diferentes modos de vida que são tipificados nos dois 

extremos desse “grãdiente folk-urbãno”.         

Neste ponto Pierson não distingue o objeto da sociologia com relação à 

antropologia. Muito pelo contrário, seu argumento é o de que o estudo da cultura 

“folk”, ãntes cãmpo exclusivo dos ãntropólogos, deve ser tãmbém objeto dos 

sociólogos. Deste modo, as pesquisas realizadas pela sociologia e pela antropologia 

deveriam se sobrepor diante de objetos comuns de investigação. Lembremos que o 

entendimento dos processos de mudança social para Pierson só é possível na 

confrontação dos modos de vida dos dois extremos. Daí a antropologia e a 

sociologia trabalharem quase que de maneira colaborativa diante de um objeto 

comum, objeto este que se define pelã “nãturezã humãnã” em seus processos 

“universãis”. 

Claro está que a formulação de Pierson é devedora do esquema conceitual 

de Redfield elãborãdo ã pãrtir dãquilo que este define como o “contínuo folk-

urbãno”. No entãnto, o que é preciso notãr é que ão ãpresentãr o esquemã de 

Redfield, Pierson nos apresenta interessantes distinções de seu ponto de vista com 

relação ao trabalho do antropólogo de Chicago. Embora o gradiente conceitual seja 

o mesmo para ambos os autores, Pierson defende a seguinte posição: enquanto 

Redfield se interessou por estudãr de mãneirã mãis detãlhãdã o extremo “folk”, 

“primitivo”, já que as localidades estudadas por ele no México aproximar-se-iam 

mais deste extremo, ele defende o estudo detalhado do outro extremo, o moderno, 

no qual a cidade, o meio urbano, seria sua máxima expressão. 

Assim, é possível afirmar que, embora se valha do mesmo esquema 

conceituãl do “grãdiente” (do “contínuo folk-urbãno”), enquãnto Redfield pãrece 

mais interessado na questão da permanência, em como as culturas mantém seus 



186 
 

elementos tradicionais em meio àquela que seria uma inevitável mudança pelo 

contato com a civilização, Pierson no conjunto citado de seus artigos parece mais 

preocupado com a questão da mudança, o que quer dizer que ele se interessa mais 

pelas pesquisas realizadas no meio urbano em transformação. 

Há, neste sentido, uma passagem interessante neste mesmo artigo inaugural 

de Pierson sobre as cidades. Embora aponte os problemas sociais no meio urbano 

como índices da mudança social, Pierson afirma que a cidade é o local em que as 

possibilidades de emancipação intelectual do indivíduo podem ser plenamente 

desenvolvidas. Ou seja, se o que lhe interessa é a mudança e não a permanência, o 

meio urbano é o local privilegiado para se observar a mudança, pois é lá que esta 

ocorre com mais intensidade, tanto no plano coletivo visível com a 

“desorgãnizãção sociãl”, quãnto no plãno individuãl frente às mãiores 

possibilidades de emancipação de cada indivíduo em particular. 

A importância do estudo da cidade para Pierson é apontado não apenas nos 

textos conceituais e metodológicos, a este tema ele dedica todo um artigo chamado 

O estudo da cidade. Nele, são nítidas as referências ao programa formulado por 

Robert Park e Ernest Burgess em Chicago para o estudo do meio urbano208. Entre 

as formulações mais importantes, está aquela de que a cidade, apesar de sua 

aparente desorganização, precede de uma lógica, um ordenamento passível de ser 

apreendido pela observação empírica conjuntamente com o aporte conceitual e 

metodológico adequado. 

Assim, ã cidãde como “coisã”209, como um “fenômeno nãturãl” pode ser 

investigada pelo cientista social já que está sujeita à mudança e esta mudança, por 

possuir um ordenãmento, pode ser “estudãdã, cãrtogrãfãdã, e compreendidã”. 

Assim, ãpesãr dã cidãde à primeirã vistã pãrecer um “emãrãnhãdo confuso de 

elementos desconexos”, o cientistã social tornaria a cidade cada vez mais 

inteligível ao aferir a lógica que ordena sua mudança. 

                                                           
208 Na década de 1920, Robert Park (1864-1944) e Ernest Burgess (1886-1966) passam a 
coordenar a pauta de investigação de estudos urbanos. Além de realizarem suas pesquisas sobre o 
tema, são responsáveis por orientar inúmeros trabalhos dos alunos da universidade. Entre seus 
escritos principais, ver Park (1915) e Burgess (1923).    

209 E  difí cil nã o relãcionãr estã posturã com ãs formulãço es de Durkheim de trãtãr os fãtos sociãis 
como “coisã”. De fãto, o mestre frãnce s e  umã inspirãçã o pãrã ãs questo es metodolo gicãs de Pierson. 
Bãstã vermos que ele dedicã seu livro Teoria e Pesquisa em Ciências Sociais ã “os tre s pioneiros dã 
sociologiã cientí ficã”: Simmel, Durkheim e Summer. 
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Como o cientista social torna a cidade inteligível ao investigar seu 

ordenamento? Segundo Pierson, a primeira coisa a se fazer seria verificar a 

aplicabilidade do padrão de “círculos concêntricos”, formulãdo por Burgess. Ou 

seja, para se estudar a São Paulo da época, parte-se da hipótese de que a cidade 

cresce do centro em direção à periferia, processo tido como típico de expansão das 

cidades modernas – pauta de investigação de vários alunos de Burgess e Park em 

cidades dos EUA. Ao tomar esta formulação como ponto de partida, o passo 

seguinte é o de colocar à prova esta hipótese a fim de verificar até que ponto o 

padrão dos círculos concêntricos encontrado nas cidades americanas é 

característico também das cidades brasileiras. 

O que é interessante notar na formulação desta espécie de programa para 

estudo das cidades brasileiras, principalmente São Paulo, é que sua base está em 

uma primeira etapa para a construção de um conhecimento das cidades 

brasileiras, etapa esta que consiste na verificação de um padrão formulado para as 

cidades americanas. Esta proposta tem como guia a orientação de um tipo de 

análise do meio urbano em que a descrição tem um papel central. 

Do mesmo modo, que para Pierson, seria possível apreender a 

universãlidãde de certos processos dã “nãturezã humãnã”, seriã iguãlmente 

possível verificar a universalidade das formulações sobre o crescimento das 

cidades elaboradas por Park e Burgess na Universidade de Chicago. Daí o caráter 

descritivo destes primeiros trabalhos que tem o propósito de verificar a 

universalidade de uma formulação conceitual que advém de outro contexto 

histórico e espacial. 

Aindã é preciso ressãltãr com relãção ã estes trãbãlhos de “pesquisa de 

cãmpo” reãlizãdos nã cidãde que, mãis do que ãpenãs um treino, umã pãrte dã 

formação dos alunos brasileiros, a pesquisa etnográfica é elemento fundamental no 

processo de formação destes alunos. Processo este que pode ser definido como o 

aprendizado do ofício do sociólogo e antropólogo profissional por parte das 

primeiras gerações de estudantes formados nas instituições de ensino superior em 

ciências sociais em São Paulo. Lembremos que para Pierson, é exatamente a 

“pesquisã empíricã” o ãtributo definidor do cientista social profissional. 

Pãrã Pierson, é justãmente o trãbãlho de cãmpo, ã “pesquisã empíricã” que 

distingue a sociologia, por exemplo, da filosofia social e do pensamento social. 
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Neste sentido vale a pena verificar que seu artigo Sociologia: o que é, e o que não 

é210 – trata justamente da defesa da pesquisa empírica como um método científico 

rigoroso com o qual a sociologia poderia se constituir de fato como ciência, diante 

de outras formas de conhecimento do social, igualmente válidas, mas não 

científicas.     

Outro elemento que a análise de conjunto das seções Notas Sociológicas nos 

permite observar é a formulação deste modelo de cientista social se altera ao longo 

de tempo. Inicialmente voltada para uma sociologia no singular e universal, a seção 

vai aos poucos se tornando um importante espaço para se refletir sobre as 

especificidades da sociologia praticada no Brasil. Para isso basta verificarmos 

como há uma mudança de direcionamento de Pierson nos textos dos últimos 

volumes da seção na revista, especialmente os volumes IX, X e XI.      

Nesses volumes, o Brasil passa a ser tema de seus escritos na seção em 

detrimento de reflexões mais gerais sobre a disciplina. Entre os novos elementos 

que passam a fazer parte de Notas Sociológicas, pela primeira vez Pierson redige 

artigos em co-autoria. São apresentados quatro artigos desta natureza, um escrito 

com Carlos Borges Teixeira ("Survey" de Icapara), e três com Mario Wagner Vieira 

da Cunha (os três artigos formam na verdade uma única reflexão, que leva o título 

de Pesquisa e possibilidades de pesquisa no Brasil I, II e III). Neles, Pierson trata das 

especificidades da pesquisa sociológica no Brasil (leia-se também antropológica) e, 

principalmente nestes três últimos, discute criticamente com os principais autores, 

pesquisadores e intelectuais brasileiros da época e suas respectivas produções.   

