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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto a questão racial na trajetória intelectual do cientista 

social baiano Thales de Azevedo (1904-95), tomando como foco seu mais famoso livro 

sobre esse assunto, Les élites de couleur dans une ville brésilienne, traduzido em 

português como As elites de cor: um estudo de ascensão social, orginalmente publicado 

em 1953, pela Unesco. Assumindo referencial teórico que remete à sociologia e à história 

social dos intelectuais, e com base na compilação e análise de um amplo conjunto de 

fontes documentais de arquivos localizados no Brasil e nos Estados Unidos, o trabalho 

apresenta e discute as condicionantes políticas, ideológicas, intelectuais, institucionais e 

religiosas que, imbricadas, conformaram-se no modo como aquele autor descreveu e 

refletiu sobre a questão racial na Bahia e no Brasil. Dividido em três capítulos, o trabalho 

discute, inicialmente, as circunstâncias sob as quais se confeccionou o referido livro, com 

ênfase na agenda político-ideológica da Unesco nos primeiros anos da Guerra Fria, que 

influenciou as pesquisas sobre relações raciais no Brasil patrocinadas pelo organismo 

internacional nos anos 1950. A pesquisa evidenciou o interesse manifesto da Unesco em 

enaltecer uma suposta singularidade benfazeja do contexto racial baiano, ante os cenários 

norte-americano e sul-africano de segregação racial, levado a cabo pela atuação do 

antropólogo suíço-americano Alfred Métraux, cuja ingerência sobre a pesquisa realizada 

por Thales de Azevedo mostrou-se acentuada. A seguir, buscou-se discutir os referenciais 

científico, ideológico e religioso assumidos por Thales de Azevedo ao longo da década 

de 1940, a fim de circunscrever agendas que presidiram o olhar que o autor lançaria sobre 

a questão racial na Bahia na etnografia de que a Unesco lhe encarregara. Restaram 

evidentes as influências da tese de Donald Pierson da Bahia enquanto “sociedade multi-

racial de classes” – autor cuja atuação na Bahia, nos anos 1930, é brevemente escrutinada 

– e da forte mentalidade anticomunista católica na atividade intelectual de Azevedo. Por 

fim, busca-se estabelecer nexos entre a agenda ideológica anticomunista e modernizadora 

norte-americana do pós-Segunda Guerra e a atuação política do governo Octavio 

Mangabeira, no âmbito do convênio entre a Universidade Columbia e o Estado da Bahia 

para a realização de pesquisas sociais, evidenciando a instrumentalização da questão 

racial no discurso modernizador-conservador das elites baianas. A pesquisa traz à tona a 

relação entre a agenda político-ideológica norte-americana, perceptível na atuação do 

antropólogo Charles Wagley na Bahia, e o discurso de exaltação ao modelo norte-

americano de sociedade assumido por Thales de Azevedo ao longo das décadas de 1950 

e 1960, escamoteando nexos entre racismo e desigualdade social, até 1975, quando o 

autor baiano se reposiciona criticamente em relação à questão racial na Bahia e no Brasil.  

 

Palavras-chave: Thales de Azevedo; Alfred Métraux; Donald Pierson; Charles Wagley; 

Anísio Teixeira; raça e racismo; anticomunismo; catolicismo; Bahia; Columbia; Unesco.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims at the racial question in the intellectual trajectory of the Bahia 

social scientist Thales de Azevedo (1904-95), focusing on his most famous book on this 

subject, Les élites de couleur dans une ville brésilienne, translated into Portuguese as 

elites de cor: um estudo de ascensão social, originally published in 1953, by Unesco. 

Assuming a theoretical reference of the sociology and social history of intellectuals, and 

based on the compilation and analysis of a wide set of documentary sources of archives 

located in Brazil and the United States, this thesis presents and discusses the political, 

ideological, intellectual, institutional and religious conditions imbricated in the way the 

author described and reflected on the racial question in Bahia and Brazil. Divided into 

three chapters, the thesis initially discusses the circumstances under which that book was 

made, with emphasis on Unesco's political-ideological agenda in the early years of the 

Cold War, which influenced the research on race relations in Brazil sponsored by the 

international body in the 1950s. The research evidenced Unesco's manifest interest in 

exalting a supposedly benign singularity of the Bahian racial context in the face of the 

North American and South African scenarios of racial segregation, carried out by the 

Swiss-American anthropologist Alfred Métraux, whose interference on the research 

performed by Thales de Azevedo was accentuated. Next, we sought to discuss the 

scientific, ideological and religious references assumed by Thales de Azevedo throughout 

the 1940s, in order to circumscribe agendas that presided over the author's gaze on the 

racial question in Bahia in the ethnography Unesco ordered him. The influences of 

Donald Pierson's thesis of Bahia as a “multi-racial classes society” – author whose 

performance in Bahia in the 1930s is briefly scrutinized – and the strong catholic anti-

communist mentality over Azevedo's intellectual activity remained evident. Finally, we 

seek to establish links between the anticommunist and modernizing American ideological 

agenda in the post-Second World War and the political action of the Octavio Mangabeira 

government, under the agreement between Columbia University and the State of Bahia 

for social research, evidencing the instrumentalization of the racial question in the 

modernizing-conservative discourse of the Bahian elites. The research brings to the fore 

the relationship between the North American political-ideological agenda, perceptible in 

the work of the anthropologist Charles Wagley in Bahia, and the exaltation to the 

American model of society assumed by Thales de Azevedo throughout the decade of 

1960, bypassing the links between racism and social inequality until 1975, when the 

Bahian author critically repositioned himself on the racial question in Bahia and in Brazil. 
 

 

Keywords: Thales de Azevedo; Alfred Métraux; Donald Pierson; Charles Wagley; 

Anísio Teixeira; race e racism; anticommunism; catholicism; Bahia; Columbia; Unesco.  
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Introdução 

 

A ideia de escrever esta tese surgiu, inicialmente, da contradição entre os 

argumentos centrais de dois livros de um mesmo cientista social, separados por um 

intervalo de duas décadas. Em leituras exploratórias visando encontrar, em 2013, um 

objeto de pesquisa que me permitisse inserir-me no debate acerca de certa associação 

perversa, vigente ainda hoje no imaginário do senso comum, entre a influência africana 

na cultura baiana e um suposto “atraso” histórico da Bahia em relação à acreditada marcha 

do progresso capitalista, encontrei no livro “As elites de cor: um estudo de ascensão 

social”, que o antropólogo baiano Thales de Azevedo publicou, em 1955, pela prestigiosa 

coleção Brasiliana, da Companhia Editora Nacional – versão em português do original 

“Les élites de couleur dans une ville brésilienne”, publicado em francês em 1953, pela 

Unesco – , a afirmação de que era necessário que a sociedade baiana, de modo geral, e, 

particularmente, sua elite intelectual  

conheçam bem como o problema das relações raciais se processa na Bahia e no resto do 

Brasil para que possam colaborar para que a nossa terra possa ser sempre apontada como 

uma daquelas raras, em todo o mundo hodierno, em que pessoas de origens étnicas 

diferentes convivem de modo bastante satisfatório sem embargo da diversidade e até do 

contraste entre seus tipos físicos.1 

 

Em seguida, encontrei no livro “Democracia Racial: ideologia e realidade”, de 

1975, o mesmo Thales de Azevedo afirmando que 

A análise de alguns materiais recentes [notas de sua observação livre do cotidiano, 

relatos colhidos em periódicos, editoriais da imprensa etc.] – alguns deles relativos à 

Cidade do Salvador, onde se supõe muito atenuada a incidência dos problemas raciais 

em vista da alta proporção de pessoas de cor e de pretos na sociedade – aponta para 

racionalizações tendentes a mascarar ou a minimizar aqueles fenômenos. (...) pela 

eficácia efetiva, dos estereótipos desfavoráveis, o homem de cor, particularmente o 

preto, tem sido mantido nos estratos inferiores da sociedade e nas atividades menos 

prestigiosas como incapaz para determinados papéis e posições.2 

 

Um mesmo autor dizendo, vinte anos depois, o oposto do que havia dito antes, 

sem uma nota de rodapé sequer que indicasse ter sido ele mesmo um dos que mais 

firmemente haviam sustentado o argumento que, agora, recusava – qual seja, o de que os 

estereótipos e preconceitos relacionados à cor da pele não resultavam na reprodução da 

desigualdade social entre brancos e negros, e, ademais, tendiam a desaparecer com o 

                                                 
1 AZEVEDO, 1955, p. 21. 
2 AZEVEDO, 1975, p. 37. 
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passar do tempo, a inércia do fusionismo racial e a chegada da modernidade capitalista 

na Bahia, tese central de Les élites...3 – pareceu-me o fio da meada de uma boa discussão 

acadêmica. Participei, então, da seleção para doutorado do Programa Multidisciplinar de 

Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos (Pós-Afro/FFCH/UFBA), com um 

projeto de pesquisa sobre a trajetória intelectual de Thales de Azevedo, com o propósito 

de, partindo daquela contradição, tentar entender melhor o que de significativo mudara 

em pouco mais de vinte anos – nos conceitos e consensos no campo das ciências sociais, 

na história da luta antirracista, na história da sociedade baiana – a ponto de suscitar 

tamanha viragem no pensamento daquele autor. Afinal, o raro leitor contemporâneo 

daqueles seus dois livros provavelmente não será – como, há cinco anos, eu não fui – 

capaz de afirmar se Thales de Azevedo foi um defensor da alardeada cordialidade baiana 

entre brancos e negros como exemplo a ser seguido pelo resto do mundo, como dizia no 

primeiro livro; ou se, ao invés disso, ele a criticava e repudiava, como no segundo, 

denunciando-a como elemento que contribui para ocultar a reprodução social de uma 

desigualdade histórica, que pressiona os negros a continuarem ocupando as posições de 

menor prestígio e pior condição material na sociedade baiana e na brasileira. 

Acercando-me mais da produção intelectual de Thales de Azevedo no tocante à 

questão racial, em livros e artigos de jornal, pude observar que o antropólogo baiano se 

manteve filiado ao cerne da argumentação de Les élites... durante praticamente todo o 

tempo em que publicou sobre o assunto e, até a publicação do livro de 1975, sua última 

contribuição ao debate sobre a temática racial, o pensamento de Thales não se deslocaria 

significativamente. Pude observar também que Les élites... foi, sem dúvida, o livro que 

mais marcou a carreira de Thales. Seria a partir da publicação daquele livro, patrocinado 

pela Unesco, que o médico e professor baiano projetaria nacional e internacionalmente a 

fama local que já tinha, atingindo um grau de prestígio no campo intelectual que, 

devidamente cultivado nos anos seguintes, lhe credenciaria a ocupar posições de destaque 

na Universidade Federal da Bahia, no governo da Bahia e na Associação Brasileira de 

Antropologia, e a receber convites para lecionar nas universidades norte-americanas de 

Wisconsin e Columbia, ou a integrar bancas de doutoramento e livre-docência de 

intelectuais prestigiados em universidades do sudeste do Brasil, entre outras honrarias. 

Em suma, Les élites... pode ser pinçado, na obra de Thales, como signo de sua ascensão, 

na primeira metade dos anos 1950, de mero intelectual de província a respeitado 

                                                 
3 Para evitar a repetição, passarei a me referir ao título original do livro, “Les élites de couleur dans une 

ville brésilienne”, utilizando a forma abreviada Les élites... .  
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acadêmico no Brasil, razoavelmente conhecido em círculos universitários internacionais. 

Contudo, dada a abrangência desse escopo de pesquisa inicial, resolvi acatar a sugestão 

que me foi feita pela banca do exame de qualificação, formada pelos professores Livio 

Sansone e Antonio Luigi Negro, de restringir o recorte desta tese e direcionar o foco da 

pesquisa documental apenas ao primeiro dos dois livros, buscando observar e discutir 

quais foram as condicionantes de sua produção, a quais agendas epistemológicas, 

ideológicas e políticas autor e obra respondiam, e quais as redes de relacionamentos 

interpessoais, com suas respectivas balanças de perdas e ganhos profissionais, ecoavam 

no pensamento de Thales de Azevedo acerca da questão racial. 

Aproximando ainda mais a lupa, vemos que Les élites... é uma monografia de 

107 páginas (pouco mais de 200 páginas na versão em português), produzida em pouco 

mais de seis meses, cujo tema central é a situação das relações raciais na cidade de 

Salvador no ano de 1951. O livro advoga a ideia, cara à patrocinadora da obra, a Unesco, 

no âmbito do imediato pós-guerra, de que a Bahia era, naquele momento, um exemplo a 

ser seguido pelo mundo na busca de uma solução pacífica para a superação do problema 

do racismo no quadro das sociedades capitalistas, em especial pelos Estados Unidos e 

pela África do Sul, onde vigoravam os regimes do jim crow e do apartheid, 

respectivamente, e também pelos países do continente africano, onde o processo de 

descolonização avançava. Embora não negasse a existência de tensões e conflitos raciais, 

que aparecem bastante na etnografia de Thales, a representação da Bahia que Les élites... 

constrói é a de uma sociedade em que tais tensões e conflitos aparecem como sintomas 

de outro e mais significativo preconceito, o de classe, não sendo o preconceito racial mais 

que um efeito colateral menor do passado escravista recente. Sintomas esses, por sua vez, 

que o autor afirmava serem residuais e que tenderiam ao desaparecimento em breve, à 

medida que a sociedade baiana – de cujas “boas relações que liga[vam] socialmente os 

tipos raciais de origem europeia e africana que caracterizam seus habitantes”4 resultaria 

uma desejada tendência ao miscigenacionismo freyriano, na interpretação de Thales – 

fosse embranquecendo fenotipicamente e se desafricanizando culturalmente, e ao passo 

em que, paralelamente, a modernidade capitalista se afirmasse na Bahia, de preferência 

lenta e docemente, de modo que a competitividade social acentuada pelo industrialismo 

e pela urbanização aceleradas não agravassem um quadro tido como de tendência à plena 

assimilação racial, via homogeneização fenotípica e cultural da população.  

                                                 
4  AZEVEDO, 1955, p. 23. 
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Ocorre apenas que as evidências etnográficas coligidas por Thales no livro não 

corroboram esse quadro geral de desejada tendência à harmonia, de maneira que a leitura 

avança aos solavancos, uma vez que o trabalho etnográfico – que mostra que 

discriminações raciais persistiam mesmo entre as classes mais ricas; que a associação 

direta entre cor de pele mais clara e atividades de maior prestígio profissional não parecia 

ter data para acabar; que crenças preconceituosas associadas ao racismo científico 

estavam ainda vivas entre as camadas que se acreditavam brancas, entre outros exemplos 

– parece dizer o contrário. 

Notada por mais de um intérprete5 do livro, essa “ambiguidade” é cercada de 

controvérsia. Duramente criticado pela escola paulista capitaneada por Florestan 

Fernandes e Roger Bastide logo após o lançamento do livro, Thales atribui ao antropólogo 

suíço-americano Alfred Métraux, editor de Les élites... e então chefe da divisão de raça 

do Departamento de Sociologia da Unesco, a exclusão de dois capítulos que supostamente 

teriam dado ao volume um sentido diferente. Em 1959, no prefácio de outro livro seu, 

“Ensaios de Antropologia Social”, Thales afirma que a suposta exclusão 

não teria ocorrido, não houvesse desejado Métraux o tipo de apresentação indicado..., 

[isto é] um livro sobre uma situação, a das relações raciais e a da ascensão social das 

pessoas de cor em uma cidade brasileira, que servisse para mostrar a outros povos uma 

solução para o problema do convívio entre tipos étnicos diferentes.6  

 

A socióloga Maria Brandão, filha de Thales e intérprete de sua obra, afirma que 

“na verdade, o texto de Les élites é notoriamente ambíguo em todo o seu 

desenvolvimento”7, mas endossa a versão de Thales de que os tais dois artigos – sobretudo 

“Classes sociais e grupos de prestígio”, publicado em 1956, portanto, três anos após a 

edição em francês e um após a edição em português do livro – representam uma evolução 

de Thales “do quadro interpretativo de Donald Pierson” para “a ênfase no peso do 

preconceito e da discriminação raciais em si”8. Brandão, inclusive, inclui o ensaio na 

                                                 
5 Em resenha à segunda edição do livro, publicada em 1996, Andréa Rocha afirmou que “Embora não tenha 

sido objetivo do autor revelar preconceito racial na cidade de Salvador e sim demonstrar os diversos 

mecanismos de ascensão social e o uso destes mecanismos pelas chamadas "pessoas de cor", Azevedo 

termina, através de sua pesquisa, detectando um forte preconceito.” (ROCHA, 1997) Angela Figueiredo, 

ao citar a obra de Thales, afirma: “Azevedo observou que ‘a ascensão social dos escuros como indivíduos 

é frequente e fácil de verificar. Como grupo, no entanto, as pessoas de cor vêm ascendendo mais 

dificultosamente’” – uma constatação que, a meu ver, desautoriza a ideia de que a Bahia possa ser vista 

como exemplo a ser seguido por qualquer outra sociedade.” (FIGUEIREDO, 2004, p. 207) 
6 AZEVEDO, 1959, p. 9. 
7 BRANDÃO, 1996, p. 223. 
8 BRANDÃO, 1996, p. 221. 
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reedição do livro publicada pela Editora da Universidade Federal da Bahia em 1996, ano 

seguinte ao do falecimento de seu pai.   

Antonio Sérgio Guimarães, entretanto, duvida da informação de que um dos 

artigos supostamente excluídos de “As elites...” tenha sido “Classes sociais e grupos de 

prestígio”. No ensaio “Voltando a Thales de Azevedo: As Elites de Cor”9, Guimarães 

afirma que “não parece justo atribuir as limitações teóricas do livro a restrições 

editoriais”, observando que o ensaio em questão foi “publicado apenas em 1956 e 

trazendo cinco referências, do total de nove, a obras publicadas depois de 1954” – ou seja, 

um ano após a publicação da edição em francês do livro. Guimarães avalia que “As elites 

de cor (...) é uma monografia engajada com uma certa política racial e com um programa 

antirracista bem definido, encampado pela Unesco. Tratava-se de demonstrar a 

possibilidade empírica de convivência de raças e etnias diversas, com um mínimo de 

tensão e conflitos raciais”10, que, porém, “apresentava duas limitações de origem: 

primeiro, obrigava-se a ter um caráter mais monográfico que interpretativo; segundo, 

pretendia reforçar a ideia piersoniana da Bahia como sociedade aberta, em termos raciais, 

ela mesma inspirada em Freyre, em detrimento de evidências de preconceito e de 

sociedade fortemente estamental”11. Corroborando Brandão e Guimarães, Marcos Chor 

Maio, no ensaio “As Elites de Cor: Thales de Azevedo e o Projeto Unesco de Relações 

Raciais no Brasil”, afirma que “a pesquisa realizada por Thales de Azevedo evidencia 

que todas as pesquisas da Unesco, independentemente da região, revelaram o preconceito 

de cor e as desigualdades raciais no Brasil”, enfatizando mais a etnografia que “evidencia 

as desvantagens à ascensão social dos indivíduos não-brancos calcadas na cor, na 

educação e na riqueza”12 do que a teleologia da harmonia racial que Les élites... advoga. 

Mesmo reconhecendo os limites e contradições presentes em Les élites..., tanto 

Guimarães quanto Brandão deixam transparecer ao leitor mais atento a preocupação de 

enfatizar tratar-se de um ponto fora da curva, mas reiteram que o conjunto da obra de 

Thales de Azevedo se alinha ao grupo de textos e autores que mais cedo identificaram o 

racismo e contra ele militaram, denunciando sua existência e reprodução social no Brasil. 

Enxergo nesses textos o que me parece uma intenção subjacente de enaltecer ou reabilitar, 

postumamente, a obra e a imagem pública de Thales, situando-as, peremptoriamente, no 

                                                 
9 GUIMARÃES, 2009, p. 131-161. 
10 Idem, p. 145. 
11 Idem, p. 146. 
12 MAIO, 2017, p. 102. 
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campo antirracista: no de Brandão, ao afirmar que Thales “evolui para a ênfase no peso 

do preconceito e da discriminação raciais em si” nos ensaios supostamente excluídos da 

publicação pelo editor da Unesco; no de Guimarães, ao incluir Thales entre os supostos 

descobridores da existência de preconceito racial no Brasil: “A melhor síntese desse 

projeto [da Unesco sobre relações raciais no Brasil] está em dizer, como fez o próprio 

Thales de Azevedo, dezoito anos depois, que a constatação da existência do preconceito 

racial no Brasil fora uma de suas mais importantes descobertas”13 – afirmação que me 

parece exagerada.  

A agenda de enaltecimento ou polimento póstumos da memória de Thales 

enquanto intelectual não encontra eco nesta tese, sem nenhum desrespeito ou demérito ao 

já suficientemente reconhecido médico, professor e pioneiro do campo educacional 

baiano. Não me parece que a obra de Thales de Azevedo possa ganhar ou perder em 

importância quanto maior ou menor seja sua aproximação com as alas mais ou menos 

antirracistas do campo das ciências sociais, seja em seu próprio tempo, seja atualmente. 

Tampouco me parece necessário discutir se foi Thales ou qualquer outro autor ou projeto 

de pesquisas quem constatou ou descobriu a “existência do preconceito racial no Brasil”: 

parece-me suficientemente evidente que o principal livro de Thales, ao apresentar 

etnograficamente diversos exemplos da candente tensão racial baiana, estava 

contribuindo para que se possa, mesmo ainda hoje, rastrear e colocar em xeque, ainda que 

a contrapelo da tese que ele mesmo sustentava, a ideia de que a Bahia e o Brasil fossem 

ou tendessem a ser uma sociedade racialmente harmônica. Bem mais produtivo pareceu-

me tomar as “ambiguidades” apontadas por Brandão e as “limitações” observadas por 

Guimarães como um convite à pesquisa e reflexão sobre as circunstâncias e 

condicionantes em torno da produção do livro. 

Assim, a partir das fontes disponíveis, procurei encaminhar a discussão em três 

capítulos. No primeiro, abordo mais diretamente a produção do livro “Les élites de 

couleur” em si, buscando evidenciar e discutir os papeis intelectuais desempenhados por 

Thales e pelo editor Alfred Métraux naquele processo. Começo enfatizando o lugar de 

suposto paraíso do caldeamento de raças que o Brasil e a Bahia ocupavam no 

entendimento de agentes políticos e da intelectualidade internacional, expresso em 

declarações de figuras-chave da Unesco, como, por exemplo, seu primeiro diretor-geral, 

Julian Huxley, e seus dois chefes da seção de raça do Departamento de Ciências Sociais, 

                                                 
13 GUIMARÃES, 2009, p. 132. 
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o brasileiro Arthur Ramos e seu sucessor, Métraux – imagem essa, por sua vez, 

impulsionada pelo lobby do diplomata brasileiro Paulo de Berredo Carneiro, 

representante do Brasil no organismo, por mais visibilidade ao país na cena internacional. 

Em seguida, discuto a escolha de Thales de Azevedo pela Unesco para realizar a pesquisa 

que resultaria no livro, evidenciando a recomendação de Charles Wagley – com quem 

Thales já havia começado a trabalhar na Bahia, graças ao convênio entre o Estado e a 

Universidade Columbia – , a intenção inicial de Métraux de centralizar a pesquisa na 

Bahia e as pressões do campo intelectual brasileiro pela inclusão de outras praças, bem 

como as estratégias de acomodação das mesmas pelo antropólogo suíço-americano, num 

processo que possibilitou ampliar o alcance geográfico e incluir novos atores, 

principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, no que ficaria conhecido como “projeto 

Unesco” sobre relações raciais no Brasil. Sobre esses assuntos, o diálogo com Marcos 

Chor Maio, que já analisou o mesmo conjunto de fontes, será imperioso, já que 

problematizo a aparente unidade com que o campo das ciências sociais brasileiro costuma 

tratar aquele projeto, enfatizando sua heterogeneidade metodológica e, principalmente, a 

estratégia de Métraux de conceder maior autonomia, porém menor visibilidade, aos 

pesquisadores de Rio e São Paulo, para, em compensação, manter-se no controle das 

pesquisas conduzidas na Bahia por Wagley e, sobretudo, por Thales. Em seguida, procedo 

a uma recensão do flagrante abandono do Brasil pela propaganda da Unesco no tocante à 

questão racial, ainda nos anos 1950, na medida em que as pesquisas no Rio e em São 

Paulo começaram a apresentar resultados que contradiziam as expectativas iniciais do 

organismo internacional – resultados esses que seriam deliberadamente ocultados do 

público internacional pela Unesco, na medida em que a instituição não providencia as 

traduções e publicações no exterior dos trabalhos de Costa Pinto e Bastide & Florestan, 

ao passo que publica, a toque de caixa, as monografias de Thales, em francês, e de Wagley 

e seus orientandos, em francês e inglês. Por fim, recupero algumas das críticas da escola 

paulista à leitura da questão racial brasileira proposta por Pierson, que Thales ecoa em 

Les élites..., e problematizo certa leitura “sãopaulocêntrica”, hegemonizada na 

historiografia sobre o projeto Unesco, de que a oposição entre as interpretações da questão 

racial por Bastide & Florestan e por Pierson e Thales se explica pela disparidade dos 

estágios de industrialização e urbanização de São Paulo e Salvador no princípio dos anos 

1950. Nesse sentido, o exame das fontes indica que pesaram bem mais as agendas 

ideológicas, políticas e científicas que presidiam cada uma daquelas empreitadas de 

etnografia e análise, o que certamente impediu a problematização do senso comum 
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intelectual de que as relações raciais na Bahia eram ou tendiam à harmonia porque a 

Bahia era mais atrasada. Encerro o capítulo com uma reveladora carta em que Thales 

confessa a Pierson que, em sua opinião, os trabalhos patrocinados pela Unesco em São 

Paulo e Rio respondiam melhor à problemática racial do que o dele próprio, e que, 

intimamente, ele cultivava o desejo de “refazer melhor” a pesquisa que resultara em Les 

élites.... As principais fontes analisadas nesse capítulo são a documentação dos arquivos 

da Unesco, em Paris, sobre os projetos relacionados à temática racial – que contém 

memorandos, anteprojetos e correspondências do período entre 1948 e 1955, 

aproximadamente, inclusive as cartas trocadas entre Métraux e Thales no processo de 

produção e publicação do livro; e todas as edições em inglês do periódico oficial do 

organismo internacional, o Unesco Courier, entre 1948 e 1963 (ano da morte de Métraux), 

disponíveis para consulta online, que permitem analisar como a questão racial, 

especialmente no tocante ao Brasil, aparece e desaparece no discurso oficial da 

instituição.  

No segundo capítulo, busco traçar um perfil da trajetória profissional, ideológica 

e intelectual de Thales de Azevedo, recuando aos anos 1940, de modo a entender melhor 

as condicionantes do pensamento do antropólogo baiano no momento em que foi 

contratado pela Unesco. Encontra-se nas fontes um intelectual em franca transição de um 

pensamento antropológico fortemente atravessado pela biologia, forjado na tradicional 

Faculdade de Medicina da Bahia, um dos berços do chamado racismo científico no Brasil, 

para uma antropologia social que, no tocante à questão racial, mostra-se fortemente 

influenciada por Gilberto Freyre, Arthur Ramos e Donald Pierson. A significativa 

influência do trabalho de Pierson em Les élites... me levou a fazer uma digressão nesse 

capítulo, em que dedico duas das seis partes a examinar a construção, por Pierson, da 

ideia de que a Bahia era uma “sociedade multi-racial de classes”, enfatizando, por um 

lado, os compromissos do sociólogo da Universidade de Chicago com as elites baianas, 

cuja acolhida calorosa e solícita logo se converte em uma espécie de tutela tácita a seu 

trabalho de campo, e, por outro, a interlocução com seu orientador, Robert Park, e suas 

estratégias de inserção e hegemonização no campo das ciências sociais no Brasil, 

contando inclusive com apoio financeiro do governo norte-americano. Retornando a 

Thales, discuto, em seguida, as implicações que sua leitura de mundo francamente 

católica teve em sua interpretação da questão racial, evidenciando os nexos entre sua 

atuação militante, nos anos 1940, na Ação Católica do Brasil na Bahia – braço de ação 

social e política da igreja através de seus fiéis, expressamente comprometido com o 
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combate à ascensão do discurso comunista – e a preocupação com a aproximação entre o 

discurso antirracista e leituras marxistas e comunistas de sociedade. Por fim, procuro 

discutir como essas três facetas – a da antropologia física, a sócio-antropológica e a 

católico-anticomunista – confluem na abordagem de Thales sobre a questão racial em 

“Povoamento da Cidade do Salvador”, livro de 1949 aclamado pela intelectualidade local, 

que ajuda a chancelar a indicação de Thales à Unesco pelo então amigo recente Charles 

Wagley. As principais fontes analisadas nesse capítulo são a documentação funcional de 

Thales de Azevedo, recolhida ao arquivo da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

da UFBA, em Salvador; livros e panfletos encontrados na biblioteca pessoal de Thales, 

parcialmente doada à biblioteca pública estadual que leva seu nome, na capital baiana; o 

texto e os elementos paratextuais de “Povoamento...”; e alguns itens da correspondência 

entre Thales e Charles Wagley. Também analiso a documentação do Fundo Donald 

Pierson, do Arquivo Edgard Leuenroth, da Unicamp, sobre a pesquisa do sociólogo norte-

americano na Bahia: correspondências com orientadores, interlocutores de pesquisa e 

editores, relatórios contendo impressões do trabalho de campo e excertos da fortuna 

crítica de seu livro “Brancos e Pretos na Bahia” em jornais brasileiros. 

O terceiro capítulo concentra-se em entender a atuação de Thales nos interstícios 

do convênio Columbia University-Estado da Bahia, projeto de pesquisas sociais 

patrocinado pelo governo baiano que viabilizou a vinda de pesquisadores norte-

americanos ao Estado sob a coordenação intelectual de Charles Wagley e executiva de 

Thales de Azevedo – haja vista o fato de Thales ter produzido Les élites... precisamente 

no mesmo momento em que atuava naquele convênio. De saída, evidencio o papel do 

relacionamento antigo entre Thales e o então secretário de educação e saúde Anísio 

Teixeira, desde os tempos do tradicional Colégio dos Jesuítas (rebatizado de Colégio 

Antônio Vieira), na projeção da carreira do antropólogo baiano. De passagem, discuto a 

importância dada por Anísio à cooperação científico-tecnológica com os norte-

americanos, bem como aos auspícios civilizatórios e claramente anticomunistas da 

Universidade norte-americana naquele relacionamento. Discuto, em seguida, os nexos 

entre a leitura de Thales acerca da questão racial e a mentalidade modernizadora-

conservadora hegemônica entre as elites baianas no final dos anos 1940 e início dos anos 

1950, cotejando a argumentação do antropólogo baiano com a agenda política do 

governador Octavio Mangabeira, principal liderança política baiana daquele período. 

Passo, então, a tratar mais detidamente do relacionamento entre Thales de Azevedo e 

Charles Wagley, alongando-me, deliberadamente, na discussão sobre o alinhamento do 
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antropólogo, mentor e amigo de Thales, com a agenda ideológica norte-americana da 

primeira fase da Guerra Fria. Entender o papel desempenhado por Thales no convênio 

Columbia-Estado da Bahia pareceu-me de suma relevância: primeiro, porque nos permite 

enxergá-lo em ação justamente no ano que produzia Les élites..., em especial em contato 

com Wagley, seu principal interlocutor, que lhe prefaciaria o livro encomendado pela 

Unesco; segundo, por nos permitir observar como o background anticomunista de Thales, 

originalmente de motivação católica, desemboca em uma franca adesão à agenda 

anticomunista norte-americana do princípio da Guerra Fria, e, por conseguinte, ao modo 

de vida e sociedade norte-americanos, já a partir de sua primeira visita àquele país, em 

1952. Vemos, em seguida, o antropólogo baiano tornar-se um verdadeiro apologeta da 

arquitetura social norte-americana: benquisto e recomendado pelos amigos Wagley e 

Marvin Harris, de Columbia, Thales ganha algum prestígio nos Estados Unidos ao longo 

das décadas de 1950 e 1960, período em que se presta, com frequência, a defender a 

agenda político-ideológica norte-americana para o público baiano, em artigos no jornal A 

Tarde. O capítulo se encerra com um breve salto pelas décadas de 1960 e 1970, sugerindo 

que a ascensão da interpretação sobre as relações raciais no Brasil proposta por Florestan 

Fernandes, no campo das ciências sociais, no Brasil, mas principalmente nos Estados 

Unidos, termina por relegar à obsolescência a tese da Unesco assinada por Thales. 

Paralelamente, o esgarçamento da relação entre Thales e a ditadura militar brasileira – 

cuja ascensão pela via autoritária ele, a princípio, apoiara, mas que, posteriormente, não 

lhe seria pródiga, ao fechar o Instituto de Ciências Sociais criado por ele e dirigido por 

sua filha, em 1965, e ao conduzir, com mão-de-ferro, uma reforma universitária que, entre 

outras medidas, acabaria com a figura do “catedrático”, posição da qual Thales tanto se 

orgulhava de ocupar, compelindo-o à aposentadoria. Era esse o contexto em que Thales 

publicaria “Democracia Racial: ideologia e realidade” em 1975, sua última contribuição 

ao debate sobre a questão racial brasileira, que analiso estabelecendo pontos de contraste 

com Les élites..., visando dar fecho à inquietação inicial que provocou este trabalho. As 

principais fontes analisadas nesse capítulo são uma parte da correspondência de Anísio 

Teixeira, no acervo do educador baiano custodiado pela Fundação Getúlio Vargas, 

acessível online; discursos e relatórios de gestão de Octavio Mangabeira publicados em 

pequenos volumes pela imprensa oficial baiana; a documentação sobre o convênio 

Columbia – Estado da Bahia no arquivo da Universidade Columbia, em Nova York; e a 

correspondência entre Thales e Charles Wagley, encontrada em uma pasta no acervo do 

antropólogo Marvin Harris, bem como a documentação que pertenceu ao próprio Harris, 
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ambas no National Anthropological Archives da Smithsonian Institution, em Washington 

D.C.. Também analiso alguma documentação encontrada nas pastas do Consulado dos 

Estados Unidos em Salvador entre 1948 e 1952, no National Archives americano em 

Washington, e alguma documentação sobre a atuação da Fundação Ford no Brasil no 

arquivo da Fundação Rockefeller, em Sleepy Hollow, Nova York, além de documentos 

avulsos de órgãos governamentais norte-americanos disponibilizados na internet. 

Ademais, ao longo dos três capítulos que compõem esta tese, aparecem como fontes os 

livros e os artigos publicados por Thales na imprensa, em especial os do jornal A Tarde, 

consultados no acervo do jornal na Biblioteca Pública dos Barris, no acervo "Revisitando 

o Programa de Pesquisas Sociais Estado da Bahia - Colúmbia University” do Museu 

Pedagógico da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e no site sobre o antropólogo 

baiano mantido por sua família – que, a propósito, facilitou-me também, através de minha 

orientadora, algumas cartas trocadas entre Thales e Wagley a partir do final dos anos 1960 

até praticamente o fim da vida dos dois, pelo que agradeço. 

Os examinadores desta tese certamente notarão que nem sempre Thales de 

Azevedo será o protagonista dos eventos narrados. A estratégia é proposital, afinal, a 

proposta aqui não é fazer um relato biográfico, mas sim o exame de uma questão 

específica – o tema das relações raciais – na trajetória intelectual de um dos principais 

autores brasileiros a tratar do assunto no século XX. Nesse sentido, se a trajetória de 

Thales é, sem dúvida, o fio condutor da narrativa, pareceu-me também importante 

levantar discussões acerca do pensamento, das práticas e das agendas políticas e 

ideológicas de outros atores sociais e/ou instituições diretamente ligados a ele em certos 

momentos de sua trajetória, de modo a circunscrever com a maior riqueza de nuances 

possível o tema das relações raciais, bem como evitar hipertrofiar o protagonismo de um 

personagem principal que aparece, muitas vezes, secundarizado, intelectualmente, por 

seus pares.  

Do ponto de vista teórico, apoio-me nas reflexões de autores como Raymond 

Williams14, Pierre Bourdieu15, Sérgio Miceli16 e Heloísa Pontes17 para explicar minha 

escolha por compreender o percurso intelectual de Thales de Azevedo não como uma 

                                                 
14 The Bloomsbury Fraction, 1980. 
15 O Poder Simbólico, 1989; O Ponto de Vista do Autor, 1996; A ilusão biográfica, 1998; Homo 

Academicus, 2013. 
16 Intelectuais à Brasileira, 2001. 
17 Por uma Sociologia do Mundo Intelectual, 1991; Círculos de Intelectuais e experiência social, 1996; 

Antropologia e história social da cultura: etnografia e fontes, 2010. 
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narrativa intelectual grandiloquente, mas enquanto produto de um jogo ou intercâmbio de 

capitais provenientes dos diversos campos em que ele atuou ao longo da vida. Jogo este 

que teve, como resultado, a construção ou reforço de certas visões de mundo – aferidas, 

nesse caso, através das representações produzidas por ele acerca da questão racial na 

Bahia e no Brasil – que se pretenderam hegemônicas, atendendo à utilidade e/ou ao poder 

que proporcionariam às classes e/ou frações de classes pelas quais o antropólogo baiano 

transitou ao longo da vida profissional. Procurei, assim, recusar uma espécie de 

autoconsciência ou de pleno controle do indivíduo sobre a própria biografia, evitando que 

a vida do personagem escolhido fosse entendida como uma trajetória unívoca, linear e 

coerente, tomando também o cuidado de não hipertrofiar o olhar para os aspectos 

sociológicos, evitando, assim, que o indivíduo aparecesse como mera consequência 

lógica de dinâmicas de força pré-determinadas nos fluxos dos campos em que atuam e do 

exercício de seus respectivos habitus.18  

Busquei também colocar-me em diálogo com a produção recente de trabalhos 

sobre trajetórias biográficas nos campos da antropologia e da história social19, que têm 

mostrado que é possível acolher as contribuições da sociologia sem sucumbir a uma 

espécie de “essencialismo sociológico”, conforme descrito acima. Daniela Manica, no 

artigo em que discute os usos possíveis das narrativas autobiográficas do médico e 

cientista Elsimar Coutinho20, ilumina essa questão de maneira, a meu ver, inspiradora. 

