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Seção Documentos - Interacionistas no Brasil, Série 2 – Frederico 

Heller. Uma apresentação 

Section Documents - Interactionists in Brazil, Series 2 - Frederico Heller. A 
presentation 

Resumo: A RBSE Revista Brasileira de Sociologia da Emoção prossegue, neste 

número, a sua Seção Documentos. Seção esta que realiza uma série de reedições de 

pesquisadores brasileiros que encaminharam suas pesquisas à luz do 

interacionismo e do método ecológico nos primeiros anos do florescimento das 

ciências sociais no país, entre os anos de 1930 a 1960, especificamente a 

antropologia e a sociologia. Estes pesquisadores abriram uma frente de pesquisa 

singular no caminho de uma sociologia e de uma antropologia urbanas locais, em 

um momento em que as ciências sociais começavam a iniciar o seu processo de 

fundação e consolidação. A Seção Documentos da RBSE, na sua série 2, sobre os 

Interacionistas no Brasil, apresenta o autor Frederico Heller com a reedição do seu 

artigo História natural de uma rua suburbana. Palavras chave: Frederico Heller, 

seção documentos RBSE, interacionismo no Brasil, estudos urbanos, Escola de 

Chicago 

Abstract: The RBSE Brazilian Journal of Sociology of Emotion continues, in this 

issue, its Documents Section. This section conducts a series of reprints of Brazilian 

researchers who have forwarded their research in the light of interactionism and 

ecological method in the early years of the flourishing of the social sciences in the 

country, between the years of 1930 and 1960, specifically anthropology and 

sociology. These researchers opened a unique research front on the path of a local 

urban sociology and anthropology, at a time when the social sciences were 

beginning to begin their process of foundation and consolidation. The RBSE 

Documents section, in its series 2, on Interactionists in Brazil, presents author 

Frederico Heller with the reprint of his article Natural history of a suburban street. 
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