Carlos Borges Teixeira também foi aluno de Pierson no Departamento de 

Cultura e participou ativamente das etnografias de Pierson sobre habitações e 

hábitos alimentares em São Paulo. Pode-se dizer que, ao lado de Oracy Nogueira, 

ele foi um dos alunos mais destacados de Pierson. Pois, Teixeira participaria ainda 

da pesquisa de Cruz das Almas sendo apontado como autor secundário do trabalho 

ao lado de outros pesquisadores brasileiros e Helen Batchelor.      

O trabalho escrito por Pierson e Teixeira é o resultado de uma pesquisa 

realizada em 1946 no interior do estado de São Paulo. Ao todo foram visitados 48 

“povoãmentos” do sudeste do estãdo. Os povoãmentos forãm ãnãlisados de acordo 

                                                           
210 Texto publicado no livro Teoria e pesquisa em Sociologia [1945]. 
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com critérios agrupados em torno de localização, população, raça e configuração 

espãciãl do povoãdo; economiã, sociedãde e culturã. Com 18 páginãs, este “survey”, 

teria como objetivo realizar uma espécie de mapeamento desta região do estado 

para um futuro estudo pormenorizado a ser realizado pelo Instituto de 

Antropologia Social da Smithsonian Institution, que conforme será abordado no 

item seguinte passaria a ser dirigido por Pierson, em 1945. 

Já Mario Wagner Vieira da Cunha, como mencionado anteriormente, era um 

dos alunos do Departamento de Cultura e membro da Sociedade de Etnografia e 

Folclore. Mario Wagner havia se formado em Ciências Sociais em uma das 

primeiras turmas da FFCL da USP e atuou nas pesquisas do Departamento de 

Cultura coordenadas por Pierson. Nesta mesma época, por intermédio de Pierson, 

ele consegue uma bolsa da Fundação Rockefeller para estudar em Chicago. Na volta 

dos Estados Unidos, Mario Wagner assumiria a função de professor assistente de 

Lévi-Strauss e depois de Roger Bastide na USP. Mais tarde, se tornaria professor da 

Escola de Sociologia e Política211.     

A série Pesquisa e possibilidades de pesquisa no Brasil I, II e III, publicado 

entre 1947 e 1948 se apresenta como um trabalho de maior fôlego e escopo 

conceituãl. Tãmbém concebido como um “survey”, o trãbãlho escrito em pãrceriã 

com Mario Wagner Vieira da Cunha é mais ambicioso ao elaborar um 

levantamento das possibilidades de pesquisa em todo território nacional 

considerado em seus diferentes estados e regiões a partir de dois conceitos 

fundãmentãis: “culturã” e “mudãnçã culturãl”. A primeirã pãrte do trãbãlho (ãrtigo 

I) traz um levantamento histórico da população brasileira a partir do século XVI 

caracterizando os habitantes índios, brancos e negros. Na sequência, apresenta um 

detalhado levantamento de 17 páginas sobre os estudos sistemáticos realizados ou 

em andamento sobre raça e cultura no Brasil, com trabalhos que vão de Euclides 

da Cunha a Samuel Lowrie.          

A segunda parte e terceira parte (artigo II e III) são dedicadas a apresentar 

as diferentes regiões do país agrupadas de acordo com os grupos culturais 

existentes. Pãrtindo destã referênciã são identificãdãs cinco “áreãs nãturãis” (de 

acordo com a geogrãfiã do pãís) e cinco “áreãs culturãis” (ocupãdãs por diferentes 

                                                           
211 Ver entrevista de Mario Wagner Vieira da Cunha a Sérgio Miceli e Fernando Pinheiro publicada 
na revista Tempo Social, em 2008 (PINHEIRO e MICELI, 2008). 
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“grupos de culturã”: cãiçãrãs, índios, cãboclos, sertãnejos e vãqueiros). Cãdã um 

desses grupos é minuciosamente apresentado com base na literatura disponível na 

época. Este é o caso das tribos indígenas que são classificadas linguisticamente de 

acordo com os trabalhos de Curt Nimuendaju e Charles Wagley.   

Se há na seção Notas Sociológicas um modelo de cientista social, este 

modelo em construção não é isento de tensões no meio acadêmico mais amplo e na 

relação intelectual com os próprios alunos de Pierson. Ao acompanharmos a 

produção da revista Sociologia na década de 1940 é possível recompor parte do 

ambiente intelectual da ELSP e as estratégias de Pierson na instituição – ou o que 

em parte ele chãmã de construção de “ãndãimes” conceituãis. Não podemos nos 

esquecer que, como nos ensina Peixoto e Simões (2003), é nas revistas 

especializadas da época que se instauram os principais debates das ciências sociais 

neste momento. Como apontam os autores, a partir destas revistas (tais como a 

Sociologia e ã RAM), é possível trãçãr um “mãpã dãs questões em vogã no 

momento” (p. 388) em que ã formãção teórico-metodológica e produção 

intelectuãl se dãvãm ã pãrtir de um “repertório pãrtilhãdo” entre ã ãntropologia e 

a sociologia, em um ambiente intelectual de dimensões reduzidas, se comparado 

aos dias de hoje. 

E neste sentido, para além do caso específico de Pierson, as revistas 

Sociologia e Revista do Arquivo Municipal concentravam de fato a publicação em 

ciências sociais em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940, pois estes periódicos 

eram os únicos de maior alcance existentes neste período. Como aponta Luiz 

Jackson (2004) em seu trabalho sobre as revistas especializadas em São Paulo, a 

Revista do Museu Paulista só passaria a ser editada por Herbert Baldus em 1947 e a 

Revista de Antropologia só seria editada por Egon Schaden a partir de 1953. Já a 

Anhembi, dirigida por Paulo Duarte, inicia suas atividades em 1950, e a Revista 

Brasiliense é editada por Caio Prado Júnior, a partir de 1955.        

 

Vou verificar o item seguinte, mas aqui se você não apresenta contrastes e 

problemas, ou como as teorias de Pierson passam a ser consideradas falhas, um 

paradigma ultrapassado você está dizendo que concorda com as suas teorias e 

sabemos que isso é um problema imenso. Ainda vale dizer que terminando esse 

item não sei como ele se relaciona com a Smithsonian, principalmente porque você 
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vinha em um ritmo de análise que se espera que haja conclusões e você não as fez. 

Essas conclusões só podem ser feitas por quem entende de sociologia, ou seja, é 

com você. 

Ou também vale dizer que antes de continuar a análise e os 

desdobramentos dessa atuação de Pierson revelada através dos artigos 

escrutinados você vai fazer uma digressão para tratar da atuação burocrática de 

Pierson que se coaduna com o que vinha sendo tratado e as conclusões de ambas 

autações se complementam. 
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3.3. 
A Smithsonian no Brasil:  

a criação do Instituto de Antropologia Social e os 
“estudos de comunidades” 

 

Entre os projetos de Pierson nã Escolã Livre de Sociologiã e Polí ticã que 

ãcompãnhãm ã criãçã o dã po s-grãduãçã o em 1941, destãcã-se ã criãçã o dã divisã o 

brãsileirã do Instituto de Antropologiã Sociãl dã Smithsonian Institution. No iní cio 

dã de cãdã de 1940, Pierson ãindã mãntinhã suã ãproximãçã o com o meio 

ãcãde mico nos Estãdos Unidos com ã publicãçã o de ãrtigos em lí nguã inglesã em 

perio dicos especiãlizãdos e tãmbe m pelã corresponde nciã ãssí duã com seus 

ãntigos professores e colegãs, jã  que ele erã tido pelo grupo de pesquisãdores de 

Chicãgo como umã espe cie de correspondente nã Ame ricã Lãtinã pãrã ãssuntos de 

cooperãçã o ãcãde micã e cientí ficã. 

Entre seus contãtos estãvã Juliãn Stewãrd, entã o representãnte do Bureau of 

American Ethnology of Smithsonian [Escrito rio de Etinologiã Americãnã dã 

Smithsoniãn], que hãviã recebido de Redfield ã indicãçã o do nome de Pierson pãrã 

que este o ãuxiliãsse em suã viãgem de trãbãlho pelã Ame ricã Lãtinã. A viãgem 

tinhã o objetivo de reãlizãr umã sondãgem sobre ãtuãçã o dos ãntropo logos, 

sobretudo dã Ame ricã do Sul, e Stewãrd visitã Pierson nã ELSP, entre o finãl do ãno 

de 1939 e iní cio de 1940. Revelãm os documentos que ã intençã o de Stewãrd jã  

neste primeiro momento erã formãr escrito rios locãis dã Smithsonian forã dos 

Estãdos Unidos. Em suã sede, ã Smithsonian jã  mãntinhã seu Institute of Social 

Anthropology [Instituto de Antropologiã Sociãl], em Wãshington e, conforme 

corresponde nciã mãntidã entre Pierson e Stewãrd, um dos objetivos dã instituiçã o 

no iní cio dos ãnos de 1940 erã ã criãçã o de diviso es nãcionãis do Institute of Social 

Anthropology em diferentes pãí ses dã Ame ricã Lãtinã212. 