Após apresentar a crítica de Pierre Bourdieu às abordagens psicológicas e/ou centradas 

na noção de “ilusão biográfica”21, ela se pergunta: “Mas como seria essa objetividade 

almejada por Bourdieu ao substituir a ilusão biográfica pela multiplicidade de aspectos 

sociológicos em jogo em uma trajetória?”22 E, em seguida, argumenta: 

Penso na tentativa de estabelecer uma relação entre o individual e o social menos como 

a reificação da dicotomia indivíduo/sociedade e mais como uma forma de perceber que 

a trajetória de uma pessoa como Elsimar Coutinho – ao permitir pensar relações, 

contextos e estruturas sociais, jogos de poder ou a criação de artefatos e argumentos 

científicos que circulam por várias esferas sociais – demonstra que todas essas 

dimensões e relações compõem a própria pessoa. Se, por um lado, o enfoque sobre 

uma trajetória envolvida em questões polêmicas como a da contracepção – seus embates 

e empreitadas científicas – traz à tona uma série de impasses, por outro permite também 

                                                 
18 BOURDIEU e ORTIZ (ORG.), 1983. 
19 Recordo aqui, entre outros, recentemente trabalhos sobre trajetórias individuais de Luiz Gustavo Freitas 

Rossi, sobre Edison Carneiro (2011); Isabela Oliveira Pereira da Silva, sobre Donald Pierson (2012); Suely 

Kofes, sobre Consuelo Caiado (2001); Daniela Manica, sobre Elsimar Coutinho (in: Kofes & Manica, 

2015); Laura de Oliveira, sobre Gumercindo Dória (2015). 
20  Refiro-me ao livro “Autobiografias, memórias e a narrativa biográfica de um cientista”, do livro Vida & 

Grafias (2015, p. 40-72), que organiza junto com Suely Kofes. 
21 BOURDIEU, 1998. 
22 KOFES e MANICA, 2015, p. 45. 
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perceber os diversos aspectos em jogo na constituição de um campo científico, um 

mercado farmacêutico ou uma narrativa biográfica.23 

 

Tecer os nexos entre uma trajetória intelectual e o universo de questões e agendas 

que lhe são pertinentes é também preocupação de Luiz Gustavo Freitas Rossi, que, em 

sua tese sobre a trajetória intelectual de Edison Carneiro, explica que  

ainda que não seja minha intenção realizar uma biografia (...), tampouco uma 

interpretação da totalidade de suas realizações, para se entender muitos dos dilemas que 

marcaram sua trajetória intelectual, é necessário lidar com uma série de coordenadas 

biográficas que iluminem esta vida como um todo. Busquei, neste sentido, construir o 

trabalho de modo que as ideias e a atuação de Carneiro não aparecessem desarticuladas 

de outros tipos de experiências sociais e mesmo familiares que desempenharam papéis 

decisivos na forma como o autor percebeu e apreendeu o mundo social. (ROSSI, 2011, 

p. 39) 

 

Tentei fazer algo semelhante em minha pesquisa sobre Thales de Azevedo. Ao 

tempo em que procurei recusar qualquer tom elegíaco ou grandiloquente – sob pena de 

se produzir mais uma narrativa hagiográfica, como habitualmente se costuma praticar 

entre os círculos mais tradicionalistas da chamada intelectualidade baiana –, tampouco vi 

rendimento analítico na despersonalização da figura humana de Thales, submetendo-a a 

uma racionalidade sociológica que, preocupada em ser científica, não conseguisse ser 

mais do que canhestra, porque demasiado estrita: capaz, por um lado, de extrair dos 

relatos sobre uma trajetória informações para a montagem de mapas de relacionamentos 

e aferições de tráficos de capital entre campos, ao passo que incapaz de interpretar essa 

massa de dados com um olhar que enxergasse mais do que jogos frios cujas finalidades 

últimas – de resto, autoritariamente pressupostas pelo pesquisador – fossem sempre o 

prestígio, a hegemonia, o poder no interior de um ou mais campos. Em vez disso, minha 

tarefa de pesquisa foi mapear e problematizar a "imaginação histórica"24 de um ator social 

determinado, inserido em relações de escala25 interpessoal e interinstitucional que se 

materializam no modo como esse ator aborda a questão racial baiana e brasileira, 

observado, mais detidamente, em sua principal obra sobre esse tema e nos contextos – 

social, político, intelectual, acadêmico, religioso – dos quais ela resulta. Evidentemente, 

não teria sido possível realizar esta tese se o objeto fosse Thales de Azevedo, a pessoa, 

em sua totalidade e complexidade – por isso, repito, foi necessário definir um recorte 

temporal e temático mais preciso, em que as nuances da personalidade e da carreira 

                                                 
23 KOFES e MANICA, 2015, p. 46, grifo meu. 
24 COMAROFF e COMAROFF, 1992. 
25 STRATHERN, 2014, p. 289. 



15 

 

profissional de Thales aparecessem submetidas à questão de interesse desta pesquisa, 

evitando desvios pela perigosa polifonia temática e pela imensurável rede de 

relacionamentos de sua trajetória, sob o risco de resultar em um trabalho que, por carecer 

de foco, não chegasse a acrescentar nada de mais específico ao campo em que se insere – 

ou que, pior, contribuísse para a reprodução de uma leitura laudatória acerca de um 

personagem já suficientemente celebrado por sua família e pelos círculos intelectuais 

protagonizados por seus amigos, admiradores, confrades e seus respectivos 

descendentes26. 

Convém, finalmente, sugerir sumariamente alguns endereçamentos à leitura, de 

modo que os pesquisadores que cheguem até esta tese possam identificar, entremeadas à 

narrativa, algumas contribuições relevantes a importantes debates em curso nos campos 

da história das ciências sociais no Brasil, da história social da Bahia e da história das 

relações entre Brasil e Estados Unidos no período da Guerra Fria. No tocante ao primeiro, 

acredito que esta tese contribui para o aprofundamento  do debate sobre o papel do projeto 

Unesco na consolidação das ciências sociais enquanto campo de pesquisa no Brasil, tendo 

em vista a forte agenda político-ideológica, em detrimento da científica, que presidiu um 

conjunto de estudos que resultou na edulcoração da situação racial baiana e em sua 

instrumentalização para fins de propaganda antirracista de alcance internacional, e no 

aparente negligenciamento dos resultados da pesquisa que apontavam o caráter não 

harmônico do contexto racial brasileiro – variáveis às quais o campo, talvez preocupado 

em repisar a relevância política daquela ação da Unesco em sua escala global, não 

costuma dar o devido tratamento crítico. Ainda no tocante ao recenseamento das relações 

com atores e instituições internacionais nos primeiros anos da configuração do campo 

sócio antropológico brasileiro, também suponho serem contribuições importantes as 

informações sobre o modus operandi político-ideológico do convênio entre o Estado da 

Bahia e a Universidade Columbia para a realização de pesquisas sociais no princípio dos 

anos 1950, haja vista a relevância daquela iniciativa para a expansão desse campo de 

estudos do eixo sudeste para o nordeste, especialmente para a Bahia. Nesse sentido, a 

atuação de Thales de Azevedo ajuda a entrever um modelo aparentemente “híbrido” entre 

as iniciativas pioneiras da primeira metade do século XX27 verificadas no Rio de Janeiro 

                                                 
26 Ver BRANDÃO (2005), BRITO (1996), AZEVEDO, P.O. (2015), CONSORTE (1996). Em novembro 

de 2015, a Academia de Letras da Bahia realizou o seminário “Relendo Thales de Azevedo", do qual 

participei com uma contribuição sobre a atividade jornalística do antropólogo baiano. 
27 Mobilizo aqui a distinção proposta por MICELI (2001). 
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– de perfil mais diretamente ligado à ação e ao interesse estatal – e em São Paulo – mais 

comprometidas com o estabelecimento de um campo mais rigorosamente acadêmico de 

pesquisas sociais –, uma vez que observaremos Thales jogando, simultaneamente, tanto 

o papel de agente político ligado ao Estado, quanto o de pesquisador universitário. 

Aos campos da história social baiana e da história das relações entre Brasil e 

Estados Unidos e Brasil e França no período da Guerra Fria, esta tese provavelmente 

interessará por permitir enxergar uma espécie de concertação, ora mais, ora menos 

explícita, entre atores das elites intelectuais e políticas locais e representantes de agendas 

políticas, científicas e institucionais internacionais, voltada à hegemonização de um 

discurso capitalista de modernidade, do qual a questão racial aparece como instrumento 

de uma conveniente retórica de “harmonia” aplicada à Bahia no século XX. Permite 

observar, ademais, os discursos de poderosas instituições locais – como a Igreja Católica 

e o governo baiano – operando em articulação aos de entidades internacionais – como a 

Unesco, a Universidade Columbia e, em última instância, o governo dos Estados Unidos 

–, numa resultante que amalgama diferentes anticomunismos, a exemplo do católico e do 

liberal norte-americano, e conjuga diferentes discursos de modernização, como o da 

fração modernizadora-conservadora da elite baiana e o preconizado pela agenda 

ideológica norte-americana no início da Guerra Fria. 
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Capítulo 1 – A Unesco e a “harmonia racial na Bahia” 

 

Acho que o que eu mais gosto aí [na Bahia] são essas ilhotas de vida tropical que 

sobrevivem nos bairros, essas paisagens de África ou Antilhas ao alcance da cidade 

[Salvador]. Também acredito que o que eu mais gosto na sua cidade natal é o sentimento tão 

vivo de escapar do tempo e encontrar-me à beira de um continente virgem. O passado colonial 

nunca deixou de me perseguir, embora eu não estivesse cego aos aspectos modernos e até 

muito modernos de certos bairros. Eu precisaria de mais tempo do que tenho para analisar 

essas memórias, infelizmente, nesta vida agitada que eu levo. 

 
(Alfred Métraux, em carta a Thales de Azevedo, em 12 de agosto de 1954) 

 

 

1.1 Um “novo humanismo”  

 

A antropologia parecia envergonhada, no imediato pós Segunda Guerra Mundial, 

aos olhos do homem escolhido para coordenar o nascente programa de estudos sobre 

relações raciais da Unesco, o antropólogo africanista brasileiro Arthur Ramos. 

Envergonhada e em dívida com a humanidade: na leitura de Ramos,  

nenhuma outra Ciência fo[ra] tão desviada de seus verdadeiros fins. Em seu nome, 

nações inteiras recorreram ao conflito, para defender o falso ideal da supremacia étnica. 

É, portanto, inteiramente natural que a antropologia, restaurada ao seu devido lugar e 

despida dos mitos nos quais esteve velada, deveria agora enviar sua mensagem científica 

ao mundo”28 

 

A afirmação aparece no parágrafo inicial de seu artigo intitulado “The race 

question and the Democratic World”, publicado na edição de 1 de novembro de 1949 – 

apenas um dia depois do falecimento de Ramos – do Unesco Courier 29, o periódico 

                                                 
28 “no other Science has been so deflected from its true ends. In its name, whole nations have resorted to 

conflict, to defend the false ideal of racial or ethnic supremacy. It is, therefore, entirely natural that 

anthropology, restored to its proper place and stripped of the myths in which it had been veiled, should now 

deliver its scientific message to the world” (RAMOS, The Question of Race and the Democratic World, 

Unesco Courier, nov.1949, p. 14) 

29 Edgardo Krebs, no artigo “Popularizing Anthropology, Combating Racism: Alfred Métraux at Unesco 

Courier”, afirma que “nada comunica melhor a ambição vertiginosa e vulcânica que caracterizou a primeira 

década da história da UNESCO do que o registro jornalístico de suas atividades refletidas nas páginas do 

Courier. (...) Se os primeiros anos da UNESCO se caracterizam pelo idealismo e pelo ativismo de uma série 

notável de cientistas, escritores, artistas e intelectuais de diferentes países e culturas, o Courier era seu 

espelho perfeito ". (“Nothing communicates better the dizzying, volcanic ambition that characterized the 

first decade of UNESCO’s history than the journalistic record of its activities reflected on the pages of the 

Courier. (...)If UNESCO’s first years were characterized by the idealism and activism of a remarkable array 

of scientists, writers, artists and intellectuals from diferente countries and cultures, the Courier was its 

perfect mirror.”) (Popularizing Anthropology, Combating Racism: Alfred Métraux at Unesco Courier, 

2016, p. 37-38) 
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mensal de debate intelectual, divulgação científica e propaganda ideológica editado e 

distribuído pela instituição na maior parte de seus países-membros. 

Trata-se de um brevíssimo texto, que não chegava a ocupar uma página inteira do 

jornal, em que Ramos sintetizava as premissas centrais que norteariam, a partir do ano 

seguinte, um conjunto de ações que envolveriam o fomento à educação e a vulgarização 

científica e artístico-cultural que a Unesco se comprometera a encampar, com o objetivo 

de combater a propagação da mentalidade racista e suas formas de expressão – esforços 

esses lastreados em iniciativas próprias de pesquisa socioantropológica orientadas para a 

obtenção de uma compreensão que se desejava científica do problema, em diferentes 

partes do mundo. Ramos estabelecia ali os pilares da atuação da Unesco no enfrentamento 

da “questão racial”: assentada em uma noção de “antropologia aplicada” – preocupada, 

em sua interpretação, não mais somente com garantir “melhor tratamento aos povos 

colonizados”, mas com afirmar uma “atitude normativa”, porquanto engajada na “tarefa 

mais abrangente de analisar e ajustar as relações humanas”30 –, a Unesco definia para si 

a tarefa de empreender, nas palavras de Ramos, uma “batalha ideológica”, “tão importante 

                                                 
30 “more far-reaching task of analyzing a and adjusting human relations” (RAMOS, The Question of Race 

and the Democratic World, Unesco Courier, nov.1949, p. 14) 

Figura 1 - Texto de Arthur Ramos, no Unesco Courier de novembro de 1949. 
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quanto a batalha militar travada por exércitos”. Uma batalha cujo triunfo, acreditava, se 

daria na medida em que lograsse “corrigir cientificamente” o “odioso quadro mental” da 

“falsa filosofia da supremacia racial”31. 

Ramos procurava inscrever, assim, a missão da Unesco numa espécie de cadeia 

histórica de uma racionalidade universalista que, em seu entendimento, remontava a 

“certos políticos e generais de tempos antigos, como Alexandre, o Grande, que inclusive 

advogavam o intercasamento entre os conquistadores gregos e os bárbaros”32, e ao 

“humanismo cristão” que pregava “a doutrina da igualdade fundamental entre todos os 

seres humanos”33. A serem superadas apareciam a antiga “mitologia da desigualdade e da 

superioridade racial”, ancorada na filosofia de Aristóteles – que, ao classificar os povos 

entre dominadores e escravizados, estabelecera que “algumas raças estavam destinadas a 

mandar, outras, a obedecer” – , por sua vez atualizada, contemporaneamente, no 

“racialismo (...) resultado direto da Europeização e do imperialismo”34, de cuja 

supremacia “econômica e cultural” resultaria “35um sentimento de ‘etnocentrismo’, (...) 

racionalizado em termos biológicos de superioridade racial”. Nesse sentido, Ramos 

listava mais adiante algumas experiências concretas, um tanto à guisa de entrever 

caminhos supostamente exemplares a serem seguidos: a “indirect rule” britânica, modus 

operandi colonial que ele acreditava salvaguardar os chamados povos ‘primitivos’ contra 

as várias tentativas de impor-lhes sumariamente os métodos das nações dominantes”36 37; 

                                                 
31 “One cause of the recent war was a conftict between racial castes, brought about by a false philosophy 

of racial supremacy. The first task, then, will be to correct this odious frame of mind scientifically” 

(RAMOS, The Question of Race and the Democratic World, Unesco Courier, nov.1949, p. 14) 
32 “certain politicians and generals of ancient times like Alexander the Great, who even advocated 

intermarriage between the conquering Greeks and the barbarians” (Ibidem). 
33 “the doctrine of the fundamental equality of all human beings” (Ibidem). 
34  “racialism is a direct result of Europeanization and imperialism” (Ibidem). 
35 “a feeling of ‘ethnocentricity’, (...) rationalized in biological terms of racial supremacy” (Ibidem). 
36 “steps for safe-guarding so-called ‘primitive’ peoples against the various attempts summarily to impose 

on them the methods of the ruler nations” (Ibidem). 
37 Conceituando criticamente a noção de “indirect rule” (dominação indireta), Mahmoud Mamdani afirma: 

“A indirect rule veio a ser o modo de dominar um campesinado "livre". Aqui, a terra continuou sendo uma 

possessão comum – "costumeira". O mercado estava restrito aos produtos do trabalho, apenas 

marginalmenteincorporando marginalmente a terra ou o próprio trabalho. As comunidades camponesas 

foram reproduzidas no contexto de uma autonomia espacial e institucional. A liderança tribal foi 

reconstituída seletivamente como a hierarquia do estado local, ou recém-imposta, onde nenhuma existia, 

como em "sociedades sem estado". Aqui, a desigualdade política acompanhou a desigualdade civil. Ambas 

foram fundamentadas em um dualismo legal. Junto com a lei recebida, foi implementada uma lei 

consuetudinária que regulava as relações não mercantis, na terra, nos assuntos pessoais (familiares) e na 

comunidade. Para a população sujeita de nativos, o governo indireto significava um método de despotismo 

descentralizado". (“indirect rule came to be the mode of domination oyer a "free" peasantry. Here, land 

rermained a communal – “customary”  possession. The market was restricted to the products of labor, only 

marginally incorporating land or labor itself. Peasant communities were reproduced within the context of a 

spatial and institutional autonomy. The tribal leadership was either selectively reconstituted as the hierarchy 

of the local state or freshly imposed where none had existed, as in "stateless societies". Here political 



20 

 

políticas de proteção dos esquimós, do governo dinamarquês, e dos povos indígenas, do 

governo dos Estados Unidos; e o Serviço de Proteção aos Índios do Brasil, que, 

“sobretudo através de seu porta-voz autorizado, o General Rondon, lutou por uma política 

de cooperação cordial e pacífica com as massas nativas”, cujos “resultados têm sido 

altamente encorajadores”38. E concluía: “Este é o novo humanismo que todos nós 

esperamos que vá triunfar no mundo no pós-guerra”39. Um humanismo, portanto, 

claramente assimilacionista: para Ramos, o lugar “ainda não encontrado” da antropologia 

no Departamento de Ciências Sociais da Unesco, era o de integrar “os chamados povos 

primitivos ou o atrasados, o oprimido ou marginalizado povo que ainda não teve acesso 

aos benefícios da civilização”, como escrevera o antropólogo em uma nota na edição de 

agosto do periódico da Unesco40. 

Arthur Ramos morreria precocemente, em outubro de 1949, após ter estado apenas 

pouco mais de dois meses à frente do cargo na Unesco, sem deixar completamente 

finalizados nem os marcos epistemológicos, nem as metas concretas daquele ambicioso 

projeto, a um só tempo antropológico, político e, retoricamente, missionário. A 

continuação dessa tarefa seria herdada por seu sucessor, o antropólogo suíço-americano 

Alfred Métraux, que aceita, em abril de 1950, o convite para suceder Ramos. Não, porém, 

sem antes ter hesitado: Métraux, provavelmente, entreviu quão difícil seria conduzir as 

tratativas – que, afinal, se mostrariam confusas, e de resultados inconclusivos – em torno 

da redação de uma Declaração sobre a Raça da Unesco, um alentado marco científico da 

questão41. Entre 1950 e 1951, ele lideraria uma série de discussões acaloradas entre, de 

                                                 
inequality went alongside civil inequality. Both were grounded in a legal dualism. Alongside received law 

was implemented a customary law that regulated non market relations, in land, in personal (family) and in 

community affairs. For the subject population of natives, indirect rule signified a methd of decentralized 

despotism.”) (MAMDANI, 1996, p. 17, grifo meu) 
38 “mainly through its authorized spokesman, General Rondon, has fought for a policy of cordial and 

peaceful cooperation with the native masses [which] results have been highly encouraging” (RAMOS, The 

Question of Race and the Democratic World, Unesco Courier, nov.1949, p. 14) 
39 “This is the new humanism we all the hope triumph in the post-war world” (Idem). É meu o grifo na 

citação em português. 
40 “the so-called primitive peoples or the backward, oppressed or “marginal” folk who have not yet received 

the benefits ofcivilization.” (RAMOS, The outlook for social science, Unesco Courier, ago.1949, p. 28) 

Essa fonte, bem como a atuação de Ramos à frente do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, já 

foram objeto de um artigo de Marcos Chor Maio (2004). 
41  Sobre o controvertido processo de redação das duas declarações sobre raça da Unesco – a primeira, 

publicada em 1950, a segunda, em 1952 –, a historiadora Michelle Brattain afirma que “Embora a 

declaração final tenha sido claramente uma refutação de certo estilo de racismo científico, ela não foi o 

veemente repúdio do pensamento racial que os idealizadores da Unesco haviam imaginado inicialmente 

(“Although the final statement was clearly a rebuttal to a certain style of scientific racism, it was not the 

straightforward repudiation of racial thinking that UNESCO planners had initially envisioned.” 

(BRATTAIN, 2007, p. 1389) Ao fazer uma revisão crítica dos auspícios antirracistas da Unesco em 

confronto com interesses conflitantes nos campos político e científico, Brattain nos ajuda a ter uma ideia 
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um lado, antropólogos sociais – em geral, defensores da negação peremptória da 

correspondência entre atributos biológicos e capacidades ou traços comportamentais 

humanos – e, do outro, antropólogos físicos, geneticistas e biólogos, além da pressão 

política de poderosos estados-membros do organismo internacional, como os Estados 

Unidos. Desse choque, resultaria uma declaração final repleta de imprecisões e 

dubiedades, que deixava abertas brechas à sobrevivência das crenças na validade 

biológica da noção de raça e na correspondência entre genética e inteligência humana, e 

que, ademais, era de difícil compreensão para o leitor não-acadêmico42. Em suma: a 

Unesco já se havia imbuído da tarefa de combater política e cientificamente o racismo, 

quando se deu conta de que não possuía suficiente força política para apresentar ao mundo 

uma definição científica minimamente consensual, quanto menos universal, de conceitos 

fundamentais para aquela tarefa, como as noções de raça e de racismo. 

 

1.2 Em busca de um exemplo de harmonia racial 

 

Paralelamente, entretanto, Métraux se via “finalmente no centro de um laboratório 

de antropologia aplicada muito ativo”43, incumbido da tarefa de dar feição prática ao 

projeto que Ramos iniciara. Num artigo no International Social Sciences Bulletin – 

periódico científico “projetado para atuar como uma ponte entre especialistas de diversos 

                                                 
da posição em que Métraux se encontrava naquele processo: “Depois de receber comentários de cerca de 

sessenta acadêmicos, variando do ‘endosso entusiasmo à rejeição irônica ou cortante’, Métraux começou a 

cogitar que ‘o plano de criar um texto que pudesse reunir o consenso da maior parte dos cientistas não era 

uma utopia... que poderia ter o efeito oposto.” (“After receiving comments from nearly sixty scholars, 

ranging from ‘enthusiastic endorsement to sharp or ironical rejection,’ Métraux had begun to wonder 

whether ‘the plan to create a text which might rally the consensus of most scientists was not an utopia ... 

which might have the opposite effect.’ (Idem, p. 1402)  
42 Cfr. BRATTAIN (2007). 
43 “At UNESCO, and in Paris, Métraux was finally at the center of a very active laboratory of applied 

anthropology.” (KREBS, 2016, p. 36) A historiadora Chloé Maurel mostra que é a partir do fracasso da 

construção coletiva da Declaração sobre Raça da Unesco que Métraux toma a frente da condução da política 

antirracista da Unesco: “Métraux não é diretamente implicado na natureza problemática da primeira 

Declaração. Ele acredita, como Margaret Mead, que a incompetência de Ashley Montagu é responsável por 

seus muitos pontos fracos. Em compensação, Métraux rapidamente se encontraria envolvido em questões 

extra científicas, em relação à sua própria produção e à dos colegas cujos textos ele deve avaliar para a 

publicação pela UNESCO de uma série de livros sobre ‘a questão racial’” (“Métraux n’est pas directement 

mis en cause dans le caractère problématique de la première Déclaration. Il estime, comme Margaret Mead, 

que l’incompétence d’Ashley Montagu est responsable de ses nombreux points faibles. En revanche, 

Métraux se trouvera rapidement pris dans des enjeux extra-scientifiques, concernant sa propre production 

et celle de collègues dont il doit évaluer les textes en vue de la publication par l’UNESCO d’une série de 

livres sur « la question raciale»”) (MAUREL, 2017, p. 15). 



22 

 

países e a Unesco”44, editado pela própria organização, que reunia colaborações de 

importantes atores da comunidade científica internacional em diversas áreas do 

conhecimento – , Métraux sumariza, no segundo semestre de 1950, as discussões sobre a 

questão racial travadas na Conferência Geral da Unesco realizada em Florença, Itália, em 

dezembro de 1949. A premissa anunciada ali era que a “doutrina racial [era] o resultado 

de um sistema de pensamento fundamentalmente antirracional e est[ava] em flagrante 

conflito com as tradições humanistas inerentes à nossa civilização”45, e que, assim sendo, 

deveria ser combatida pela Unesco com o “estudo e coleta científica de materiais 

concernentes às questões de raça”, uma “ampla difusão da informação científica coletada” 

e “uma campanha educacional baseada nessa informação”.46  

No âmbito desse programa geral, deliberara-se, na mesma assembleia, pela 

realização, no Brasil, de “uma investigação piloto dos contatos entre raças ou grupos 

étnicos, com o objetivo de determinar os fatores econômicos, políticos, culturais e 

psicológicos, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis às relações harmoniosas entre raças 

ou entre grupos étnicos”47. A sugestão entusiasmada partira do chefe da delegação 

brasileira na Unesco: “O professor Paulo de Berredo Carneiro, do Brasil, propôs que seu 

país fosse escolhido, porque, disse ele, o Brasil era uma nação que devia sua evolução a 

uma fraternidade entre cidadãos negros, brancos e indígenas, ‘e nossa mistura racial está 

crescendo o tempo todo’”, conforme se lê em uma nota não assinada na edição de 

julho/agosto de 1950 do Unesco Courier48. A curtíssima nota informativa, de dois 

parágrafos apenas, que revela o tom da sugestão de Carneiro, aparece em um pequeno 

box inserido em meio à diagramação do artigo principal da página, intitulado “Scientific 

                                                 
44 Uma nota não assinada no Unesco Courier de novembro de 1949, na mesma página em que fora publicado 

o já citado artigo de Artur Ramos, definia o periódico como "designed to act as a link between specialists 

in different countries and Unesco" (Unesco Courier, nov.1949, p.14) 
45  “Racial doctrine is the outcome of a fundamentally anti-rational system of thought and is in glaring 

conflict with the humanist traditions inherent in our civilization” (MÉTRAUX, 1950, p. 384) 
46 “the Fourth Session of the Unesco General Conference adopted the following three resolutions for the 

1950 programme: “‘The Director-General is instructe: To study and collect scientific materials concerning 

questions of race; To give wide diffusion to the scientific information collected; To prepare an educational 

campaign based on this information.’” (Ibidem) 
47 “a pilot investigation of contacts between races or ethnic groups, with the aim of determining the 

economic, political, cultural and psychological factors, whether favourable or unfavourable to harmonious 

relations between races or between ethnic group” (Idem, p.388) 
48 “Professor Paulo de Berredo Carneiro, of Brazil, proposed that his country be chosen because, he said, 

Brazil was a nation which owed its evolution to a fraternity of black, white and Indian citizens, ‘and our 

racial mixture is increasing all the time’” (Unesco Courier, jul/ago 1950 p. 8) 
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Basis for Human Unity”, que anunciava a publicação da primeira versão da Declaração 

sobre Raça da Unesco, cujo texto integral vinha a seguir.49  

Naquela mesma edição, o Unesco Courier anunciava, na sessão do planejamento 

de atividades da instituição para o ano seguinte na área de ciências sociais, a realização 

de “estudos das tensões sociais” carreadas por “uma investigação dos contatos raciais no 

Brasil, para determinar os fatores que contribuem para relações raciais harmoniosas”50. 

Na edição de setembro, nova propaganda: na nota também não assinada intitulada 

“Estudo dos grupos étnicos irá ajudar a Unesco a lutar contra o preconceito racial”, lia-se 

que o  

Brasil é um dos poucos países que nunca conheceram aqueles sistemas de opressão legal 

praticados por brancos dominantes contra as massas escravas, conhecidos como “Leis 

Negras”. A abolição da escravidão, que criou graves problemas sociais nos Estados 

Unidos, foi efetivada no Brasil sem incidentes. O preconceito racial, causa de amargos 

conflitos em muitas partes do planeta, é tão leve que é frequentemente confundido com 

preconceito de classe. Qual é a razão para isso? É difícil encontrar uma resposta 

satisfatória. 51  

                                                 
49 Michelle Brattain afirma que “A declaração de 1950 recebeu ampla e positiva cobertura de imprensa 

internacional, com centenas de matérias, editoriais e programas de rádio, bem como menções proeminentes 

no noticiário, sermões, simpósios públicos e programas de televisão nort-americanos. Mas, na comunidade 

científica, a declaração causou uma tempestade de fogo.“ (“The 1950 statement received broad and positive 

international press coverage, with hundreds of stories, editorials, and radio features, as well as prominent 

mentions in American newsreels, sermons, public symposia, and television programs. But in the scientific 

community, the statement caused a firestorm.” (BRATTAIN, 2007, p. 1398) 
50 Nota não assinada no Unesco Courier de julho/agosto de 1950 anuncia “an investigation of race contacts 

in Brazil, to determine factors contributing to harmonious race relations” (Unesco Courier, jul/ago. 1950, 

p.5) 
51 A nota não assinada “Study of ethnic groups will help Unesco to fight racial prejudice” afirma: ““Brazil 

is one of the few countries which has never known those systems of legal oppression practised by ruling 

whites over the slave masses and known as the ‘Black Laws’. The abolition of slavery, which created such 
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Na conclusão, o texto reconhece: “Há muito mais do que interesse científico nessa 

iniciativa.”52 Era, de resto, corrente entre figuras do alto escalão da Unesco o 

entendimento de que, no Brasil, a discriminação racial fosse branda e/ou quase 

inexistente, porquanto exemplar ante o olhar internacional53. Já em 1948, o primeiro 

diretor-geral da Unesco, o biólogo Julian Huxley, afirmava ter visto com os próprios olhos 

“a quase ausência de qualquer barreira de cor num país como o Brasil” – o que, junto com 

outras experiências civilizatórias supostamente bem-sucedidas de populações tidas como 

inferiores (no Peru, Haiti, África Ocidental e Turquia), despertava nele uma “fé muito 

                                                 
grave social problems in the United States, was effected in Brazil without incident. Racial prejudice, cause 

of bitter conflict in so many parts of the earth, is so slight that it is frequently confused with class prejudice. 

What is the reason for this? It is difficult to find a satisfactory answer.” (Unesco Courier, set.1950, p.8) 
52 “There is much more than scientific interest in this undertaking.” (Unesco Courier, set.1950, p.8) 
53 Marcos Chor Maio (2004), afirma que “de fato, havia no interior da organização uma imagem positiva 

do país em matéria racial”. 

Figura 3 - Texto de Julian Huxley no Unesco Courier de novembro de 1948. 

Figura 2 - Nota sobre a pesquisa a ser realizada no Brasil, na edição de jul/ago 1950 do Unesco Courier.  
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real nos resultados que poderiam advir da genuína aplicação de princípios não 

discriminatórios”. 54 

Métraux também estava entre os que tomavam por verdadeiro esse viés 

comparatista e benfazejo, mas, a rigor, assimilacionista e etnocêntrico, na linha até então 

proposta pela Unesco. A ênfase arbitrária em determinados aspectos, como a suposta 

“efetivação sem incidentes” da abolição da escravidão no Brasil e a não vigência de 

legislação segregacionista – tomada como índice último da inexistência de amparo 

político e social a práticas racialistas, deliberadamente ocultando políticas oficiais 

racialistas do Estado brasileiro como, por exemplo, as migratórias, voltadas ao 

branqueamento da população do princípio do século XX – , somada à autoridade 

etnográfica lastreada pelo advento da visão com os próprios olhos, funcionavam como 

corolário de um entendimento corrente e mais profundamente arraigado no interior da 

Unesco, i.e., o de que “é bem sabido (...) que há uma diferença entre a atitude dos povos 

anglófonos e a dos povos mediterrâneos em relação às raças de cor”, como afirmava 

Métraux55. Nesse discurso, a América do Sul aparecia como lócus privilegiado de 

observação, entendida como “um continente onde, até poucos anos atrás ao menos, o 

sentimento racial não era fortemente desenvolvido e o antagonismo entre povos de 

diferentes cores estava longe de exibir o caráter brutal exemplificado por vários países 

anglófonos”56. O Brasil, por sua vez, oferecido entusiasmada e voluntariamente por sua 

própria diplomacia na plenária da Unesco – diplomacia talvez preocupada em granjear 

notoriedade, prestígio ou talvez somente apenas em reforçar a imagem de país cordial de 

que o Brasil já gozava no teatro das nações – surgia como candidato a laboratório ideal 

para produzir as evidências necessárias para a sustentação da retórica científica de uma 

tese que, segundo a documentação que pude examinar, estava por ser levada ao campo 

semipronta. É, nesse sentido, lapidar a questão retórica de Métraux: “Que argumento 

melhor pode ser oposto ao preconceito de raça do que a demonstração de que relações 

raciais harmoniosas são possíveis?57  

 

                                                 
54  “a very real faith in the results which could accrue from a genuine application of non-discriminatory 

principles.” (HUXLEY, 1948, p. 6) 
55  “It is well known (...) that there is a difference between the attitude of Englishspeaking people and that 

of Mediterranean people towards the coloured races” (MÉTRAUX, 1950, p. 388) 
56 “a continent in which, until a few years ago at least, racial feeling was not strongly developed and 

antagonism between people of different colour was far from exhibiting that brutal character exemplified by 

several English-speaking countries.” (Ibidem) 
57  “What better argument can be opposed to race prejudice than a demonstration that harmonious race 

relations are possible?” (Ibidem) 
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1.3 A Bahia no mapa da Unesco 

 

Ocorre porém que, se por um lado, a proposta de realização de uma grande 

pesquisa para elucidar a suposta harmonia racial brasileira atendia largamente às 

expectativas do imaginário internacionalmente corrente em torno do assunto, por outro, 

a escolha do país pela Unesco trazia também aporias: tratava-se de um território de 

dimensões continentais, onde não apenas as relações entre diferentes grupos étnico-

identitários haviam se construído historicamente e se manifestavam de maneiras diversas, 

como eram também diversamente percebidas e caracterizadas por atores do campo 

intelectual internacional e brasileiro. Ademais, o orçamento aprovado para a realização 

da pesquisa era pequeno: antes mesmo que houvesse definição precisa das regiões que 

constituiriam o universo da pesquisa e do número e nomes dos profissionais envolvidos, 

sabia-se que 15 mil dólares deveriam chegar para tudo58. Em suma: uma vez aprovada 

pela plenária da Unesco, a proposta de desenvolvimento da pesquisa no Brasil requeria 

do seu condutor, Alfred Métraux, uma estratégia que possibilitasse a conjunção de duas 

agendas que, ao menos do ponto de vista conceitual, não deveriam se chocar ou 

subordinar uma à outra: a política – cuja meta claramente manifesta era disseminar, via 

propaganda internacional, a ideia de que o Brasil pudesse ser visto como exemplo em 

termos de relações raciais, num quadro comparativo com outros países, sobretudo com os 

Estados Unidos – e a científica – que, à guisa de chancela retórica a essa propaganda 

pretendida, pressupunha que o exame da questão racial no Brasil fosse feito a partir de 

uma pluralidade de pontos de vista, de modo a não escamotear a diversidade de 

manifestações e interpretações, de tendência positiva ou negativa, em relação à tese da 

harmonia racial brasileira que se pretendia levar a campo59. 

                                                 
58 Em carta a Charles Wagley em 30 de junho de 1950, Métraux afirmava: “lembre-se por favor de que não 

podemos gastar todo o valor de 15.000 [dólares] apenas na região da Bahia; nós devemos estudar também 

relações raciais entre Índios, Negros e Brancos, e, como você sabe, por causa dos seus relatórios, estou 

especialmente interessado na região do rio Gurupi; alguma pesquisa também será necessária na parte sul 

do Brasil, provavelmente em São Paulo (“please remember that we cannot spend the full amount of the 

15,000 on the only region of Bahia; we shall also study race relations between Indians, Negroes and Whites, 

and, as you know, because of your reports, I am especially interested in the region of the Gurupi river; some 

research will be needed in the southern part of Brazil, probably in Sao Paulo; of course, our main efforts 

will be centered in Bahia, but I do no think that we can give a fair picture of race relations in Brazil if we 

limit ourselves to one region”). (MÉTRAUX, Carta a Wagley - 30.jun.1950). 
59 A articulação entre as dimensões política e científica da atuação da Unesco no Brasil já foi objeto de mais 

de um trabalho de Marcos Chor Maio (1997) (2004). Sinalizarei as fontes utilizadas neste capítulo que já 

foram analisadas pelo pesquisador, indicando, quando oportuno, diferenças de perspectiva em relação a 

este trabalho. 
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No mapa do Brasil, Métraux via com maior entusiasmo, porque afinal 

supostamente positivo e quase harmonioso, o quadro das relações entre brancos e negros 

na Bahia – muito embora não se possa afirmar que ele houvesse cogitado a realização das 

pesquisas exclusivamente no território baiano60. Ao colega Charles Wagley, antropólogo 

brasilianista norte-americano, seu amigo há pelo menos uma década61, a quem Métraux 

designaria a elaboração do desenho do escopo das pesquisas sobre raça no Brasil e, 

posteriormente, a coordenação das pesquisas na Bahia, ele confessa que “claro [que] 

nossos principais esforços serão centrados na Bahia”. Mas Métraux cogitava também 

contar com pelo menos outras duas frentes de trabalho – uma nas margens do rio Gurupi, 

na divisa entre o Maranhão e o Pará, que não chega a se concretizar, e uma em São 

Paulo62. De todo modo, o que a documentação examinada permite afirmar com certeza é 

que a frente baiana de pesquisa foi priorizada em relação às demais, tendo sido a primeira 

a ser definida, a ter diretrizes de pesquisa definidas, a ter uma equipe de pesquisadores, a 

iniciar os trabalhos e, também, a primeira – e única – das regiões brasileiras alvo das 

pesquisas da Unesco a ter seus resultados finais publicados e publicizados 

internacionalmente em forma de livro. 

