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O aspecto ecológico das instituições 

The ecological aspects of institutions 

 

Resumo (Nota do tradutor): Título original: The ecological aspects of institutions. Este 

artigo serviu como uma conferência pronunciada , em 1935, na Sociedade Americana de 

Sociologia, e publicado, no ano seguinte, na revista American Sociological Review, (v. 1, n. 

2, abril de 1936). Este artigo, contudo, foi republicado posteriormente em várias coletâneas 

de escritos de Everett Hughes, ou sobre o interacionismo. Uma de suas últimas aparições 

saiu na coletânea de escritos de Hughes intitulada Sociological eye: selected papers (New 

Jersey, Transactions Publish, 1971, sendo a sua última edição de 2009). No Brasil, este 

artigo incorporou a coletânea organizada por Donald Pierson, intitulada Estudos de 

Ecologia Humana (São Paulo: Martins, 1948, com uma segunda edição em 1970), com 

tradução de Maria Aparecida Madeira. Como o texto já se encontra há muito tempo fora de 

circulação e de difícil acesso na língua portuguesa, a RBSE Revista Brasileira de Sociologia 

da Emoção republica esse importante artigo de Everett Hughes com uma nova versão para 

o português. Palavras-chave: instituições, sucessão ecológica, padrão de vida, competição 

econômica 

Abstract (Note from the translator): Original title: The ecological aspects of institutions. 

This article served as a conference given in 1935 to the American Society of Sociology, and 

published the following year in the American Sociological Review (v. 1, n. 2, April 1936). 

This article, however, was later republished in several collections of Everett Hughes 

writings, or on interactionism. One of his last appearances was in Hughes's collection of 

Sociological Eye: Selected Papers (New Jersey, Transactions Publish, 1971, his last edition 

of 2009). In Brazil, this article incorporated the collection organized by Donald Pierson, 

entitled Studies on Human Ecology (São Paulo: Martins, 1948, with a second edition in 

1970), with translation by Maria Aparecida Madeira. As the text has long been out of 

circulation and difficult to access in the Portuguese language, the RBSE Brazilian Journal 

of Sociology of Emotion republishes this important article by Everett Hughes with a new 

Portuguese version. Keywords: institutions, ecological succession, standard of 

living, economic competition 

 