Pãrã isso, em 1941, Pierson e Stewãrd começãrãm ã trãbãlhãr juntos no 

                                                           
212 Ver documentos do FDP, pasta 34, em especial, microfilmes n. 0593 e 0594, pasta 34, rolo 3, 
carta de Steward a Pierson de 1942.   
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projeto de criãçã o dã divisã o brãsileirã do Instituto de Antropologiã Sociãl (IAS). 

Em 1942, Juliãn Stewãrd escreve pãrã Pierson ãpontãndo ã fãltã de estudos 

etnolo gicos nã Ame ricã Lãtinã, bem como o desenvolvimento dã pesquisã de 

cãmpo nestes pãí ses. Stewãrd ãpresentã ãindã o projeto de criãçã o de quãtro 

diviso es nãcionãis no Me xico, Peru, Bolí viã e Brãsil. Nomeãndo os 

pesquisãdores/professores representãntes nos dois primeiros pãí ses, Stewãrd, em 

cãrtã213, pede o ãconselhãmento de Pierson pãrã indicãr entre duãs instituiço es 

pãrã ã sede do IAS no Brãsil: o Museu Nãcionãl, no Rio de Jãneiro, e ã Escolã Livre 

de Sociologiã e Polí ticã214. 

Ao que indicãm os documentos internos dã Smithsonian consultãdos nos 

Estãdos Unidos, o Museu Nãcionãl erã ã primeirã opçã o dã instituiçã o, mãs, ãpo s 

negociãço es frustrãdãs com Heloisã Alberto Torres215, Stewãrd convidou 

oficiãlmente Pierson pãrã chefiãr ã divisã o brãsileirã nã Escolã Livre de Sociologiã 

e Polí ticã, no ãno de 1945216. O Instituto foi criãdo jã  no segundo semestre do 

mesmo ãno e suã principãl ãtividãde neste momento erã ã sondãgem e 

levãntãmento de ã reãs rurãis estãdo de Sã o Pãulo e ã reãs limí trofes com Minãs 

Gerãis, Rio de Jãneiro e Mãto Grosso visãndo ã reãlizãçã o de “um estudo u nico e 

mãis ãprofundãdo”, esse levãntãmento foi reãlizãdo em 1946.  

Estes estudos finãnciãdos diretãmente pelã Smithsonian resultãrãm 

bãsicãmente nã pesquisã que ficou conhecidã como Cruz das Almas, nome fictí cio 

usãdo nã e pocã pãrã se referir ã  cidãde pãulistã de Arãçãriguãmã. O trãbãlho de 

cãmpo foi reãlizãdo entre 1947 e 1948. Pãrticipãrãm dã pesquisã: ã esposã de 

Pierson, Helen Bãtchelor, Levi Cruz, Mãriã Mirtes Brãndã o Lopes, Cãrlos Borges 

Teixeirã, Frãncisco Leme, Ceciliã Mãriã Sãnioto, Lizette Toledo Ribeiro, Fernãndo 

                                                           
213 Ver FDP microfilmes n. 0593 e 0594, pasta 17, rolo 2. 
214 Na visão de Steward, o Museu Nacional seria uma escolha viável pela atuação de Charles Wagley 
e Arthur Ramos, apontados como os possíveis coordenadores do Instituto caso ele se estabelecesse 
no Rio de Janeiro.        
215  Heloisã Alberto Torres foi diretorã do Museu Nãcionãl entre 1937 e 1955. Sobre suã ãtuãçã o no 
Museu, ver o documento Os diretores do museu Nacional orgãnizãdo pelã seçã o de museologiã dã 
instituiçã o em 2007/2008. E tãmbe m o trãbãlho de Mãrizã Corre ã sobre ã pãrticipãçã o dãs 
mulheres nã ãntropologiã brãsileirã em que ãnãlisã ãs trãjeto riãs de Emí liã Snethlãge, Leolindã 
Dãltro e Heloí sã Alberto Torres. As cãrtãs entre elã e os representãntes dã Smithsoniãn estã o sob ã 
guãrdã dã instituiçã o em Wãshington D.C., ãrquivo do Institute of Sociãl Anthropology, box 12, 
folder Brãzil (1942-1951). 
216 Para o convite, ver FDP microfilmes n. 0598, pasta 17, rolo 2. É importante notar que as 
primeiras sondagens de Steward para seu projeto no Brasil acontecem em 1939/1940, no entanto, 
o projeto se concretiza em 1945, ou seja, após o fim da Segunda Guerra.  
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Altenfelder Silvã, Mãuricio Segãll, Pãulo Eduãrdo dã Costã e Hãrãld Schultz. 

Diferentemente dos procedimentos de pesquisã ãdotãdos nos estudos sobre 

ã cidãde de Sã o Pãulo, em que se destãcãm os pequenos trãbãlhos de ãutoriã 

individuãl, em Cruz das Almas o trãbãlho e  orgãnizãdo nã formã de um esforço 

conjunto de investigãçã o em que diferentes pesquisãdores trãtãm do mesmo temã 

e produzem resultãdos conjuntãmente. Cãdã um dos pesquisãdores erã 

responsã vel por trãtãr um entre os dos diversos ãspectos dã sociãbilidãde em 

Arãçãriguãmã, tãis como: fãmí liã, etiquetã, ãgriculturã, religiã o, etc. E com ã criãçã o 

dã po s-grãduãçã o, Pierson tinhã ã  suã disposiçã o um grupo de pesquisãdores jã  

grãduãdos, ex-ãlunos e mestrãndos que ãtuãrãm em regime de dedicãçã o exclusivã 

ã  pesquisã. 

Os primeiros resultados da pesquisa de Cruz das Almas foram divulgados 

em forma de artigos. O primeiro deles, publicado na revista Sociologia em 1950 

217 apresenta os objetivos da investigação, comenta sobre o processo de pesquisa 

detalhando a realização do trabalho de campo, nomeia todos os participantes do 

trabalho e suas diferentes tarefas e atribuições, indica suas fontes de informações 

históricas, e, por fim, apresenta o sumário com todos os capítulos e subitens que 

compõem a publicação em inglês. 

Este ãrtigo e  umã fonte vãliosã sobre todo o processo de reãlizãçã o do 

trãbãlho de cãmpo que dãriã origem ã Cruz das Almas. Nele, Pierson defende ã 

escolhã de Cruz das Almas como locãl de investigãçã o destãcãndo como o Brãsil se 

tornãvã temã cãdã vez mãis conhecido no exterior despertãndo ãtençã o de 

pesquisãdores estrãngeiros interessãdos em investigãr como o cãso brãsileiro 

diferiã do restãnte dã Ame ricã Lãtinã. Entre ãs cãrãcterí sticãs que tornãvãm o 

Brãsil singulãr como locãl de pesquisãs, Pierson destãcã o fãto de o pãí s ser 

predominãntemente ãgrí colã, ã despeito do processo de industriãlizãçã o em 

centros como Sã o Pãulo e Rio de Jãneiro. 

Entretãnto, no cãso de Cruz das Almas o temã de investigãçã o do meio rurãl 

deve ser entendido em relãçã o ão temã do meio urbãno. Ou sejã, conforme e  

discutido no ãrtigo em questã o O estudo de Cruz das Almas, ã comunidãde de 

Arãçãriguãmã e  escolhidã entre outrãs no interior do estãdo exãtãmente por suã 

                                                           
217 O texto em questã o e  O estudo de Cruz das Almas, publicãdo nã Sociologia (vol. XII, n. 1, 1950) e e  
ãssinãdo ãpenãs por Pierson. 
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proximidãde com ã cidãde de Sã o Pãulo. Nã visã o de Pierson, trãtãvã-se de umã 

situãçã o singulãr em que umã locãlidãde mãntinhã seus pãdro es de vidã 

trãdicionãis ã despeito dãs mudãnçãs sociãis ãdvindãs do impãcto dã 

industriãlizãçã o dã cãpitãl pãulistã. 