Uma viagem de Métraux ao Brasil no final do ano de 1950 selaria os últimos 

detalhes antes do início das pesquisas contratadas pela Unesco no país63. Dos 34 dias em 

que passou no Brasil, de 16 de novembro a 20 de dezembro daquele ano, o antropólogo 

suíço-americano passou três semanas na Bahia64. Parte desse tempo foi dedicada a 

tratativas com o secretário da Saúde e Educação do Estado, Anísio Teixeira, visando 

oficializar o engate da encomenda da Unesco – um conjunto de pesquisas 

socioantropológicas com foco no quadro das relações raciais no Estado – a um outro 

projeto de pesquisas sociais em que a questão racial não aparecia senão colateralmente, o 

convênio Columbia University-Estado da Bahia, chefiado por Wagley. Abordarei esse 

convênio com mais vagar no capítulo 3; para já, importa reter que a parceria tríplice entre 

                                                 
60 Não encontrei elementos para afirmar assertivamente, como Maio, que “a pesquisa da Unesco a princípio 

só seria realizada na Bahia” (1997, p. 300). Havia, sim, uma preferência pela Bahia, mas a necessidade da 

inclusão ou não de “grandes cidades do sul do Brasil”, nomeadamente São Paulo, parece ter sido sempre 

uma questão em tela.  

.61 Cfr. WAGLEY, 1964; Wagley naquele momento tinha vínculos com o Brasil já há mais de uma década. 

Além de ser casado com uma brasileira, hvia realizado pesquisas na Amazônia ao longo da década de 1940. 

Ver mais sobre Wagley no capítulo 3.  
62 Vide nota 58. 
63 Essa viagem já foi analisada por Maio (2004), bem como a documentação da Unesco que revela as 

tratativas em torno da confecção das pesquisas que a Unesco patrocinou no Brasil. A maior parte das fontes, 

aqui, portanto, coincide com as utilizadas por Maio. 
64 MÉTRAUX, Carta a M.Herskovits - 29.jan.1951. 
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a Unesco, a Universidade Columbia e o Estado da Bahia, personificada na tríade Métraux-

Wagley-Teixeira, prometia benefícios a todos os envolvidos: Métraux se valeria da 

expertise científica de uma equipe de pesquisadores que já havia iniciado os trabalhos de 

campo, beneficiando-se de investimentos realizados pelo governo baiano, o que lhe 

permitiria colher e publicar resultados mais rapidamente; Wagley garantiria não apenas 

mais uma fonte de financiamento, como também a oportunidade de aumentar a projeção 

internacional de seu trabalho e dos de seus orientandos; Teixeira, por sua vez, enxergava 

a parceria como uma forma de “garantir o prestígio” e demonstrar a “importância e 

utilidade” da Fundação para o Desenvolvimento da Ciência na Bahia, criada pelo 

secretário atendendo a pedido de Wagley65, e, coincidentemente, durante a estadia de 

Métraux no Estado66. 

Mas, além do desejo de deixar tudo encaminhado para que a pesquisa na Bahia 

saísse do papel rapidamente, Métraux trouxera na bagagem também um conjunto de 

objeções a que fosse dada demasiada centralidade ao quadro baiano das relações raciais, 

tido como harmônico, em última instância, em oposição à situação de agravamento do 

antagonismo racial apontada em outros estados, especialmente nas regiões mais 

visivelmente urbanizadas e industrializadas do país, especialmente São Paulo e Rio de 

Janeiro. O assistente de Métraux no Departamento de Ciências Sociais da Unesco, o 

antropólogo paulista Ruy Coelho, chegou a cogitar que a pesquisa sobre relações raciais 

em Salvador pudesse ser suficiente para ter uma amostra de como se davam as relações 

raciais em centros urbanos no Brasil, descartando assim a necessidade de realização de 

uma pesquisa em São Paulo. Essa hipótese, contudo, encontrou clara oposição do chefe 

do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Unesco, Otto Klineberg, que defendia 

a inclusão de São Paulo no roteiro das pesquisas do organismo internacional no Brasil: 

Receio não estar enxergando bem a questão aqui. São Paulo e Salvador são cidades tão 

diferentes, de tantas maneiras, que o fato de serem ambas cidades me parece quase 

irrelevante neste caso. Penso que seria muito importante estudar as relações raciais sob 

um número diferente de condições, e insisto fortemente mais uma vez que o estudo não 

se restrinja à situação da e ao redor da Bahia.” 67 

 

                                                 
65 Ver capítulo 3. 
66 Cfr MÉTRAUX, Relatório sobre a viagem ao Brasil, 22.jan.1951. 
67 “I am afraid I do not quite see the point here. São Paulo and Salvador are so different, in so many ways, 

that the fact that they are both cities seems to me almost irrelevant in this case. I think it would be very 

important to study race relations under a number of different conditions, and I would urge strongly once 

again that the study be not restricted to the situation in and around Bahia.” (KLINEBERG, Comments on 

memorandum regarding research on race relations in Brazil, 01 de agosto de 1950, p. 4)  
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Após a provocação de Klineberg, Métraux escreveria, em agosto de 1950, ao 

antropólogo francês Roger Bastide, que conhecia a situação baiana e encontrava-se 

sediado em São Paulo, dizendo que “precisaria de seu conselho” sobre a pesquisa a ser 

realizada no Brasil, informando-lhe que, embora “naturalmente, [fosse] à Bahia que se 

dirigir[igia] nosso principal esforço”, havia o “desejo de fazer sondagens em outras 

regiões do Brasil”68. Bastide responde que, em São Paulo, onde em breve publicaria um 

“estudo sobre a psicologia do negro através dos jornais da imprensa negra”, Métraux 

encontraria “um meio favorável” à pesquisa69. No mesmo mês, do Rio de Janeiro, o 

antropólogo brasileiro Luiz Aguiar Costa Pinto, que herdara de Arthur Ramos a cátedra 

de antropologia e etnologia da Universidade do Brasil, escrevia a Métraux renovando-lhe 

a proposta de que a Faculdade Nacional de Filosofia ficasse encarregada de realizar, “no 

Rio de Janeiro, dentro do plano da Unesco, as sondagens e análises necessárias para a 

pesquisa das tensões raciais numa área metropolitana do Brasil, analisando a situação 

racial brasileira na perspectiva de uma sociedade em franco processo de industrialização”. 

Costa Pinto tinha prestígio junto à Unesco, herdado do “saudoso amigo Prof. Arthur 

Ramos”, tanto que já fora convidado a participar da redação da minuta da primeira a 

Declaração sobre Raça70; ademais, estivera envolvido na definição de diretrizes para a 

realização das pesquisas da equipe coordenada por Wagley sob encomenda do governo 

da Bahia, por indicação do secretário Anísio Teixeira. 

Assim, São Paulo e Rio de Janeiro, além da Bahia, cada uma com seu respectivo 

lobby, pleiteavam o posto de capital urbana no mapa das pesquisas sobre raça da Unesco 

no Brasil – uma vez que, para dar conta do chamado Brasil rural71, Métraux já havia 

contratado Charles Wagley e seus orientandos. Durante sua estadia no Brasil, Métraux 

reuniu-se na Bahia com Wagley, tendo chegado a cogitar confiar-lhe a missão de 

coordenar, além das pesquisas baianas, todo o conjunto de pesquisas contratadas pela 

Unesco no Brasil, o que por fim não se concretizaria72. Esteve também com Bastide, em 

                                                 
68 “Naturellement, c’est à Bahia que se portera notre principal effort, mais je tiens a faire des sondages en 

d’autres régions du Brésil et (...) j’aurai besoin de vos conseils.” (MÉTRAUX, Carta a Roger Bastide - 

18.ago.1950) 
69 BASTIDE, Carta a Alfred Métraux - 09.set.1950. 
70 COSTA PINTO, Carta a Alfred Métraux - 31.ago.1950. 
71 A propósito, a realização de um estudo específico sobre a situação racial em Minas Gerais foi desde o 

princípio descartada pela Unesco, pois, no entendimento de Wagley e de Ruy Coelho, a pesquisa no interior 

da Bahia já seria suficiente para ter uma ideia do quadro mineiro: nossos primeiros dados de Rio de Contas 

indicam que trata-se cultural e historicamente de uma parta da zona-Minas” (“our first data from Rio de 

Contas indicates that it is culturally and historically a part of the Minas-zone.”) (MÈTRAUX, Carta a Ruy 

Coelho, em 06.set.1950) 
72 Cfr. MÉTRAUX, Carta a Roger Bastide - 24.jan.1951. 
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São Paulo, e Costa Pinto, no Rio, cumprindo a agenda de reuniões pré-definida ainda em 

Paris. Na volta, Métraux ponderou dois riscos: um científico, de que a concentração das 

pesquisas sobre raça na Bahia corresse o risco de “nos conduzir a conclusões válidas 

unicamente para a Bahia, e não ao conjunto do Brasil”; o outro, político, já que “uma 

concentração muito exclusiva nos exporia a críticas legítimas dos sociólogos de outras 

regiões, que consideram a questão racial sob um outro ângulo.”73 São Paulo e Rio de 

Janeiro foram, então, sem grande dificuldade, incluídas no escopo das pesquisas que a 

Unesco patrocinaria no Brasil, encomendadas, respectivamente, a Roger Bastide (a quem 

se somaria Florestan Fernandes) e a Luiz Aguiar Costa Pinto. Métraux entregava assim à 

chefe do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, Alva Myrdal, um plano de 

trabalho “profundamente modificado”, que tinha, “entre outras vantagens, (...) a de 

arregimentar a maior parte dos especialistas do país, evitando-nos assim causar decepções 

ou ferir suscetibilidades”74. 

Com a inclusão de São Paulo e Rio de Janeiro no programa de pesquisas da 

Unesco, Métraux resolvia, de uma só vez, dois problemas: 1) ampliar o alcance do 

entendimento acerca da questão racial no Brasil, ao agregar outros dois cenários urbanos 

além do baiano; e 2) acomodar, naquele ambicioso projeto de pesquisa, alguns dos egos 

                                                 
73 “Após o exame do problema in loco, e após longas discussões com o Dr. Wagley e seus colaboradores, 

cheguei à conclusão de que o projeto tal como o havíamos concebido à distância correria o risco de nos 

conduzir a conclusões válidas unicamente para a Bahia, e não para o conjunto do Brasil. Por outro lado, 

uma concentração muito exclusiva nos exporia a críticas legítimas dos sociólogos de outras regiões, que 

consideram a questão racial sob um outro ângulo.” (“Aprés examen du probléme sur place, et apres de 

longues discussions avec le Dr. Wagley et ses collaboratours, je suis parvenu à la conclusion qua le projet 

tel que nous l’avions conçu à distance risquait de nous conduire à des conclusions valables uniquement 

pour Bahia et non pas pour l’ensenble du Bresil. D'autre part, une concentration trop exclusive nous riqiuait 

aux critiques legitimes des soclologues d'autres regions, qui envisageaient la question raciale sous un autre 

angle.) (MÉTRAUX, Revision du plan da travail pour le projet bresilien - Alfred Métraux a Alva Myrdall, 

1950) Essa suposta excepcionalidade baiana já havia sido sinalizada por Wagley à Unesco, em setembro 

de 1950, após ter assistido aos debates do Congresso do Negro Brasileiro, liderado pelo Teatro 

Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento: “No caso dos estudos urbanos sobre tensão racial (ou 

falta dela), me pergunto se Salvador não é um tanto especial e se estudos em São Paulo ou Rio de Janeiro 

não poderiam mostrar diferentes aspectos do quadro geral brasileiro das relações raciais.” (“As for urban 

studies of racial tension (or lack of it), I wonder if Salvador is not rather special and if studies in São Paulo 

or Rio de Janeiro, would not show different aspects of the general Brazilian picture of race relations.”) 

(MÈTRAUX, Carta a Ruy Coelho, em 06.set.1950) Sobre o Congresso do Negro Brasileiro de 1950, ver 

MAIO (2015). 
74 “O plano que havia sido submetido à senhora antes de minha partida [para o Brasil] foi, portanto, 

profundamente modificado. Queira encontrar em anexo o novo programa de pesquisa que eu estabeleci, de 

acordo com os sociólogos brasileiros que consultei. Entre outras vantagens, estão a de arregimentar a maior 

parte dos especialistas do país, evitando-nos assim causar decepções ou ferir suscetibilidades.” (“Le plan 

qui vous avait été soumis avant mon départ a donc être profondement modifié. Veuillez trouver ci-joint le 

nouveau programme de recherche que j'ai établi, d’accord avec les sociologues breaillens que j’ai consulté. 

Entre autres avantages, il a celui d’embrigader la plupart des spéclalistes de ce pays, nous évitant ainsi de 

causer des deceptions ou d’éveiller des suscaptibilités.”) (MÉTRAUX, Revision du plan da travail pour le 

projet bresilien - Alfred Métraux a Alva Myrdall, 1950) 
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acadêmicos então mais proeminentes naquelas duas praças – e, por meio deles, 

interpretações sabidamente contrárias à tese que a Unesco pretendia propagandear, qual 

seja, a da tendência à harmonia racial brasileira. Porém, se, por um lado, ao acomodar no 

projeto interesses diversos do seu, Métraux tornara mais plural e heterogêneo o conjunto 

de regiões alvo das pesquisas da Unesco no Brasil, por outro, também tratara de garantir 

para si maior autonomia para gerir mais de perto as pesquisas acerca do contexto social 

no qual a Unesco depositava maior expectativa – a Bahia –, bem como de cristalizar o 

entendimento a priori de que ali se encontrava um exemplo de superação dos conflitos 

raciais a ser mostrado ao mundo. Em suma: se a viagem de Métraux ao Brasil serviu para 

dissuadi-lo da convicção de que as relações raciais eram pouco conflituosas e tendentes 

à harmonia de maneira generalizada em todo o país, serviu também para persuadi-lo mais 

ainda de que tal diagnóstico serviria sim para a Bahia – ainda que apenas para a Bahia. 

Nesse sentido, convém evidenciar que, antes mesmo que as pesquisas da Unesco 

no Brasil começassem, Métraux revelava fazer diferentes juízos de valor acerca dos 

contextos raciais baiano e paulista/carioca: “Espero obter, ao final do ano, um quadro da 

situação racial no Brasil que estará próximo da realidade e cobrirá ambos os lados, o 

luminoso e o sombrio”, dizia o antropólogo suíço-americano ao colega norte-americano 

Melville Herskovits, em janeiro de 195175. Evidentemente que, a bem da boa retórica 

científica, pontos de “luz” e de “sombra” poderiam eventualmente emergir tanto no 

contexto racial baiano, quanto nos contextos paulista e carioca das pesquisas patrocinadas 

pela Unesco; mas é certo também que Métraux e a Unesco esperavam encontrar mais luz 

na pesquisa sobre as “relações raciais como elas aparecem” no interior baiano e sobre, 

particularmente, o “problema da mobilidade social” de pessoas negras (cuja efetividade 

e tendência aparecem como um dado a priori, como discutirei mais adiante) na capital 

Salvador; assim como mais sombras eram esperadas da “situação racial em rápida 

                                                 
75 Em janeiro de 1951, Métraux escreve a Herskovits contando das deliberações após a viagem ao Brasil: 

“Ao contrário do meu plano anterior, a Bahia não vai mais ser o foco de nosso projeto. Iremos estudar as 

relações raciais como elas aparecem em quatro comunidades rurais e concentrar no problema da mobilidade 

social em Salvador. Por outro lado, iremos nos concentrar na situação racial em rápida deterioração em São 

Paulo. Dr. Costa Pinto irá realizar um estudo similar, mas numa escala menor, no Rio de Janeiro. Espero 

obter, ao final do ano, um quadro da situação racial no Brasil que estará próximo da realidade e cobrirá 

ambos os lados, o luminoso e o sombrio (“Contrary to my previous plans, Bahia will no longer be the focus 

of our Project. We shall study race relations as they appear in four rural ccnmnltles and concentrate on the 

problem of social nobility in the city of Salvador. On the other hand, we shall concentrate on the rapidly 

deteriorating racial situation if Sao Paulo. Dr. Costa Pinto will undertake a similar study, but on a lesser 

scale, in Rio de Janeiro. I expect to get, at the end of the year, a Picture of the racial situation in Brazil 

idilch will be close to reality and cover both the bright and dark sides.”) (MÉTRAUX, Carta a M.Herskovits 

- 29.jan.1951) 
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deterioração”, foco dos estudos a serem desenvolvidos em São Paulo e no Rio76. 

Especialmente para o caso paulista, mas também para o do então distrito federal, 

cristalizava-se no um olhar à procura de “conhecer os fatores suscetíveis a suscitar 

antagonismos raciais que (...) estavam em estado latente ou de ausência de virulência” 

que jamais se cogitou dirigir à realidade social baiana – olhar esse, por sua vez, ancorado 

em um argumento débil, porém repetido à exaustão: uma suposta relação causal entre o 

“rápido desenvolvimento industrial” e a emergência de “conflitos e tensões” raciais. 

Assim, ao voltar da viagem ao Brasil no final de 1950, Métraux escreve a Alva Myrdal, 

revelando-se, politicamente, entre a cruz da ciência e a espada: 

Estou ciente de que, ao organizar um estudo em São Paulo, corremos o risco de chegar 

a conclusões que não atenderão às esperanças daqueles que apresentaram e votaram a 

resolução acima mencionada [da Conferência Geral da Unesco, prevendo a realização 

de um amplo estudo sobre relações raciais no Brasil], mas seria trair o espírito científico 

que deve animar a nossa investigação descartar os novos problemas para manter-nos em 

um estado de coisas feliz, mas desatualizado. A pesquisa da Bahia não pode oferecer 

sobre a questão racial no Brasil mais que uma imagem incompleta.77 

 

Métraux conseguiu, ademais, a proeza de fazer os escassos 15 mil dólares da 

Unesco cobrirem todas as despesas das pesquisas brasileiras: 4,7 mil dólares (a maior 

fatia, correspondente a quase 1/3 do total) seriam pagos a Wagley e sua equipe na Bahia, 

sendo 2 mil a Thales de Azevedo; outros 4 mil custeariam os trabalhos em São Paulo, e 

mais 2 mil os do Rio de Janeiro78. Total: 10,7 mil dólares, restando ainda mais de 4 mil 

dólares em caixa – que mais tarde seriam em parte utilizados para custear a quarta e última 

frente de pesquisas da Unesco no Brasil, Recife, que só entraria no pacote em meados de 

1951, após o lobby de Gilberto Freyre79, quando as frentes baiana, paulista e carioca já 

haviam iniciado suas atividades. Tudo isso no “câmbio livre” de 33 cruzeiros para 1 dólar 

acertado diretamente com os pesquisadores, pois, “se os contratos tivessem sido 

                                                 
76 Ibidem. 
77 “Je n'ignore pas qu'en organisant une étude a São Paulo nous risquons de parvenir à des conclusions qui 

ne repondront pas aux espoirs de ceux qui ont presenté et voté la resolution citée plus haut, mais ce seralt 

trahir l’esprit scientlfique qui doit animer notre enquêtte que d'écarter les problemes nouveaux pour nous 

en tenir à un etat de choses heureux, mais périmé. L’enquête de Bahia ne peut offrir de la question raciale 

au Brasil qn'une image incomplete.” (MÉTRAUX, Relatório sobre a viagem ao Brasil, 22.jan.1951) 
78 Cfr. MÉTRAUX, Relatório sobre a viagem ao Brasil, 22.jan.1951. 
79 Em relatório à chefe do Departamento de Relações Raciais da Unesco, Alva Myrdal, em fevereiro de 

1952, Métraux afirma: “O professor Gilberto Freyre, quando de sua passagem por Paris, no mês de agosto 

de 1951, havia exprimido seu desejo de que o Instituto Joaquim Nabuco, do qual ele é um dos fundadores, 

fosse convidado a participar da pesquisa sobre relações raciais no Brasil” (“Le Professeur Gilberto Freyre, 

lors de son passage à Paris, au mois de août 1951, avait exprime son désir que l’Instituto Joaquim Nabuco, 

dont il est l’um des fondateurs, fût invité à participer à l’enquête sur les relations raciales au Brésil” 

(MÉTRAUX, Report sur la mission au Brésil (29 octubre au 12 décembre 1951)., 6.fev.1952) 
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estabelecidos em cruzeiros na base de 20 cruzeiros por 1 dólar [valor do câmbio oficial], 

os projetos (...) deveriam ser abandonados, ou reduzidos pela metade”80. 

 

 

1.4 A escolha de Thales de Azevedo 

 

Acomodadas no projeto da Unesco as diferentes percepções da realidade racial 

brasileira, bem como alguns dos intelectuais por detrás delas, a frente de pesquisas baiana 

seguiu a todo vapor ao longo do ano de 1951. Muito embora centralizasse a função de 

coordenador-geral de todas as pesquisas da Unesco no Brasil, foi na condução dos 

trabalhos realizados na Bahia que Métraux teve, de fato, significativa atuação, não apenas 

do ponto de vista executivo, mas sobretudo do ponto de vista intelectual. Por vários 

possíveis motivos: ele era muito mais próximo, pessoalmente, de Wagley do que de 

Bastide, Florestan ou Costa Pinto. Além de serem amigos, os dois se afinavam 

perfeitamente em torno da tese de que a Bahia representava “uma solução praticável para 

o problema que assola grandes regiões do mundo hodierno”81, i.e., o problema do 

racismo, especialmente o da barreira racial à ascensão social das pessoas negras. E, como 

vimos, era em torno da Bahia que o projeto de pesquisas sobre raça no Brasil da Unesco 

se estruturara inicialmente, sobretudo devido ao potencial propagandístico que o 

organismo internacional enxergava na desejável comprovação científica de que era 

possível encontrar, no mundo pós Segunda Guerra Mundial, convivência relativamente 

harmônica entre brancos e negros em uma sociedade sob o marco do capitalismo. 

A pesquisa na Bahia começou a sair do papel, efetivamente, em 1951, e foi 

subdividida em duas frentes de trabalho. A primeira consistia de estudos antropológicos 

em três municípios do interior baiano e suas respectivas áreas circunvizinhas: Monte 

Santo, Rio de Contas e São Francisco do Conde, onde respectivamente Benjamin 

Zimmerman, Marvin Harris e Harry William Hutchinson, três doutorandos em 

antropologia, sob orientação de Wagley, já trabalhavam desde o ano anterior, às expensas 

do governo da Bahia e da Universidade Columbia82. Em parceria com Wagley, Métraux 

                                                 
80 “calculs (...) basés sur le cours libre du dollar, soit 33 cruzeiros pour 1 dollar. Si les contrats étaient établis 

en cruzeiros sur la base de 20 cruzeiios pour 1 dollar, les projets sous leur fome actuelle devraient étre 

abandonnés, ou reduits de pres de moitié.” (MÉTRAUX, Relatório sobre a viagem ao Brasil, 22.jan.1951) 
81 Cfr. Prefácio de Charles Wagley à edição brasileira de “As Elites de Cor: um estudo de ascensão social”  

(AZEVEDO, 1955, p. 10-11) 
82 Sobre o assunto, ver MAIO (1997) e SANSONE e PEREIRA (ORG.), (2007) 
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acoplara àquele projeto em curso83 “um programa de pesquisas sobre as relações raciais 

entre as populações rurais da Bahia”, uma vez que “a situação racial no campo brasileiro 

nunca havia sido objeto de estudo abrangente” 84. A troca de cartas com Wagley revela 

que Métraux tinha pressa: antes mesmo que o contrato com a Unesco estivesse assinado 

ou que houvesse definição quanto à forma de pagamento aos pesquisadores, Métraux 

exortava Wagley a começar logo o trabalho: “por favor, diga a seus amigos antropólogos 

para irem adiante com a pesquisa sobre relações raciais. O tempo é curto e precisamos 

fazer o melhor uso dele”.85 

Tratava-se, contudo, de três áreas rurais, e a Unesco também pretendia investigar 

uma região urbanizada brasileira. Charles Wagley sugeriu então uma segunda frente de 

pesquisas na Bahia, especificamente voltada para as relações raciais na cidade de 

Salvador. Na proposta de trabalho enviada a Métraux, Wagley reconhece de saída que 

“um estudo extenso das relações inter-raciais na cidade de Salvador” seria “obviamente 

um problema de pesquisa além dos recursos do presente estudo”. Observava, porém, que 

muito já havia sido produzido pelo governo baiano sobre “a ecologia da cidade, moradia 

e padrão de vida”, e, ademais, “havia também uma lista de estudos, como o livro de 

Donald Pierson ‘The Negro in Brazil’ [sic86], sobre relações inter-raciais e cultos afro-

baianos em Salvador”. De modo que, para Wagley, a Unesco poderia muito bem 

“pesquisar o material existente sobre a situação urbana, reunir dados para preencher as 

lacunas e ampliar (o) conhecimento através do uso de técnicas sociopsicológicas”87. 

                                                 
83 O Programa de Pesquisas Columbia University – Estado da Bahia será objeto do capítulo 3. Marcos Chor 

Maio chega a falar em convênio “Columbia University–Estado da Bahia/Unesco”, praticamente unindo as 

duas iniciativas, no que se refere à frente baiana daquela empreitada (MAIO, 2009). 
84 “Em acordo com o Dr. Wagley, estabeleci um programa de pesquisa sobre relações raciais entre as 

populações rurais do estado da Bahia. O Dr. Wagley, que havia ele mesmo estudado esse problema na 

região de amazônica, prometeu acrescentar os resultados de seu trabalho aos dos grupos etnográficos que 

ele dirige. A situação racial no campo do Brasil não tem sido objeto de nenhum estudo abrangente, podemos 

esperar resultados bastante inéditos.” (“D’accord ayec le Dr. Wagley, j’al établi un programme de 

recherches portant sur las relations raciales parmi les populations rurales de l'État de Bahia. Le Dr. Wagley, 

qui avait lui-même poursuivi des etudes sur ce probleme dans la region amasonienne, me promit d’ajouter 

le resultat de ses travaux à celui des equipes d’ethnographes dont il est le chef. La situation raciale dans la 

campagne brésillenne n’ayant fait l’objet d’aucune etude d'ensemble, nous pouvons nous attendre à des 

resultats tout a fait inedits.”) (MÉTRAUX, Report sur la mission au Brésil (29 octubre au 12 décembre 

1951)., 6.fev.1952) 
85 Métraux escreve a Wagley em janeiro de 1951: “Assim que eu receber sua carta, deverei tentar obter o 

contrato assindo, mas, como eu não espero encontrar dificuldades, por favor diga a seus amigos 

antropólogos para irem adiante com o trabalho sobre relações raciais. O tempo é curto e precisamos fazer 

o melhor uso dele.” (“As soon as I get your letter, I shall try to get the contract signed, but, since I do not 

expect any difficulty, please tell your friends anthropologists to go ahead with the research on race relations. 

Time is short and we must make the best use of it)”. (MÉTRAUX, Carta a Wagley - 24.jan, 1951) 
86 O título correto do livro em inglês é “Negroes in Brazil”. 
87 “Um extenso estudo das relações inter-raciais na cidade de Salvador é obviamente um problema de 

pesquisa além dos recursos do presente estudo. Ainda assim, muito trabalho já foi realizado pelo Escritório 



35 

 

Mesmo não se tratando de um “estudo extenso”, e sim um projeto voltado a “preencher 

lacunas” – o que indica que seu ponto de partida não era uma hipótese rigorosamente 

original acerca do funcionamento das relações entre brancos e negros na Bahia, mas sim 

uma espécie de continuidade de outros trabalhos, especialmente o de Donald Pierson – 

Wagley solicita à Unesco entre 2 mil e 2,5 mil dólares para a realização da pesquisa sobre 

“Estudos Inter-raciais em Salvador” – quase 50% do mínimo inicialmente estimado por 

Wagley para toda a frente de pesquisas baiana, incluídos os trabalhos no interior do 

Estado, que totalizavam 5,5 mil dólares. Para realizar o trabalho de campo e redigir a 

monografia, Wagley indica a Métraux o nome do professor catedrático de antropologia e 

etnologia da Universidade da Bahia: Thales de Azevedo, que conhecera durante sua 

estadia no Brasil ao longo do segundo semestre de 1950, quando trabalharam juntos, na 

companhia de Luiz Aguiar Costa Pinto, na definição das diretrizes da pesquisa que o 

governo da Bahia contratara junto à Universidade Columbia.  

O vínculo, profissional e logo de estreita amizade, entre Thales e Wagley que 

emergiu daqueles meses duraria por toda a vida de ambos – retornaremos ao assunto mais 

detidamente no terceiro capítulo. Para já, importa o fato de que Wagley retornara aos 

Estados Unidos muito bem impressionado pelo contato com Thales, que, além de 

professor universitário e médico, era o braço direito do secretário Anísio Teixeira na 

coordenação executiva das pesquisas do convênio Columbia-Estado da Bahia. Mas a 

interlocução de Thales com Wagley vai além, e alcança o plano intelectual: Wagley 

considera a participação de Thales fundamental na definição das diretrizes da pesquisa a 

ser realizada na Bahia por Columbia, e os dois assinam, junto com Costa Pinto, o projeto 

inicial da pesquisa, publicado em forma de brochura em 1950, em 15 páginas, pelo Museu 

do Estado da Bahia. Thales já tinha então considerável reputação local: primeiro 

                                                 
do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador sobre a ecologia da cidade, habitação e padrão de vida. Há 

também uma série de estudos, como "The Negro in Brazil"[sic] de Donald Pierson, sobre relações inter-

raciais e cultos afro-baianos em Salvador. Propõe-se, portanto, pesquisar o material existente sobre a 

situação urbana, reunir pesquisas dados para preencher as lacunas e ampliar o nosso conhecimento através 

do uso de técnicas sócio-psicológicas, como sugerido no memorando Coelho-Métraux. Serão analisadas as 

semelhanças e as diferenças entre relações inter-raciais rurais e urbanas. (“An extensive study of inter-racial 

relations in the city of Salvador is obvlously a research problem beyond the resources of the present study. 

Still, much work has already been accomplished by Escritorio do Plano de Urbanismo da Cidade do 

Salvador regarding the ecology of the city, housing and standard of living. There is also a backlog of studies, 

such as Donald Pierson's "The Negro in Brazil", on inter-racial relations and Afro-Bahian cults in Salvadoro 

It is purposed, therefore, to survey the existing material on the urban situation, to gather research data to 

fill the lacunas, and to extend our knowledge through the use of social-psychological techniques as 

suggested in the Coelho-Métraux memorandum. Rural and urban similarities and differences in inter racial 

relations would be analyzed.) (WAGLEY, Tentative plan for research in inter-racial relations in Bahia, 

1950) 
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catedrático de antropologia e etnologia da Faculdade de Filosofia da Bahia – que em 1946 

ajudaria a dar origem à Universidade da Bahia –, era vezeiro em publicar artigos no jornal 

de maior prestígio do Estado, A Tarde, e acabara de publicar, em 1949, o livro 

“Povoamento da Cidade de Salvador”, uma reunião de ensaios históricos produzida ao 

longo de seis anos de pesquisa, encomendada pelo governo baiano por ocasião das 

comemorações dos 400 anos da fundação da cidade de Salvador. 

Mas é certamente Wagley quem faz a mediação entre o renome local de Thales e 

a projeção internacional que a participação no projeto de pesquisas da Unesco prometia. 

Métraux não conhecia Thales: “Por unanimidade, o nome do Dr. Thales de Azevedo me 

foi sugerido como o do sociólogo mais competente para realizar essa investigação”88, 

afirma Métraux, acatando a sugestão que Wagley lhe fizera meses antes89, fiando-se 

muito mais na chancela intelectual e principalmente na supervisão administrativa de 

Wagley, do que propriamente no nome de Thales. De modo que, se em 1952 Métraux 

aparece relatando à direção-geral da Unesco que “o Dr. Thales de Azevedo (...) goza de 

grande consideração por seus trabalhos de história social”90, a Wagley, em 

correspondência no início do ano anterior, ele expressava desconfiança, chegando a 

referir-se a Thales como alguém facilmente substituível caso não atendesse a contento à 

encomenda que lhe fora feita:  

Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que você e seus estudantes darão conta de 

vocês mesmos, mas e Thales e os colaboradores dele? ... Se você tiver a impressão de 

que eles não pretendem realmente fazer o trabalho a contento, por favor me avise, que 

eu vejo se consigo arranjar algum antropológo ou sociólogo norte-americano experiente 

para ir a campo. 91  

 

A desconfiança de Métraux tivera como gatilho um motivo banal: entre fevereiro 

e março de 1951, a entrega da correspondência provavelmente atrasara, e ele ficara pouco 

mais de uma semana sem ter respostas a cartas enviadas a Thales e a Anísio Teixeira. No 

mesmo dia que escreve a Wagley queixando-se do suposto silêncio de Thales, Métraux 

também escreve a Anísio, demonstrando-lhe diretamente seu descontentamento pela 

                                                 
88 “De l'avis unanime, le nom du Dr. Thales de Azevedo me fut suggéré comme celui du sociologue le plus 

competent pour mener a bien cette enquêtte.” (MÉTRAUX, Relatório sobre a viagem ao Brasil, 

22.jan.1951) 
89 Cfr. WAGLEY, Tentative plan for research in inter-racial relations in Bahia, 1950. 
90 “Le Dr. Thales de Azevedo (...) joue d’une grande considération pour sous travaux d’histoire sociale” 

(MÉTRAUX, Report sur la mission au Brésil (29 octubre au 12 décembre 1951)., 6.fev.1952) 
91 "I have absolutely no doubt that you and your students will give a good account of themselves, but what 

about Thales and his collaborators?... If you have the impression that they do not actually intend to do the 

job properly, please let me know, and I shall see whether I could get some trained American anthropologist 

or sociologist to go to the field." (MÉTRAUX, Carta Wagley, 21.fev.1951)  
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resposta do subordinado que ainda não chegara. Na carta, o representante da Unesco 

chama a atenção do secretário baiano para a “oportunidade única” que a pesquisa 

representava para os pesquisadores brasileiros de “participar de uma vasta enquete de 

caráter internacional”, temendo que “um fracasso” pudesse ser “não somente desastroso 

para a Unesco, mas também para as ciências sociais no Brasil”: “Não duvido que o grupo 

da Bahia fará grandes esforços para realizar todas as esperanças que colocamos nele”92, 

dizia Métraux, em tom de reprimenda. O mal-entendido não prosperaria – desfez-se dias 

depois, com a normalização da entrega da correspondência. 

Se já era grande em relação aos trabalhos de campo no interior baiano, que haviam 

começado nos primeiros meses do ano, a pressa de Métraux pelo início da realização da 

pesquisa em Salvador só aumenta no decorrer do ano de 1951. A troca de cartas entre o 

representante da Unesco e os baianos revela que o tempo de que Thales dispôs para a 

pesquisa de campo foi ainda menor do que os oito meses e meio que o autor diz ter tido 

– entre fevereiro e outubro de 1951 – na introdução da monografia93. A correspondência 

mostra que Thales avisa a Métraux que, por encontrar-se envolvido em outras atividades, 

só poderia se “dedicar bem mais livremente” ao trabalho a partir do mês de abril. Em 21 

de agosto, Métraux escreve a Thales referindo-se à conclusão dos trabalhos de campo do 

grupo da Bahia, de que já tomara conhecimento (provavelmente informado por Wagley 

ou pelo próprio Thales), parabenizando o antropólogo baiano pelas “interessantes 

biografias colhidas pelo amigo na cidade do Salvador.”94 Não tive acesso às anotações de 

campo de Thales de Azevedo e sua equipe – a rigor, não consegui saber se elas ainda 

existem –, mas o exíguo tempo destinado ao trabalho de campo que deu origem ao livro 

(algo entre cinco e seis meses) permite, no mínimo, questionar seja a qualidade dos dados 

coletados, seja, em última instância, as condições de que o autor dispôs para 

problematizá-los com os devidos aprofundamento e rigor científico.  

                                                 
92 “Um fracasso seria desastroso não só para a Unesco, mas também para as ciências sociais no Brasil. Uma 

oportunidade única está sendo oferecida aos pesquisadores brasileiros para participar de uma ampla 

pesquisa internacional, que pode ter um impacto global. Não duvido que o grupo da Bahia fará grandes 

esforços para concretizar todas as esperanças que depositamos nele.” (“Un échec serait non seulement 

desastreus pour l'Unesco, mais aussi pour les sciences sociales au Brésil. Une occasion unique est offerte 

aux chercheurs brésiliens de participer à une vaste enquête de caractère international, qui peut avoir un 

retentissement mondial. Je ne doute pas que le groupe de Bahia ne fasse de grands efforts pour réaliser tous 

les espoirs que nous mettons en lui.”) (MÉTRAUX, Carta a A.Teixeira - 21.fev.1951) 
93 “O trabalho de campo teve início na segunda quinzena de feverieiro de 1951, extendendo-se até outubro 

seguinte, sob minha responsabilidade.” (AZEVEDO, 1955, p. 13)  
94 MÉTRAUX, Carta a T. de Azevedo - 21.ago.1951. 
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De resto, Métraux arbitra, inclusive, o limite de páginas que o trabalho de Thales 

deveria ter: “Gostaria que o texto não tivesse menos do que 150 páginas, e não mais que 

200”95. O livro sairia com 107 páginas, na edição francesa, e 203, na brasileira. 

