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Os estudos de comunidade no Brasil 

Community studies in Brazil 

Resumo: Oracy Nogueira repassa neste ensaio analítico o método monográfico e sua 

aplicação nas pesquisas de comunidades de pequena escala no Brasil dos anos de 1940 e 

1950.  Autor importante para a história das ciências sociais brasileiras, especificamente a 

Sociologia e a Antropologia, então nascentes, Oracy Nogueira, nesta comunicação, 

apresentada na 1ª Reunião Brasileira de Antropologia, Rio de Janeiro, 8-14 de novembro 

de 1953, passa em revista pesquisadores e seus trabalhos de cunho etnográfico, 

desenvolvidos e em desenvolvimento no meio acadêmico de então. Esta comunicação foi a 

seguir publicada na Revista Brasileira de Antropologia, v. 3, n. 2, p. 95-103, de dezembro 

de 1955; reapresentada com pequeno acréscimo informativo no I Painel Nipo-Brasileiro, 

realizado de 6 a 9 de fevereiro de 1956, em São Paulo, e republicado como capítulo 17 da 

parte III (Estudos de comunidade) no seu livro Pesquisa Social: introdução às suas 

técnicas. São Paulo: Companhia Editora Nacional (com colaboração da Editora da 

Universidade de São Paulo), 1964, com edições repetidas até 1975. Palavras-chave: 
estudos de comunidades, ciências sociais no Brasil, história das ciências sociais no Brasil, 

método (etnográfico) monográfico  

Abstract: Oracy Nogueira, in this analytical essay, reviews the monographic method and 

its application in the researches of small-scale communities in Brazil in the 1940s and 

1950s. An important author for the history of the Brazilian social sciences, specifically 

Sociology and Anthropology, then nascent, Oracy Nogueira, in this communication made at 

the 1st Brazilian Meeting of Anthropology, Rio de Janeiro, November 8-14, 1953, reviews 

researchers and their ethnographic works, developed and developing in the academic 

environment of that time. This communication was later published in the Revista Brasileira 

de Antropologia (Brazilian Journal of Anthropology), v. 3, n. 2, p. 95-103, December 1955; 

presented with a small informative addition in the I Japan-Brazil Panel, held from February 

6 to 9, 1956, in São Paulo, and republished as Chapter 17 of Part III (Community Studies) 

in his book Pesquisa Social: introdução às suas técnicas (Social Research: Introduction to 

his techniques), São Paulo: Companhia Editora Nacional (with collaboration of the Editora 

of the University of São Paulo), 1964, with repeated editions until 1975.Keywords: studies 

of communities, social sciences in Brazil, history of the social sciences in Brazil, method 

(ethnographic) monographic  

 