Assim, ã pesquisã de Cruz das Almas pode ser ãnãlisãdã como um esforço 

em que o modo de vidã rurãl, trãdicionãl, e  pensãdo em relãçã o ão modo de vidã 

moderno, urbãno. Se nos estudos dã cidãde de Sã o Pãulo ã questã o dã mudãnçã e  

temã recorrente, no estudo de Cruz das Almas o que se buscã investigãr e  ã questã o 

dã permãne nciã. Em outrãs pãlãvrãs, ã questã o neste cãso pãrece ser como umã 

locãlidãde rurãl mãnte m seu modo de vidã quãse que inãlterãdo durãnte um longo 

perí odo histo rico mesmo diãnte de seu contãto tã o pro ximo com um grãnde centro 

industriãl e urbãno como ã cidãde de Sã o Pãulo. 

Estã proximidãde geogrã ficã218, ãliã s, e  tãmbe m ãpontãdã pãrã justificãr ã 

escolhã de Arãçãriguãmã como locãl de investigãçã o. Pierson destãcã ãindã neste 

ãrtigo ã vãntãgem prã ticã oferecidã por Arãçãriguãmã que permitiã que os ãlunos 

dã Escolã de Sociologiã e Polí ticã desenvolvessem suãs ãtividãdes de pesquisã sem 

necessãriãmente precisãrem se ãfãstãr dã cãpitãl por longos perí odos de tempo. 

Estã rãzã o de ordem “prã ticã” nã o e  menos importãnte pãrã se compreender como 

o estudo de Cruz das Almas como pãrte do projeto intelectuãl de Pierson, pãrã 

quem 

 

O principãl objetivo deste progrãmã e  o treinãmento de jovens 
pesquisãdores nãs te cnicãs e me todos de cie nciãs sociãis, pãrciãlmente em 
ãulãs e mãis especificãmente em “trãbãlhos de cãmpo”, enquãnto se 
reãlizãm pesquisãs referentes ã sociedãdes e culturãs brãsileirãs. (Pierson, 
no ãrtigo O estudo de Cruz das Almas, 1950, p. 33).               

 
 

Ale m deste cãrã ter de “formãçã o” dos ãlunos brãsileiros, tãmbe m presente 

nãs pesquisãs sobre ã cidãde de Sã o Pãulo, ã pesquisã de Cruz das Almas mãnteve ã 

e nfãse dã publicãçã o dos resultãdos nãs revistãs especiãlizãdãs. Nos Estãdos 

                                                           
218 O municí pio de Arãçãriguãmã estã  locãlizãdo ã pouco menos de 50 quilo metros dã cidãde de Sã o 
Pãulo. Segundo os dãdos disponibilizãdos pelã prefeiturã, suã colonizãçã o dãtã do finãl do se culo 
XVI tendo como mãrco histo rico ã descobertã de ouro nã regiã o. Reduto de bãndeirãntes, ã vilã se 
tornã municí pio em 1874, se emãncipãndo de Sãntãnã do Pãrnãí bã e Sã o Roque. Em 1934, por forçã 
de um decreto de Getu lio Vãrgãs, Arãçãriguãmã perde suã ãutonomiã ãdministrãtivã e voltã ã 
pertencer ã Sã o Roque. Apenãs recentemente, no ãno de 1991, Arãçãriguãmã e  novãmente 
reconhecidã como municí pio e recuperã suã ãutonomiã polí tico-ãdministrãtivã.       
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Unidos, ã pesquisã deu origem ão livro Cruz das Almas: a Brasilian village publicãdo 

em 1951. Mãs, diferentemente dos ãrtigos dã de cãdã ãnterior que ãpresentãvãm 

resultãdos dãs investigãço es durãnte o curso dãs pro priãs pesquisãs, no cãso de 

Cruz dãs Almãs os resultãdos de pesquisã so  começãrãm ã ser publicãdos no Brãsil 

depois que o livro jã  se encontrãvã no prelo nos Estãdos Unidos, jã  que o primeiro 

ãrtigo em lí nguã portuguesã foi publicãdo ãpenãs em 1950, como jã  mencionãdo. 

Desde o iní cio dã reãlizãçã o dãs primeirãs pesquisãs de cãmpo, em 1946, 

ãte  ã publicãçã o do livro em portugue s vinte ãnos depois, o u nico meio de 

divulgãçã o no Brãsil dã pesquisã de Cruz das Almas foi ã publicãçã o de pãrtes do 

estudo em perio dicos especiãlizãdos ão longo dã de cãdã de 1950219. Outrã 

cãrãcterí sticã dã publicãçã o dos resultãdos deste estudo e , que ãntes de 1966, os 

frãgmentos de Cruz das Almas sã o publicãdos quãse que exclusivãmente nã revistã 

Sociologia220.   

Sobre o conjunto destes ãrtigos que trãtãm de Cruz das Almas hã  ãindã um 

detãlhe interessãnte que merece ser destãcãdo: o ãrtigo jã  citãdo O estudo de Cruz 

das Almas, de 1950, e  o u ltimo ãrtigo publicãdo nã seçã o Notas Sociológicas, que ã 

pãrtir de entã o e  extintã. Nos volumes que se seguem dã Sociologia os textos de 

Pierson pãssãm ã ser publicãdos como os demãis ãrtigos dã revistã, forã de umã 

seçã o fixã221. 

Umã possí vel explicãçã o pãrã ã seçã o ter deixãdo de existir pode estãr no 

fãto de que e  exãtãmente durãnte este perí odo (1949–1957) que Pierson se tornã 

editor dã Sociologia, ão lãdo de seu ex-ãluno Orãcy Nogueirã. Ou sejã, nestã linhã 

de rãciocí nio, Pierson deixãriã de dirigir umã u nicã seçã o do perio dico pãrã pãssãr 

ã dirigir ã revistã como um todo. Assim, ã direçã o dã revistã e de umã seçã o fixã 

poderiã ser umã espe cie de sobreposiçã o de funço es no perio dico. 

                                                           
219 No Brasil, apenas no ano de 1966 foi editada a versão brasileira de Cruz das Almas publicada no 
Rio de Janeiro pela José Olympio Editora, como o volume 124 da Coleção Documentos Brasileiros. 
Sobre a Coleção Documentos Brasileiros, ver trãbãlho de Heloísã Pontes “Retrãtos do Brãsil: 
editores, editorãs e Coleção Brãsiliãnã nãs décãdãs de 30, 40 e 50” In: Miceli, 2001. Ver tãmbém 
tese de Fábio Fanzini, defendida no Departamento de História da USP em 2006 sobre a Coleção 
entre os anos de 1936 a 1959.  

220 Entre os outros perio dicos em que sã o publicãdos ãrtigos sobre ã pesquisã estã o: ã Revista da 
Faculdade de Direito de Belo Horizonte, Revista de Agricultura, Observador Econômico e Financeiro, 
e nos ãnãis do XXXI Congresso Internãcionãl de Americãnistãs.  
221  A exceçã o e  ã seçã o Etnológica dirigidã por Bãldus que pãssã ã compor, ã pãrtir de entã o, ã u nicã 
seçã o fixã dã revistã Sociologia. 
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Ale m disso, pãrã compreendermos o processo em que ã seçã o Notas 

Sociológicas e  extintã e  preciso considerãr o surgimento da Biblioteca de Ciências 

Sociais. Finãnciãdã pelã Fundãçã o Rockefeller e o Depãrtãmento de Estãdo 

ãmericãno, trãtã-se de umã coleçã o de livros com ã trãduçã o e publicãçã o de textos 

considerãdos fundãmentãis pãrã ãs cie nciãs sociãis. Entre 1943 e 1949, Pierson 

sistemãtizou um conjunto de leiturãs que ele considerãvã como primordiãis pãrã 

os ãlunos brãsileiros em formãçã o. Estã coleçã o dirigidã por Pierson pode ser 

entendidã como umã espe cie de substitutã dã seçã o. Mãs, se nãs Notas Sociológicas 

Pierson fãz um esforço pãrã tornãr ãs leiturãs mãis ãcessí veis ão pu blico brãsileiro 

que estãvã começãndo ã se fãmiliãrizãr com o temã dãs cie nciãs sociãis, nos 12 

livros editãdos por ele ã discussã o se tornã mãis especiãlizãdã, mãis complexã.  

Se as pesquisas e incursões às localidades estudadas dão conta da fase 

“práticã” dã formãção dos ãlunos de Pierson nã ELSP com o treinãmento do 

trabalho de campo, a formação teórica, conceitual, metodológica foi suprida pelos 

textos selecionados por Pierson com a Biblioteca de Ciências Sociais. Entre os 

títulos da coleção estão os livros organizados por Pierson: Estudos de ecologia 

humana e Estudos de organização social. A coleção é composta ainda por outros 

títulos como publicados entre 1943 e 1949 como: O homem: uma introdução à 

antropologia (Ralph Linton); Introdução   história econômica (Norman Scott Brien 

Gras); Noções basicas de estatística (Louis Leon Thurstone), O Estado (R M 

MacIver), O homem marginal: estudo de personalidade e conflito cultural (Everett V 

Stonequist); Principios de criminologia (Edwin Hãrdin Sutherlãnd); Civilização e 

cultura de folk: estudo de variações culturais em Yucatan (Robert Redfield).   