 

1.5 “Elites de cor” 

“Les élites de couleur dans une ville brésilienne”, “as elites de cor em uma cidade 

brasileira”, na tradução literal em português, defende uma tese relativamente simples: a 

de que pessoas não-brancas – ou “de cor”, expressão tida, então, como preferível à palavra 

negro, considerada ofensiva pela etiqueta baiana vigente – podiam ascender material e 

culturalmente em uma sociedade de tipo capitalista, com potencial de chegar a formar 

uma fração de elite significativa ao ponto de, no futuro, borrar ou mesmo abolir a relação 

entre cor da pele e pertencimento a uma ou outra classe social. Nesse sentido, é 

fundamental observar que o livro não afirma que a Bahia já tivesse, no início dos anos 

1950, atingido a plenitude desse desiderato. Métraux não negava que “negros e mulatos 

                                                 
95 “I would like a text no shorter than 150 pages and not longer than 200." (MÉTRAUX, Carta a Wagley - 

29.dez.1951) 

Figura 4 - Capas das edições em francês (1953) e em português (1955) de Les élites de couleur dans une ville brésilienne. 
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têm expressado sua amargura e decepção em termos raciais”, muito embora se apressasse 

em enquadrar tais protestos como “expressão de um sentimento de classe”96. Mas 

defendia, sim, que, entre os casos conhecidos de interação entre negros e brancos no 

mundo, na Bahia se havia “criado um tipo original que pode por fim se desenvolver nesta 

parte do mundo como uma nova raça” 97 – afinal, acreditava-se estar diante do “melhor 

dos padrões de relações inter-raciais conhecido no mundo de hoje, que é sem contestação 

e em particular o bahiano”98, como afirmava Thales em 1951. Nesse sentido, o título em 

francês da edição original parece claramente endereçado ao leitor não brasileiro, 

induzindo-o a supor existirem “elites de cor” no Brasil. 

Exaltar a existência de um lugar no mundo onde “manifestações que indicam 

frustrações e discriminação” racial acontecessem “em forma branda, principalmente se 

comparadas às existentes noutras partes do mundo”99; um lugar no qual fosse possível, 

consequentemente, a ascensão social de pessoas negras através do acesso a educação, 

cultura, modos e oportunidades profissionais – premissas, em última instância, do 

discurso civilizatório direcionado ao ocidente capitalista, zona de influência dos Estados 

Unidos no contexto da Guerra Fria – era fundamental no quadro do missionarismo 

antirracista da Unesco. O cerne desse argumento aparece em um texto de Métraux, no 

Unesco Courier, em 1953:  

Uma das coisas que a Unesco se propôs a fazer é estudar a maneira como tantos povos 

estão efetivando sua transformação de uma antiga forma de civilização para nosso 

complexo modo de vida industrializado, e fazer essa transformação amplamente 

conhecida. Que valor teriam os inumeráveis escritos que buscam provar que Negros não 

têm capacidade para certos tipos de atividades intelectuais, uma vez que Negros, em 

números constantemente crescentes, adentraram nossos rols de escritores, engenheiros, 

pesquisadores e estadistas?”100  

 

Afirmar que pessoas negras eram capazes de ascender socialmente, objetivo 

central da monografia encomendada pela Unesco a Thales de Azevedo, era algo visto 

                                                 
96 Cfr. MÉTRAUX, “Brazil: Land of Harmony for All Races?”, Unesco Courier, 1951. 
97 “While nearly all Bahia's population is"coloured", the inter-marriage between Whites, Indians and 

Negroes has created an original type which may ultimately develop in this part of the world as a new race” 

Cfr. MÉTRAUX, “Brazil: Land of Harmony for All Races?”, Unesco Courier, abr.1951, p.3. 
98 AZEVEDO, 1951, p. 43 
99 WAGLEY apud AZEVEDO, 1955, p. 9. 
100 "One of the things Unesco has set out to do is to study the manner in which so many peoples are effecting 

their transformation from an ancient form of civilization to our complex industrialized way of life, and to 

make this information widely known. Of what value will be the innumerable writings which seek to prove 

that Negroes have no capacity for certain kinds of intellectual activities once Negroes in constantly 

increasing numbers have joined the ranks of our writers, engineers, research workers and statesmen?" 

(MÉTRAUX, “A man with racial prejudice is as pathetic as his victim”, Unesco Courier, ago-set.1953, p. 

4) 
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pelo antropólogo suíço-americano como uma forma de combate a sobrevivências de 

crenças racistas, e, portanto, de lutar contra seu recrudescimento no imediato pós-

Segunda Guerra. Nesse sentido, era desejável que a Bahia pudesse servir de exemplo não 

apenas ante a situação de tensão e enfrentamento racial vivenciada pelos Estados Unidos, 

mas também para dissuadir quem dirigisse à África – onde processos descoloniais já se 

encontravam em marcha – olhar de preconceituosa inferioridade: naquele mesmo texto, 

Métraux afirmava que “considerar a África e seus habitantes em 1953 da mesma maneira 

que se fazia em 1853 é demonstrar imperdoável ignorância. O despertar da África e a 

formação, diante dos próprios olhos, de uma elite nativa constantemente crescente, são 

coisas que o racialista consciente ou inconscientemente esquece ou prefere ignorar”101.  

Thales de Azevedo, por sua vez, jamais havia produzido algo mais consistente, a 

partir das ciências sociais, acerca do tema das elites de cor na Bahia antes de aceitar a 

encomenda da Unesco. Sobre o assunto, especificamente, a produção acadêmica de 

Thales até então contava duas menções que considero relevantes. Na primeira, o capítulo 

Democracia Racial do livro “Povoamento da Cidade do Salvador”, onde ele afirma que, 

desde o primeiro quarto do século XIX, Salvador “já era uma democracia racial 

governada não exclusivamente pelos brancos, mas também 'por aqueles que assim se 

considera[va]m'”102, o que pode ser mais corretamente entendido se lido como uma ironia 

à crença, por parte de membros das classes poderosas ao longo da história da Bahia, na 

possibilidade de elas serem racialmente puras, pois, afinal, nada indica que Thales 

estivesse ensaiando, ali, afirmar que as elites baianas, uma vez que não eram puramente 

brancas, fossem “negras”, quando muito “mestiças” com traços vulgarmente atribuídos a 

brancos. Na segunda, o artigo “A determinação da cor da pele”, publicado na revista do 

Museu Nacional em 1947, Thales escreve, no preâmbulo de uma discussão sobre 

tipologias de classificação da cor da pele humana: 

Realmente, existem indivíduos mestiços de uma alvura inexcedível, outros de uma 

coloração um tanto carregada, mas todos com rasgos fisionômicos tão disfarçados e 

cabelo tão fino ou liso que lhes permitem vencer as distinções de côr graças aos seus 

méritos profissionais, aos recursos econômicos ou outros atributos exigidos para a 

ascensão social no meio baiano, mesmo em quase todo o Brasil. Um indivíduo dêsses, 

                                                 
101 “To consider Africa and its inhabitants in 1953 in the same way as one did in 1853 is to display 

unpardonable ignorance. The awakening of Africa and the formation before our very eyes of a constantly 

growing native elite, are things that the racialist consciously or unconsciously forgets or prefers to ignore” 

(MÉTRAUX, “A man with racial prejudice is as pathetic as his victim”, Unesco Courier, ago-set.1953, p. 

4) 
102 Cfr. AZEVEDO, 1949, p. 195. No excerto, Thales cita Von Spix e Von Martius. 
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estando na camada inferior da população, não passaria de mulato ou de "branqueado", 

podendo ser, quando muito, um mulato branco ou um mulato branco na côr.103 

 

Ali, quatro anos antes de realizar a pesquisa encomendada pela Unesco, Thales 

demonstra já atentar para a existência de barreiras à ascensão social relacionadas à cor da 

pele na Bahia, bem como reconhece que, quanto mais uma pessoa não-branca reunisse 

atributos físicos considerados típicos de pessoas brancas (como “rasgos fisionômicos” ou 

“cabelo tão fino ou liso”, entre outros), mais facilmente ela conseguiria ascender 

socialmente – desde que, evidentemente, atendesse aos outros “atributos exigidos” 

(educacionais, profissionais, comportamentais, sempre no marco civilizatório das 

sociedades ocidentais capitalistas). 

Trata-se, contudo, de duas reflexões tão perspicazes quanto intuitivas, 

aparentemente sem maior pretensão sociológica: ao afirmar que 1) as elites “brancas” 

baianas não eram puramente brancas, do ponto de vista biológico; e que 2) quanto mais 

alguém parecesse branco, mais facilmente ascenderia socialmente na sociedade baiana, 

Thales não estava ainda propondo uma reflexão mais delongada ou generalista acerca dos 

mecanismos de ascensão social das pessoas “de cor” na Bahia, como faria na monografia 

encomendada pela Unesco. 

É somente em Les élites... que Thales propõe um quadro interpretativo mais 

amplo, tentativamente sociológico, dos mecanismos de funcionamento das relações 

raciais na Bahia. Ao coligir e examinar casos de ascensão social de pessoas não brancas, 

Thales conclui que a sociedade baiana caminhava para uma espécie de amálgama mestiço, 

cujo motor seria, de um lado, a não-interdição ao chamado mestiçamento, supostamente 

verificável através dos casamentos inter-raciais (que, via de regra, visavam ao 

branqueamento da descendência); e de outro, um progressivo processo de aculturação que 

universalizaria modos e comportamentos de matriz europeia, superando gradativamente 

um suposto atraso aportado pela influência cultural e comportamental africana. Assim, 

na futurologia sociológica de Les élites..., o grupo social percebido como branco seguiria 

crescendo, porém vegetativamente; os chamados mestiços aumentariam em ritmo 

exponencial, uma vez que ao autor parecia hegemônico na Bahia um suposto ethos 

miscigenacionista, porém em direção aos traços fenotípicos mais próximos ao que se 

considerava branco; e, por fim, o grupo visto como negro tenderia a manter-se em 

percentual residual e decrescente – ou quiçá, inercialmente, a desaparecer –, porque afinal 

                                                 
103 AZEVEDO, Determinação da côr da pele - a propósito de um método quantitativo, 1947, p. 3. 
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tendia a ser vítima de uma dupla rejeição: a fenotípica, uma vez que a marcha da 

miscigenação tinha como meta o branqueamento, e também a socioeconômica e cultural, 

uma vez que eram justamente os mais pobres e os menos educados em uma sociedade 

que premiava educação, cultura, religiosidade e boas maneiras supostamente europeias. 

A noção de mestiçagem aparece, portanto, em Les élites... como “uma evidência 

muito significativa das bôas relações inter-raciais na Bahia”, haja vista a “intensidade e a 

liberdade com que a mestiçagem se processa”104. Thales corrobora a tese assimilacionista 

de que “por efeito da mestiçagem e outros fatores sócio-biológico[s] o grupo mais escuro, 

de fenótipo preto, vem sendo absorvido gradativamente no caldeamento étnico”, e mais 

adiante cita, aparentemente endossando, seu contemporâneo José Valadares, então diretor 

do Museu do Estado da Bahia, que afirmava que “todos notam que marchamos para uma 

população totalmente mestiça, mas com aparência de branca”105. Assim, Thales conclui 

que 

O crescimento moderado porém contínuo do grupo branco, pela incorporação dos 

mestiços branqueados e pelas melhores condições sócio-econômicas das camadas 

superiores da população, de que participa a imensa maioria dos descendentes de 

europeus, faz com que decresça no cômputo total a quantidade relativa de pessôas de 

côr, ao mesmo tempo que estas passam a ser representadas por uma proporção cada vez 

maior de mestiços.106  

 

Fica evidente que Métraux e Thales, embora concordassem que havia ou era 

possível haver elites de cor na Bahia, trabalhavam, intimamente, com leituras diferentes 

do que fossem essas elites. Enquanto Métraux queria mostrar ao mundo que pessoas 

negras eram perfeitamente capazes de ascender socialmente ao ponto de formar grupos 

instrumentalizados a conduzir sociedades ocidentais modernas de tipo capitalista, Thales 

entendia 1) que, a rigor, as elites baianas já eram, em larga medida, biologicamente 

mestiças, embora se acreditassem brancas; e 2) que a ascensão social de pessoas não 

brancas na Bahia dos anos 1950 servia para demonstrar que a chamada “barreira da cor” 

não passava de uma sobrevivência do escravismo, em franca decadência e em direção ao 

desuso, e que as elites baianas um dia seriam “de cor” porque, no futuro, a Bahia seria 

praticamente toda ela mestiça com modos e aparência de branca, jamais porque grupos 

propriamente negros, do ponto de vista material e cultural, mas também fenotípico, 

chegariam a conduzir a sociedade baiana. Evidência disso é a distinção que Thales propõe 

                                                 
104 AZEVEDO, 1955, p. 48. 
105 Idem p. 51. 
106 Idem, p. 52. 
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entre “gente-de-côr” e “negros”, ao elencar os “dados gerais do problema” no projeto de 

pesquisa enviado a Métraux em 1950: “(a) o que se entende como “sucesso” e “elevada 

posição” na Bahia; (b) em que medida a gente-de-côr (não os “negros”) têm participado 

desse “sucesso”107. 

A rigor, Métraux e Thales operavam com noções intuitivas opostas para 

conceituar as elites de cor que tanto perseguiam. Contudo, a despeito disso, as noções de 

um e de outro funcionavam perfeitamente para ratificar o propósito último da pesquisa 

encomendada pela Unesco: mostrar ao mundo que, apesar da existência, em alguma 

medida, de barreiras à mobilidade social (“de classe”) vinculadas à questão racial, a Bahia 

havia encontrado, orgânica e inercialmente, uma “solução praticável” para o problema do 

racismo, e que, portanto, a situação baiana deveria ser alardeada ao mundo como uma 

situação exemplar.  

A essa altura já terá ficado claro que tanto Métraux, quanto Thales, tinham plena 

consciência de que, sim, havia preconceito racial na Bahia. Já vimos que os dois 

afirmaram isso em textos publicados antes de Les élites...; tampouco o livro escrito por 

Thales e editado por Métraux escamotearia a existência de manifestações de preconceito 

e/ou discriminação racial na Bahia do princípio dos anos 1950. De minha parte, não seria 

necessária uma tese para discutir se Thales, Métraux ou qualquer outro cientista social 

perceberam a existência do racismo na Bahia ou em qualquer parte, uma vez que o 

racismo é sempre auto-evidente a quem honestamente o procure. Tampouco nenhuma 

tentativa de história das ciências sociais seria capaz de atribuir a Thales de Azevedo ou 

ao conjunto de trabalhos patrocinados pela Unesco no Brasil o condão de terem revelado 

que existia racismo na Bahia e/ou no Brasil – algo, no mínimo, demasiado pretencioso, 

senão fora das capacidades de qualquer ciência ou cientista social, quanto mais da 

historiografia de uma ou do outro. Em vez disso, parece-me que a questão – bem mais 

modesta, mas fundamental – a se discutir é por que, mesmo tendo plena ciência da 

existência de uma “barreira da cor”, consubstanciada em uma porção de evidências 

etnográficas que revelavam a vigência de práticas discriminatórias, Thales de Azevedo, 

em um livro patrocinado pela Unesco, destinado a circular internacionalmente, afirma 

que a Bahia possa ser considerada exemplar ante outras nações que pretendessem 

combater o racismo. 

 

                                                 
107 AZEVEDO, Ascensão social da gente-de-côr na Bahia, 1950, p. 1. 
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1.6 Domando evidências 

 

São abundantes os trechos de Les élites... que obrigariam ou, no mínimo, 

facultariam ao autor e aos editores da obra cogitar estarem diante de uma forma perniciosa 

de racismo à baiana e/ou à brasileira, ao invés de, apressadamente, descartar tal 

indesejável malignidade, enquadrando todas as manifestações de preconceito racial 

encontradas em campo em uma tese já conhecida e repisada: a de que tudo que parecesse 

racismo estrutural na Bahia não passava, na verdade, de ecos ou sobrevivências 

moribundas do período escravista apenas recentemente superado; e que, logo, a 

consolidação de uma estrutura social capitalista que promovesse a miscigenação e a 

mobilidade social (apesar de com algum grau de preconceito racial, supostamente 

remanescente e residual), era parte da “solução praticável” baiana rumo à inexorável da 

superação da chamada questão da raça. 

Essa tese era conhecida e hegemônica, ao menos nos meios intelectualizados, na 

Bahia e no Brasil no final dos anos 1940. Seu principal porta-voz era Donald Pierson, 

sociólogo norte-americano que publicara, em 1942, um livro intitulado Negroes in Brazil 

– que em português seria traduzido para Brancos e Pretos no Brasil: um estudo de 

contacto racial, e seria publicado em 1945 – resultado de pesquisa de campo realizada 

em Salvador entre 1935 e 1937. Primeiro estudo de caráter estritamente sociológico sobre 

o tema das relações raciais na Bahia, o estudo de Pierson consistia, em linhas gerais, numa 

tentativa de aplicação da teoria assimilacionista de seu orientador, o sociólogo norte-

americano Robert Park. A tese central de Pierson pode ser resumida neste excerto:  

o que encontramos na Bahia é uma sociedade multi-racial de classes. Não existe casta 

baseada em raça, existem apenas classes. Estas classes são ainda consideravelmente 

identificadas com a côr, é verdade; mas apesar disto, são classes e não castas. A tendência 

mais característica da ordem social brasileira tem sido a redução gradual, mas contínua, 

de tôdas as distinções culturais e raciais, e para a fusão biológica e cultural do africano 

e do europeu em uma raça e cultura comuns.108  

 

Embora tivesse identificado manifestações de preconceito relacionado à cor da 

pele na Bahia, Pierson não as enxergou enquanto parte de uma possível forma de racismo 

estruturante, sequer como episódios que poderiam tender a persistir e/ou a agravar-se se 

não fossem diretamente combatidos, mas sempre enquanto uma espécie de subproduto da 

desigualdade em relação ao status, à condição material e à origem social – que ele 

                                                 
108 PIERSON, 1971, p. 358. 
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chamava de “classe” fundamentalmente para marcar a oposição à noção de “casta”, cujo 

extremo seria o regime de estratificação social vigente na Índia, do que para mobilizar 

efetivamente a dinâmica social marxista. Ademais, a despeito dos episódios de 

discriminação associados à cor da pele verificados em campo, subsistiria em Pierson 

sempre o quadro interpretativo da “tendência (...) à redução gradual, mas contínua, de 

todas as distinções culturais e raciais”109 na Bahia, cuja validade ele estendia para a maior 

parte do Brasil. A tese de Pierson se hegemonizara graças, em grande medida, aos 

esforços do próprio autor de divulgação e promoção de seu livro nos meios intelectuais 

na Bahia, no Brasil e nos Estados Unidos ao longo dos anos 1940, como discutirei no 

decorrer do próximo capítulo. Ademais, após o trabalho na Bahia, Pierson estabelecera-

se em São Paulo, onde chefiava o curso de ciências sociais na Escola Livre de Sociologia 

e Política – que disputava a hegemonia do campo com a Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde atuavam Roger Bastide e 

Florestan Fernandes. 

Para já, convém observar que o trabalho de Pierson fora tomado como referência 

desde o processo de definição das diretrizes das pesquisas da Unesco no Brasil, 

mencionado, como vimos, desde o anteprojeto da pesquisa na Bahia enviado a Métraux 

por Charles Wagley. O exame da documentação mostra clara influência da leitura de 

Pierson. Por exemplo, no item “Demografia” de um dos primeiros rascunhos do projeto 

de pesquisas da Unesco no Brasil, os subitens a serem observados no trabalho a ser 

realizado em Salvador correspondem, em grande medida, às questões que haviam 

interessado a Pierson, e mesmo a alguns dos capítulos de Negroes in Brazil: “1- 

Casamentos inter-raciais; 2- Mobilidade social de elementos de cor em comparação com 

a mobilidade sócio-econômica geral; 3 – distribuição ocupacional; 4 – Distribuição 

espacial de elementos de cor em áreas urbanas e rurais”110. Não seria por acaso, portanto, 

que as preocupações de pesquisa e mesmo a divisão dos capítulos do livro de Thales 

refletiriam tanto o anteprojeto de Wagley, para não falar da semelhança com a estrutura 

de capítulos do livro de Pierson. 

                                                 
109 Idem. 
110 ““1 – Interracial marriages; 2 – Social economical mobility of the colored elements of the group as 

compared to general social economical mobility; 3 – Ocupational distribution, according to race; 4 – Spatial 

distribution of colored elements in urban and rural areas.” (MÉTRAUX, Summary of Tentative Plan for 

Research on Inter-racial relations in the state of Bahia, Brazil, 1950) 
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Desenvolver, aqui, uma resenha ou comparação pormenorizada entre os livros de 

Pierson e Thales seria demasiado exaustivo ao leitor111. Selecionei, portanto, alguns 

exemplos ilustrativos acerca de três itens tratados pelos dois autores (casamentos inter-

raciais, ocupações/profissões liberais e clubes baianos, nas décadas de 1930 e 1950, 

respectivamente) apenas para demonstrar que as evidências etnográficas permitiam a 

ambos, sobretudo a Thales, especular acerca da possibilidade de estar diante de um 

contexto cuja tendência, para o futuro, poderia ser de manutenção ou mesmo de 

recrudescimento da discriminação e das barreiras raciais, e não da pretendida harmonia. 

A tese de Pierson para os casamentos na Bahia era de que estes ocorriam 

geralmente no interior das classes sociais, sendo raras as uniões “inter-classes”, de modo 

que “côr parece ser claramente um dos critérios de classe”112. A porosidade dessa regra 

geral aparece, em Pierson, nos casos excepcionais em que negros, através da distinção 

alcançada via mecanismos individuais de ascensão social (sendo a educação o principal 

deles), conseguiam escapar da identificação pela cor e ser aceitos em círculos sociais 

elitizados.  

Quando a côr preta deixa de identificar o indivíduo como membro da classe 'inferior', a 

oposição tende a diminuir. Quase não existe oposição ao casamento com mestiços claros, 

mesmo na classe 'alta', especialmente se não apresentam nos traços fisionômicos, ou na 

côr, sinais muito evidentes de origem africana.113 

 

Subjacente ao argumento de que não existia na Bahia uma barreira de raça ou cor 

intransponível (cuja prova última seria a legislação segregacionista, inexistente no Brasil, 

mas que então vigorava em boa parte dos Estados Unidos), é possível notar em Pierson a 

expectativa da miscigenação embranquecedora como uma espécie de silencioso 

catalisador da ascensão social de quem não fosse considerado branco na Bahia. 

Thales, ao longo do capítulo que dedica ao mesmo assunto, apresenta exemplos 

que evidenciam que a resistência ao casamento aumenta quanto mais escura for a pele da 

pessoa em questão, independentemente da classe: “O casamento de homem claro com 

mulher escura, sobretudo quando esta é muito mais pigmentada, sofre oposição forte em 

todas as camadas.”114 Identifica também sobrevivências do racismo científico entre os 

                                                 
111 Os artigos “Donald Pierson: entre Chicago e Salvador”, de Marcos Chor Maio e Thiago Lopes (2017), 

e “As Elites de Cor: Thales de Azevedo e o Projeto UNESCO de Relações Raciais no Brasil”, de Marcos 

Chor Maio (2017), trazem boas e úteis sumarizações daqueles dois trabalhos, com relevantes informações 

biográficas e contextuais. 
112 PIERSON, 1971, p. 205. 
113 Idem, p. 206. 
114 AZEVEDO, 1955, p. 87. 
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brancos baianos, que “justificam a sua oposição ao casamento com prêtos, além das 

ideologias relativas à inferioridade mental e moral do negro, com a repulsa ‘instintiva’ 

por certas características orgânicas dos africanos e seus descendentes”, como o “odor 

corporal”115. E relata, numa nota de rodapé ao final desse capítulo, um dado bizarro, que, 

embora escape ao tema dos casamentos, é significativo: em transfusões de sangue na 

Bahia, “muitas vezes os pacientes brancos ou suas famílias preferiam doadores também 

brancos, mostrando-se constrangidos quando o doador era um mulato ou preto.”116 Como 

já pude demonstrar, bem antes de escrever Les élites..., Thales tinha clara consciência de 

que traços fenotípicos atribuídos aos negros não favoreciam a ascensão social de quem 

os tivesse, a despeito das vias da educação e do casamento. 

No âmbito da vida profissional baiana, Pierson reafirma a existência de uma  

ordem social de livre competição, na qual os indivíduos pleiteavam posição baseada 

principalmente em realizações pessoais e favoráveis condições de família. (...) 

Entretanto, a parte mais escura da população teve de lutar com as sérias desvantagens de 

terem começado "de baixo", como escravos da classe branca dominante, sem instrução 

e outros recursos para ascenderem, e de exibirem sempre, em virtude da côr e de outros 

característicos físicos, as marcas indeléveis desta ascendência africana, símbolos 

indestrutíveis de status inferior.117 

 

O pesquisador norte-americano não se surpreende, como se vê, com a distribuição 

hierarquizada dos postos de trabalho em que os negros se concentravam “nos empregos 

de baixo status e pequeno salário”; afinal, em sua interpretação prepondera o argumento 

de que “o período de tempo desde a escravidão ainda era relativamente curto”118. 

Thales constrói um quadro semelhante ao proposto por Pierson, ao afirmar que 

“mesmo nas mais prestigiosas dessas profissões, pessoas de todos os tipos podem fazer 

carreira e conseguir clientela, particularmente os médicos e os advogados”119. Entretanto, 

a seguir, Thales reproduz estatísticas das associações profissionais de quatro categorias 

“prestigiosas”, dando conta de que, entre os advogados, apenas 30% eram mestiços e 

1,1% pretos, sendo a grande maioria restante brancos. Entre os engenheiros civis, nova 

maioria de brancos: apenas 26,8% mestiços e 0,3% pretos. Entre os médicos, somente 

16,9% de mestiços e 2% de pretos; números parecidos aos do grupo dos farmacêuticos, 

onde mestiços eram apenas 14,4%, e pretos, 3,6%. Contudo, o fato de as pessoas “de cor” 

serem sempre minoria – e dentre elas as de pele mais escura (“pretas”) uma parcela 

                                                 
115 Ibidem. 
116 Idem, p. 90. 
117 PIERSON, 1971, p. 226. 
118 Ibidem. 
119 AZEVEDO, 1955, p. 156. 
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percentualmente diminuta – tende a ser providencialmente enquadrado por Thales na tese 

de Pierson, que pressupunha, como elemento de integração social, não apenas a ascensão 

social dos negros por via material e/ou do status, como também a miscigenação. Ou seja, 

na prática, mestiços só avançariam, percentualmente, na medida em que 

embranquecessem, restando a quem tivesse pele mais escura ou traços tidos como de 

negro (“pretos”) sobreviver residualmente, enquanto grupo, senão simples e tragicamente 

desaparecer, enquanto indivíduos. Ademais, passa também sem maior escrutínio o 

depoimento dado a Thales por um informante, “um estudante de medicina muito preto”, 

relatando que “os [médicos] pretos em geral não se dedicam à cirurgia: alguns tentam 

essa especialidade, mas acabam na cínica geral. A odontologia também não é uma bôa 

carreira para êles: qual é a moça branca, enfeitadina, que quer abrir a sua boca para um 

preto?”120. Como esse, outros episódios tipicamente baianos relatados em Les élites..., de 

flagrante discriminação racial – como casos de professores que humilhavam jovens 

estudantes negras “pouco estudiosas”, a elas “dizendo que havia muita gente precisando 

de cozinheiras ou de lavadeiras, e no entanto as pretas estavam querendo ser doutoras”121 

– são situados por Thales em um impreciso passado, coisa que acontecia “há alguns 

decênios”, mas que, no presente, já não aconteciam mais – um subterfúgio corriqueiro ao 

longo de todo o livro122. 

Nos clubes sociais ao tempo do trabalho de campo de Pierson, “os prêtos ainda 

não foram admitidos, embora vários mulatos, inclusive certo número de ‘branqueados’ e 

mesmo alguns escuros, fôssem membros regulares, desfrutando de tôda a 

consideração”123. Ao tempo da etnografia de Thales, a estratificação social dos clubes 

parecia guardar uma vinculação direta com o gradiente de cor da pele: os clubes “mais 

finos”, com “predominância de associados do alto comércio e da indústria e das profissões 

liberais, só aceita[va]m pessôas ‘socialmente brancas’, isto é de fenótipo europóide ou 

                                                 
120 AZEVEDO, pp. 157-158. 
121 Idem, p. 158. 
122 Em seu amplo estudo sobre a classe operária baiana entre o Império e a Primeira República, o historiador 

Aldrin Castellucci conclui que “nem toda a população negra e mestiça vivia na pobreza ou foi atirada ao 

desemprego após a Abolição. A fração da classe operária de Salvador que nós estudamos era, em grande 

medida, formada pelos artesãos e mestres de ofício, em sua maioria, pretos, pardos e mestiços, que 

dispunham de melhores condições de trabalho, maior autonomia e salários maiores do que os operários 

fabris. Talvez por não estarem submetidos à disciplina das fábricas e disporem de alguma instrução formal, 

puderam adquirir cidadania política, partici.par das eleições com relativa autonomia e lutar por cidadania 

social.” (CASTELLUCCI, 2015, p. 209) Contudo, a existência dessa “fração da classe operária” não 

justifica, por si só, a generalização da realidade daquele grupo ao conjunto de trabalhadores negros da 

primeira metade do século XX, quanto menos autoriza a afirmar qualquer tendência de médio ou longo 

prazo à harmonia racial ou à equiparação sócio-econômica com as classes médias e altas baianas. 
123 PIERSON, 1971, p. 234 grifo meu. 
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classificadas como brancas graças à combinação de leves traços de mestiçagem com 

posição mais ou menos elevada”124. Os “muito pretos” ou ficavam ou excluídos no 

interior desses clubes, ou se associavam a clubes que reuniam pessoas “de cor” e 

profissionais de funções de menor prestígio social. Thales poderia ter questionado, a partir 

de qualquer um desses exemplos, se a posição de classe era mesmo o determinante último 

das desigualdades e preconceitos de cor, conforme defendia Pierson, bem como poderia 

ter duvidado estar diante de um problema residual, tendente ao desaparecimento por 

simples inércia, como preconizava seu predecessor norte-americano. No entanto, Thales 

preferiu, mais facilmente, sustentar que aquele quadro “confirma a observação 

piersoniana de que através das profissões liberais muitas pessoas alcançam classificação 

social”, do que questionar em profundidade a polifonia de sua própria etnografia, na qual 

ele, muito honestamente, registra que “esse [clubes sociais] é um setôr das relações sociais 

em que há certo conflito, muito embora a tensão resultante seja dissimulada por 

mecanismos de acomodação de parte a parte”125. De fato, da parte de alguns negros bem 

posicionados social e economicamente, um desses mecanismos de acomodação 

possivelmente consistia em simplesmente desistir de frequentar esses clubes, de tão 

calejados que já estavam dos episódios de preconceito que já deveriam ter enfrentado 

neles. 

 

1.7 Racismo tipo exportação 

 

Se, como vimos, Thales de Azevedo, Charles Wagley e Alfred Métraux 

enxergavam e reconheciam a existência, na Bahia, de manifestações de discriminação 

racial associadas à questão da raça; e, se ainda assim, foram capazes de continuar 

afirmando que na Bahia se encontrava, respectivamente, “o melhor dos padrões inter-

raciais conhecido”, “uma solução praticável” para a questão racial, e mesmo uma espécie 

de cadinho onde se acreditava estar forjando um “tipo original” destinado a tornar-se ‘uma 

nova raça’”, a ser propagandeada ao mundo, fica evidente que, em última instância, o que 

a Unesco, através desses três atores, buscava encontrar no Brasil era uma modalidade de 

racismo por assim dizer mais tolerável em relação à modalidade por eles assumida como 

paradigma – qual seja, o racismo em que a segregação racial estivesse inscrita na letra da 

                                                 
124 AZEVEDO, 1955, p. 171. 
125 Idem, p. 173. 
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lei, que, não por acaso, era a modalidade de racismo que então vicejava nos Estados norte-

americanos onde vigorava o regime Jim Crow, e que tinha no apartheid recém-instaurado 

na África do Sul o exemplo tenebroso do que poderia vir a se estender para outros países 

do continente africano em franco processo de descolonização. Em que pesem os auspícios 

antibeligerantes da Unesco no imediato pós-guerra, fato é que o olhar benevolente 

direcionado ao tipo de discriminação verificada em campo, na Bahia, por esses atores – 

apoiado na reflexão, puramente especulativa e sem lastro etnográfico ou estatístico, de 

que o preconceito de raça fosse apenas a epiderme de um preconceito essencialmente de 

classe, tendendo portanto a desaparecer com o tempo e com a marcha da miscigenação 

branqueadora e da consolidação em banho-maria da modernidade capitalista – tinha como 

motor último uma racionalidade etnocêntrica e comparatista. Pretender que um lugar onde 

pessoas de pele mais escura e traços fenotípicos associados à herança negra enfrentavam 

um amplo espectro de preconceitos, em maior ou menor medida relacionados a essa 

condição corporal, fosse exaltado ante outros contextos sociais racializados, amparando-

se na leitura de que o racismo inscrito na lei era necessariamente pior, mais duradouro, 

mais beligerante ou apenas mais terrivelmente visível ao olhar branco do que o não 

inscrito, era algo somente possível a atores cuja leitura de sociedade estivesse presidida 

pela resignação à tolerância com alguma forma (ainda que com uma forma que supunham 

ser mais branda) de racismo – portanto, não rigorosamente preocupados em identificá-lo, 

denunciá-lo e combatê-lo na multiplicidade de modalidades em que ele pudesse se 

apresentar.  

Afirmar isso mais de 60 anos após a realização das pesquisas da Unesco no Brasil, 

já distante da geopolítica e dos fantasmas do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, 

falando a partir de um contexto em que o debate sobre o preconceito racial avançou 

enormemente nos meios intelectualizados, ao ponto de ser hoje uma pauta constantemente 

mobilizada e debatida no Brasil e em boa parte do mundo pela sociedade civil, coloca, de 

saída, o risco de recair no pecado do anacronismo histórico. Nesse sentido, convém 

matizar que essa minha leitura se ancora não somente na agenda atual, profundamente 

influenciada pelo amadurecimento dos conceitos e do debate intelectual sobre o racismo, 

e certamente ela mesma produto de um conjunto de conquistas sociais históricas no 

campo dos direitos civis e do movimento negro; mas também que reside, antes de mais 

nada, no exame de um conjunto de documentos que demonstram que, já na década de 

1950, durante e imediatamente após a realização das pesquisas da Unesco no Brasil, as 

cartas estavam na mesa – e os atores envolvidos viam-nas perfeitamente. A documentação 
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mostra que Métraux e Wagley tiveram à disposição argumentos que poderiam tê-los feito 

redirecionar a pesquisa baiana, bem como se esforçado (especialmente Métraux) por 

inserir o Brasil no mapa do combate ao racismo da Unesco, mas, mesmo assim, preferiram 

aferrar-se à prevalência da aposta política previamente definida de produzir 

documentação de feição científica que lastreasse a propaganda antirracista da Unesco, em 

detrimento de alertas de natureza científica de que a tese do Brasil racialmente harmônico 

poderia ser falsa, mesmo para o caso baiano. Ademais, a documentação mostra que 

Thales, por sua vez, aceitou, cordial e acriticamente, as diretrizes de pesquisa de Wagley 

e Métraux e, no bojo delas, a posição de subalternidade intelectual reservada a ele naquele 

projeto; e, mesmo tendo reconhecido mais tarde, na década de 1960, ter consciência de 

que o arcabouço teórico usado em Les élites... não dera conta da profundidade e das 

nuances do objeto daquele livro, jamais reviu ou refez aquele trabalho, embora afirmasse 

desejar fazê-lo, como evidenciarei mais adiante. 

A comparação das pesquisas produzidas pela Unesco na Bahia, por Wagley e 

equipe e por Thales, com as feitas em São Paulo, por Bastide e Florestan, e no Rio de 

Janeiro, por Costa Pinto, ainda que sopesadas todas as lacunas e diferenças possíveis entre 

umas e outras, não deixa margem para erro em relação a um dado: não era possível, de 

nenhuma maneira, construir qualquer tipo de leitura positiva acerca do quadro das 

relações raciais no Brasil como um todo, principalmente se consideradas as situações de 

tensão racial manifesta e em vias de agravamento referidas pelos pesquisadores que 

trabalharam em São Paulo e no Rio de Janeiro. As diferenças entre as concepções que 

presidiram cada uma das pesquisas patrocinadas pela Unesco podem ser vistas já desde 

os projetos de cada uma: enquanto Thales assina, em pouco menos de uma lauda e meia, 

um projeto de pesquisa que se inicia pela afirmação de que  

Esta monografia toma como ponto de partida o fato histórico de que muitas pessoas de 

cor tem alcançado elevado status social na Bahia, particularmente nos grupos de 

profissões liberais. Esses indivíduos são proeminentes na “sociedade bahiana” em geral 

e não apenas entre os de sua “raça”; segundo se acredita, “sobem” sem grandes 

dificuldades, sendo reconhecidos e aceitos nos círculos profissionais e, em muitos casos, 

nas rodas sociais.126 
 

Bastide e Florestan enfatizam, no longo preâmbulo crítico do anteprojeto de 25 

páginas enviado a Métraux, que 

a afirmação de que o “preconceito de cor” no Brasil é um preconceito de classe não 

colide com a forma de seleção e de imputação dos atributos, que apanha as diferenças 

                                                 
126 AZEVEDO, Ascensão social da gente-de-côr na Bahia, 1950, p. 1. 



52 

 

ou as marcas raciais? Ao contrário do que [Donald Pierson] afirma, parece que o 

“preconceito de cor” existe em várias regiões do Brasil e penetra, em maior ou menor 

grau, todas as classes sociais, sem contudo associar-se a manifestações ostensivas.127 
 

Enquanto Thales assume como “hipóteses de trabalho” as premissas piersonianas 

de que “(1) no Brasil existe pouco preconceito de cor e na Bahia ainda menos (...), (2) o 

preconceito de classe é mais forte do que o de cor, e por tudo isso, (3) a linha de cor não 

é um obstáculo intransponível no processo de mobilidade vertical na Bahia”128 – que, 

como já vimos, terminariam validadas pela análise do antropólogo baiano –, Bastide e 

Florestan criticam, frontalmente, o entendimento de Pierson de que a situação racial da 

Bahia pudesse ser tomada como típica de todo o Brasil, apontando diferenças entre a 

sociedade paulista e a baiana, onde, supostamente, “o negro não se sente inferior ao 

branco porque as culturas africanas se conservam mais”, sob a justificativa de que, na 

Bahia, a “situação (...) [era] mais próxima da  sociedade patriarcal e paternalista” 129.  

Contudo, antes que se pretenda afirmar que as diferenças entre as interpretações 

do preconceito racial por parte de Thales e de Bastide/Florestan possam residir, em última 

instância, nas diferenças entre os contextos sociais baiano e paulista, é preciso observar 

que, enquanto Thales escrevera um projeto de pesquisa sumário, de menos de uma lauda 

e meia – praticamente uma formalidade burocrática a fim de ratificar a intenção manifesta 

de Métraux de realizar a pesquisa baiana – o anteprojeto de Bastide e Florestan, em 25 

páginas, esforça-se por convencer a Unesco a ampliar o alcance das pesquisas sobre raça 

no Brasil, promovendo em São Paulo uma pesquisa razoavelmente autônoma à que já 

havia começado na Bahia. Assim, no documento que enviam à Unesco, apesar de 

enfatizarem as singularidades mais persuasivas do contexto paulista em relação ao baiano 

– no âmbito do contraste entre uma São Paulo vista como moderna, dinâmica e industrial 

e uma Bahia vista como atávica, tradicional e paternalista – , Bastide e Florestan também 

fazem uma clara crítica ao viés “branco” do olhar dirigido à realidade racial brasileira: 

“A idéia de que não existe ‘preconceito de cor’ no Brasil é muito difundida, 

particularmente entre os brancos, a ponto de constituir uma pressão com que se deva 

contar preliminarmente, na elaboração de um projeto de estudo.”130 Em suma: o que 

Thales tomava como “hipótese de trabalho”, Bastide e Florestan denunciam ser, de saída, 

uma forma de “pressão”. Emerge daí, portanto, uma questão óbvia: por que tal “pressão” 

                                                 
127 BASTIDE & FERNANDES, O preconceito racial em São Paulo (projeto de estudo), S/D, p. 8. 
128 AZEVEDO, Ascensão social da gente-de-côr na Bahia, 1950, p. 1. 
129 BASTIDE & FERNANDES, O preconceito racial em São Paulo (projeto de estudo), S/D, p. 8.  
130 Idem, p. 9 - grifo do autor. 
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branca devia ser denunciada e expurgada do olhar sobre São Paulo, e não do olhar sobre 

a Bahia? Por que não perguntar se Pierson errara não apenas em sua interpretação da 

situação racial do Brasil, mas também na interpretação que fizera da situação racial na 

Bahia? 

Não tive acesso ao anteprojeto da pesquisa de Costa Pinto no Rio de Janeiro. Mas, 

a partir da leitura de um texto publicado pelo autor no Unesco Courier, em agosto de 1952 

– quando sua pesquisa ainda estava em curso, e o livro de Thales já se encontrava no prelo 

– é possível supor que, desde o início, a premissa levada a campo pelo antropólogo baiano 

radicado no Rio de Janeiro tampouco favoreceria alguma possibilidade de propaganda da 

harmonia racial brasileira por parte da Unesco. No periódico, Costa Pinto afirma:  

Não diríamos que o Brasil tem um problema racial se, com isso, estejamos nos referindo 

à forma particular que essa questão tomou em outras estruturas sociais que diferem da 

nossa. Nem diríamos, em face dos fatos trazidos à luz por nossa investigação, que 

nenhum problema existe. Nós simplesmente dizemos que há uma questão racial que está 

passando por um processo de mudança e que demonstra características particulares em 

qualquer estrutura social. Isso não pode ser separado de outras tensões dos dias atuais.131  

 

Curiosamente, o artigo de Costa Pinto encontra-se apenas quatro páginas após 

um texto em que Métraux afirmava que o “Brasil segue sendo uma nação exemplar, 

destinada por isso a desempenhar um importante papel na construção de um mundo no 

qual o mútuo respeito entre as raças se tornará um fato estabelecido e universal”132. Mais 

adiante, na mesma edição do Courier, Thales de Azevedo concorda com essa leitura, ao 

reportar que  

o fato é que os antagonismos entre indivíduos e grupos de diferente estoque racial se 

reduzem a um mínimo na Bahia. Além disso, eles são bastante atenuados pelo processo 

de adaptação e ajuste que similarmente afeta outros aspectos da vida social, de maneira 

que a competição tende a perder sua agressividade e os conflitos muito da sua amargura. 

O povo da Bahia finalmente é muito orgulhoso de suas tradições de tolerância e ausência 

de qualquer “racialismo”.133  

                                                 
131 “We would not say that Brazil has a racial problem, if, by that, we mean the particular form this question 

has taken in other social structures which differ from our own. Nor would we say, in view of the facts 

brought to light by our investigation, that no problem exists. We would simply say that there does exist a 

racial question which is undergoing a process of change and which displays particular characteristics within 

any given social structure. This cannot be separated from other present-day tensions.” (COSTA PINTO, 

Rio de Janeiro – A melting pot of people, ago-set.1952, p. 10) 
132 “Brazil remains an exemplary nation, destined because of this to play an important role in the building 

of a world in which mutual respect between races will become an established and universal fact” 

(MÉTRAUX, An inquiry into race relations in Brazil, Unesco Courier, ago-set. 1952, p. 6) 
133 “The fact is that antagonisms between individuals and groups ofdifferent racial stock is reduced to a 

minimum in Bahia. Moreover, they are further attenuated by the process of adaptation and adjustment 

which similarly affects other aspects of social life, so that competition tends to lose its aggressiveness and 

conflicts much of their bitterness. The people of Bahia finally are very proud of their traditions of tolerance 

and of the absence among them of any "racialism".” (AZEVEDO, Bahia – The negro metropolis, Unesco 

Courier, ago-set.1952, p. 15) 
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1.8 Decisões editoriais 

 

Em 21 de setembro de 1951, Métraux escreve a Thales afirmando, provavelmente 

a partir da leitura de algum relatório intermediário, que a pesquisa realizada pelo 

antropólogo baiano superara suas expectativas, demonstrando ansiedade por conhecer as 

conclusões a que Thales chegaria ao final do trabalho: “É com a maior satisfação que nós 

lemos sua carta. Ela nos prova que você conseguiu estender sua investigação para além 

do campo previsto, e nós estamos impacientes para conhecer as conclusões às quais você 

chegará”134. Porém, em carta a Wagley, dois meses depois, Métraux revela ter interferido 

na decisão de Thales sobre o tratamento a ser dado aos dados que o antropólogo baiano 

produzira em sua pesquisa de campo:  

O material coletado por Thales me parece bastante satisfatório e o li com prazer. Tive a 

impressão de que Thales não sabia muito bem o que fazer com ele, então discutimos 

longamente sobre a apresentação e finalmente decidimos por um plano que, na minha 

opinião, é bom. Em sua última carta, ele modificou em algo esse plano, mas as sugestões 

dele são bastante aceitáveis para mim.135 

 

O texto de Les élites... passa o ano de 1952 entre a tradução para o francês e o 

prelo da casa editorial da Unesco e é finalmente lançado em abril de 1953, publicado pela 

coleção “Race et Societé” (raça e sociedade) da Unesco. Na edição francesa de 

agosto/setembro do Unesco Courier daquele ano, “Les élites de couleur dans une ville 

brésilienne” aparece no catálogo da “Bibliographie Unesco Anti-racisme” – as obras 

editadas pela Unesco contra o racismo – vendido a populares 400 francos, na França, ou 

1,50 dólar, nos Estados Unidos, com a seguinte sinopse:  

Este livro aborda o processo de ascensão social de pessoas de cor em uma cidade no 

Brasil. A cidade escolhida foi a Bahia, porque [é] reconhecida como modelo de harmonia 

racial. O autor examina o problema das relações entre pessoas de diferentes cores, bem 

como as possibilidades para negros e mestiços de ter acesso a situações de liderança na 

sociedade baiana. Ele conclui que a população branca não tem preconceito racial 

definido, mas sim preconceitos de classe, o que justifica a expressão corrente na Bahia: 

“Quem ascende torna-se branco”. Esses preconceitos estão se tornando mais fracos, na 

medida em que os negros e os mestiços oferecem a possibilidade de obter acesso a 

                                                 
134 “C'est avec le plus grande satisfaction que nous avons lu votre lettre. Elle nous prouve que vous avez pu 

étendre votre enquête au delà même du champ prévu, et nous sommes très impatients de connaitre les 

conclusions auxquelles vous parviendrez” (MÉTRAUX, Carta a Thales de Azevedo, 21.set.1951) 
135 “The material collected by Thales seems to me quite satisfactory and I read it with pleasure. I was under 

the impression that Thales did not know very well what to do with it, so we discussed at length the 

presentation and finally decided on a plan which in my opinion, is good. In his last letter, he has modified 

this plan somewhat, but his suggestions are quite acceptable to me.” (MÉTRAUX, Carta a Wagley. 29.dez. 

1951) 



55 

 

situações de liderança – mudanças devidas, em parte, à educação e à sua formação 

profissional.136 

 

Foi de Métraux a decisão final sobre o título do livro137. Thales manifestaria o 

desejo de vê-lo traduzido e publicado também em inglês, mas Métraux argumenta não 

haver mais fundos disponíveis na Unesco. O antropólogo suíço-americano envia a Thales 

somente 12 exemplares do próprio livro, pois “infelizmente (...) os estoques para 

distribuição gratuita estão extremamente reduzidos”138.  

Um ano antes da publicação da pesquisa de Thales, os trabalhos de Charles 

Wagley e seus orientandos Marvin Harris, Bill Hutchinson e Ben Zimmerman haviam 

sido publicados pela Unesco também em forma de livro, em inglês (Race and Class in 

Rural Brazil) e francês (Races et classes dans le Brésil Rural), em português “raça e 

classe no Brasil rural”, tendo as versões em inglês e em francês anunciadas naquela 

mesma edição do Unesco Courier. Os títulos das pesquisas realizadas na Bahia revelam 

a estratégia editorial da Unesco – “Brésil rural” e “une ville brésilienne” cumpriam um 

duplo objetivo: chamavam a atenção do leitor estrangeiro interessado em conhecer a 

situação racial no Brasil, de modo global, que prometiam dar a conhecer, ainda que 

genericamente e tomando a parte pelo todo; mas, lidas ao pé da letra, não comprometiam 

a Unesco seja ante a conhecida diversidade regional brasileira (afinal, ninguém poderia 

dizer que a delimitação das áreas pesquisadas não fora, de alguma maneira, considerada 

nos títulos), seja ante a disputa intelectual em torno da conceituação do caráter mais ou 

menos gravoso dos conflitos raciais no Brasil.  

Mas, a despeito das pesquisas realizadas em outros estados brasileiros, o Brasil 

que a Unesco desejava mostrar ao mundo, em matéria de relações raciais, era a Bahia 

apresentada por Thales e por Wagley e equipe, sob a condução rigorosa de Métraux. A 

Unesco não traduziria ou publicaria internacionalmente nenhum outro resultado das 

pesquisas no Brasil. A escassez de fundos também seria a principal razão apresentada por 

                                                 
136 “Cet ouvrage traite du processus d'ascension sociale des personnes de couleur dans une ville du Brésil. 

La ville choisie a été Bahia, parce que reconnue comme modèle d'harmonie raciale. L'auteur y étudie le 

problème des rapports entre personnes de couleur différente, ainsi que les possibilités pour ies noirs et les 

métis d'accéder à des situations de premier plan dans la société de Bahia. Il conclut que la population 

blanche n'a pas de préjugé racial défini, mais plutôt des préjugés de classe, celui justifie l'expression 

courante à Bahia: “Qui s'élève devient blanc”. Ces préjugés eux-mêmes vont en s'atténuant, dans la mesure 

où s'offre aux noirs et aux métis la possibilité d'accéder à des situations de premier plan – évolution due, 

em partie, à l'éducation et à leur formation professionnelle.” (Unesco Courier, ago-set 1953, p. 19) 
137 MÉTRAUX, Carta a Thales de Azevedo, 30.out.1952. 
138 “malheureusement (...) les stocks pour la distribution gratuite étant extrêmement réduits.” (MÉTRAUX, 

Carta a Thales de Azevedo, 19.mai.1953) 
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Métraux para que os trabalhos de Roger Bastide e Florestan Fernandes (capital paulista), 

Oracy Nogueira (interior paulista), Costa Pinto (Rio de Janeiro) e René Ribeiro (Recife) 

não tenham sido publicados. Em uma carta a Wagley em 1952, Métraux afirma que a 

Unesco cortara o orçamento do Departamento de Ciências Sociais, e que isso 

impossibilitava a publicação da série completa das pesquisas no Brasil, razão pela qual 

ele escreveria ao diplomata Paulo de Berredo Carneiro e ao ex-secretário baiano Anísio 

Teixeira, agora diretor do Inep, apelando por recursos “do lado brasileiro”, da ordem de, 

no mínimo, 3 mil dólares, para tentar levar adiante a ideia139. Mesmo em um contexto de 

corte orçamentário para a área de ciências sociais, a cifra soa irrisória ante o orçamento 

total da Unesco para o ano de 1953, de 18,7 milhões de dólares – 133% maior que os 8 

milhões do orçamento do ano de 1950, por exemplo140. O orçamento da Unesco seguiria 

aumentando ao longo da década de 1950 e, em 1963-64, atingiria 39 milhões de dólares 

– mas a coleção completa das pesquisas realizadas no Brasil jamais seria publicada. 

Especificamente no caso do trabalho de Bastide e Fernandes, houve tratativas com 

Métraux no sentido de viabilizar a publicação através da Unesco. Marcos Chor Maio 

recupera o episódio em uma nota de rodapé de sua tese: 

A controvérsia mais específica entre Métraux e Florestan surge a partir do momento em 

que o etnólogo suíço-americano pede para Roger Bastide condensar a parte histórica e 

suprimir as notas do capítulo introdutório desenvolvido pelo sociólogo [Florestan]. Em 

dezembro de 1952, Florestan, em carta a Métraux, se opõe a tal proposta e reitera sua 

posição em correspondência com Roger Bastide, na qual afirma, entre outras coisas, que 

não se propôs a fazer um trabalho jornalístico.141 

 

Maio recupera do diário de Métraux uma menção ao assunto: "Trabalho 

incansavelmente com o manuscrito de Florestan Fernandes, cujo vazio me parece cada 

vez mais claramente. Desta vez, não vou ceder: ou Bastide vai me dar esse texto em 

linguagem humana ou não o publico”142. A anotação dá a entender que a falta de dinheiro 

não era o motivo único – quiçá nem mesmo o principal – da não publicação do livro. Em 

                                                 
139Cfr.  MÉTRAUX, Carta a Charles Wagley, 31.mar.1953 e Carta a Anísio Teixeira, 30.jun.1953. A 

controvérsia em torno da publicação de apenas uma parte das pesquisas realizadas no Brasil pela Unesco 

já foi discutida por MAIO (1997), em perspectiva diferente da que proponho neste trabalho. 
140 O orçamento total para a área de “Relações Humanas e Sociais” em 1950 correspondia a 360.446 dólares 

(“International Organization in the Social Sciences (Study of International Co-operation etc.): $94, 345 ; 

Tensions: $161, 988; Applied Social Science Activities (Study of Racial Problems, Methods in Political 

Science etc.): $ 104, 113”) Cfr. artigo do Unesco Courier “Budget for 1950 8.000.000 dollars”, Unesco 

Courier, nov., 1950, p. 3. 
141 MAIO, 1997, p. 312. 
142 “Je travaille d'arrache-pied au manuscrit de Florestan Fernandes, dont le vide m'apparait de plus en plus 

distinctement. Cette fois-ci, je ne céderais pas: ou Bastide me remettra ce texte en language humain ou je 

ne le publie pas." (MÉTRAUX apud MAIO, 1997, p. 313) 
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que pese a preocupação de Métraux com o “risco permanente de uma perda do ‘espírito’, 

da ‘humanidade’ do fazer sociológico”, que, conforme interpreta Maio143, supostamente 

buscava evitar publicar um livro “incapaz de retraduzir seus achados em termos de lições 

a serem oferecidas pela humanidade”, a documentação revela também que o antropólogo 

suíço-americano era um editor minucioso e voluntarioso, que não encontrou em Florestan 

abertura e maleabilidade semelhantes às que encontrara na interlocução com Thales. 

Ademais, se a documentação não permite afirmar com certeza uma razão cabal 

pela qual a Unesco publicou internacionalmente apenas as pesquisas produzidas na Bahia, 

não se pode desprezar a variável talvez mais importante: as monografias finais de Bastide 

e Florestan e de Costa Pinto, se talvez já não fossem de “leitura fácil”144, como pretendido 

por Métraux, certamente não iriam resultar em livros que inspirassem o leitor 

internacional com a ideia de que o racismo era um problema em vias de ser superado em 

uma distante e inspiradora república latino-americana. 

Florestan Fernandes e Roger Bastide publicariam pela editora Anhembi LTDA, 

em 1955, Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo, um calhamaço de 554 

páginas (mais que o dobro do limite de 200 que Métraux impusera a Thales), em que 

cunham a posteriormente famosa noção de “preconceito da ausência de preconceito (...), 

fidelidade do Brasil ao seu ideal de democracia racial” que, na verdade, segundo os 

autores, se tratava de “uma ideologia, a mascarar os fatos”, a ser deixada de lado para 

“descobrir a direção em que age o preconceito”145. Luiz Aguiar Costa Pinto publicaria, 

pela série Brasiliana da Companhia Editora Nacional, as 355 páginas de O Negro no Rio 

de Janeiro, em 1953, em que afirmava, em tom claramente crítico ao viés adotado pelas 

pesquisas da Unesco na Bahia:  

estamos convencidos de que um dos efeitos mais sérios e uma das consequências mais 

características do desembaraço com que alguns observadores, nacionais e estrangeiros, 

uns afirmam, outros confirmam, martelando aos nossos ouvidos que “no Brasil não 

existe problema racial”, consiste na nossa despreparação do espírito para prever as fases 

mais agudas da tensão racial em processo, provendo conscientemente os meios de seu 

tratamento esclarecido. Na maioria dos casos, oprimidos pela pobreza científica dos 

conceitos com que laboram, o que pretendem dizer é que o problema do preconceito ou 

da discriminação racial entre nós não é igual às feições extremas que assume ou assumiu 

no Estados Unidos, na Alemanha nazista ou na África do Sul. E por não poderem ou não 

saberem estudar a questão fora desse esquema dicotomizado, julgam se livrar das 

dificuldades pelo fato de desconhecê-las.146 

 

                                                 
143(MÉTRAUX apud MAIO, 1997, p. 313. 
144 MAIO, 1997, p. 312. 
145 BASTIDE e FERNANDES, 1955, p. 124. 
146 COSTA PINTO, 1953, p. 35-36. 
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Por falta de dinheiro, inadequação de linguagem ou desinteresse em publicar 

material que acabasse mais por denunciar a falácia do que por promover as supostas 

virtudes exemplares da desejada democracia racial brasileira – ou mesmo talvez por uma 

conveniente conjunção entre esses três fatores – , fato é que a Unesco jamais cumpriria a 

promessa feita ao público no Unesco Courier, na edição especial sobre as pesquisas em 

andamento no Brasil, em setembro de 1952: “Os estudos e achados das outras equipes 

[além das equipes baianas] serão publicados pela Unesco nos próximos dois anos. Este 

completo e atualizado estudo do Negro e das relações raciais no Brasil terá, ao todo, ao 

menos seis volumes”147. 

 

1.9 Bahia de Métraux, Brasil da Unesco 

 

Mais do que indicações e evidências de que qualquer exaltação da situação racial 

brasileira ante o mundo era, mais que apenas exagero, um erro, tanto as conclusões das 

pesquisas sobre raça no Brasil patrocinadas pela Unesco, quanto o debate que as 

antecedeu, mostram que não era seguro nem mesmo afirmar que a situação de relativa 

harmonia racial que se pretendia encontrar fosse realmente válida para a realidade baiana. 

Por mais que o alerta crítico de Bastide e Florestan a que fosse tomada por ponto de 

partida a tese de Donald Pierson – de que a Bahia era uma “sociedade multi-racial de 

classes”, e que a situação baiana era um modelo do que estava em curso na maior parte 

do Brasil – não descartasse a possibilidade de que a interpretação sustentada pelo 

sociólogo norte-americano se aplicasse somente ao contexto social baiano, as 

discrepâncias entre as pesquisas realizadas na Bahia e em São Paulo e Rio não 

repousariam, em última instância, nas diferenças históricas e sociológicas entre uma 

região supostamente “atrasada”, o nordeste, e outra “moderna”, as capitais do sudeste. O 

fundamento último daquele contraste parece mais bem explicar-se pela maior (no caso 

baiano) ou menor (nos casos paulista e carioca) simpatia dos pesquisadores pela hipótese 

de uma suposta tendência brasileira a um quadro de homogeneidade e harmonia racial – 

abordagem que, uma vez que persistisse para os investigadores como pré-noção não 

devidamente problematizada e exorcizada, constituía, a rigor, uma “pressão”, 

                                                 
147 “The studies and findings of the other teams will be published by Unesco within the next two years. This 

complete up-to-date study of the Negro and race relations in Brazil will total at least six volumes.” 

(MÈTRAUX, “An inquiry into race relations in Brazil”, Unesco Courier, ago-set.1952) 
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independentemente das características do contexto social alvo de suas respectivas 

etnografias. 

A documentação mostra que, de nenhuma maneira, a “pressão” de que falavam 

Florestan e Bastide foi rigorosamente problematizada no quadro das pesquisas realizadas 

na Bahia pela Unesco. Mostra também, ademais, que Métraux, se por um lado promove 

a realização de pesquisas independentes em São Paulo e Rio de Janeiro, por outro, além 

de não impulsionar a circulação de seus resultados, não altera significativamente seu 

próprio ponto de vista em relação ao Brasil – e menos ainda em relação à Bahia – a partir 

da leitura deles: a despeito dos quadros de agravamento da tensão racial encontrados em 

São Paulo e Rio – que talvez pudessem ter sido encontrados, em alguma media, na Bahia, 

caso o viés da pesquisa fosse outro – , o Brasil, para Métraux, seguiu sendo uma espécie 

de metonímia da Bahia. Da estadia na Bahia no final de 1950, Métraux, que, cinco anos 

antes, vira com os próprios olhos a Europa devastada por uma guerra nutrida por discursos 

de ódio étnico e racial148, levou uma imagem tão idílica quanto pouco verossímil de um 

lugar que o mundo deveria tomar como exemplo em direção à superação do racismo:  

O viajante que visita a Bahia, a grande Metrópole Negra brasileira, sai de lá com duas 

impressões aparentemente contraditórias. De um lado, ele é arrebatado pela óbvia 

multiplicidade de sobrevivências africanas que tão profundamente marcaram a vida da 

cidade, e do outro, pelo pequeno número de Negros realmente “pretos” que ele encontra, 

mesmo nos mais bairros mais populosos. Enquanto quase toda a população baiana é ‘de 

cor’, o intercasamento entre brancos, índios e negros criou um tipo original que pode, 

por fim, se desenvolver nessa parte do mundo como uma nova raça.149  
 

                                                 
148 Métraux esteve na Alemanha logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, contratado como 

antropólogo pelo Governo dos Estados Unidos, como “membro da Divisão Moral, um braço do US 

Strategic Bombing Survey”, cuja missão geral era estimar os danos causados pelos bombardeios aliados, 

primeiro na Alemanha, e depois, no Japão. (“part of the Morale Division – a component of the US Strategic 

Bombing Survey (USSB). The USSB’s overall mission was to estimate the damage done by Allied 

bombing, first in Germany and later in Japan” (KREBS, 2016, p. 30). Da Alemanha, ele escreveu a sua 

esposa na época, Rhoda, preocupado com uma possível reemergência do discurso antissemita na Europa: 

“Anti-semitism is Strong among the people I have seen lately. When you see the logical result of anti-

Semitism, you begin to sense it as a vicious and murderous atitude which must be combated. Some of the 

injustices which I mentioned in my last letters are being corrected, but not all and I still witness a few 

incidents which revolt me. If things do not change quickly in Europe, more blood will flow very soon. I 

cannot stand the idea that all the suffering of these people has been in vain. Fascism is far from dead. It has 

poisoned the minds, even of those who come back from the German inferno.” (MÉTRAUX apud KREBS, 

2016, p. 29-30) 
149 The traveller who visits Bahia, the great Brazilian "Negro Metropolis", comes away with two apparently 

contradictory impressions. On the one hand he is struck by the obvious multiplicity of African survivals 

which have so deeply marked the life of the city, and on the other, by the small number of really "black" 

Negroes he meets, even in the most crowded quarters. While nearly all Bahia's population is"coloured", the 

inter-marriage between Whites, Indians and Negroes has created an original type which may ultimately 

develop in this part of the world as a new race. (MÉTRAUX, “Brazil: Land of Harmony for All Races?”, 

Unesco Courier, abr.1951, p. 3.) 
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Introduzido, retoricamente, ao leitor em primeira pessoa, o “viajante” em questão 

é o próprio Métraux. Intitulado “Brazil: Land of Harmony for all Races?” (Brasil: terra 

da harmonia para todas as raças?), o texto publicado em abril de 1951 oferece já nesse 

primeiro parágrafo a resposta a que pretende induzir o leitor: um entusiasmado “yes”. 

 

Figura 5- Artigo "Brazil: Land of Harmony for all Races?", de Alfred Métraux, na edição de abril de 1951 

do Unesco Courier. 
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Métraux conhecia bem não só os caminhos da retórica científica, como as regras 

de acomodação dos egos no campo intelectual. Naquele mesmo texto, escrito apenas 

alguns meses após a estadia no Brasil em que, como vimos, encontrara lugar no projeto 

da Unesco para os atores da intelectualidade brasileira que poderiam oferecer resistência 

aos planos da instituição de promover os valores da suposta tendência à harmonia racial 

no Brasil, Métraux busca comprometê-los publicamente com os ideais da pesquisa, 

mobilizando a retórica científica da “busca pelos fatos”, sem porém deixar de sugerir (ou 

pressionar por) sua prévia adesão ao viés político desejado pela Unesco. Para Métraux, 

“os intelectuais brasileiros se orgulham da democracia racial que eles trouxeram à tona”, 

e o “entusiasmo demonstrado pelos sociólogos brasileiros que estão trabalhando com a 

Unesco, explorando todos os aspectos favoráveis e desfavoráveis dessa questão, 

demonstra o sentimento de confiança com que os brasileiros de toda parte vêem a situação 

racial em seu país”150. 

Tudo isso, porém, Métraux afirmara enquanto apenas a pesquisa baiana havia 

começado – antes, portanto, de receber formalmente o projeto de pesquisa de Bastide e 

Florestan contendo críticas às premissas piersonianas que serviam de “hipótese”, como 

vimos, à pesquisa de Thales na Bahia. Cabe, portanto, a pergunta: e depois de ter tomado 

contato com os primeiros resultados das outras pesquisas patrocinadas pela Unesco no 

Brasil, Métraux mudaria de ideia? 

Em outubro de 1952 – quando as pesquisas de Wagley e seus orientandos já 

haviam sido publicadas pela Unesco, o trabalho de Thales encontrava-se no prelo, e os 

trabalhos de São Paulo e Rio de Janeiro já tinham projetos de pesquisa definidos e 

começavam a esboçar seus primeiros resultados – Métraux retoma o assunto nas páginas 

do Unesco Courier, que publica naquela edição um dossiê sobre os trabalhos em curso no 

Brasil, contendo artigos de Gilberto Freyre, Bastide e Florestan, Costa Pinto, Harry 

Hutchinson e Thales de Azevedo, os quais, à exceção de Freyre, traziam resumos das 

respectivas pesquisas de campo. Aparentemente buscando dar uma satisfação preliminar 

sobre o andamento das pesquisas sobre raça no Brasil ao público geral, mas também 

informar à comunidade científica das ciências sociais do ajuste de rota que sofrera o 

                                                 
150 “The Brazilian intellectuals are proud of the racial democracy which they have brought about”, e o 

“eagerness shown by the Brazilian sociologists working with Unesco to explore all favourable and 

unfavourable aspects of the question alike, shows the feeling of confidence with which Brazilians 

everywhere regard the racial situation in their country.” (MÉTRAUX, “Brazil: Land of Harmony for All 

Races?”, Unesco Courier, abr.1951, p. 3.) 
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projeto, Métraux inverte a retórica que vimos até então ser utilizada em praticamente toda 

a documentação pública e privada sobre as pesquisas patrocinadas no Brasil. De 

interessada de primeira hora em promover a harmonia racial brasileira como exemplo 

para o mundo, a Unesco passava, no discurso de Métraux, a figurar, antes de mais nada, 

como uma entidade que escolhera o Brasil para escrutinar, com rigor científico (que, 

agora, parecia suplantar o viés político), a crença em tal harmonia. Nesse sentido, Métraux 

agora afirmava que “ainda que nenhuma nota discordante tenha soado, a existente 

harmonia ainda carece de clarificação e explicação através de exemplos concretos. É 

papel do cientista descobrir quais são os fatores que até o momento têm preservado o 

Brasil dos frutos amargos da discriminação racial.”151 Novamente, Métraux compromete 

a comunidade científica (e desta vez também a comunidade política) brasileira, que, em 

seu discurso, nada teriam a temer ante o olhar potencialmente demolidor das pesquisas 

da Unesco: “As autoridades e os centros científicos brasileiros deram, de todo o coração, 

seu suporte à Unesco, sabendo que a reputação de seu país nada tinha a temer com essa 

pesquisa. As poucas sombras no quadro só ajudam a intensificar a luz que o impregna”152. 

Na conclusão do texto, contudo, para que não restasse qualquer dúvida sobre o quadro 

que se desejava encontrar com aquelas pesquisas, Métraux atestava, num tom idealista 

lapidar: “A pesquisa da Unesco mostrou claramente que o Brasil segue sendo uma nação 

exemplar, destinada por isso a desempenhar um papel importante na construção de um 

mundo no qual o mútuo respeito entre as raças se tornará um fato estabelecido e 

universal”153. 

                                                 
151 “Yet if even no discordant note had been sounded, the existing harmony would still have needed 

clarification and explanation by concrete examples. It is the scientist's duty to discover which factors have 

so far preserved Brazil from the bitter fruits of racial discrimination.” (MÉTRAUX, “An inquiry into race 

relations in Brazil”, ago-set.1952, p. 6) 
152    “Brazilian authorities and scientific centres gave Unesco their wholehearted support, knowing that 

their country's reputation had nothing to fear from such research. The few shadows on the picture only help 

to intensify the light which suffuses it.” (ibidem) 
153 “Unesco's inquiry has clearly shown [that] Brazil remains an exemplary nation, destined because of this 

to play an important role in the building of a world in which mutual respect between races will become an 

established and universal fact.” (ibidem) 
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Figura 6 - . Artigo “An inquiry into race relations in Brazil”, de Alfred Métraux, na edição de 

agosto/setembro de 1952 do Unesco Courier. 
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Naquela edição de agosto de 1952 do Unesco Courier, que dá grande destaque às 

pesquisas em curso no Brasil, seria a última vez em que a Unesco daria, oficialmente, 

publicidade internacional aos trabalhos – então sequer concluídos – de Roger Bastide e 

Florestan Fernandes, sobre São Paulo, e de Luiz Aguiar Costa Pinto, sobre o Rio de 

Janeiro. O exame de todas as edições do periódico oficial da Unesco até 1963, ano da 

morte de Métraux, mostra que, a partir daquela edição, a Unesco não mais promoveria o 

debate ou faria sequer menção ao racismo à brasileira suscitado por uma parte das 

pesquisas que a própria Unesco patrocinara no Brasil. Verdade que também não faria uma 

propaganda demasiado enfática da tendência à harmonia racial encontrada pelas 

pesquisas realizadas na Bahia e, posteriormente, em Pernambuco. O que se veria nas 

páginas do Unesco Courier, ao longo da década de 1950 e início de 1960, ao menos, 

seriam esparsas menções, sempre elogiosas, ao modo como o Brasil encaminhara a 

questão racial, mobilizando, embora sem aprofundar o debate, a percepção internacional 

do país como uma democracia racial modelar – não raro à guisa de contraponto a situações 

de confronto racial manifesto, como os casos dos Estados Unidos, da África do Sul e dos 

diversos países da África em processo de descolonização. A impressão que fica é que os 

trabalhos sobre raça patrocinados pela Unesco no Brasil haviam resultado em tantas 

controvérsias, de natureza tanto científica quanto política, que pareceu mais fácil para o 

organismo internacional abandonar o debate – sem, porém, deixar de revolver, de vez em 

quando, as cinzas do velho entusiasmo do senso comum internacional que apontava o 

Brasil como país supostamente livre do problema do racismo. 
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Figura 7 - Artigo “Bahia, the negro metropolis", de Thales de Azevedo,, na edição de agosto/setembro de 

1952 do Unesco Courier. 
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A título de ilustração, vale listar alguns exemplos de menções a questões de raça 

e etnia referentes ao Brasil no Unesco Courier ao longo desse período, ainda que não seja 

o caso, aqui, de problematizar cada um deles mais detidamente. Na edição de 

agosto/setembro de 1954, o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro assina no periódico o 

texto “The soldier who wouldn’t shoot” (o soldado que não atirava), exaltando a vida e 

obra do Marechal Rondon e a política indigenista brasileira como exemplo:  

Milhões de homens no mundo de hoje vivem sob condições que pouco diferem daquelas 

enfrentadas pelos índios do Brasil. O exemplo dos índios do Brasil é uma lição: nos 

ensina que seu destino não precisa ser trágico. Mas um profundo entendimento do 

problema e da situação que os confronta com o avanço da civilização moderna é 

essencial”154.  

 

Em outubro de 1956, Antony Babel, presidente do International Forum 

Committee de Genebra, na Suíça, afirma, de passagem, em um artigo sobre o contraste 

entre as culturas europeia e norte-americana: “O Novo Mundo está crescendo ciente de 

seu débito com a África, ainda que o preconceito racial e a segregação ainda persistam. 

Em certos países (Brasil, por exemplo) o problema das relações Negro-branco parece 

praticamente resolvido155. 

 

                                                 
154 “Millions of men in the present-day world live under conditions little different from those faced by the 

Indians of Brazil. The example of Brazil is a lesson: it teaches us that their fate need not be tragic. But a 

profound understanding of their problem and of the situation which is confronting them with the advance 

of modern civilization is essential.” (RIBEIRO, “The soldier who wouldn't shoot”, Unesco Courier, ago-

set.1954) 
155  “The New World is also growing increasingly aware of its debt to Africa, even where racial prejudice 

and segregation still persist. In certain countries (Brazil for example) the problem of Negro-white relations 

seems practically solved.” (BABEL, “Two worlds face to face”, out. 1956, p. 15) 
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Mas talvez o exemplo mais claro de que a Unesco escamoteia o debate sobre raça 

e racismo no Brasil após as pesquisas do início da década de 1950 no país seja a ausência 

de qualquer artigo abordando especificamente, em tom crítico ou mesmo elogioso, o 

contexto racial brasileiro em uma edição especial temática intitulada “Racism!”, 

publicada em outubro de 1960. A única menção ao Brasil naquela edição aparece no texto 

Figura 8 - Capa da edição especial sobre racismo do Unesco Courier, de outubro de 1960, em que 

o problema do racismo no Brasil, escassamente mencionado, é dado por resolvido. 
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“The X-Ray of the racist mind” (o raio-x da mente racista), da psicóloga social austríaca 

Marie Jahoda: replicando o senso comum vigente nos meios intelectuais, ela se refere ao 

país como “exceção em matéria de racismo”, junto a um conjunto pequeno de nações: 

“No Brasil, Jamaica, Cuba e Havaí, por exemplo, várias raças vivem sem sinais de 

conflito aberto. Entretanto, é indicativo do estado geral das coisas que esses poucos 

exemplos sejam tão bem conhecidos como exceções à regra. Qual o significado do 

antagonismo racial para aqueles que o sentem?”156 Curiosamente, a autora denuncia quão 

perversa podia ser a relação entre raça e classe nos Estados Unidos, apresentando um 

exemplo que me pareceu análogo a alguns dos que Thales de Azevedo recolhera em Les 

élites...:  

Em alguns lugares do sul dos Estados Unidos, por exemplo, Negros são rejeitados porque 

são de classe baixa e sem educação. Porque são vistos assim, oportunidades de avanço e 

melhor educação são negadas a eles; como consequência, muitos Negros do Sul 

efetivamente sofrem de baixo status e baixo nível educacional, portanto aparentemente 

justificando o ato original de discriminação.”157  

 

A interpretação da autora, entretanto, vai justamente na contramão da de Thales:  

Tendo em vista que é muitas vezes a realidade o que ameaça destruir o baluarte defensivo 

da pessoa preconceituosa, é a realidade que ela tenta manipular para que atenda melhor 

às suas necessidades psicológicas. Assim, as pessoas preconceituosas usam qualquer 

poder social que tenham à sua disposição para criar condições que obrigam o grupo alvo 

a se tornar como o estereótipo prescreve.”158 

 

Na análise de Jahoda, classe e raça não aparecem em uma relação de subordinação, 

tampouco há tendência à subsunção da segunda pela primeira, conforme pretendia Thales, 

mas sim em um ciclo vicioso, atualizado através da ação de “pessoas preconceituosas” 

imbuídas do propósito de manter a própria posição social.  