Com ã criãçã o dã po s-grãduãçã o, tendo como resultãdo umã mudãnçã de 

perfil dos ãlunos brãsileiros os textos publicãdos nã Sociologia ão longo dã de cãdã 

de 1950 diferem em muito dos textos publicãdos por Pierson nã de cãdã ãnterior. 

Como mencionãdo no item ãnterior, os ãrtigos de ãutoriã de Pierson publicãdos nã 

de cãdã de 1940 se cãrãcterizãm orã por serem textos teo ricos voltãdos pãrã os 

ãlunos dos cursos de grãduãçã o, orã pelã ãpresentãçã o de resultãdos de diferentes 

pesquisãs de ãutoriã individuãl do pro prio Pierson222. 

No cãso dos ãrtigos publicãdos em perio dicos durãnte ã de cãdã de 1950, 
                                                           
222 Nã seçã o Notas Sociológicas mesmo os textos que nã o sã o de ãutoriã de Pierson trãtãm de 
questo es metodolo gicãs dã disciplinã, como trãtãdo no cãp. 2 
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sãlvo exceço es de ãlgumãs publicãço es no exterior, ã totãlidãde de seus textos trãtã 

exclusivãmente dã pesquisã de Cruz dãs Almãs223. A pãrtir do mãpeãmento dos 

ãrtigos e livros de ãutoriã de Pierson e  possí vel perceber que ã revistã Sociologia se 

tornã o foco de suã produçã o como ãutor. Pãrã isso, bãstã lembrãrmos que Pierson 

publicã sete livros de suã ãutoriã ou orgãnizãçã o durãnte ã de cãdã de 1940224 e 

ãpenãs um nã de cãdã de 1950 – ã versã o ãmericãnã de Cruz das Almas. 

Dãdã ã escolhã de Pierson por publicãr nã de cãdã de 1950 ãpenãs os ãrtigos 

sobre ã pesquisã em Arãçãriguãmã, seus textos nã o cãberiãm nã seçã o Notas 

Sociológicas que forã criãdã com outros propo sitos, ã sãber, ã discussã o conceituãl 

dã metodologiã e referenciãs teo ricos dã disciplinã. Entretãnto, ã seçã o Notas 

Sociológicas, com o tempo, vãi perdendo suã rãzã o de ser de ãpresentãr ã 

sociologiã de formã mãis introduto riã ão pu blico brãsileiro. Nã de cãdã de 1950, 

ãlunos brãsileiros ãntes em formãçã o (pu blico dã revistã Sociologia) estã o 

terminãndo os estudos de po s-grãduãçã o e começãndo ã ocupãr um lugãr 

profissionãl que ãntes erã exclusivo dos professores estrãngeiros, ã exemplo do 

pro prio Orãcy Nogueirã ou de Florestãn Fernãndes. Ale m de ãtuãrem 

profissionãlmente em suãs pesquisãs, os ãlunos dãs primeirãs turmãs dã po s-

grãduãçã o dã ELSP iniciãm suãs cãrreirãs docentes sejã nã pro priã ELSP, sejã nã 

USP.  

Mãs nã o ãpenãs o ãmbiente intelectuãl brãsileiro estãvã mudãndo neste 

momento, como pode ser percebido pelãs polí ticãs editoriãis ãrquitetãdãs por 

Pierson, com relãçã o ãos Estãdos Unidos, o Brãsil começã ã ocupãr outro lugãr nã 

pãutã de pesquisãs dã cooperãçã o entre os dois pãí ses. Ao considerãrmos ãs 

circunstã nciãs de reãlizãçã o dã pesquisã de Cruz das Almas e  preciso ãtentãr pãrã o 

fãto de que nã o e  possí vel dissociãr estã pesquisã dã criãçã o dã divisã o brãsileirã 

do Instituto de Antropologiã Sociãl dã Smithsonian, jã  que estã ãtividãde se tornã ã 

rãzã o de ser do pro prio IAS. 

Diãnte destes ãrrãnjos institucionãis de conve nios firmãdos entre ã ELSP e 

                                                           
223 Pãrã o mãpeãmento de todã ã produçã o bibliogrã ficã de Donãld Pierson, conferir levãntãmento 
ãnexo. 
224 Se considerãrmos os livros publicãdos em ingle s e portugue s sã o eles: O candomblé na Bahia 
(1942); Negroes in Brazil: ã study of race contact at Bahia (1942); Teoria e Pesquisa em Sociologia 
(1945); Survey of the literature on Brazil of sociological significance published up to 1940 (1945); 
Brancos e Pretos na Bahia (1945); Estudos de Ecologia Humana (1948); Estudos de Organização 
Social (1949). 
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instituiço es estrãngeirãs e governo federãl ãmericãno e  possí vel levãntãr ã 

seguinte questã o: em que medidã estãs demãndãs de finãnciãmento ãdvindos dos 

EUA condicionãm ãs pãutãs de pesquisãs de Pierson no Brãsil neste momento? 

No Brãsil, o Instituto de Antropologiã Sociãl mãnte m suãs ãtividãdes de 

1945 ã 1952 sustentãndo neste í nterim seu conve nio com Escolã Livre de 

Sociologiã e Polí ticã. Um dãdo que nos interessã sobre ã relãçã o Smithsonian-ELSP 

e  que o livro em ingle s Cruz das Almas: a Brazilian Village e  editãdo em Wãshington 

D.C., em 1951, como pãrte de umã publicãçã o conjuntã entre o governo ãmericãno 

(United States Government Printing Office) e ã Smithsonian (Institute of Social 

Anthropology/Smithsonian Institution Publication), sendo que o livro e  o volume 12 

de umã coleçã o mãis ãbrãngente de estudos. Em suã ediçã o ãmericãnã, o livro trãz 

em suãs notãs que forã reãlizãdo em cooperãçã o com o depãrtãmento de estãdo 

dos Estãdos Unidos como um projeto do comite  interdepãrtãmentãl de cooperãçã o 

cientí ficã e culturãl (prepared in cooperation with the United States Department of 

State as a project of the Interdepartmental Committee on Scientific and Cultural 

Cooperation). 

E  importãnte destãcãr ã pãrticipãçã o do Depãrtãmento de Estãdo dos EUA 

ãtrãve s do Committee on Scientific and Cultural Cooperation. Nã ediçã o em ingle s, o 

Committee on Scientific and Cultural Cooperation ãpãrece como ãutor secundã rio 

do livro de Pierson e como pãrte de umã coleçã o especí ficã de pesquisãs reãlizãdãs 

em diferentes unidãdes do Instituto de Antropologiã Sociãl no continente 

ãmericãno225. A pãrtir dãs pesquisãs reãlizãdãs nã bibliotecã e ãrquivos dã 

Smithosonian Institution, foi possí vel identificãr os seguintes tí tulos dã coleçã o do 

Institute of Sociãl Anthropology226: 

                                                           
225 Os materiais sobre o convênio do Instituto de Antropologia Social e o Committee on Scientific 
and Cultural Cooperation estão disponibilizados para consulta presencial em dois acervos 
principais. No National Archives, na seção Guide to Federal Records em que é possível encontrar os 
documentos com todas as atividades do State Department entre os anos de 1917 e 1981. Ver 
especialmente a sub-seção 353.5.7 Records of economic committees and conferences. Outra fonte 
de dados é a própria Smithsonian Institution onde a guarda dos documentos sobre o IAS está no 
National Anthropological Archives and Human Studies Film Archives do National Museum of 
Natural History Smithsonian Institution. Ver especiamente Records of the Institute of Social 
Anthropology Smithsonian Institution (1942-1952). Ambos os arquivos estão localizados em 
Washington D.C.. 
226 Este levantamento ainda está incompleto e necessita ser revisado, pois o acesso foi apenas à 
base bibliográfica e não ás obras. 
 Catálogos disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos da Universidade de Chicago: 
<http://www.lib.uchicago.edu/e/index.html> e 
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1944 
Volume 1 Houses and house use of the Sierra Tarascans / Ralph L. Beals, 

Pedro Carrasco e Thomas McCorkle   
1946 
Volume 2 Cheran: a Sierra Tarascan village / Ralph L. Beals 
1947 
Volume 3 Moche: a Peruvian coastal community / John Gillin 
Volume 4 Cultural and historical geography of southwest Guatemala / 

Felix Webster 
Volume 5 Highland communities of central Peru: a regional survey / 

Harry Tschopik 
1948 
Volume 6 Empire's children: the people of Tzintzuntzan / George M. 
Foster 
Volume 7 Cultural geography of the modern Tarascan area / Robert 
Cooper West 
Volume 8 Sierra Popoluca speech / Mary LeCron Foster e George M. 
Foster 
1949 
Volume 9 The Terena and the Caduveo of southern Mato Grosso, Brazil / 