Mas retornemos a Métraux. Em relação à questão racial no Brasil, o antropólogo 

suíço-americano não demonstrava ter alterado significativamente sua interpretação ao 

longo dos anos 1950 e 1960. Na edição de fevereiro de 1961 do Unesco Courier, número 

                                                 
156  “In Brazil, Jamaica, Cuba and Hawaii, for example, several races live without signs of overt conflict. 

Yet it is a comment on the general state of affairs that these few examples should be so well known as 

exceptions to the rule. What is the meaning of racial antagonism for those who feel it?” (JAHODA, “X-

Ray of the Racist Mind”, Unesco Courier, out.1960, p. 25) 
157 “In some southern parts of the United States, for example, the Negroes are rejected because they are 

lower class and uneducated. Because they are so regarded, opportunities for advancement and better 

education are denied to them; as a consequence many Southern Negroes do indeed suffer from low status 

and low educational level, thus apparently justifying the original act of discrimination.” (Idem, p. 27) 
158 “Since it is often reality which threatens to destroy the defensive bulwark of the prejudiced person, it is 

reality which he tries to manipulate so that it will better fit his psychological needs. Thus, prejudiced persons 

use whatever social power they have at their disposal to create conditions which compel the target group to 

become as the stereotype prescribes.” (Idem, p. 27) 



69 

 

especial temático sobre a África em descolonização (“New face of Africa”, a nova face 

da África), Métraux volta a defender o Brasil como exemplo de convivência harmônica 

entre as raças. No texto intitulado “Towards harmony between all races” (Em direção à 

harmonia entre todas as raças), ele rememora o ciclo de pesquisas sobre raça no Brasil do 

princípio dos anos 1950, mencionando apenas os títulos dos livros de Wagley e Thales 

publicados pela Unesco. Não há menção direta aos títulos, nem à divergência entre 

abordagens e resultados, dos trabalhos de Bastide e Florestan, Oracy Nogueira, Costa 

Pinto ou René Ribeiro, todos já publicados no Brasil àquela altura. “Os resultados desse 

trabalho [sobre raça no Brasil] foram divulgados em vários livros, dois dos quais 

publicados pela Unesco [Em nota de rodapé: “Race and Class in Rural Brazil” de Charles 

Wagley, e “Les élites de couleur dans une ville brésilienne”(...) de Thales de Azevedo 

(apenas em francês)”] e os outros por instituições e editoras brasileiras”159. Embora não 

mencione textualmente a Bahia, a ênfase exclusivamente nos trabalhos produzidos pela 

frente baiana de pesquisas nos permite inferir que a imagem do Brasil que Métraux 

mobiliza ali é, a rigor, a imagem da Bahia tomada por metonímia, dessa vez à guisa de 

exemplo de para o contexto da África em processo de descolonização: “O estado norte-

americano do Havaí e o Brasil são típicos exemplos de terras multirraciais onde as pessoas 

se dão muito bem umas com as outras”160. Nesse sentido, não menos importantes são dois 

elementos editoriais que ajudam o texto de Métraux a produzir o sentido desejado: o 

primeiro, a fotografia ilustrativa de Pierre Verger, em que dois homens, um negro e um 

branco, puxam juntos uma corda, provavelmente uma puxada de rede, na Bahia – foto 

que já havia sido utilizada duas vezes antes: em 1952, ilustrando o artigo “The Negro’s 

role in Brazilian history”, de Gilberto Freyre, no dossiê sobre as pesquisas sobre raça no 

Brasil do Unesco Courier; e em 1953, entre as páginas 48 e 49 de Les élites..., para ilustrar 

“Le Noir dans le travail” (o negro no trabalho). O segundo elemento é a legenda ao lado 

da foto: “O Brasil é um exemplo impressionante de um país em que homens e mulheres 

de diferentes grupos raciais vivem lado a lado em harmonia.”161 

                                                 
159 “The results of this work were set forth In several books, of which two were published by Unesco and 

the others by Brazilian Institutions and publishing houses.” (MÉTRAUX, “Towards Harmony Between 

Races”, Unesco Courier, abr.1961, p. 29) 
160  “The U.S. State of Hawaii and Brazil are typical examples of multi-racial lands where people get along 

very well with each other.” (Ibidem) 
161 “Brazil is a striking example of a country in which men and women of diferente racial groups live side 

by side in harmony.” (Idem, p. 28) 
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Figura 9 - Artigo " Towards Harmony  between all races", de Alfred Métraux, na edição de junho de 1961 

do Unesco Courier. Em destaque, ampliação da legenda atribuída à fotografia de Pierre Verger. 

  

 

 

 

 

 

Mais adiante, em junho de 1961, Métraux se refere uma última vez, no Unesco 

Courier, à questão racial no Brasil, no texto “The changing face of Latin America” (A 

face em transformação da América Latina). Ao mencionar a questão racial no contexto 

de cidades em acelerado processo de urbanização, como São Paulo, Métraux exalta a 

possibilidade então franqueada aos “Negro farmers” (expressão cuja tradução mais 

adequada em português seria “agricultores negros”) de migrar para a “grande cidade 

industrial (...) para encontrar trabalho nas fábricas”, uma vez que, conscientes da 

“extensão de sua pobreza (...) sabem que uma vida melhor é possível em alternativa à 

existência destituída e humilhada que era antes o seu quinhão”162. No olhar do 

                                                 
162 “great industrial city (...) to find work in the factories” / “extent of his poverty (...), knows that a better 

life is possible than the destitute and humiliating existence which was formerly his lot.” (MÉTRAUX, “The 

changing face of Latin America”, Unesco Courier, jun.1961) 
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antropólogo suíço-americano, apesar dos “antagonismos políticos” terem “aumentado e 

se tornado mais amargos” num contexto de rápida industrialização, prevalecia o que ele 

enxergava como uma marcha em direção à plena assimilação e integração sociocultural 

de negros e povos indígenas na América Latina como um todo. Em tal paisagem, 

carregada nas tintas de idealismo culturalista e desbotada de crítica sócio-antropológica, 

Métraux contenta-se em afirmar: “No Brasil, o Negro trouxe para as cidades seus cultos 

africanos com suas danças extáticas e sua música ritual. Dessa fonte extraordinariamente 

fértil, escritores, músicos e pintores estão tirando rica inspiração”163.  

E da Bahia, por fim, qual seria a imagem que Métraux intimamente carregaria, 

depois que todas as pesquisas patrocinadas pela Unesco no Brasil já estavam concluídas 

ou se encaminhavam para seus resultados? A Thales, em agosto de 1954, ele escreve uma 

carta em que revela sentir saudades da Bahia, não apenas do tempo em que esteve em 

Salvador, mas sobretudo do lugar afetivo que a cidade ocupava em seu imaginário: uma 

terra nas margens da modernidade ocidental euro-americana, com suas românticas 

“ilhotas de vida tropical”, em contraste com a “vida agitada” que levava entre Paris e 

Nova York: 

Acho que o que eu mais gosto aí [na Bahia] são essas ilhotas de vida tropical que 

sobrevivem nos bairros, essas paisagens de África ou Antilhas ao alcance da cidade 

[Salvador]. Também acredito que o que eu mais gosto na sua cidade natal é o sentimento 

tão vivo de escapar do tempo e encontrar-me à beira de um continente virgem. O passado 

colonial nunca deixou de me perseguir, embora eu não estivesse cego aos aspectos 

modernos e até muito modernos de certos bairros. Eu precisaria de mais tempo do que 

tenho para analisar essas memórias, infelizmente, nesta vida agitada que eu levo. Enfim, 

conto com você para me permitir um dia reencontrar a Bahia.164 

 

O romantismo com que Métraux se recorda da Bahia está diretamente ligado às 

boas lembranças da companhia de seu amigo Pierre Verger quando de sua estadia na 

cidade. Em dezembro de 1956, Métraux escreve a Verger: 

Espero que você tenha encontrado sua torre de vigilância e que [da sua] clarabóia você 

admire o porto e Itaparica. Eu imagino você em seu sótão, com uma toga amarrada na 

cintura, disputando com os ratos os fragmentos de suas anotações. Eu vejo você subindo 

e descendo o Pelourinho, parando, com suas costas curvadas, diante de uma vendedora 

                                                 
163 “In Brazil, the Negro has brought to the cities his African cults with their ecstatic dances and ritual 

music. From these extraordinarily fertile sources writers, musicians and painters are drawing rich 

inspiration.” (MÉTRAUX, “The changing face of Latin America”, Unesco Courier, jun.1961, p. 25-26) 
164 Peut-être ce que j'aime le plus là-bas [na Bahia] ce sont ces ilots de vie tropicale qui survivent dans les 

faubourgs, ces paysages africains ou antillais à portée de la ville [Salvador]. Je crois aussi que ce que j'ai le 

plus gôute dans votre ville natale, c'est le sentiment si vif d'y échapper au temps et de me trouver en bordure 

d'un continent vierge. Le passé colonial n'a cesse de m'y hanter bien que je n'aie pas été aveugle aux aspects 

modernes et même très modernes de certain quartiers. Il me faudrait pour analyser ces souvenirs plus de 

temps que celui dont je dispose, hélas, dans cette vie agitée que je mène. Enfim, je compte sur vous pour 

me permettre un jour de refaire connaisance avec Bahia (MÉTRAUX, Carta a T. de Azevedo - 12.ago.1954) 
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de acarajé – mãe de santo ou sua própria mãe. Eu também vejo você bebendo um chá 

gelado com bolacha na esperança de encorajar a digestão do pneu carbonizado que lhe 

serviram naquele restaurante amigável que frequentamos. À noite, um tremor tranqüilo 

leva você aos terreiros enquanto você escala a lama. Suas palmas levantadas dizem de 

seu respeito pelos orixás e, sendo você versado nas coisas da Guiné, seu prestígio é tão 

grande que ninguém se atreve a disputar o lugar. Não pense que estou ironizando - longe 

de mim essa atitude, é simplesmente a marca de um arrependimento, a formulação de 

uma esperança. Devo-lhe as minhas melhores lembranças do Brasil. Se a minha 

companhia lhe foi pesada, a sua foi a melhor defesa contra a angústia das viagens. Melhor 

do que o gardenal. Você vê que eu lhe coloco nas alturas.165 

 

Verger responde em janeiro de 1957, tocado pelas palavras do amigo, mas logo 

de saída recusando a imagem pacata e romântica que Métraux faz de sua vida: “Minha 

vida na Bahia poderia ser a que você descreve com verve... mas, infelizmente ou 

felizmente, Orunmilá, meu único senhor, sabe que a realidade é diferente. Eu levo uma 

vida de funcionário preciso, maníaco e rotineiro.”166 

 

1.10 Fogo amigo 

 

Ao se dispor a elaborar uma história do projeto Unesco no Brasil, Marcos Chor 

Maio divide o campo entre os que entendem que o conjunto de trabalhos produzidos sob 

patrocínio da Unesco “frustrou as expectativas iniciais da instituição”167 de obter material 

científico que subsidiasse sua propaganda antirracista, impedindo a ênfase do Brasil como 

exemplo de harmonia racial ante o mundo; e os que interpretam que aquele mesmo 

conjunto de trabalhos deve ser lido como “resposta e confirmação plena” do “espírito que 

inicialmente animou a Unesco”168. Contudo, a questão que a documentação examinada 

ao longo de minha pesquisa me leva a propor é se há, de fato, rendimento analítico em 

                                                 
165 “J’espère que vous avez retrouvez votre mirador et que [de] votre lucarne vous admirez la rade et 

Itaparica. Je vous imagine dans votre grernier, les reins ceints d’une toge et disputant aux rats les fragments 

de vos notes. Je vous vois montant et descendant le Pelourinho, vous arrêtant, l’échine courbée, devant une 

vendoeuse d’acaraje – mae de santo ou votre mère tout court. Je vous vois aussi buvant de maté froid aux 

gaufrettes dans l’espoir de fciliter la digestion du pneu carbonisé qui vous aura été servi das le sympathique 

restaurant que nous fréquentions. Le soir um tram cahotant vous conduit vers les terreiros que vous 

escaladez dans la boue. Vos paumes levées disent votre respect des orixás et étant um prêtre versé dans les 

choses de Guinée, votre prestigie est si grand que personne n’ose vous disputer la place. Ne croyez pas que 

j’ironise – loin de moi cette atitude, mais simplement la marque d’un regret, la formulation d’un espoir. Je 

vous dois mês meilleurs souvenirs brésiliens. Si ma compagnie vous a été souvent lourde, la votre m’a été 

la meilleure défense contre l’angoisse des voyages. Mieux que le gardénal. Vous voyez que je vous place 

três haut.” (MÉTRAUX e VERGER, 1994, p. 234-235) 
166 “Ma vie à Bahia pourrait étre celle que vous décrivez avec verve... mais, hélas ou heureusement, 

Orunmila mon bom seigneur seul le sait, la réalité esbien diferente. Je méne une vie de fonctionaire précis, 

maniaque et routiner.” (MÉTRAUX e VERGER, 1994, p. 237) 
167 MAIO, 2004, p. 157. 
168 MAIO, 1997, p. 301. 
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seguir tratando aqueles trabalhos enquanto um conjunto, na medida em que, a cada vez 

que o pesquisador se aproxima do tema e das contribuições de cada um deles, mais difícil 

fica identificar linhas de força que justifiquem seu tratamento como uma unidade. A rigor, 

trata-se de pesquisas extremamente heterogêneas dos pontos de vista ecológico, 

metodológico, político e, enfim, epistemológico, para além dos fatos não estritamente 

científicos em comum de 1) terem sido financiadas pela Unesco; 2) terem tido como tema 

central a noção (ampla demais ou, a rigor, vaga) de estudos sobre relações raciais no 

Brasil; e de 3) terem tido relativo impacto na consolidação seja do campo acadêmico das 

ciências sociais em quatro praças do país, seja das carreiras dos pesquisadores diretamente 

envolvidos. O fato em comum de as ações terem sido coordenadas por Métraux, com 

maior proximidade do dia-a-dia da pesquisa e do tratamento dos dados (como no caso 

baiano), ou menor (como nos casos paulista e carioca), parece demonstrar mais uma 

preocupação do antropólogo suíço-americano de acomodar egos e dissonâncias no 

interior do campo das ciências sociais brasileiras, do que propriamente em garantir 

alguma unidade dos recortes, métodos e textos finais. Em suma, os pesquisadores 

contratados pela Unesco de maneira alguma podem ser vistos como um grupo, quanto 

menos podem seus resultados tratados como unidade: cada trabalho foi conduzido de um 

modo, e as divergências entre eles, inicialmente visíveis apenas na correspondência com 

Métraux, aos poucos foram se tornando públicas. 

Tanto é assim que Les élites..., ao ter a versão em português publicada no Brasil, 

em 1955, pela coleção Brasiliana da Companhia Editora Nacional, é recebida com duras 

críticas pela escola sociológica paulista. A crítica à escolha de Wagley, Métraux e Thales 

por seguir o paradigma interpretativo de Donald Pierson extrapolava os bastidores: 

Fernando Henrique Cardoso, quando ainda era um jovem discípulo de Florestan 

Fernandes, escreveu uma resenha crítica sobre o livro em que afirmava: 

Justamente esta peculiaridade da situação de contacto inter-racial brasileira, em face da 

norte-americana, tem sido um obstáculo, flagrante em Pierson, perceptível ainda em 

Thales de Azevedo, para a descrição e compreensão das relações entre negros e brancos 

no Brasil. Donald Pierson, apesar dos cuidados que teve para evitar o "bias" das 

informações que colheu[,] não foi capaz de guardar-se contra o próprio "bias" que, por 

sua formação intelectual e por sua experiência como participante da vida social norte-

americana, possuía. O prof. Thales de Azevedo, da mesma maneira, trabalhando já sôbre 

os resultados de uma investigação anterior que incorria neste equívoco, e ainda, em parte, 

preso por uma ideologia de convivência inter-racial em que as boas relações entre as 

raças são um valor arraigado do sistema de mores, não chegou a formular o problema 

(embora por várias vezes analisando com agudeza situações particulares o tivesse 

percebido) em têrmos que permitissem, dentro de um enquadramento teórico mais 

fecundo, a análise desta situação peculiar à nossa sociedade. Daí que o prof. Thales de 
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Azevedo tenha chegado à conclusão de que dificilmente se pode distinguir o preconceito 

de côr do de classe.169   

 

Em sua argumentação, Fernando Henrique isola a questão do “viés” (“bias”) 

norte-americano de Pierson, que Thales herdara acriticamente: não era tanto a diferença 

entre os brasis “moderno” e “tradicional”, associados, respectivamente, a São Paulo e à 

Bahia que explicava a diferença entre as reflexões da sociologia paulista e da baiana (ou 

da norte-americana feita na Bahia) sobre a questão racial, e sim a tentativa equivocada de 

interpretar a realidade brasileira (em específico, a baiana) tomando como premissa a 

maneira como a questão se apresentava nos Estados Unidos. 

Em 1957, Roger Bastide publica no International Social Sciences Bulletin da 

Unesco um artigo dedicado a revisitar criticamente o programa de pesquisas sobre a 

questão racial no Brasil. Em 17 páginas, o antropólogo francês faz ali possivelmente a 

primeira tentativa de síntese analítica daqueles trabalhos encomendados pela Unesco: 

historia brevemente a questão racial no Brasil, resenha os principais trabalhos realizados 

no escopo do programa brasileiro e propõe uma comparação entre eles – muito embora 

observando que as significativas diferenças teóricas e metodológicas, bem como as 

características sociais e históricas de cada região pesquisada, impossibilitavam uma 

comparação mais precisa. Ali, nova crítica ao trabalho de Thales: 

Thales de Azevedo encontrou certa quantidade de preconceito e discriminação em certos 

setores da sociedade, muito embora fosse impossível determinar se isso se devia ao 

antagonismo racial ou à resistência de classe à mobilidade de pessoas tradicionalmente 

ocupantes de uma posição inferior. A dificuldade que muitas pessoas questionadas 

encontraram, a despeito de seu nível intelectual, para expressar suas visões sobre o 

problema racial demonstra, em nossa opinião, um desejo de reprimir memórias 

desagradáveis e é evidência de tensões subjetivas em Negros e mulatos ‘bem-

sucedidos’.170 

 

É preciso salientar, contudo, que as críticas que a sociologia paulista desferiu 

contra Les élites... não chegam a afirmar, com maior ênfase, que Thales também poderia 

ter descrito, na Bahia, um quadro não de tendência à harmonia, e sim de agravamento da 

tensão racial, ainda que em alguma medida diferente do quadro encontrado pelas 

pesquisas feitas em São Paulo. A crítica, portanto, é ambígua: de um lado, critica-se o 

                                                 
169 CARDOSO, 1955. 
170 “Thales de Azevedo found a certain amount of prejudice and discrimination in certain sectors of society, 

although it was impossible to determine whether it was due to racial antagonism or class resistance to the 

mobility of persons traditionally occupying an inferior position. The difficulty which many of the persons 

questioned found, despite their high intellectual standard, in expressing their views on the race problem, 

shows, in our opinion, a wish to repress unpleasant memories and is evidence of subjective tensions in 

'successful' Negroes and mulattoes.” (BASTIDE, 1957, p. 500-501)  
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viés “piersoniano” adotado por Thales no tocante à ancoragem da noção de preconceito 

racial nos padrões da sociologia e da sociedade norte-americanas; do outro, reafirma-se o 

senso comum dos “dois Brasis” – o moderno e o tradicional –, que acaba por reificar a 

leitura que Pierson fizera da sociedade baiana. Em suma, a preocupação era menos com 

o eventual equívoco da conclusão de que a sociedade baiana tendesse à harmonia racial, 

e mais com a refutação da pretensão de validade universal, no Brasil, de características 

iguais às da sociedade baiana, no tocante às relações raciais, que Pierson, baseando-se em 

um paradigma equivocado, descrevera. Assim, Bastide terminava por afirmar 1) que a 

comparação com os Estados Unidos continha um “risco de que isso pudesse obscurecer 

o que é especificamente brasileiro no problema racial no país”171 , porém era São Paulo, 

jamais a Bahia, o lócus em que essa suposta especificidade poderia ser observada; 2) que 

“o novo é encontrado no velho, e o velho no novo”172, porém o “velho”, patriarcal e 

atrasado confinava-se à Bahia e ao Nordeste, já que o “novo”, dinâmico, industrial e 

moderno, somente existia em São Paulo; e, por fim, que 3) tudo isso resultava em um 

“Brazilian Dilemma” (dilema brasileiro): o país queria se modernizar, e substituir “o 

velho paternalismo por um esforço não mais por igualdade legal, mas por igualdade 

econômica racial”, porém mantendo o “orgulho das relações afetivas que tinha 

conseguido estabelecer entre as raças”173. Tal dilema é apresentado por Bastide como 

exclusivo do “Brasil industrial”, mas, curiosamente, os exemplos hipotéticos em que ele 

se manifestava poderiam ter aparecido na etnografia de Thales, ou mesmo de outras 

cidades brasileiras:  

No Brasil industrial, esse dilema é revelado, por sua vez, na forma que a discriminação 

assume; a um Negro não é recusado um posto porque ele é negro – a ele é dito que 

infelizmente a vaga já foi preenchida; a ele não é recusada uma promoção – ele é 

reprovado no exame médico. Essa solução, que não engana ninguém, obviamente não 

pode perdurar. A grandeza do Brasil residirá em extricar-se desse dilema passando do 

paternalismo à igualdade sem permitir que as qualidades de atenção calorosa, tolerância 

e mútuo respeito de seu povo se percam nesse processo.174 

 

                                                 
171 “risk that it may obscure what is specifically Brazilian in that country's racial problem” (BASTIDE, 

1957, p. 509). 
172 “the new is found within the old and the old within the new” (Ibidem). 
173 “the old paternalism by a struggle no longer for legal, but now for economic racial equality”/ “proud of 

the affective relations he has succeeded in establishing between races” (Idem, p. 512). 
174 In industrial Brazil, this dilemma is revealed, for instance, in the form which discrimination takes; a 

Negro is not refused a post because he is a Negro – he is told that unfortunately it has just been filled; he is 

not refused promotion – he fails to pass the medical examination. This solution, which deceives no one, 

obviously cannot last. Brazil's greatness will lie in extricating itself from its dilemma by passing from 

paternalism to equality without allowing its people's qualities of warm affection, tolerance and mutual 

respect to be lost in the process. (Ibidem) 
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A “solução que não engana[va] ninguém” de ocultar uma mentalidade racista para 

manter as aparências de harmonia racial aparece, na crítica de Bastide, fundada no 

paternalismo herdado da sociedade escravocrata. Mas, em vez de ser exaltado como vetor 

de promoção da absorção progressiva dos negros a uma sociedade que supostamente 

embranquecia, como propusera Thales, o paternalismo era aqui visto como uma espécie 

de mácula, de herança maldita do passado arcaico, a ser expurgada da modernidade – 

para a qual o sul do país, acreditava-se, se encaminhava, e da qual o nordeste se 

encontrava supostamente marginalizado. 

Nesse sentido, convém ponderar que Thales, assim como Wagley e Métraux, não 

havia perdido de vista o problema da marcha em direção à modernidade. Em Les élites..., 

Thales observara que, muito embora a sociedade baiana lhe parecesse dotada “do “melhor 

dos padrões de relações inter-raciais conhecido no mundo”175, havia, segundo ele, o risco 

de que o pleno ingresso da Bahia numa suposta modernidade capitalista, acompanhando 

o ritmo da industrialização e urbanização paulista, pudesse ter, como efeitos colaterais 

malignos, o acirramento da competição social e, consequentemente, a mobilização das 

desigualdades raciais como catalisador de conflitos de classe. A esse propósito, Thales de 

Azevedo afirma, nas conclusões de Les élites..., que  

As facilidades para a ascensão social das pessôas de côr estão aumentando na Bahia; 

segundo a opinião de muitos informantes, continuarão aumentando, a menos que a 

mudança cultural, sob a influência das novas condições sociais pela esperada 

industrialização da região com a exploração das jazidas de petróleo e com o grande 

suprimento de energia elétrica das usinas hidráulicas em construção, produza uma 

sensível modificação do ethos bahiano”176 

 

É interessante notar, portanto, que os trabalhos patrocinados pela Unesco, ora 

tendendo a exaltar (como nos casos de Thales e Wagley), ora tendendo a criticar e negar 

(como nos casos de Florestan e Bastide, e também de Costa Pinto) a tendência brasileira 

à harmonia racial, convergiam em um aspecto fundamental, cuja problematização poderia 

ser demolidora: a naturalização da ideia de que a existência do racismo propriamente dito 

no Brasil fosse uma espécie de condão da modernidade industrial capitalista, tratada 

sempre como o estopim da radicalização de uma racialização sabidamente existente, mas 

vista como tolerável e mesmo benigna, desde que mantida confinada aos “atrasados” 

contextos baiano e, mais amplamente, nordestino. Essa argumentação até poderia ser lida 

                                                 
175 AZEVEDO, 1951, p. 43. 
176 AZEVEDO, 1955, p. 197-198. 
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como benfazeja, se fosse verdadeira; mas, a rigor, repousava em uma quimera elitista, da 

qual todos os envolvidos tiveram elementos para desconfiar. 

Repetida ad nauseam, essa acreditada dicotomização entre o sudeste moderno e o 

nordeste tradicional escapa ainda hoje sem maior escrutínio às análises e à historiografia 

acerca do projeto Unesco, chegando a praticamente naturalizar-se em parte delas177. 

Ainda que artificialmente agrupados para fins analíticos e historiográficos, os trabalhos 

patrocinados pela Unesco no Brasil nem “frustraram” as intenções da Unesco, nem podem 

ser entendidos como “resposta e confirmação plenas” do compromisso científico do 

organismo internacional com a produção de uma leitura fundamentalmente científica da 

questão racial na sociedade brasileira. Não se pode dizer que houve frustração, na medida 

em que a Unesco produziu sobre a Bahia precisamente o discurso que desejava, e o 

divulgou internacionalmente, projetando uma Bahia supostamente exemplar como 

amostra ideal do Brasil, escamoteando ou mesmo silenciando as dissonâncias ante o 

argumento da tendência brasileira à harmonia racial. Tampouco se pode dizer que 

prevaleceu o espírito científico na empreitada da Unesco no Brasil: se houve, em relação 

à intenção original da instituição, algum grau de porosidade às demandas pelo 

alargamento das regiões onde a pesquisa deveria acontecer, bem como relativa liberdade 

na escolha das abordagens e na condução das diferentes pesquisas realizadas no país, 

resultando em dois trabalhos que negaram veementemente a pretendida tendência 

brasileira à harmonia racial, isso tudo esteve longe de sensibilizar a Unesco a empregar, 

em ações de denúncia e combate ao racismo à brasileira, vigor semelhante ao que 

anteriormente pretendera empregar na propaganda do Brasil enquanto exemplo de terra 

da harmonia entre as raças. Nesse sentido, a “abertura da caixa preta da iniciativa da 

agência intergovernamental”, de acordo com a terminologia de Bruno Latour invocada 

por Maio, permite não simplesmente “encontrar cientistas sociais em ação, gerando 

resultados não-antecipados” e “relativizar o autoengano da Unesco” 178, mas, ao contrário, 

observar cientistas sociais contornando evidências, acomodando egos acadêmicos e 

interesses intelectuais e profissionais, exercendo autoridade editorial e política para 

                                                 
177 Nesse sentido, Maio afirma que “as avaliações e interpretações do quadro racial brasileiro que emergem 

das investigações não são consensuais. As perspectivas teórico metodológicas e as regiões nas quais se 

realizaram os estudos foram algumas das variáveis que interferiram nos diagnósticos. Em tela, a 

interlocução permanente com os trabalhos de Donald Pierson e Gilberto Freyre, seja em regiões tradicionais 

(Bahia e Pernambuco), seja em regiões modernas (Rio de Janeiro e São Paulo).” (MAIO, 2004, p. 162) O 

pesquisador parece reafirmar a dicotomia “moderno x tradicional”, reificando-a, à guisa de argumento 

explicativo, e não de categorias a serem alvo de problematização. 
178 MAIO, 2004, p. 162. 
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silenciar resultados indesejados, enfim, torcendo a ciência para viabilizar a afirmação de 

convicções etnocêntricas previamente levadas a campo, apesar de suas intenções 

politicamente benignas, em escala global. Mais que isso, permite afirmar que, a despeito 

de alertas e argumentos científicos, a Unesco, personificada em Métraux e em Thales, ao 

escolher não erguer a voz contra o racismo à brasileira, resignou-se ao autoengano179. 

 

1.11 “Eu mesmo gostaria de refazê-la melhor” 

 

Ainda nos anos 1950, Thales responderia às críticas da escola paulista, acolhendo 

algumas delas em alterações parciais à argumentação acerca da questão racial na Bahia 

que propusera em Les élites.... No artigo "Classes sociais e grupos de prestígio", a que 

tive acesso na versão publicada em 1959, Thales parece querer dar mais ênfase à 

correspondência entre classe social e cor da pele – mais do que fizera Pierson, e com mais 

clareza e assertividade do que fizera ele próprio no livro patrocinado pela Unesco: 

Em nossos dias, para os baianos mais modestos a sociedade local compõe-se dos "ricos 

e dos pobres". Os ricos são os brancos, os que 'não pegam no pesado', isto é, os que 

trabalham com a cabeça, os que usam gravata, os doutôres, os empregados do Govêrno, 

os negociantes fortes; os pobres são os pretos, “os que suam” fazendo trabalho manual e 

braçal, os humildes, na terminologia política derivada da Ditadura [Vargas]. É a este 

último grupo que se costuma chamar ‘a gente do povo’ ou simplesmente ‘o povo’; um 

indivíduo dêste grupo é muitas vêzes descrito no noticiário dos jornais como ‘um 

popular’180. 

 

                                                 
179 Busco aqui avançar em relação à interpretação de Maio reiterada no ensaio “As Elites de Cor: Thales de 

Azevedo e o Projeto UNESCO de Relações Raciais no Brasil” (2017), que enfatiza que “a pesquisa 

realizada por Thales de Azevedo evidencia que todas as pesquisas da Unesco, independentemente da região, 

revelaram o preconceito de cor e as desigualdades raciais no Brasil” (p. 102) e conclui que Thales, “embora 

tributário da ideologia da democracia racial e de uma de suas vertentes regionais, o ethos baiano, (...) 

reconhece que o conflito e seu acirramento no plano racial são um dos cenários possíveis do processo de 

modernização, em detrimento do ideário das relações raciais harmoniosas.” (pp. 110-111) 

Alternativamente, proponho uma ênfase crítica ao silenciamento, por parte da Unesco, desse “preconceito 

de cor” e dessas “desigualdades raciais” reveladas – ainda que nas entrelinhas, como no caso do livro de 

Thales – por pesquisas patrocinadas pelo próprio organismo internacional. Consequentemente, por esse 

prisma, entendo que Les élites... minimiza a gravidade de um cenário marcado por candentes tensões e 

barreiras raciais à mobilidade social e ao exercício da cidadania na Bahia, ao escrutiná-lo com um olhar 

empenhado em administrar evidências visando construir uma retórica científica voltada a afirmar a 

teleologia da harmonia, e não a denunciar o conflito racial enquanto condição e/ou tendência da sociedade 

baiana. Nesse discurso, convenientemente, hipoteca-se o “acirramento” das tensões/barreiras raciais a um 

futurológico processo de “modernização”. Reconfigurando os termos usados por Maio, entendo que Thales 

utiliza a categoria  “modernização”, tal como era manejada pelas elites baianas, como subterfúgio para 

blindar o cenário de conflito e acirramento racial baiano da devida análise crítica, e, a despeito das 

evidências, opta por seguir tributário da ideologia da democracia racial e furta-se a problematizar um 

pernicioso “ethos baiano” forjado no seio da classe dominante, ethos esse que nada tinha de benigno e 

talvez fosse, enquanto discurso, justamente um dos motores da desigualdade racial e social na Bahia. 
180 AZEVEDO, 1959, p. 107. 
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Thales viabiliza teoricamente essa distinção fazendo uma análise do cenário social 

baiano ligeiramente distinta daquela proposta por Pierson, que ele mesmo havia 

reafirmado em Les élites..., de uma “sociedade multi-racial de classes” em que o 

preconceito de cor aparecia invariavelmente como índice do preconceito de classe. Sem 

negar completamente essa ideia, o antropólogo baiano propõe que, imbricada à noção de 

classe, operava também uma noção weberiana de status. Ou seja, além da estratificação 

(com possibilidade de mobilidade) pela condição material – a classe –, operaria também, 

como que sobreposta a esta, um outro tipo de estratificação (sem possibilidade de 

mobilidade), baseada no grau de prestígio social das diversas camadas sociais – o status. 

Esse esquema, por sua vez, concorria para a cristalização dos privilégios aos “brancos”, 

hierarquicamente seguidos pelos “mestiços de pele clara”, pelos “mestiços de pele 

escura”, e, no sopé da pirâmide, pelos “pretos”. Muda, também, a conotação atribuída por 

Thales à mestiçagem, que não mais aparece como um índice das boas relações inter-

raciais, mantendo-se apenas como uma espécie de catalisador da “ascensão automática 

dos grupos de côr e segmentos mais elevados de seu estrato” e propiciador da “ascensão 

individual a posições nas camadas superiores”181. No fundo, o que Thales parece querer 

agora dizer é que, sim, havia uma estratificação sistemática entre brancos/ricos e 

negros/pobres; ao mesmo tempo em que mantém a afirmação – a rigor, racialista – de que 

branquear não apenas socialmente, mas também fenotipicamente, seguia sendo um dos 

mecanismos de ascensão social automática mais interessantes à disposição dos negros na 

sociedade baiana. 

Com esse acréscimo à leitura apresentada em Les élites..., Thales ensaia, nas 

entrelinhas, uma espécie de ruptura negociada com a argumentação que defendera sob 

encomenda da Unesco, cuja pressão, através de Métraux, o antropólogo baiano havia 

aceito acriticamente. A propósito, Thales chegou a afirmar, em 1959, que essa nova 

argumentação teria sido incluída no livro encomendado à Unesco, “não houvesse 

desejado Métraux o tipo de apresentação indicado..., um livro sobre uma situação, a das 

relações raciais e a da ascensão social das pessoas de cor em uma cidade brasileira, que 

servisse para mostrar a outros povos uma solução para o problema do convívio entre tipos 

étnicos diferentes”182. Ruptura porque a proposição de uma correspondência Rico-Branco 

x Pobre-Preto significava, de certo modo, ir de encontro ao ideário segundo o qual o 

                                                 
181 AZEVEDO, 1959, p. 117. 
182 AZEVEDO, 1959, p. 9. Não encontrei na documentação qualquer menção a essa supressão, relatada por 

Maria Brandão e Antonio Sérgio Guimarães. 
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terreno para o desenvolvimento da moderna sociedade de classes pretendida para a Bahia 

fosse o da tendência ao descarte da variável racial. Negociada porque Thales seguia 

crendo na mestiçagem como trunfo baiano em direção à homogeneização fenotípica da 

população, e principalmente porque o antropólogo baiano não desdiz, sequer retoca, a 

prescrição feita em Les élites..., de que a Bahia devesse ser considerada exemplar pelo 

fato de ter “o melhor dos padrões de relações inter-raciais conhecido no mundo”183. 

Thales jamais revisitaria criticamente o texto de Les élites... visando a uma 

reedição do livro. Porém, em uma correspondência com Donald Pierson em 1964, ele 

confessa o desejo – que jamais levaria adiante – de refazer a pesquisa que resultou no 

livro encomendado pela Unesco. Na ocasião, Pierson recebera de uma editora norte-

americana a proposta de reeditar seu livro Negroes in Brazil, razão pela qual disparou 

cartas a uma porção de intelectuais brasileiros, pedindo-lhes que listassem as críticas que 

a primeira edição em português, publicada em 1944, suscitara – levantamento que, 

posteriormente, resulta em um longo prefácio à nova edição do livro, em que o autor se 

ocupa de recusar praticamente todas elas. A resposta enviada por Thales, contudo, revela 

que o autor de Les élites... acusara o golpe da sociologia paulista. Ele escreve a Pierson:  

Sei que algumas pessoas, especialmente de orientação dialético-marxista, acham-no 

mais descritivo do que explicativo; dizem que o Sr. não relaciona os fenômenos com 

suas ‘causas’ ou, ao menos, com suas matrizes estruturais. (...) Ainda agora Florestan 

Fernandes, que é um autor muito sério e competente (sem aludir a seu livro), admite que 

a sociedade brasileira seja, como o Sr. mostrou, uma sociedade multi-racial de classes, 

porém interpreta a relação entre preconceito e discriminação de um modo diferente do 

seu. Ele acha que o preconceito, vindo do período colonial, sempre serviu para manter a 

discriminação e que hoje a discriminação, motivada por interesses de classes, alimenta 

o preconceito apesar da ideologia (no sentido manheimiano) brasileira ser fusionista e 

anti-discriminatória; essa ideologia seria uma racionalização servindo para ocultar a 

discriminação racial realmente existente.184 

 

Na carta, Thales admite a Pierson enxergar, ele próprio, uma fronteira entre, de 

um lado, os trabalhos de Guerreiro Ramos, Roger Bastide e Florestan Fernandes, “de 

orientação estrutural-funcionalista”, e de Costa Pinto, “marxista”, que negavam a 

tendência à harmonia racial no Brasil; e, de outro, os de Gilberto Freyre, Pierson, Wagley 

e o do próprio Thales, que afirmavam essa tendência. Em seguida, num trecho cuja 

ambiguidade talvez possa se elucidar com a leitura dos próximos capítulos, Thales 

escreve:  

                                                 
183 AZEVEDO, 1951, p. 43. 
184 AZEVEDO, Carta a Donald Pierson - 05.dez.1964. 
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Da minha parte admito certas dessas objeções porque elas explicam melhor os fatos, mas 

não as aceito in totum por seu determinismo estrutural existencial, por seu determinismo 

historicista. Creio na consciência humana e nas ideias como causas dos comportamentos 

dum ser livre como é o homem, a pesar de aceitar que o homem está tão imerso no 

histórico que se deixa condicionar fortemente pela sua circunstância.185 

 

O paradoxo é evidente: para além das diferenças entre as realidades sociais baiana 

e paulista ou carioca, Thales dá a entender que escolhas epistemológicas diferentes do 

culturalismo de inspiração norte-americana que adotara em Les élites..., como o 

estrutural-funcionalismo e o marxismo, “explica[va]m melhor os fatos”, ou seja, a 

questão das relações raciais no Brasil. Porém, mesmo tendo admitido isso, ele reafirma 

sua própria escolha epistemológica “culturalista-piersoniana”, apenas algumas linhas 

após reconhecer que, com ela, não conseguira explicar a realidade tão bem quanto 

gostaria. A questão que emerge é simples: se um determinado paradigma teórico ou 

epistemológico “explica melhor os fatos”, por que, então, seguir recusando-o? 