Kalervo Oberg 
1950 
Volume 10 Nomads of the long bow: the Siriono of eastern Bolivia / 

Holmberg, Allan R. 
1951 
Volume 11 Quiroga, a Mexican municipio / Donald D. Brand 
Volume 12 Cruz das Almas, a Brazilian village / Donald Pierson 
1952 
Volume 13 The Tajin Totonac / Isabel Kelly e Angel Palerm 
Volume 14 The Indian caste of Peru, 1795-1940: a population study based 

upon tax records and census reports / George Kubler 
1953 
Volume 15 Indian tribes of northern Mato Grosso, Brazil / Kalervo Oberg 
Volume 16  Penny capitalism: a Guatemalan Indian economy / Sol Tax 

 

 

A coleção indica uma estratégia de pesquisa ao apresentar monografias que 

tratam do México (v. 1, 2, 6, 7, 8, 11 e 13), Brasil (v. 9, 12, 15), Peru (v. 3, 5, 14), 

seguida de Guatemala (v. 4, 16) e Bolívia (10). Ou seja, trata-se de uma coleção 

voltada para a publicação de monografias sobre a América Latina, na qual se 

                                                                                                                                                                          
<http://www.lib.uchicago.edu/e/su/latam/labibl2.html> para consulta ao A guide to representative 
sources for Latin American Studies compilado por Frank Conaway, Social Sciences Bibliographer, 
University of Chicago Library. Para os catálogos disponíveis da Smithsonian, ver 
<http://www.scholarlypress.si.edu/content.cfm?page=about> especialmente sobre Serial 
Publications of the Bureau of American Ethnology. 
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destaca a quantidade de trabalhos sobre o México, Brasil e Peru, países em que 

havia escritórios locais do Instituto de Antropologia Social da Smithsonian. 

 Entre as obras consultadas da coleção, são notáveis as semelhanças entre o 

segundo volume de Ralph Leon Beals (v. 2) e o livro de Pierson (v. 12), 

respectivamente Cherán: a Sierra Tarascan village e Cruz das Almas: a Brazilian 

village. A estruturação das monografias é idêntica com a separação entre 

diferentes aspectos da vida local, como geografia, história, economia, costumes, etc, 

e revela a existência de um modelo a ser seguido na construção das monografias 

pelos pesquisadores do Instituto de Antropologia Social. 

 A partir destas semelhanças entre Cruz das Almas: a Brazilian village e 

Cherán: a Sierra Tarascan village é possível situar a pesquisa de Cruz das Almas 

não apenas como parte de um esforço de investigações realizadas, sobretudo, na 

América Latina no interior de uma política orientada pelo governo dos EUA no 

contexto de pós Segunda Guerra, mas também como parte de um projeto mais 

específico que não apenas toma países como Brasil e México como local de 

investigação, mas que informam uma maneira muito específica de se fazer 

pesquisa de campo que têm como inspiração as investigações de Redfield no 

México na década de 1920.  

A análise deste projeto financiado pela Smithsonian e o Departamento de 

Estado americano nos auxiliam a investigar como se forma uma orientação de 

estudos na América Latina no âmbito da sociologia e antropologia em que o 

trabalho de campo realizado em localidades rurais passa a ser o foco de diferentes 

pesquisadores dos Estados Unidos ao redor do mundo no pós-guerra.  

Anãlisãr estãs questo es nos permite trãtãr nã o ãpenãs dã 

sociologiã/ãntropologiã produzidã nestã cooperãçã o ãcãde micã Estãdos Unidos-

Brãsil, mãs tãmbe m revelã ãspectos importãntes dã formãçã o dãs cie nciãs sociãis 

entre no s, hãjã vistã ã importã nciã dã ãtuãçã o de Pierson nã formãçã o dos ãlunos 

brãsileiros e por ter sido um dos responsã veis pelã introduçã o de umã trãdiçã o de 

estudos rurãis nã de cãdã de 1940/1950 nã sociologiã/ãntropologiã brãsileirã. Ao 

lãdo de outros professores estrãngeiros, como o ãlemã o Emí lio Willems em seu 

trãbãlho Cunha: tradição e transição em uma comunidade rural do Brasil, publicãdo 
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em 1947227, Pierson com Cruz das Almas fomentou umã trãdiçã o de estudos que 

definiriã um momento muito pãrticulãr dãs cie nciãs sociãis em Sã o Pãulo mãrcãdo 

pelos estudos reãlizãdos em pequenãs locãlidãdes rurãis228.   

 A relevância desta tradição de estudos rurais reside no fato de que toda 

umã gerãção de ãlunos brãsileiros forãm “treinãdos” em cãmpo tendo Pierson, 

Baldus e Willems como seus mestres, já que esta tradição extrapola a própria ELSP 

e se faz presente na USP. Como lembra Jackson (2009) com a atuação institucional 

de Willems (que lecionava na USP desde 1936 e na ELSP desde 1941), vários 

alunos da primeira instituição como Florestan Fernandes e Gioconda Mussolini 

passaram e desenvolver suas pesquisas de mestrado com os três professores na 

ELSP, Pierson, Baldus e Willems, sob a coordenação maior do primeiro. 

 Ainda de acordo com Jackson, apesar desta primeira geração de alunos 

brasileiros ter sido formada por esta tradição de estudos de comunidades, alguns 

deles, ao se tornarem professores na passagem da década de 1940 para 1950 

seriam os responsáveis pelas críticas mais duras a esta tradição, tida como 

excessivamente empírica e descritiva com pouco lastro teórico e analítico. Entre os 

nomes que compõem a crítica estavam Florestan Fernandes, o próprio Antônio 

Cândido e Caio Prado Júnior.      

Entretãnto, ão situãr estãs pesquisãs de Pierson, sejã sobre ã cidãde, sejã 

sobre ã questã o do rurãl com os estudos de comunidãde, nã o se pode perder de 

vistã como estes trãbãlhos tãmbe m sã o pãrte de umã tende nciã mãis ãmplã de 

trãbãlhos sobre o Brãsil e ã Ame ricã Lãtinã. Assim, estã segundã fãse do trãbãlho 

de Pierson deve ser ãnãlisãdã no interior de outros projetos e processos que te m 

lugãr nã Escolã de Sociologiã e Polí ticã e que nos fãlãm ã um so  tempo: dãs relãço es 

de pesquisã entre os Estãdos Unidos e o Brãsil; dã ãtuãçã o de Pierson 

propriãmente ditã em umã pãutã de pesquisã em que os temãs de investigãçã o se 

ãlterãm e o trãbãlho de cãmpo gãnhã novos contornos; e de um momento dãs 

cie nciãs sociãis em que novos debãtes gãnhãm ã cenã com novos temãs de 

                                                           
227 Sobre Willems e suã relãçã o com Pierson como umã espe cie de representãntes dos estudos de 
comunidãde no Brãsil, ver especiãlmente o ãrtigo de Luiz Jãckson (2009), Uma defesa da 
comunidade. 
228 Neste sentido, ã obrã de Anto nio Cãndido Os parceiros do Rio Bonito e  emblemã ticã pãrã 
pensãrmos como ã recepçã o ã estes trãbãlhos se ãlterã neste momento. Ver Jãckson, 2002. 
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pesquisã do quãl pãrticipãm os jovens pesquisãdores e professores brãsileiros.   

 Neste sentido, o ãrtigo de Pierson Como descobrir o que é "classe” e  

sintomã tico dã trãnsiçã o em curso no ãmbiente intelectuãl brãsileiro. O texto e  o 

conhecido debãte do Symposium sobre classes sociais, quãndo o nu mero 2-3 do 

volume X de 1948 dã revistã Sociologia e  inteirãmente dedicãdo ão debãte em 

torno deste temã. A pole micã que se tornou ce lebre se deu entre Pierson e 

Florestãn Fernãndes. 

 No ãrtigo que ãbre o nu mero dã revistã, Pierson defende que classe social 

seriã um conceito e, como tãl, nã o corresponde ã um referente empí rico, pois nã o 

pãssã de umã ãbstrãçã o do ãnãlistã229. Neste texto o ãutor ãlertã pãrã os riscos de 

conceitos cientí ficos serem tomãdos de mãneirã “doutrinã riã”, pãrã “fins polí ticos”. 

Enquãnto outros pesquisãdores brãsileiros, entre eles um de seus ãlunos, Florestãn 

Fernãndes, jã  defendem umã posturã de orientãçã o mãrxistã que define clãsse 

sociãl como umã mãnifestãçã o concretã e nã o ãbstrãtã dã reãlidãde. 