Entrevejo nessa renitência epistemológica uma forte resistência antimarxista, da 

parte de Thales, a incorporar à própria análise o que ele chama de “determinismo 

estrutural existencial (...) determinismo historicista” – resistência essa que aparece, a meu 

ver, ancorada na escolha “culturalista”, mas que, conhecendo a militância religiosa que 

Thales sustentara na década anterior, leva-me a interrogar se há nela um fundamento 

dogmático cristão-católico: “Creio na consciência humana e nas ideias como causas dos 

comportamentos dum ser livre como é o homem”186. Um dos temas que discutirei no 

próximo capítulo será a relação entre o dogmatismo cristão-militante de Thales e sua 

recusa à influência – política, mas também epistemológica – do marxismo, haja vista a 

proximidade entre as duas agendas, que ele explicita menos em suas obras publicadas em 

forma de livro, e mais em artigos de jornal e mesmo na composição de sua biblioteca 

pessoal. 

Naquela mesma carta a Pierson, a quem dispensa o tratamento reverente de 

“distinto mestre” e “prezado mestre”, Thales confessa, mais adiante, aludindo com certa 

melancolia ao trabalho que dera origem a seu livro mais vendido e celebrado: “Já li mais 

de uma vez sua apreciação da minha pesquisa a respeito da ascensão social de pessoas de 

côr na Bahia e acho-a muito generosa porque eu mesmo gostaria de refazê-la melhor.”187 

                                                 
185 AZEVEDO, Carta a Donald Pierson - 05.dez.1964. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem. 
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Alheio a tudo isso, o público leigo baiano tivera notícia da publicação de Les 

élites... através do jornal A Tarde, no dia 8 de maio de 1953, uma sexta-feira. Dizia a 

nota, curta e ligeiramente laudatória: 

Acaba de ser publicado em língua francesa um trabalho do professor Tales de Azevedo, 

cujos estudos de etnografia ao lado de obras sôbre outros assuntos lhe têm dado merecido 

renome nos meios culturais do país, e do estrangeiro. O novo trabalho, dedicado à 

interpretação de aspectos da composição racial da população bahiana, intitula-se “Les 

élites de couleur dans une ville brésilienne” e é publicado pela Organização de Educação, 

Ciências e Cultura das Nações Unidas (UNESCO), em edição ilustrada, para distribuição 

mundial.188 

 

O título da nota era “A harmonia racial na Bahia”. 

 

                                                 
188 A TARDE, “Harmonia racial na Bahia”, 08.mai.1953, p.8. 

Figura 10 - Nota "A Harmonia Racial na Bahia", publicada no  jornal A Tarde, no dia 8 de maio de 1953. 
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Capítulo 2 – Antes de Les élites...: Antropologia, 

Catolicismo e Anticomunismo 

 

(...) insisto na necessidade premente, de abordar a realidade com realismo e sem bias. 

Não de ver o passado através de uma hipótese apenas de contrastes e de conflito, que é 

discutível. Nem Hegel, nem Marx foi tolo; e estou certo que, fosse um ou outro vivo hoje, não 

sustentaria, contra provas contraditórias, as hipóteses que foram derivadas de observações de 

ao menos um século atrás, e altamente discutíveis em face da realidade de hoje. Parece a mim 

que todo estudo deve ser julgado à base daquilo que o pesquisador tentou fazer. O meu estudo 

da Bahia limitou-se a analisar a situação racial bahiana; e a apresentar hipóteses provisórias 

sobre a natureza da mesma. Foi apenas “an exploratory study”; “a general reconnaisance”. 

 

(Donald Pierson, em carta a Thales de Azevedo, em 16 de dezembro de 1964189) 

 

2.1 Transmutação antropológica 

 

“Ao professor Thales de Azevedo, com a sincera consideração de Donald 

Pierson.” A dedicatória formal e sucinta de Pierson, datada de 2 de setembro de 1945190, 

no exemplar do livro “Teoria e Pesquisa em Sociologia”, de sua autoria, que se encontra 

na biblioteca pessoal de Thales de Azevedo, permite afirmar que, pelo menos desde então, 

os dois professores universitários – Pierson, desde 1939, na Escola Livre de Sociologia e 

Política, em São Paulo; Thales, desde 1943 na Faculdade de Filosofia da Bahia –se 

conheciam, ainda que sem maior intimidade: não há, ao que tudo indica, uma 

correspondência regular entre os dois, tampouco houve um encontro significativo entre 

eles na Bahia entre 1935 e 1937, enquanto o sociólogo norte-americano esteve em 

Salvador fazendo trabalho de campo, uma vez que Pierson não cita Thales entre seus 

interlocutores naquele período. Contudo, Donald Pierson era, sem dúvida, uma das 

leituras de referência de Thales no processo de inflexão da antropologia física para a 

social que ele, médico formado em 1927 pela Escola de Medicina da Bahia – um dos 

berços do racismo científico brasileiro nos primeiros decênios do século XX, cujo 

                                                 
189 A carta de Pierson responde à enviada por Thales em 05 de dezembro de 1964, mencionada no final do 

capítulo anterior.  
190 Pierson, que vivia no Brasil há aproximadamente seis anos, data a dedicatória com a notação “2/9-1945”. 

Assumo que ele utilizou o sistema brasileiro de data, e não o norte-americano, em que o mês aparece à 

frente do dia. Não consegui precisar o mês do lançamento do livro, informação que, eventualmente, ajudaria 

a dirimir essa dúvida. 



84 

 

principal expoente fora Nina Rodrigues, nome central da chamada Escola Tropicalista191 

– operaria ao longo da década de 1940. 

Convidado em 1942 pelo fundador da Faculdade de Filosofia, Isaías Alves – 

educador católico, irmão do interventor baiano Landulfo Alves, nomeado por Getúlio 

Vargas em 1938, na sequência de eventos que se seguiu à destituição de Juracy 

Magalhães, no bojo da implementação do Estado Novo, em 1937 –, Thales liderava, desde 

1943, a implementação do curso de Antropologia da Faculdade de Filosofia, do qual fora 

o primeiro catedrático de Antropologia e Etnografia192. Antecessora da atual Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de 

Filosofia da Bahia foi criada em 1941 por Isaías Alves, que angariou, para a empreitada, 

                                                 
191 Sobre a Escola de Medicina da Bahia e a trajetória de Nina Rodrigues, ver SCHWARCZ (1993) e 

CORRÊA (2013). 
192 A informação consta em diversos documentos e textos biográficos e autobiográficos sobre Thales de 

Azevedo. Cito aqui o registro de professores da Capes, assinado por Thales, datado de 05 de junho de 1952, 

que se encontra na pasta 1 da documentação funcional do antropólogo, no arquivo da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. 

Figura 11 - Dedicatória de Donald Pierson a Thales de Azevedo, em 1945. 
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“o valioso auxílio de vários eminentes representantes do alto comércio”, que doaram 50 

contos de réis por meio da Liga de Educação Cívica da Bahia (que Isaías reabilitara e 

presidia), e outros 50 contos doados por três benfeitores: o presidente da Companhia 

Aliança de Seguros da Bahia, Pamphilo de Carvalho, o empresário do ramo de importação 

e exportação Carlos Costa Pinto e o engenheiro José Gonçalves de Sá193. A iniciativa de 

Alves tinha o objetivo de equiparar a Bahia a “São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Belo Horizonte e Capital Federal”, que já tinham iniciativas semelhantes consolidadas ou 

em curso: “A velha Bahia, que foi berço da civilização brasileira, não poderia ficar sem 

o núcleo de cultura superior, base do sistema universitário, que já está tardando”, dizia 

Alves em uma carta a Arthur Ramos, solicitando apoio financeiro à criação da escola. 

“Na impossibilidade de fundá-la o Estado, que não dispõe de recursos orçamentários ou 

extraordinários (...) pensei em reunir alguns bahianos para lançar os fundamentos da 

Faculdade de Filosofia.” Formou, assim, a Junta Mantenedora da Faculdade, na qual 

fizera representar algumas das principais famílias das elites político-econômicas 

baianas194. A criação da instituição foi cercada de grande apoio pela imprensa local 

através do jornal A Tarde, empresa de comunicação intimamente ligada às frações da elite 

baiana que se apresentavam como “modernizadoras”195, que exaltou o objetivo da escola 

de dar “um polimento de humanismo nos conhecimentos dos que se desejam entregar à 

missão de ensinar, e que muitas vezes não se acham capacitados”, conforme mostrou a 

historiadora Elizete Passos, ao discutir o perfil masculino e elitista da instituição em sua 

origem, uma vez que, ainda segundo o jornal, pretendia ser “um dos centros de educação 

destinados a um papel preponderante na formação das elites intelectuais do país”196. 

                                                 
193 A informação sobre a doação de 50 contos de reis pelos três empresários baianos, que se somou aos 50 

contos de reis doados pela Liga de Educação Cívica, encontra-se em uma carta de Isaías Alves a Arthur 

Ramos, solicitando uma doação ao professor da Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. (ALVES, 1941) 
194 “A Junta Mantenedora da Faculdade de Filosofia , no início de suas atividades era constituída apenas 

por homens, em sua maioria empresários, comerciantes e fazendeiros: Isaías Alves, Joaquim Simões de 

Oliveira, Carlos Aguiar Costa Pinto, Pamphilo D'Utra Freire de Carvalho, Raul Schmidt Berger, Eugênio 

Teixeira Leal, Agnelo Carvalho Brito, Mário d'Almeida Sampaio, Luiz de Oliveira Barreto Filho, Arthur 

Fraga, Joaquim Barreto de Araújo, Manoel Joaquim de Carvalho, Bernardo Martins Catharino, José 

Gonçalves de Sá, Arnald Wildberg, Antônio Jorge Franco, Alcebíades Vieira, Anísio Massorra, Carlos 

Corrêa Ribeiro, Bento Berillo de Oliveira.” (PASSOS, 1999, p. 27) 
195 Sobre o assunto, ver SILVA, Paulo S. (2011, p. 31-38). 
196 Em “Palcos e Platéias: as representações de gênero na Faculdade de Filosofia”, Elizete Passos dedica 

um capítulo à criação da instituição, “criada como Faculdade de Filosofia da Bahia, abrangendo as áreas de 

Filosofia, Letras, Pedagogia, Ciências e Didática. A área de Letras congregava os cursos de Letras 

Clássicas, Neo-Latinas, e Anglo-Germânicas, e a área de Ciências, compunha-se dos cursos de Matemática, 

Física, Química, História Natural, Geografia e História e Ciências Sociais” (PASSOS, 1999, p. 32). Na 

interpretação de Passos, “A posição que Isaías Alves ocupava nas esferas do poder e do sabem na sociedade 

baiana, facilitou as negociações em todas as instâncias. A campanha foi lançada dentro e fora do Estado, 

recebendo apoio de todos. Os jornais locais noticiaram o propósito de criação da faculdade como 

alvissareiro, pelo que ela representaria para a formação de educadores, e como espaço para o 
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Apesar do discurso de depauperação, o Governo do Estado – do qual Isaías Alves era o 

secretário de Educação – também participaria da iniciativa, “com doações em dinheiro, 

com o empréstimo de imóveis e infraestrutura necessária ao seu funcionamento”, 

definindo o caráter público-privado da iniciativa. Ainda segundo a carta de Alves a 

Ramos,  

O govêrno do Estado apoiou o movimento, permitindo o funcionamento dos cursos no 

novo Instituto Normal da Bahia e doando à Faculdade o edifício em que aquele 

funcionou até 1940. Tem, assim, desde já, a Faculdade um patrimônio considerável. Há 

porém necessidade de Fundo de Financiamento, sem o qual não será possível trabalho 

valioso. Realmente precisaremos convidar professores no sul do país e no estrangeiro, 

para o que não se precisa de pouco dinheiro.197 

 

Thales orgulhava-se de ter sido o primeiro catedrático de Antropologia e 

Etnografia da faculdade. Era ele mesmo um exemplo do que relatou, em texto 

memorialístico publicado no Anuário Antropológico da Universidade de Brasília em 

1982, ter sido uma das principais tendências na institucionalização das ciências sociais, 

em especial da antropologia, no Brasil: a convocação de “médicos que desdobraram seus 

conhecimentos de Anatomia, de Fisiologia, de Embriologia em estudos e ensino de 

Antropologia Física, de Antropometria, de Genética humana” – e, em seguida, de 

antropologia social – nas tentativas nascentes de “desenvolvimento de uma Antropologia 

brasileira não improvisada ou, pelo menos, não filiada a outra experiência profissional e 

científica”198, nos anos 1940. Ao longo de toda a década de 1940, Thales estaria 

“encarregado apenas da Antropologia física” na Faculdade de Filosofia, mas é perceptível 

em seus trabalhos daquele período um manifesto interesse por antropologia cultural e 

social. Em uma carta a Arthur Ramos de 12 de março de 1949, Thales, ao elogiar um 

“ensaio sobre renda de bilro” do colega e mentor, afirmava que  

aqui, modestamente, vivo a pensar no que se poderia fazer, nem só do ponto de vista dos 

estudos antropológicos como do seu valor educacional e utilitário, com todas as demais 

nossas artes populares, a cerâmica, os trançados de palha, a fiação de tecelagem de redes, 

etc. Muito embora encarregado apenas da Antropologia física, na F. Filosofia, essas 

assuntos atraem-me fortemente.199 

                                                 
desenvolvimento de trabalhos de "alto nível" intelectual porém, a aceitação decorria, em muito, do fato de 

estar sendo encabeçada por pessoas de destaque na sociedade.” (PASSOS, 1999, p. 28)  
197 ALVES, Isaías. Carta a Arthur Ramos, em 23.ago, 1941. 
198 AZEVEDO, 1982, p. 262. 
199 AZEVEDO, Carta a Arthur Ramos, fazendo referências ao livro A renda..., em 12.mar, 1949. 
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Mas não seria demasiado afirmar que a transição de Thales rumo à antropologia 

social esteve em gestação ao longo de toda a década de 1940. No prefácio de seu primeiro 

livro, “Gaúchos: notas de antropologia social”, resultado de um conjunto de notas de 

conferências e artigos de jornal publicados após uma viagem a passeio ao Rio Grande do 

Sul, terra natal de sua esposa, Mariá, Thales enfatiza a tentativa de “fugi[r] (...) de 

afirmações prematuras sobre as causas, os êxitos, os efeitos de fenômenos sócio-políticos 

ou etno-culturais”, bem como a busca por “encara[r] aquele Estado pelo prisma 

exclusivamente sócio-cultural, deixa[ndo] de lado (...) os aspectos da antropologia física, 

isto é, do caldeamento racial.”200 Além do subtítulo, o livro trazia na capa outra marca do 

desejo do autor de expandir sua atuação intelectual para além dos limites da antropologia 

física: a indicação de que o leitor encontraria ali “Palavras de Gilberto Freyre” – tratava-

se, de fato, à guisa de prefácio, de dois parágrafos recortados de um artigo do sociólogo 

pernambucano publicado no jornal carioca Correio da Manhã, em outubro de 1941, em 

que Freyre exortava Thales a transformar em livro as notas sobre o Rio Grande do Sul 

                                                 
200 AZEVEDO, 1943, p. 3-4. 

Figura 12 - Ficha funcional de Thales de Azevedo na Universidade Federal da Bahia. 
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que vinha publicando na imprensa, não porém sem colocar o baiano em seu lugar de 

“médico social”:  

Tendo estado no Rio Grande do Sul, o sr. Thales de Azevedo se enamorou de tal modo 

da paisagem cultural daquela região brasileira que o estudo sociológico das coisas rio-

grandenses do sul é hoje, senão a sua especialidade – que continua sendo a medicina 

social – o seu maior entusiasmo. (...) todos os que vêm acompanhando as notas já 

publicadas pelo sr. Thales de Azevedo sinceramente desejam que resulte um livro. Pois 

não será improvisado ou escrito só pela vontade de publicar coisa que pareça sociologia 

ou ciência social. 

 

A ênfase às “palavras” de Freyre, àquela altura famoso após a repercussão de 

seus livros, sobretudo “Casa Grande e Senzala” (1933) e “Sobrados e Mocambos” (1936), 

não se dava por acaso na capa do livro, senão com evidente intenção de emprestar algum 

prestígio à primeira publicação de um Thales então neófito no campo das ciências sociais. 

Freyre seria uma das principais influências de Thales em “Povoamento da Cidade do 

Salvador”, coletânea de ensaios históricos sobre a origem e o processo de formação da 

sociedade baiana publicada em 1949, cuja abordagem da questão racial, especificamente, 

analiso no final deste capítulo. Naquele livro – em cuja pesquisa Thales trabalhou por 

pelo menos cinco anos – apareceriam referências a autores norte-americanos, 

notadamente da antropologia cultural e social, como Franz Boas, Ruth Benedict, Margaret 

Mead e Patricia Woodward, Robert Lowie, Alexander Goldenweiser e Melville 

Herskovits (que fizera, em 1943, a convite de Thales, a conferência inaugural do curso de 

Antropologia da Faculdade de Filosofia, e a quem Thales solicitaria, anos depois, o envio 

de um retrato para ser apenso em seu gabinete na Universidade201), e da sociologia, como 

Robert Park, Charles Wagley, Thomas Lynn Smith, Alfred F. Whiting e A.B. 

Hollingshead; e também a franceses, como os antropólogos Paul Rivet, Roger Bastide e 

Alfred Métraux e os sociólogos Maurice Halbwachs e René Maunier; além do brasileiro 

Florestan Fernandes, entre os autores de formação original nas ciências sociais de matriz 

europeia e norte-americana. Por outro lado, figuram também na bibliografia do livro os 

chamados folcloristas, como Câmara Cascudo e Edison Carneiro, e outros intelectuais 

polígrafos e intérpretes da sociedade brasileira, como Pedro Calmon, Braz do Amaral, 

Afrânio Peixoto, Oliveira Vianna, Oliveira Lima, Afonso Arinos de Melo Franco e 

Almachio Diniz, entre outros. 

Contudo, apesar desse conjunto de referências, a antropologia física seguiu tendo 

significativa vigência ao longo da década de 1940 nos cursos de antropologia ministrados 

                                                 
201 AZEVEDO, Carta a Melville Herskovits - 04.nov, 1952. 
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na Faculdade de Filosofia da Bahia – que, segundo Thales, optara pelo “recrutamento de 

seus docentes na classe médica”, por uma série de razões: 

primeiro, era antiga a experiência do ensino, no Museu Nacional particularmente, da 

Antropologia física e mesmo da Etnologia, da Arqueologia, da Etnolingüística, por 

médicos; de outro lado, a formação universal dos médicos em Faculdades que haviam 

sido, até pelo menos os anos 30, centros principais de interesses intelectuais e científicos 

de amplo espectro, indicava aqueles profissionais para a docência de uma ciência tão 

abrangente. Havia ainda a circunstância de que, por força de currículos e programas 

inspirados em arraigadas tradições européias, os médicos eram, no Brasil, professores de 

História Natural nos níveis secundário e normal e as novas Faculdades se propunham ao 

ensino da Antropologia, encarada por muitos como Morfologia Humana, capítulo da 

Zoologia.202 

 

O programa adotado por Thales na Faculdade de Filosofia inspirava-se no da 

Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, elaborado por seu catedrático interino desde 1939, 

Arthur Ramos, também médico formado pela Escola de Medicina da Bahia, cujo trabalho 

partira da articulação entre medicina legal e psicanálise e avançara, em seguida, para 

temas de folclore e etnologia do negro, “aproxima[ndo]-se cada vez mais, da 

Antropologia [social] e se firma[ndo] como autoridade excepcional nos dois campos”. 

Para Thales, “nenhum [outro intelectual] realizou de modo tão perfeito e completo esse 

modelo de evolução [da antropologia física para a social] quanto Arthur Ramos”, que fora 

capaz de “destacar o que h[avia] de valioso em Nina Rodrigues e lhe reinterpreta[r] os 

achados, as observações e as explicações, escoimando-os das distorções provocadas pelas 

doutrinas do evolucionismo arianisante (...) exalta[ndo] a importância e a grande 

originalidade das descobertas de Nina”203. 

Assim, ao longo da década de 1940, o mesmo Thales que acionava referências 

das ciências sociais de matrizes europeia e norte-americana – cujos autores, em grande 

parte, encontravam-se em franco enfrentamento com biólogos, geneticistas, médicos e 

antropólogos físicos em torno da validade biológica da noção de raça, como vimos no 

capítulo anterior – , também  pode ser encontrado, na documentação da Faculdade de 

Filosofia da Universidade Federal da Bahia, solicitando encarecidamente à direção da 

escola compras de material para as aulas práticas da cátedra de antropologia, tais como 

“um compasso curvo; uma toêsa204 e uma régua com cursor”, ao custo nada modesto de 

“um conto de réis (Cr.$ 1.000,00)”205 – valor equivalente, na época, a cerca de três 

                                                 
202 AZEVEDO, 1982, p. 261. 
203 Idem, p. 263. 
204 A toesa, segundo o dicionário Houaiss, é uma “antiga medida francesa equivalente a seis pés, cerca de 

dois metros”. 
205 AZEVEDO, Ofício a Arquimedes Guimarães, em 11.mar, 1943. 
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salários mínimos; ou comunicando o recebimento de um “compasso curvo de Bertillon206, 

da firma Lutz, Fernando & Cia” e aproveitando para solicitar mais uma “Caixa ou Escala 

Cromática de Martin para classificação da cor dos olhos”; uma “Escala de Pearson para 

classificação de cabelos”; uma “Escala de von Luschan para classificação da cor da pele”; 

uma “Escala de Gray para classificação conjunta de pele, cabelos e olhos”; e “60 Pupil´s 

color top, Milton Bradley Co., Springfield, Mass”207. Em um ofício de maio de 1943 ao 

diretor da faculdade, Thales agradecia pela obtenção, para a cátedra, de “um crânio” – 

mas não um crânio qualquer: “está sendo utilizado nas aulas de craniologia um crânio, 

digo uma cabeça óssea, que pertenceu ao eminente e pranteado sábio prof. Prado 

Valadares, e que foi generosamente posto à disposição da cadeira de Antropologia pelo 

Sr. Secretário da Faculdade, Dr. José Valadares, a quem peço [que] apresente V. Ex. os 

agradecimentos da Faculdade”. Em outubro de 1944, a cátedra conseguiria ter finalmente 

seu próprio “esqueleto humano completo”: “Tratando-se de material de suma importância 

para o ensino daquela cadeira, obtido graças à louvável bôa vontade [do administrador do 

Cemitério da Quinta dos Lázaros, Alfredo Teles], rogo a V. S. queira manifestar-lhe, 

diretamente, os agradecimentos oficiais da Faculdade", solicitava Thales, em carta ao 

diretor em exercício, Antonio Pithon208.  

Thales de Azevedo asseveraria, contudo, refletindo, em 1982, sobre aqueles anos 

iniciais da escola – portanto, zeloso de que a memória que estava produzindo sobre aquele 

período não sugerisse maior vinculação com o racismo científico, que afinal estivera 

inegavelmente presente na formação de muitos dos médicos convertidos à antropologia – 

que “os médicos encarregados do ensino quase nunca se limitaram a programas ditos de 

Antropologia Física, mesmo quando fossem evolucionistas, ou considerassem válida a 

explicação de aptidões e comportamentos humanos pelos estágios filogenéticos 

percorridos pelo Homo sapiens”209
. 

De resto, ensaiar, como em “Gaúchos”, argumentos através de artigos 

publicados na imprensa, para depois publicá-los, com feição mais bem-acabada, na forma 

de livro, seria um hábito que Thales de Azevedo cultivaria ao longo de praticamente toda 

a sua trajetória intelectual, desde 1938, quando começa a publicar em A Tarde com maior 

regularidade, até seus últimos dias, em 1995. Nesse sentido, também pode-se dizer que 

                                                 
206 O sistema Bertillon foi criado pelo francês Alphonse Bertillon (1953-1914), um dos fundadores da 

antropometria. 
207Provavelmente, tratava-se de um instrumento de identificação da cor dos olhos. (AZEVEDO, 1943) 
208 AZEVEDO, Ofício a Antônio Pithon, em 17.out. 1944.0. 
209 AZEVEDO, 1982, p. 262. 
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Thales, muito embora tenha se profissionalizado como um intelectual acadêmico a partir 

da década de 1940, nunca deixou de corresponder de todo à noção de intelectual polígrafo 

típica das primeiras décadas do século XX na Bahia, por ter sempre mantido uma atuação 

na vida pública intelectual e política através da imprensa, sentindo-se autorizado a opinar 

sobre uma diversidade ampla de temas – que não raro extrapolavam seus objetos de 

pesquisa acadêmica – , atividade que conciliava com atuação em outros campos, como a 

medicina, e com a ocupação de cargos públicos por indicação210. 

Um desses artigos em A Tarde, em novembro de 1946, tem como assunto Donald 

Pierson, cujo manual “Teoria e Pesquisa em Sociologia”, junto com os “Estudos de 

Ecologia”, também figurariam na lista de livros lidos por Thales para a escrita de 

“Povoamento da Cidade do Salvador”. Supreendentemente, o livro de Pierson “Brancos 

e Pretos na Bahia”, publicado em 1945 em português, não é mencionado, muito embora 

Thales conhecesse aquele trabalho: no artigo de 1946, ele afirmara que “o autor de 

‘Brancos e Pretos na Bahia’ mereceu de autoridades como E. Bogardus, E. Blumer, E. F. 

Frazier e Gilberto Freyre, entre outros, o conceito de ‘scholar consciensioso’”. A posição 

de autoridade desse conjunto de autores aparece mobilizada por Thales como um 

garantidor “da correção e idoneidade de seus métodos de pesquisa” no curto artigo, em 

que praticamente não aborda o conteúdo do livro. Thales acompanhava a trajetória de 

Pierson, que “há cerca de seis anos no Brasil, (...) além de fazer da sua cátedra de 

Antropologia Social na Escola Livre de Sociologia e Política de S. Paulo um núcleo 

influente e prestigioso de estudos, tem realizado inúmeras pesquisas sobre problemas de 

inter-ação social no ambiente brasileiro”. No final do artigo, Thales qualifica Pierson 

                                                 
210 Em Âncoras de Tradição, Paulo Santos Silva (2011) tipifica uma noção de “intelectual baiano”, 

historicamente circunscrita à primeira metade do século XX, como uma fração de classe formada 

fundamentalmente por bacharéis ligados às elites proprietárias do Estado, cujos “laços sociais e afetivos” 

se iniciavam na escola secundária, “na convivência entre mestres e alunos” (p. 71), e se estendiam no 

decorrer da vida profissional e política. De acordo com o tipo ideal que a leitura de Silva sugere, o caminho 

do intelectual baiano tinha como ponto de partida o nascimento em uma família de prestígio, rica ou 

circunstancialmente decadente; a educação formal secundária e superior, nas faculdades então existentes 

(ainda não havia a Universidade antes de 1946); o despertar para a erudição livresca e para as letras, 

literárias e/ou jornalísticas; a assunção das chamadas “profissões liberais” e/ou a nomeação para cargo na 

administração pública, ou no ensino secundário e superior, ou em museus, ou na academia de letras e 

instituto histórico-geográfico; e, por fim, o acesso à carreira política. “O diploma de nível superior, qualquer 

que fosse, era uma aspiração de quantos desejassem atingir posição de maior destaque e perspectiva social. 

Com o ingresso no curso superior, abriam-se ou ampliavam-se as portas dessa ascensão. A primeira dessas 

portas era a que dava acesso ao jornalismo. Em seguida, vinham as nomeações e a carreira político-

partidária. Antes mesmo de completar o processo de formação educacional já se tinha garantido um lugar 

relativamente satisfatório no seio das classes dirigentes locais”. (2011, p. 71) A trajetória biográfica de 

Thales de Azevedo, se não reúne todas as características do tipo, certamente não deixa dúvidas de que ele 

foi um daqueles “polígrafos” – Thales é, inclusive, citado pelo próprio Silva no livro. 
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como “um mestre digno de acatamento", e conclui o texto com uma discreta propaganda: 

“sua obra, em grande parte realizada na Bahia, merece ser mais conhecida entre nós”211. 

 

2.2  O “scholar consciencioso”: crítica amiga e ajuda governamental 

 

Conhecer mais sobre aquele trabalho de Pierson é oportuno também aqui, uma 

vez que a interpretação da Bahia enquanto uma “sociedade multi-racial de classes” – em 

que os preconceitos sociais eram reduzidos e se justificavam pelas posições de classe, e 

não pela questão racial –, proposta pelo sociólogo de Chicago, é assumida por Thales e 

pela Unesco como ponto de partida para a confecção de Les élites de couleur dans une 

ville brésilienne em 1950, conforme discutimos no capítulo anterior. Nesse sentido, não 

será meramente anedótico notar que Thales cita “Brancos e Pretos na Bahia” 

precisamente 12 vezes ao longo das 202 páginas da edição em português de Les élites..., 

uma média de uma menção a cada 17 páginas; se observarmos que todas as referências 

ao trabalho do sociólogo norte-americano se encontram concentradas até a página 99 – a 

parte mais especulativa, por assim dizer, do livro, sendo as restantes dedicadas à 

etnografia propriamente dita – a média é de uma menção a cada 8 páginas, 

aproximadamente. O tom das menções é invariavelmente aquiescente: ora recuperando 

evidências etnográficas, ora, principalmente, invocando as reflexões de Pierson à guisa 

de explicação de fenômenos observados na Bahia, Thales, de maneira geral, adere 

plenamente ao que entende ser a “tese já provada por Pierson de que ‘o que encontramos 

na Bahia é uma sociedade multi-racial de classes’”212. 

O peso de verdade científica conferido à leitura de Pierson acerca da Bahia não 

é casual, tampouco um movimento exclusivo de Thales: a tese do sociólogo norte-

americano encontrava-se bastante bem estabelecida no campo intelectual brasileiro no 

final dos anos 1940. O exame da documentação do Fundo Donald Pierson, no Acervo 

Edgard Leuenroth, da Universidade de Campinas, permite observar o movimento de 

Pierson no sentido de publicar e promover seu trabalho entre intelectuais e mesmo entre 

o público leigo brasileiro. Nesse sentido, pode-se dizer que a crônica elogiosa de Thales 

em A Tarde, em 1946, soma-se às de outras vozes respeitadas nas páginas de alguns dos 

principais jornais de São Paulo, onde Sergio Millet, Cyro Brisolla e Tito Livio Ferreira 

                                                 
211 AZEVEDO, “Um scholar consciencioso”, A TARDE, 19.nov.1946. 
212 AZEVEDO, 1955, p. 77. 
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publicam resenhas em tom celebratório em O Estado de S.Paulo, assim como Plinio 

Barreto, no Diário de S.Paulo; do Rio de Janeiro, onde o Jornal do Comércio fez circular 

uma resenha não assinada, também elogiosa; e de Pernambuco, onde Luis Pandolfi 

comemora o lançamento do livro em uma resenha no Diário de Pernambuco – todas elas 

ao longo do ano de 1945, por ocasião do lançamento do livro. Não será o caso aqui de 

escrutinar cada um desses artigos, nem de afirmar em última instância sua 

representatividade em relação à recepção da obra pelo campo intelectual brasileiro como 

um todo – uma vez que se trata apenas da amostra encontrada no clipping do próprio 

Pierson – , mas de sublinhar que, em todos esses textos, que sem dúvida repercutiam 

significativamente no debate intelectual brasileiro naquele momento, exalta-se o rigor 

metodológico e o trabalho de campo de Pierson, em torno de quem se acaba produzindo 

uma aura de autoridade científica, adubada pelo encantamento em torno do fato de tratar-

se de um sociólogo norte-americano que se interessara por estudar o Brasil com modernos 

métodos importados – e que, posteriormente, resolvera estabelecer-se no país, onde se 

tornara um conhecido pioneiro do nascente campo das ciências sociais.  

Assim, lemos Tito Livio Ferreira, do Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo, saudando “o seu mérito como estudo de contato racial realizado sob o imperativo 

da verdade científica”213. Sérgio Millet exaltaria o “valor principalmente metodológico” 

de “Brancos e Pretos na Bahia”, pelo “cuidado com que foi feita a coleta dos dados, a 

minúcia observada na sua conferência, a objetividade da seleção, a prudência das 

conclusões”, que faziam “dessa pesquisa um modelo para nossos especialistas”214; leitura 

semelhante à de Luis Washington, que supunha que o livro iria “[restar] como um 

manancial metodológico (...) seja pela excelência da escolha dos fatos estudados, seja 

pela colheita do material, seja por seu tratamento científico”215. Na resenha do Jornal do 

Comércio Carioca, “o livro do sr. Donald Pierson” aparecia como “uma das mais 

modernas e seguras análises realizadas acerca do problema da nossa formação étnico-

social (...) uma vitória do ilustre cientista norte-americano que o traçou, de maneira tão 

eficaz, e, do mesmo passo, serviço grande prestado à causa da etnografia sul-

americana”216. A leitura mais rigorosamente crítica do livro foi a de Florestan Fernandes, 

                                                 
213 FERREIRA, Tito Livio. “Brancos e Pretos na Bahia”, O Estado de S.Paulo, 30.ago.1945. 
214 MILLET, Sergio. “Brancos e Pretos na Bahia”,O Estado de S.Paulo, 16.jun.1945. 
215 WASHINGTON, Luis. “Classe e "status" social”, artigo em jornal não identificado. S/D. 
216 JORNAL DO COMÉRCIO (RJ), “Livros novos”, jul.1945. 
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no Jornal de São Paulo217, que mesmo assim destacava, logo no princípio de seu artigo, a 

justificada ansiedade em torno da publicação do livro no Brasil, afinal, “pela primeira vez 

um sociólogo ia aplicar as técnicas, os processos e os métodos – os recursos da moderna 

sociologia, enfim – ao estudo do contacto racial de brancos e pretos numa sociedade 

brasileira determinada”. Em suma, forjava-se ali, em torno do conteúdo do trabalho de 

Pierson, uma aura de fato científico, que Plinio Barreto acreditava poder resumir  

em duas palavras: a sociedade brasileira não é um vaso fechado. Para ela podem entrar 

todos quantos, ou pela inteligência, ou pelo poder econômico, constituam um valor 

humano. Essa sociedade é inteiramente desprovida de preconceitos, maximé de 

preconceitos de cor. A essas conclusões chegou o sr. Pierson depois de saturada 

observação da vida dos pretos na Bahia, terra onde eles existem em maior abundância. 

Tudo quanto viu e notou deu-lhe a convicção de que as relações entre as raças têm sido, 

no Brasil, bastante íntimas e cordiais.218 

 

Discutirei no próximo item deste capítulo alguns percalços encontrados por Pierson 

durante sua estadia na Bahia, à guisa de problematizar as escolhas por detrás da aura de 

rigor científico auto-atribuída e despertada por aquele trabalho. Antes, convém observar 

que a repercussão em si do livro do sociólogo norte-americano no campo intelectual 

brasileiro foi também produto, em boa medida, da interferência direta do autor no 

processo de tradução, publicação e distribuição. 

“Negroes in Brazil” fora publicado em 1942 pela editora da Universidade de 

Chicago, e logo em seguida vencera o prêmio Anisfield, dado ao melhor trabalho 

publicado sobre relações raciais nos Estados Unidos naquele ano. Logo em seguida, 

Pierson providenciara ele mesmo a tradução para português, e encomendara para a edição 

brasileira um prefácio a Arthur Ramos, que havia conhecido pessoalmente em 1935 no 

Rio de Janeiro, e a quem posteriormente enviaria os originais do livro para leitura e 

retorno com comentários e sugestões de reparos. Também em 1935, Pierson conhecera 

Gilberto Freyre, que, segundo Florestan Fernandes, manifestara ansiedade pela circulação 

do livro em português “muito antes de sua elaboração e publicação, em 1936”219, e com 

quem também mantivera correspondência desde então220. Em suma, Pierson publica 

“Brancos e Pretos no Brasil” com a chancela intelectual dos dois principais expoentes 

brasileiros das ciências sociais naquele momento: é de Ramos o prefácio da edição em 

                                                 
217 FERNANDES, Florestan. “Brancos e Pretos - II situação racial na Bahia”, Jornal de São Paulo, 

02.set.1945. 
218 BARRETO, Plínio. “Brancos e Pretos” Diário de S.Paulo, 12.set.1945. 
219 FERNANDES, Florestan. “Brancos e Pretos - I situação racialna Bahia”, 1945, Jornal de São Paulo, 

26.ago.1945. 
220 Sobre o relacionamento de Pierson com Ramos e com Freyre, ver SILVA, Isabela (2012, p. 119-125). 
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português de 1945; e é de Freyre a primeira resenha brasileira da edição em inglês do 

livro, em 1943, no Diário de S.Paulo, escrita para os Diários Associados, grupo de 

comunicação social de Assis Chateaubriand, detentor de dezenas de veículos de imprensa 

dispersos por vários estados. “Não lhe escapou à atenção a intensidade com que atuou 

sobre a formação social do baiano o complexo 'casa-grande e senzala': e neste capítulo 

regozijo-me com o fato de que as observações do professor Pierson, de modo geral, 

coincidem com as esboçadas por mim”, afirmava Freyre, na crítica elogiosa publicada em 

30 de abril de 1943221.  