Ainda participam do simpósio Emílio Willems; Lourival Gomes Machado 

(professor de Ciência Política da FFCL), Celeste Souza Andrade230, Antônio Cândido 

(que neste momento era assistente de Fernando de Azevedo na cadeira de 

Sociologia II da USP e ainda não havia realizado sua pesquisa Parceiros do Rio 

Bonito), Luiz Aguiar da Costa Pinto (que lecionava na Universidade do Brasil, no 

Rio de Janeiro) e Egon Schaden (então assistente de Willems na cadeira de 

Antropologia na USP e mais tarde o catedrático da mesma). 

A vinculação institucional destes autores é importante, pois revela que, 

embora uma revista vinculada à Escola de Sociologia e Política, a Sociologia não se 

caracterizava como um periódico de publicação exclusiva dos professores e alunos 

da ELSP. Ao contrário disso, era também um importante espaço para a divulgação 

dos textos acadêmicos dos pesquisadores ligados à USP. Como indicado acima, um 

dos fundadores da revista, Emílio Willems, lecionava nas duas instituições 

paulistas. E a veiculação da revista à Escola de Sociologia ainda era recente no 
                                                           
229 Embora Pierson não nomeie este autor, a referência a Weber e a noção de tipo ideal é evidente.  

230  Não foi possível identificar a filiação institucional de Celeste Souza Andrade e no artigo não há 
nenhuma indicação sobre sua atuação profissional. A identificação das obras e perfil institucional 
das mulheres neste contexto apresenta uma dificuldade adicional que é a mudança de sobrenome 
pelo casamento. Como tratamos do período de formação destas pesquisadoras, que em sua maioria 
são jovens recém formadas na USP e ELSP, muitas delas quando se casam passam a assinar o nome 
do marido.    
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momento da realização do simpósio sobre classes. Em 1948, a Sociologia havia sido 

formalmente vinculada à ELSP há pouco mais de um ano. 

Ainda de acordo com Luiz Jackson (2009), este debate polarizado por 

Pierson e Willems, de um lado, e Florestan Fernandes, de outro, marca a disputa 

entre a ELSP e a USP com suas diferentes concepções de ensino e pesquisa. No 

entanto, é preciso destacar que este momento marca apenas o início desta ruptura, 

pois estas posições institucionais por parte de seus atores ainda estavam em 

construção. E, em alguns casos, como o de Willems e do próprio Florestan 

Fernandes, trata-se de posições ambíguas em relação às duas instituições. 

Florestan, que também era assistente de Fernando de Azevedo na USP, havia 

acabado de defender sua dissertação de mestrado Organização social dos 

tupinambá, sob a orientação de Baldus, responsável pelo ensino de Etnologia 

Brasileira na ELSP. 

Além da cisão entre USP e ELSP, podemos analisar este debate em torno do 

conceito de classes sociais também como uma cisão entre antropologia e 

sociologia, ou mesmo entre os pesquisadores de orientação marxista e os não 

marxistas. Este é o ponto de vista defendido por Mariza Corrêa (1995) que, sem 

desconsiderar as vinculações institucionais, destaca ainda a possibilidade de 

leiturã deste debãte em termos de “culturã” versus “clãsse sociãl”. 

Ainda que com o passar do tempo tenha prevalecido na sociologia da USP o 

tema da classe social, e o pólo da cultura tenha encontrado espaço com os estudos 

de comunidade que se concentraram na ELSP, neste momento específico estas 

diferentes posições (antropologia/sociologia; marxistas/não marxistas; 

classe/cultura) estavam presentes nas duas instituições. Pois como confidencia 

Dãrcy Ribeiro, “Pierson só tinha uma tristeza na vida. Seus melhores alunos, Oracy, 

Florestan e eu, tinham, para seu paladar, um detestável sãbor comunistã” (Ribeiro, 

1997, p. 125). 

Podemos afirmar que, a exemplo deste debate e os artigos em co-autoria de 

Pierson, a seção Notas Sociológicas neste segundo momento parece se afastar cada 

vez mais do ideal de Pierson de uma sociologia para além de fronteiras ou 

tradições nacionais. Se, como ele defende em seus primeiros artigos, não há 

sentido em falar de sociologia americana assim como não há sentido em falar de 

matemática russa, Pierson cada vez se aproxima de questões que podem ser 
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definidas como a de uma sociologia ou de uma antropologia brasileira. 

Nos u ltimos tre s volumes dã seçã o Notas Sociológicas, que ãntedecem o 

iní cio dã publicãçã o dã pesquisã de Cruz das Almas, o trãbãlho de Pierson pãssã ã 

se posicionãr no interior de um debãte mãis ãmplo dã disciplinã ã respeito dãs 

especificidãdes de se fãzer pesquisã no Brãsil, ã escolhã dos temãs e locãis de 

estudo, ã diferençã entre o ponto de vistã do pesquisãdor estrãngeiro e do 

brãsileiro231, e tãmbe m do ãpãrãto teo rico e metodolo gico pãrã se estudãr o Brãsil.  

Mãs, ãcimã de tudo, estã produçã o do finãl dã de cãdã de 1940 por pãrte de 

Pierson pãssã ã fãzer pãrte de um embãte ãte  certo ponto gerãcionãl entre os 

mestres estrãngeiros e os rece m-formãdos ãlunos brãsileiros que pãssãm ã ocupãr 

o lugãr de docentes nãs universidãdes, lugãr ãntes reservãdo, sobretudo, ãos norte-

ãmericãnos, frãnceses e ãlemã es pesquisãndo e ensinãndo no Brãsil.  

 É imprescindível considerar que as pautas e orientações de pesquisa estão 

em definição neste processo de institucionalização das ciências sociais e estão 

igualmente em formação os intelectuais envolvidos nesta cena. Se de modo mais 

evidente os alunos brasileiros estão em processo de aprendizagem, os professores 

estrangeiros, tendo Pierson como caso específico, também encontra no Brasil o 

local propício para desenvolver sua carreira em formação. 

 Não é verdadeiro afirmar que Pierson chega a São Paulo gozando de boas 

condições financeiras e trazendo consigo uma série de recursos do governo 

americano e de instituições de seu país. Como vimos, as relações mantidas entre a 

ELSP, o DC e a Rockefeller datam de um período anterior à chegada de Pierson ao 

Brasil. Do mesmo modo, Pierson como um recém-doutor não era considerado 

pelos professores que passaram a substituir Park em Chicago como um 

pesquisador de futuro promissor nos Estados Unidos. Neste sentido, mesmo os 

recursos do exterior que servem de financiamento das pesquisas de Pierson se 

tornam mais acessíveis graças à sua posição no Brasil e o contato com os 

                                                           
231 Em seu último artigo na seção Notas Sociológicas, (v. XII, n. 1, 1950) O estudo de Cruz das Almas 
Pierson ao comentar a importância da participação de pesquisadores brasileiros em sua equipe de 
trabalho afirma que a experiênciã “fortãleceu umã convicção de há muito ãlimentãdã, quãnto ão 
valor, e talvez mesmo absoluta necessidade, de serem uma ou mais das pessoas que empreendam 
qualquer pesquisa, familiares, desde o nascimento, com a sociedade e a cultura a serem estudadas. 
Desta maneira, os significados sutis de formas culturais que de outro modo poderiam passar 
despercebidos a estranhos, e que possivelmente são os elementos mais importantes da cultura em 
apreço, terão maior probabilidade de serem descobertos e devidamente descritos e ãnãlisãdos” (p. 
37/38). 
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intelectuais daqui. 

 Não seria exagero afirmar que, para Pierson, o Brasil representa neste 

momento uma fonte maior de status acadêmico e intelectual do que seu próprio 

país. O Brasil neste momento, por conta de uma série de conjunturas relacionadas 

ao interesse do tema das relações raciais e também de um processo geopolítico 

que se inicia com a Guerra e tem seu ápice com a Guerra Fria passa a despertar um 

enorme interesse dos Estados Unidos através de seus intelectuais, instituições e do 

próprio governo. Este interesse se materializa em uma série de políticas 

governamentais, em linhas de pesquisa e na formulação de perspectivas para se 

pensar o país como um paradigma relacional com o próprio EUA. 

  É certo que a chegada de Pierson representa uma série de grandes 

mudanças na ELSP, tais como a criação da Seção de Estudos Pós-Graduados. Mas é 

importante salientar que estas modificações nos rumos da ESP que se devem ao 

empenho de Pierson ocorrem de modo gradual nos primeiros quatro anos de sua 

atuação na instituição. E, se nestes quatro primeiros anos se forma um novo 

projeto acadêmico da ESP encabeçado pela atuação do professor norte-americano, 

não só a instituição muda, mas o próprio Pierson também se modifica neste 

processo, seja como pesquisador, professor ou à frente de funções institucionais. 

 Desta perspectiva, de professor pouco experiente recém-doutorado 

preocupado em ministrar as aulas de Lowrie, Pierson vai aos poucos se firmando 

como o principal docente da instituição. Neste período, passa a propor seus 

próprios cursos mudando assim a grade do curso de bacharelado e cria a pós-

graduação que passa a funcionar a partir de 1941 com base nos modelos e 

conteúdos por ele formulados e em contato com direcionamentos políticos locais e 

internacionais materializadas pelas demandas de pequisa do governo municipal de 

São Paulo e o governo dos Estados Unidos através de instituições como a 

Rockefeller e a Smithsonian.   

A avaliação deste processo mostra que Pierson é muito mais do que um 

“representãnte” no Brãsil dã Escolã de Chicãgo ou dã sociologiã ãmericãnã em 

termos de modelos institucionais. Neste sentido, para além da noção de 

“influênciã”, é possível pensãr como Pierson constrói seus modelos no Brãsil em 

um arranjo que é devedor de sua experiência anterior nos Estados Unidos em 

diferentes momentos e instituições como em Fisk e Chicago e também no Brasil a 



207 
 

partir de sua experiência na Bahia e em São Paulo. A construção deste processo 

ocorre no interior de uma rede da qual fazem parte instituições nacionais, 

instituições estrangeiras; brasileiros e estrangeiros em diferentes áreas de 

atuação. 
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Ao tomar Donald Pierson como informante, procurei recuperar algumas 

cenas específicas deste ator nos Estados Unidos e no Brasil com foco nas décadas 

de 1930 e 1940. Neste tempo, o que se vê é a rápida transformação do ambiente 

intelectual e acadêmico no Brasil. No mesmo ano em que se inicia a parceria 

intelectual entre Pierson e Park é criado o primeiro curso de universitário de 

sociologia no Brasil. Quando da chegada de Pierson à Bahia, o Departamento de 

Cultura está sendo criado e este é o intervalo entre o primeiro e o segundo 

Congresso Afro-brasileiro atraindo a atenção de intelectuais brasileiros e 

estrangeiros para o tema das diferenças culturais entre brancos e negros.     

Ainda que acompanhe os percursos de um ator específico, o que pretendi 

não foi a elaboração de uma biografia e sim a reconstrução de certas cenas nas 

quais Pierson é na maioria das vezes protagonista e, nas quais, por vezes, ele 

ãssume um pãpel mãis secundário. A “performãnce” de Pierson – que inclui a 

consideração de seus cursos, publicações, pesquisas, formação de alunos, grupos 

de referência, entre outros – permitiu lançar luz para as especificidades do período 

de formação das ciências sociais analisando como o país se tornou seu local de 

observação. Mas também como seu trabalho foi fortemente marcado por pautas de 

pesquisas e demandas específicas no contexto brasileiro e o contato com os 

intelectuais locais e estrangeiros atuando no país.  

 Neste sentido, este trabalho é devedor das análises realizadas por outros 

pesquisadores sobre os intelectuais estrangeiros no Brasil. O que estes trabalhos 

revelãm é que o Brãsil não ãpenãs fornece o “cãmpo” (no sentido dã construção do 

trabalho de campo etnográfico), mas é também o lugar privilegiado de formação e 

trocas, pois, é aqui que estes intelectuais, alguns jovens em formação, travam 

debates acadêmicos que talvez não tivessem oportunidade de fazer em seus países 

de origem, já que o Brasil com a presença de estrangeiros de várias nacionalidades 

permite debates entre diferentes tradições nacionais, muitas vezes inacessíveis em 

seus contextos de origem.  

Neste sentido, Donald Pierson construiu aqui novas perspectivas em sua 

análise sobre o mundo social, mas o fez se beneficiando do contato com brasileiros 

– artistas, intelectuais, militantes, portadores de saberes tradicionais, políticos, 
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religiosos, etc, – e também com outros estrangeiros ligados ao Brasil por laços 

profissionais ou pessoais produzindo conhecimento no Brasil ou sobre o Brasil. 

 As cenas que tematizam o período de Pierson nos Estados Unidos nos 

mostram como a própria noção de Escola de Chicago não poderiam ser 

interpretadas da perspectiva brasileira como uma tradição uníssona, monolítica. O 

que se precebe é que, ainda que seja possível identificar traços comuns, as pautas e 

orientações ali desenvolvidas são diversas. Da perspectiva brasileira, a produção 

mais conhecida deste grupo de intelectuais está ligada ao desenvolvimento do que 

viria a se tornar uma sociologia ou antropologia urbana. Esta produção sobre a 

cidade é de fato um dos traços da Escola de Chicago, mas conectada a ela temos os 

estudos de relações raciais, e como vimos no primeiro capítulo, estes estudos 

tampouco se restringem a investigar as relações entre brancos e negros, já que em 

certos projetos Havaí e Brasil são parte de uma investigação em que estão 

presentes ã “questão” dos “negros”, e tãmbém dos “ãsiáticos”. 

 Através da análise de parte do ambiente intelectual da Universidade de 

Chicago, já que também seria um erro reduzir o conjunto dos trabalhos desta 

tradição de estudos entre 1920 e 1940 somente aos trabalhos de Park e Burgess, 

foi possível perceber que o movimento que ocorre na ciência social brasileira com 

a presença de estrangeiros também ocorre nos Estados Unidos. Ainda que em 

diferentes proporções, a construção da trajetória de Park e outros intelectuais de 

Chicago seriam impensáveis sem o contato com a Alemanha, especialmente nas 

áreas de filosofia e psicologia.  

Esta parece ter sido inclusive uma das razões pelas quais na Escola Livre de 

Sociologia e Política a colaboração entre norte-americanos e alemães foi bem 

sucedida do ponto de vista da elaboração de projetos comuns, como os primeiros 

anos de funcionamento da pós-graduação ou a direção das revistas especializadas. 

Baldus, Willems e Pierson compartilhavam uma base intelectual comum e esta nos 

remete ao trabalho de Park e outros de sua geração no intercâmbio entre as 

humanidades na Alemanha e a antropologia e sociologia nos Estados Unidos.      

 Do mesmo modo, ao pensarmos a experiência norte-americana e a 

experiência brasileira lado a lado, vimos que o tema das relações raciais é 

responsável por formar uma rede internacional da qual participam pesquisadores 
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brasileiros, norte-americanos e alemães. Estes pesquisadores estavam conectados 

por uma preocupação comum, mas as cartas, as viagens e outros elementos 

revelam como faz parte desta rede não apenas questões estritamente acadêmicas, 

mas, sobretudo, políticas e também religiosas. Tendo o ambiente intelectual de 

Fisk e os intelectuãis ligãdos ã estã instituição (que conformãm o “lãdo” 

estrangeiro destas conexões), parece impensável separar religão, política e 

conhecimento ciêntífico.  

No caso brasileiro, a movimentação de Pierson no terreno de estudos sobre 

raças nos mostra que este ambiente também apresenta tensões, inclusive a 

respeito da definição da cidade de Salvador e a Bahia como campo privilegiado de 

estudos para os intelectuais locais e os estrangeiros. No entanto, é possível 

perceber como o próprio posicionamento de Pierson neste campo de forças se 

altera com o tempo e sua maior proximidade ora com o Brasil, ora com os Estados 

Unidos. No capítulo 2 destaquei as alterações das conclusões da tese de Pierson 

que de mais oscilantes colocando em dúvida a existência de preconceito racial no 

Brasil, suas conclusões se tornam cada vez mais enfáticas e categóricas atestando a 

ausência de conflito racial.  

Tanto as experiências de Pierson em Fisk quanto em Salvador são parte de 

sua formação em um processo em que ele deixa de ser aluno e se torna professor. 

De aprendiz a mestre, Pierson se vale de sua própria experiência para formular um 

novo projeto no Brasil, desta vez não tendo o país somente como campo, mas como 

local de formação de novos profisisonais. Com isso não significa afirmar que a ELSP 

tenha se tornado uma espécie de sucursal da Universidade de Chicago, mas o 

modelo adotado por Pierson para formar seus alunos tem como inspiração seu 

trabalho desenvolvido neste trânsito entre Brasil e Estados Unidos.  

Ao construir essa cartografia sobre Donald Pierson, é possível acompanhar 

um processo em que a presença estrangeira é marcante, sendo que a década de 

1930 pode ser apontada como o período de institucionalização das ciências sociais 

e áreas correlatas das ciências humanas, mas que rapidamente, as décadas de 1940 

e, sobretudo, de 1950, se definem como o período em que começa a ganhar espaço 

no cenário intelectual brasileiro uma nova figura: a do cientista social profissional. 

Profissional que se define pela sua formação universitária específica na área de 
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ciências sociais, recém-saído das novas escolas de ensino superior no país. Ao 

poucos estes novos profissionais nascidos no Brasil começam a realizar suas 

pesquisas, ocupar cargos públicos, publicar seus trabalhos em livros e periódicos 

da época e a se prepararem para lecionar as disciplinas antes ensinadas pelos 

professores estrangeiros. Mais do que um espectador desta cena, Pierson foi um 

dos protagonistas deste processo. 
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