Ato contínuo, a resenha se tornaria, nas mãos de Pierson, instrumento de 

barganha de melhores condições de publicação junto à Companhia Editora Nacional, que 

inicialmente aceitara a sugestão de publicação do livro enviada pelo sociólogo norte-

americano, desde que Pierson entregasse a tradução em português sem custo para a 

editora e aceitasse, como pagamento pelos direitos de publicação, o valor de 10% sobre 

o preço de capa (inespecificado) do total (também inesepecificado) de exemplares 

publicados – tudo isso sem que houvesse prazo fixado para a publicação222. Na resposta 

à editora, Pierson recusa aquelas condições: pede 4.000 cruzeiros pelos direitos de 

tradução e exige pressa na publicação, pinçando, em seguida, da crítica publicada por 

Freyre, o seguinte excerto: “Se eu fosse editor brasileiro me julgaria no dever de publicar 

o quanto antes em português a tradução do estudo sociológico do professor Pierson, que 

a importância do assunto ajunta o interesse do método com que o autor reuniu o 

material”223. A troca de cartas com a editora ao longo do mês de maio de 1943 deixa claro 

que Pierson aciona seu prestígio intelectual para barganhar, com sucesso, todas as 

condições que solicita: que a tiragem fosse de 2.000 exemplares; que o preço de capa 

fosse de 25 cruzeiros; e que a editora pagasse 3 mil cruzeiros pelos direitos autorais da 

primeira edição224. Pierson assegura-se ainda das prerrogativas de escolher o título em 

português do livro – que faz questão que se chame “Brancos e Pretos”, e não “Pretos e 

                                                 
221 FREYRE, Gilberto. “O livro do professor Pierson”, Diário de São Paulo, 30.abr.1943. 
222 NEVES, Arthur. Carta a Donald Pierson, mai.1943. 
223 PIERSON, “Carta a Arthur Neves (Cia Ed. Nacional)”, em 06.mai, 1943. 
224 Após recusa da proposta inicial da Cia. Editora Nacional, de 2.000 cruzeiros pelos direitos autorais do 

livro, Pierson escreve ao diretor Arthur Neves buscando obter a melhor barganha: “Há, porém, da parte de 

editores brasileiros, muito interesse neste livro, especialmente desde que foi premiado com o "Anisfield 

Award" como sendo o "melhor livro científico publicado em 1942 sobre relações de raça." Por exemplo, já 

recebi uma oferta de Cr.$ 1.000 a mais que a sua estimada proposta [de Cr.$ 2.000] que a sua estimada 

proposta, e a promessa de publicar a tradução dentro de 4 meses depois de receber o manuscrito (em vez 

de deixar este ponto indefinido como fez o amigo). Gostaria, porém, de ter ao menos um dos meus livros 

publicado pela Companhia Editora Nacional. Poderá, talvez, aumentar a sua oferta?” Não encontrei, na 

documentação, nenhum indício de que houvesse, de fato, a mencionada oferta de outra editora. 
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Brancos”, como chegara a propor, talvez por engano, a editora225 – e de revisar as provas 

finais antes do envio para a gráfica. 

Mas o que chama mais a atenção nas tratativas em torno da publicação de 

“Brancos e Pretos na Bahia” é a proposta de Pierson, prontamente aceita pela Companhia 

Editora Nacional, de “arranjar que uma organização de difusão cultural dos EE.UU. 

comprasse da Editora Nacional 500 exemplares (com o desconto de 40% sobre o preço 

de capa) para livre distribuição pelas bibliotecas do país”226. De fato, Pierson consegue 

que o American Council of Learned Societies compre os livros, e que a distribuição fique 

a cargo da Associação Cultural Brasil Estados Unidos. Contudo, a correspondência deixa 

claro que essas instituições atuavam por ordem do Office of the Coordinator of Inter-

American Affairs (OCIAA, órgão ligado ao Departamento de Estado), da Embaixada dos 

Estados Unidos em São Paulo: a compra dos 500 exemplares, bem como dos direitos de 

tradução do livro para português (a um custo de Cr$ 4.000), resultavam do interesse 

manifesto da agência norte-americana na circulação do livro no Brasil. Pierson escreve 

ao representante do coordenador, Arnold Tschudy, em 14 de abril de 1945: “você deve 

lembrar que esse livro foi incluído entre aqueles que o Dr. Hanke227 estava originalmente 

interessado e do qual 500 cópias deveriam ser compradas para distribuição no Brasil”228, 

perguntando, em seguida, se a lista de destinatários poderia ser a mesma que ele, Pierson, 

já editava para a Livraria Martins: “você deve lembrar que essa lista foi preparada 

especialmente para livros de ciências sociais”229. Ao coordenador local do OCIAA, Rone 

Amorim, Pierson escreve em 24 de abril de 1945: “Atendendo o pedido do Sr. Tschudy, 

pedi à Companhia Editora Nacional que fornecesse ao escritório 40 cópias para 

distribuição ao pessoal do Office of Inter-American Affairs in São Paulo, Rio e 

Washington, D.C., Embaixada, Departamento de Estado, etc”230. A transação se 

confirma, conforme pode-se ler na carta de David Loth, chefe de publicações da divisão 

                                                 
225 Ver as cartas ROCHA, Carta a Donald Pierson, em 12.abr.1944, e PIERSON, Carta a Jeronymo Rocha 

(Cia. Ed. Nacional), em 17.abr, 1944. 
226 PIERSON, Carta a Arthur Neves (Cia. Ed. Nacional), em 27.mai.1943. 
227 Pierson provavelmente se refere ao historiador especialista em América Latina Lewis Hanke, professor 

da Harvard University, com quem mantinha correspondência. 
228 “As you may recall, this book was included among those in which Dr. Hanke was originally interested 

and of which 500 copies were to be purchased for distribution in Brazil.” (PIERSON, Carta a Arnold 

Tschudy, em 05.abr.1944) 
229  “As you may recall, this list was prepared especially for books in the social sciences” (Ibidem) 
230  “In keeping with Mr. Tschudy's request, I have asked that the Companhia Editora Nacional furnish your 

office with 40 copies for distribution to individuals in the Office of Inter-American Affairs in São Paulo, 

Rio and Washington, D.C., the Embassy, the State Department, etc.” (PIERSON, Carta a Rone Amorim, 

em 26.abr.1945) 
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de imprensa OCIAA, em Washington, D.C., para Arthur Neves, da Companhia Editora 

Nacional, em 19 de junho: 

O American Council of Learned Societies, em cooperação com este Escritório [OCIAA], 

confirma a aquisição de 500 cópias deste livro de sua edição de não menos do que 2.000 

cópias a 40% de desconto do preço de venda no varejo de Cr.$25.00, mais Cr.$1.00 por 

cópia por taxas de envio – ou um total de 78¢ cada em moeda americana.  Quando os 

livros estiverem prontos, planejamos que eles sejam distribuídos pela União Cultural 

Brasil-Estados Unidos em São Paulo. (...) Os direitos de tradução deste livro foram pagos 

por este Escritório, através do American Council of Learned Societies231 

 

 

Criado para “assistir na preparação e coordenação de políticas para estabilizar as 

economias latino-americanas, para assegurar e aprofundar a influência dos Estados 

Unidos na região, e para combater as investidas do Eixo no hemisfério, particularmente 

                                                 
231 “The American Council of Learned Societies, in cooperation with this Office, agrees to purchase 500 

copies of this book from your edition of not less than 2.000 copies at 40% discount from the retail sales 

price of Cr. $25.00 (aproximately $1.25), plus Cr. $1.00 (5¢) per copy for mailing charges - or a total cost 

of 78¢ each U.S. currency. When the books are ready, we plan to have them distributed by the Uniao 

Cultural Brasil-Estados Unidos in Sao Paulo. Our representative in thet city will keep in touch with you on 

this matter. (...) Translation rights to this book have been paid for by this Office, through the American 

Council of Learned Societies” (LOTH, Carta a Arthur Neves (Cia. Ed. Nacional), em 19.jun, 1944). 

Figura 13 - Carta de Rone Amorim a Donald Pierson, em 14 de junho de 1945. 
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nas esferas comercial e cultual”, o OCIAA, liderado por Nelson Rockefeller, servia como 

“elo entre várias entidades do governo e entre os setores público e privado”, “engajou, 

como consultores ou membros do staff, cidadãos representativos e influentes de uma 

variedade de esferas, incluindo finanças, comércio, indústria, comunicação e mass media, 

cultura e educação”, e chegou a ter “algo em torno de 1.100 funcionários nos Estados 

Unidos e 300 técnicos e especialistas sediados na América Latina”.232.  

É certo que Pierson, àquela altura, já era conhecido por pelo menos um 

representante do alto escalão do governo norte-americano: em outubro de 1942, 

imediatamente após o lançamento de “Negroes in Brazil”, ele enviara um exemplar do 

livro a Laurence Duggan, chefe da seção da América Latina do Departamento de Estado 

dos Estados Unidos, que, de partida para uma viagem ao Texas, lhe responde prometendo 

que leria o livro no trem, agradecendo-lhe a “bondade de enviar uma cópia”233. 

 

Figura 14 - Carta de Laurence Duggan a Donald Pierson, em 21 de outubro de 1942. 

                                                 
232 “assist in the preparation and coordination of policies to stabilize the Latin American economies, to 

secure and deepen U.S. influence in the region, and to combat Axis inroads into the hemisphere, particularly 

in the commercial and cultural spheres” / “liaison between various entities of government and between the 

public and private sectors” / “engaged, as advisers or members of staff, representative and influential 

citizens from a variety of spheres, including fnance, commerce, industry, communications and mass media, 

culture, and education” / “some 1,100 employees in the United States and 300 technicians and feld experts 

stationed in Latin America.” (CRAMER e PRUTSCH, 2006, p. 786-787) . Sobre a ação da OCIAA no 

Brasil, ver “O imperialismo sedutor”, de Antonio Pedro Tota (2000). 
233 “I appreciate your kindness in sending me a copy”. (DUGGAN, Carta a Pierson, em 21.out.1942) 
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A aproximação de Pierson com órgãos governamentais norte-americanos sugere, 

portanto, uma contradição com o que o sociólogo norte-americano dizia pensar anos 

antes, em novembro de 1935, sobre os nexos entre o governo e a produção de uma suposta 

“ciência pura”. Na ocasião, Pierson repelira a suposição feita pelo jornalista Aben Attar 

Netto no Jornal do Brasil, de que o trabalho que ele então começava a realizar no país 

tivesse conexão com interesses da política externa dos Estados Unidos:  

infelizmente, V. Sª está laborando em uma grave falta de entendimento. (...) O governo 

dos Estados Unidos não está interessado nos estudos que fazemos na Universidade de 

Chicago. Nem estamos interessados em aconselhar o governo ou em fixar [no sentido de 

reparar234] quaisquer problemas práticos. Nosso interesse nos contatos cultural e racial 

nas diferentes partes do mundo é o resultado natural de mais de vinte annos de pesquisas 

no campo da cultura e da raça procedidos em Chicago. Nosso interesse é só construir 

uma ciência pura. 

 

Pode-se assumir que, em 1935, Pierson não tivesse ainda, de fato, interesse ou 

contato direto com o governo de seu país. Mas é possível precisar que remonta pelo menos 

a 1940 o interesse claramente manifesto do sociólogo norte-americano, então já 

estabelecido em São Paulo, de se aproximar das atividades do Departamento de Estado 

de seu país no Brasil. A Robert Park, em 27 de julho de 1940, Pierson escreve: 

Almoçamos e jantamos um dia nesta semana com Carleton Sprague Smith, presidente 

da Associação Americana de Musiciologistas e diretor da Seção de Música da Biblioteca 

Pública de Nova York. Ele veio a São Paulo coletar gravações de música brasileira para 

os arquivos da biblioteca, e para dar uma aula ilustrada de música americana. Ele estava 

também obtendo para a Divisão de Relações Culturais da América Latina de nosso 

Departamento de Estado, eu descobri, informação confidencial sobre as oportunidades 

no Brasil para professores universitários e pesquisadores norte-americanos. (...) Levei o 

sr. Smith para encontrar o diretor da Escola Livre, com quem sou conectado, para que 

ele pudesse ver em primeira mão um empreendimento [a própria escola] que eu 

considero ser o mais promissor do ponto de vista do que os homens em Washington estão 

interessados, bem como do meu próprio ponto de vista.235 

 

Fato é que os 500 exemplares adquiridos por ordem do governo norte-americano 

para distribuição no Brasil, mais (ou incluídos) os 40 destinados aos órgãos do governo 

                                                 
234 Pierson ainda estava aprimorando os conhecimentos do português quando chegou ao Brasil em 1935. 

Suponho que o verbo “fixar”, aqui, apareça em referência ao falso cognato “to fix”, com o significado de 

“reparar, consertar”.  
235 “We had lunch and dinner one day this week with Carleton Sprague Smith, president of the American 

Society of Musicologists and director of the Music Section of the New York Public Library. He came to 

São Paulo to collect records of Brazilian music for the archives of the New York library, and to give an 

illustrated lecture on American music. He was also obtaining for the Division on Cultural Relations with 

Latin America of our State Department, I discovered, confidential information on the opportunities in Brazil 

for American scholars and research men. (...) I took Mr. Smith to meet the director of the Escola Livre, 

with which I am connected, so that he might see at first hand a development which I consider to be the most 

promising from the point of view of what the men in Washington are interested in, as well as from my own 

point of view.” (PIERSON, Carta a Robert Park, em 27.jul.1940) 
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norte-americano, somados às 100 cópias destinadas à divulgação pela Companhia Editora 

Nacional, significaram um indubitável impulso extra à circulação do livro de Pierson no 

Brasil. Adicionando-se a isso, como vimos, a promoção da obra feita por pelo menos dois 

dos intelectuais mais destacados no campo das pesquisas sobre relações raciais no Brasil 

em meados dos anos 1940, não será difícil perceber que Pierson obteve êxito na 

empreitada de estabelecer para si e para suas ideias uma posição de destaque no campo 

intelectual brasileiro – uma hegemonia em pleno vigor no momento em que Unesco 

encomenda Les élites... a Thales de Azevedo, e que só sofreria abalo significativo no final 

da década de 1960, com a projeção alcançada nos Estados Unidos pela tese da sociologia 

paulista, capitaneada por Florestan Fernandes, que caracterizaria a noção de democracia 

racial como um mito brasileiro, conforme discutirei no final do próximo capítulo. 

Consequência, talvez, desse impulso inicial, os cerca de 1.400 exemplares restantes da 

primeira edição de “Brancos e Pretos na Bahia” esgotariam em aproximadamente um ano: 

em 12 de agosto de 1946, Pierson escreve ao presidente da Companhia Editora Nacional, 

Octalles Marcondes, cumprimentando-o pelo esgotamento da edição e aproveitando para 

sugerir a imediata publicação de uma segunda:  

Aceite os meus parabéns por este êxito de um livro publicado há pouco mais de um ano. 

Esta obra pertence ao tipo das que continuam a ter mercado, especialmente na medida 

em que o seu conteúdo se torna mais conhecido. Aliás, o original já está na segunda 

edição nos Estados Unidos. Tomando em consideração estes fatos, já pensou numa 

segunda edição brasileira? 236 

 

2.3 “Um scientista amigo nosso” 

 

Já vimos, no capítulo anterior, que Thales de Azevedo, em Les élites..., adere, 

acriticamente, aos postulados de Pierson em “Brancos e Pretos na Bahia”, cedendo à 

pressão de Métraux para atender, celeremente e a contento, à encomenda da Unesco. 

Acabamos também de ver, no item anterior, que Thales encontra esses postulados 

consideravelmente bem posicionados no campo intelectual brasileiro e internacional, 

impulsionados pelo prestígio entre a rede de colaboração científica mobilizada por 

Pierson no Brasil e nos Estados Unidos, bem como pelo suporte do governo de seu país 

ao movimento de construção de uma posição hegemônica para seu trabalho e, 

consequentemente, para sua persona intelectual. O que não vimos, entretanto, na atuação 

                                                 
236 PIERSON, Carta a Octalles Marcondes (Cia. Ed. Nacional), em 12.ago, 1946. A editora, posteriormente, 

recusaria o pedido de reedição do livro. 
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de Thales, foi, rigorosamente, a operação intelectual de construir, a partir de um conjunto 

de evidências etnográficas de situações flagrantemente racializadas encontradas na Bahia, 

a interpretação de que aquela tensão fosse branda e/ou não fundamentalmente motivada 

pela questão intransponível da raça, senão pelas desigualdades de classe, e, ademais, 

sujeita a desaparecer inercialmente. Quero dizer: Thales aderiu, mas não inventou a Bahia 

enquanto “sociedade multi-racial de classes”: essa categoria fora, sem dúvida, 

contribuição original de Pierson – o que, contudo, não me isenta, neste trabalho (ao 

contrário, me compele mais ainda, haja vista a disponibilidade de fontes) de discutir como 

e sob que circunstâncias e condicionantes o sociólogo norte-americano construiu a leitura 

da sociedade baiana sobre a qual Thales edificaria Les élites....  

Nesse sentido, a contradição inquietante entre as evidências etnográficas e a 

interpretação da realidade social baiana que encontramos no livro de Thales era já algo 

característico do trabalho de Pierson, que chega ao “paroxismo”237 em certas partes de 

seu trabalho. Em uma leitura crítica de “Brancos e Pretos...”, Marcos Chor Maio e Thiago 

da Costa Lopes sintetizam o que já haviam notado outros leitores atentos: “os elementos 

que resultam do seu rico trabalho etnográfico se põem em tensão com suas hipóteses e 

conclusões mais gerais”238, observando que, embora “a Bahia que salta[va] do retrato 

etnográfico matizado de Pierson (...) dificilmente se traduz[ia] em um mundo idílico de 

harmonia racial”, o livro do sociólogo norte-americano apresentava “como conclusão 

fundamental, a se reter, a confirmação da ausência de preconceito de raça no país.”239 

A construção da tese de Pierson começa ainda nos Estados Unidos, na 

preparação da viagem de campo ao Brasil no segundo semestre de 1935. Na justificativa 

de seu projeto de trabalho, ele demonstra tomar, como ponto de partida, uma leitura 

edulcorada das relações raciais no Brasil, na qual a Bahia, por sua vez, aparece como 

local de estudo privilegiado, por sua suposta representatividade: 

A probabilidade de que o preconceito racial (como o conhecemos nos Estados Unidos, 

pelo menos) não exista no Brasil aumenta o significado desta área [Bahia] como um 

lugar de estudo. Apesar de uma época prolongada de escravidão, nenhuma discriminação 

baseada em raça parece ter aparecido. O fato peculiarmente significativo nesta situação 

é o surgimento gradual de um grupo étnico de status inferior em igualdade social e 

política relativamente completa com a classe dominante. [O fato de que] esse preconceito 

não surgiu como uma instrução para manter a classe servil ‘em seu lugar’ (para usar uma 

expressão comum) coloca um problema de considerável importância.240 

                                                 
237 MAIO e LOPES, 2017, p. 128. 
238 MAIO e LOPES, 2017, p. 132. 
239 Idem p. 131. 
240 “The probability that race prejudice (as we know it in the United States, as least) does not exist in Brazil 

enhance the significance of this area [Bahia] as a locus of study. Despite a prolonged epoch of slavery, no 
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Nota-se que, desde o princípio, o parâmetro das noções de raça e preconceito 

racial do sociólogo de Chicago fundava-se na observação da situação verificada nos 

Estados Unidos; e que a imagem abstrata que Pierson formava do Brasil tinha como 

principal influência o trabalho de Gilberto Freyre, “um historiador social brasileiro [que] 

recriou de antigos documentos e tradição pessoal um quadro das íntimas relações 

existentes entre senhores brancos e escravos Negros no Brasil colonial e imperial, 

contribuindo portanto para um entendimento da cena atual”241, a cujo princípio 

estruturador se somavam as informações de Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Manuel 

Querino acerca das “formas culturais africanas ainda existentes nesse velho porto”242. 

O projeto, que se encontra na documentação do Fundo Donald Pierson do 

Arquivo Edgard Leuenroth, da Universidade de Campinas, é de 1935, sem data precisa. 

De todo modo, é certo também dizer que Pierson esperava encontrar algum grau de tensão 

racial no Brasil. Nos meses finais de 1934 e no primeiro semestre de 1935, ele se 

correspondeu com alguns intelectuais norte-americanos que haviam visitado o Brasil, que 

lhe aconselharam, recordando suas próprias experiências no país:  

Claro que, em comparação com os Estados Unidos, preconceito de raça escassamente 

existe no Brasil, mas eu entendo que exista sim em alguma, ainda que variável, medida. 

(...) Eu entendo, a partir do que ouvi, que pessoas marcadamente negroides são muito 

sensíveis quanto ao seu sangue Negro, que elas dificilmente perdoam a menção a isso, e 

não se deixam entrevistar sobre suas experiências. Isso pode não ser típico, mas eu 

menciono porque saber disso pode lhe ajudar a estar atento” [grifo da autora] 243  

 

, alertava-lhe a historiadora Mary Willhelmine Williams, do Goucher College, 

em Baltimore;  

Você sabe, claro, que os autores brasileiros nem sempre estão habituados a investigar 

exatamente no mesmo sentido em que entendemos esse termo [raça, nos Estados 

                                                 
discrimination based upon race seems to have appeared. The peculiarly significant fact in this situation is 

the gradual emergence of an ethnic group of inferior status into relatively complete social and political 

equality with the master class. That prejudice did not arise as an instrumentality for keeping the servile 

class 'in its place' (to use a common expression) posits a problem of considerable importance.” (PIERSON, 

Projeto de Pesquisa na Bahia, 1935. 
241 “a Brazilian social historian, Gilberto Freyre, has recreated from old documents and personal lore a 

picture of the intimate relations existing between white master and Negro slave in colonial and imperial 

Brazil, thus contributing to an understanding of the present scene." (Ibidem) 
242  “African cultural forms still extant in this old port” (Ibidem). 
243 “Of course, in comparison with the United States, race prejudice scarcely existis in Brazil, but I 

understand that it does actually exist to some, though varying, extend. (...) I understand from what I have 

heard that markedly negroid people are very sensitive about their Negro blood, that they find it hard to 

forgive mention of it, and do not readily forgive attempts to interview them upon their experiences. This 

may not be typical, but I mention it since it may help you to be on your guard.” (WILLIAMS, Mary W. 

Carta a Donald Pierson, em 18.dez, 1944) 
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Unidos]. No entanto, você achará as pessoas muito amigáveis e úteis, especialmente se 

você não permitir que eles pensem que você tem algum preconceito de cor. É 

extremamente importante que eles não fiquem com essa impressão”244 

 

, afirmava o sociólogo L. L. Bernard, da Washington University, em Saint Louis. 

Assim, entre o retrato edulcorado, consubstanciado na leitura de Freyre, e as ponderações 

de seus interlocutores patrícios, Pierson escrevia ao cônsul-geral brasileiro em Nova 

York, apresentando-se e solicitando-lhe visto para embarcar ao Brasil:  

Sou um cientista social que está peculiarmente interessado nas relações raciais no Brasil. 

Como o senhor sabe, um dos mais agudos problemas aqui em nosso país é o problema 

da raça, envolvendo, consequentemente, tão persistente e disseminada discriminação 

contra o Negro. Parece para muitos de nós que estamos interessados neste problema que 

o Brasil evoluiu para um relacionamento mais feliz entre as raças e estamos ansiosos por 

fazer um estudo de seu ajuste mais bem-sucedido. Eu mesmo sou branco. 245 

 

Se por mero costume norte-americano de positivar a própria condição racial, ou 

se por julgar, ainda que inconscientemente, que poderia obter algum tipo de distinção, é 

de todo modo curioso que, na justificativa à sua solicitação de visto, de uma lauda apenas, 

Donald Pierson tenha julgado importante informar ao cônsul que era “branco” – ainda 

mais em se tratando de um pedido de visto para entrar em um país que, em sua 

imaginação, não fazia qualquer tipo de distinção significativa em torno da questão da 

raça. 

Pierson passaria, aproximadamente, três meses no sul dos Estados Unidos, 

colaborando em pesquisas em curso da Universidade Fisk, de Nashville, no Tennessee, a 

fim de conhecer o quadro conflituoso das relações raciais na “Virgínia, Carolina do Norte, 

Tennesse, Mississipi, Alabama e Georgia”246 antes de embarcar, com a esposa Helen, 

para o Rio de Janeiro, em julho de 1935. Ali se instalam até dezembro, com o objetivo de 

fazer contato com intelectuais brasileiros e estudar intensivamente o português, antes de 

                                                 
244 “You know of course that Brazilian authors are not always habituated to investigate in exactly the same 

sense in which we understand that term. You will, however, find the people very friendly and helpful 

especially if you do not allow them to think that you have some color prejudices. It is extremely important 

that they should not get this sort of an idea.” (BERNARD, Carta a Donald Pierson, 1935)   
245 “I am a social scientist who is peculiarly interested in race relations in Brazil. As you know, one of the 

most acute problems in our country here is the race problem, involving, as it does, so persistent and 

widespread discrimination against the Negro. It seems to many of us who are interested in this problem that 

Brazil has evolved a more happy relationship betewwn the races and we are eager to make a study of your 

more successful adjustment. I myself am white.” (PIERSON, Carta ao Cônsul Geral do Brasil nos EUA 

(NY), em 18.mai.1935) 
246 “Before going to Brazil, I thought it advisable to get acquainted with our own south in so far as time 

allowed. Accordingly, I have spent the past two months in Virginia, North Carolina and Tennessee, and 

shall spend the next four weeks in Mississipi, Alabama and Georgia with a final week in and about New 

Orleans.” (PIERSON, Carta a M.W.Williams, em 25.mai, 1935) 
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partir para a Bahia. O contato inicial de Pierson no Brasil é o missionário metodista norte-

americano radicado no Rio Hugh Clarence Tucker – que, em carta a Robert Park, o 

orientador de Pierson em Chicago, que lhe recomendara o pupilo, dá notícias de seus 

progressos na língua: “Devo dizer que a resolução dele [Pierson] de adquirir 

conhecimento da língua ao ponto de estar habilitado a ler com facilidade e conversar 

inteligentemente, especialmente com os inteligentes e bem educados homens que ele irá 

encontrar, é, de fato, muito sábia e louvável.”247 Pierson preparava-se para fazer-se 

entender, mas sobretudo respeitar pela elite intelectual e social brasileira e baiana. 

Inicialmente, procurou exercer pleno controle sobre a construção de sua rede de 

relacionamentos no Brasil: se, por um lado, aceitou que Tucker lhe apresentasse a 

algumas pessoas bem posicionadas na sociedade local, como o então secretário de 

Educação do Distrito Federal Anísio Teixeira, por outro, preferiu que não fosse o 

missionário quem o introduzisse a intelectuais como Gilberto Freyre e Oliveira Vianna, 

“uma vez que acho que ele [Tucker] é querido muito mais pela sua personalidade, mas 

não é muito considerado nos círculos acadêmicos”248 – seara na qual Pierson preferiria 

ele mesmo tratar de “descobrir as relações entre eles [intelectuais brasileiros], 

particularmente no que se refere aos feudos acadêmicos, etc., um conhecimento que é 

essencial para o meu próprio ajuste”249. Sua prioridade era conhecer Gilberto Freyre, a 

quem chega através de uma carta de recomendação de um ex-colega do sociólogo 

pernambucano nos Estados Unidos, o professor Percy Martin, da Universidade Stanford. 

Com Oliveira Vianna, ele entraria em contato escrevendo-lhe diretamente. Mesmo ciente 

do antagonismo entre, de um lado, Freyre, “Arthur Ramos e outros” que, na órbita da 

antropologia cultural de Franz Boas, recusavam a validade biológica da noção de raça, e, 

do outro, o arianista convicto Oliveira Vianna e seu “enviesamento de superioridade 

branca”250, Pierson não deixa de estabelecer pontes com ambos os grupos, tomando 

porém o cuidado de que fosse “Fre[y]re, em vez de Oliveira”, que o apresentasse a outros 

intelectuais, como Arthur Ramos e Roquette Pinto251. 

                                                 
247  “I should like to say that his resolution to acquire a knowledge of the language so as to be able to read 

with facility and to converse intelligently, especially with intelligent, educated men whom he will meet, is 

indeed most wise and commendable.” (TUCKER, Carta a Robert Park, em 12.nov.1935) 
248 “since I find he is liked very much for his personality but does not stand very high in academic circles” 

(PIERSON, Carta a Park, Wirth e Redfield, em 20.ago, 1935) 
249  “discover the relations between them, particularly with reference to academic feuds, etc., a knowledge 

with is essential to my own adjustment” (Ibidem). 
250 “'white-superiority' bias” (Ibidem). 
251 “then I get Freire [sic], rather than Oliveira, to introduce me to these other gentlemen [Ramos e Roquette 

Pinto]” (Ibidem). 
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Durante a estadia no Rio, Pierson pavimentou seu caminho rumo à Bahia: de 

seus interlocutores na capital federal, o sociólogo norte-americano levaria nada menos 

que 20 cartas de recomendação endereçadas a algumas das figuras de maior prestígio na 

sociedade baiana. Oliveira Vianna recomenda Pierson a Bernardino de Souza, ex-diretor 

da Faculdade de Direito da Bahia que tinha forte vínculo com o Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, e que, por sua vez, o apresenta ao governador Juracy Magalhães e ao 

então secretário de Educação e Saúde Pública da Bahia, Antonio Luis Cavalcanti de 

Albuquerque de Barros Barreto. Anísio Teixeira, por seu turno, faz, num só dia, nove 

cartas de recomendação a Pierson: ao deputado estadual Nestor Duarte, ao diretor do 

Instituto do Cacau, Inácio Tosta Filho, e aos professores Elysio Lisboa, da Escola 

Agrícola da Bahia, Augusto Alexandre Machado, Jayme Junqueira Ayres e Aloysio de 

Carvalho Filho, da Faculdade de Direito da Bahia, e também ao secretário Barros Barreto. 

Do diretor-geral da Câmara de Reajustamento Econômico do Distrito Federal, o baiano 

Péricles Madureira de Pinho, Pierson recebe cartas de recomendação ao professor de 

literatura e história Afranio Coutinho, ao chefe do Gabinete de Identificação, Pedro 

Mello, ao diretor da Penitenciária do Estado, José Mendonça, e ao secretário de Polícia, 

Nelson Pinto. Gilberto Freyre252 recomenda Pierson a Innocencio Calmon, educador 

membro da tradicional família baiana, e ao advogado e presidente da Companhia de 

Seguros Aliança da Bahia, Pamphilo de Carvalho. Por fim, Arthur Ramos recomenda-o 

ao médico e futuro professor da Faculdade de Medicina da Bahia Hosannah de Oliveira:  

peço-lhe que o oriente aí da melhor maneira possível, indicando-lhe ponto saudável de 

moradia, apresentando-o às instituições que o possam interessar (Instituto Histórico, 

Archivo do Estado, Gab. de Indentificação, Fac. de Direito e Medicina, I. Nina 

Rodrigues, etc.). Se possível, leve-o a um candomblé, a que ele está muito interessado 

em assistir. Enfim, oriente-lhe no que for possível, pois se trata de um scientista [sic] 

amigo nosso, que merece todo o acatamento e que irá levar a América do Norte o 

resultado das pesquisas dos estudiosos brasileiros no campo das sciencias sociaes [sic]. 

[grifo do autor] 253 

 

E assim o “scientista amigo nosso” Donald Pierson chegava à Bahia, para iniciar 

seu trabalho de campo, efetivamente, a partir de 1936, dispondo de uma espécie de salvo-

conduto para transitar livremente entre as elites baianas, com contatos tanto no campo 

governista “juracisista”, que iam do próprio governador a diretores de diversos órgãos 

públicos; quanto no campo opositor “autonomista”, apresentado a nomes como o 

                                                 
252 Segundo SILVA, Isabela, 2012, p. 119, “Pierson frequentou um curso de Antropologia ministrado por 

Freyre, na então Universidade do Rio de Janeiro, no ano de 1935”. 
253 RAMOS, Arthur. Carta de recomendação a Hosannah de Oliveira, em 02.nov.1935. 
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deputado estadual oposicionista Nestor Duarte, e intelectuais em geral ligados à tradição 

médica e jurídica baiana, bem como às principais famílias da aristocracia local, como os 

Calmon254. Esses contatos iniciais se ramificariam em muitos outros. É seguro afirmar, 

portanto, que, muito embora Pierson tenha se esforçado por tentar entrar em contato com 

baianos de todas as classes sociais, a maior parte de seus interlocutores pertenceram à 

elite intelectual, mas também econômica e política, da Bahia. Foi também entre as elites 

baianas que Pierson primeiro e mais conviveu: dos quinze meses em que moraram 

efetivamente em Salvador, Donald e Hellen passariam dois terços do tempo em locais de 

classe alta e média, sendo os primeiros cinco meses na Barra e Vitória, e os cinco meses 

seguintes, nas Mercês. Só nos cinco meses finais da estadia é que Pierson e sua esposa 

viveram no “Alta [sic] dos Coqueiros, perto do velho subúrbio do Rio Vermelho”, que o 

sociólogo considerava um bairro de classe baixa255.  

Nada, porém, tão distante ou que apresentasse tantas limitações sanitárias quanto 

os bairros que o sociólogo cogitou eleger como lócus específico de realização da pesquisa, 

cuja ambiciosa metodologia pré-definida era “buscar entrar na vida da comunidade, 

participar no seio íntimo das relações pessoais dentro das quais e por meio das quais a 

vida coletiva da comunidade acontece. Através da partilha da atitude dos membros da 

comunidade, (...) espera[-se] vir a entender mais intimamente a estrutura interna da 

comunidade”256. O primeiro local cogitado foi Massaranduba, na península itapagipana, 

na Cidade Baixa: 

uma possibilidade foi investigada - Massaranduba na parte da Bahia chamada Itapagipe. 

Quase cercada pela baía e pelo pântano, sua área está bem definida. Mas verificou-se tão 

apinhada de cabanas de barro detrás das filas de casas de melhor padrão [“better-class”] 

facilmente discerníveis e, portanto, tão densamente povoada, que estão além da 

possibilidade de intimidade de conhecimento de que o sucesso de tal estudo depende.257 

 

Estabelecer “intimidade de conhecimento” ali implicaria, portanto, em morar 

perto de ou em “cabanas de barro” – o que, para Pierson, pareceu ser um complicador.  

                                                 
254 Sobre as tensões e disputas no campo político baiano nos anos 1930, ver SILVA, Paulo S., 2011. 
255 PIERSON, Relatório 7 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago, em 24.fev.1937. 
256 “the investigator will seek to enter into the community's life, to participate in that intimate realm of 

personal relations within which and by means of which the collective life of the community goes on. By 

sharing the personal attitude of community members, he hopes to come to understand more intimately the 

community's inner structure” (PIERSON, Projeto de Pesquisa na Bahia, 1935) 
257 “one possibility was investigated - Massaranduba in the section of Bahia called Itapagipe. Almost 

encircled by bay and swamp, its area is well-defined. But it was found to be so packed with mud huts lying 

behind the easily discernible rows of better-class houses and thus so densely populated as to be beyond 

possibility of that intimacy of acquaintance on which the success of any such study depends” (PIERSON, 

Relatório 1 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.fev.1936) 
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O segundo foi o bairro do Cabula, na região norte da cidade, hoje integrado ao 

tecido urbano, mas que na época não reunia mais que 

aproximadamente 60 casas, separadas um pouco do resto da cidade, conectadas apenas 

por carro por uma estrada de terra. No entanto, mais tarde, a pedido urgente de amigos 

médicos brasileiros que apontaram que, nas proximidades, há uma vala que transporta o 

esgoto da cidade e o consequente caráter perigoso da área, em especial sua reputação 

como um “buraco de malária”, fui constrangido a renunciar a essa localidade.258 

 

Evitar expor-se à malária foi, nesse caso, a prioridade de Pierson, bem 

assessorado por seus amigos médicos, em especial por Hosannah de Oliveira, a quem 

Arthur Ramos solicitara que lhe indicasse “um ponto saudável de moradia”.   

A terceira opção foi a Cruz do Cosme, atual bairro do Pau Miúdo, próximo ao 

Cabula, “que, embora não seja livre de malária, é menos perigoso como residência, e tem 

a vantagem de ser o “trono” de Jubiabá, pae d’Santo Negro, sobre quem Jorge Amado 

escreveu. Numa investigação inicial, o local aparentemente se encaixa nos nossos 

requisitos” [grifos do autor]259. Na documentação, não aparece um motivo específico para 

o descarte da localidade.  

Ocorre que, para além das questões sanitárias e de conexão ao centro da cidade, 

a capacidade de penetração de Pierson e de sua esposa entre as pessoas mais pobres e 

negras era limitada: após cerca de seis meses de estadia em Salvador, ele reconhecia que 

“nossa rede de conhecidos já é suficientemente extensa para estabelecermo-nos, ao menos 

como estrangeiros tolerados, nas classes altas e médias da comunidade. Nossa penetração 

na porção de classe mais baixa da população tem sido menos extensiva”260. À vontade 

entre as elites baianas, Pierson encontrava dificuldade para atender ao pedido que lhe 

fizera seu orientador, Robert Park, logo no início da estadia do pupilo na Bahia: “Faça 

todo o esforço para conhecer o Negro na Bahia intimamente. Descubra, se puder, qual é 

                                                 
258 “approximately 60 houses, lay separated somewhat from the rest of the city, connected only by street 

car and dirt road. However, later, at the urgent request of Brazilian physician friends who pointed out the 

immediate proximity ditch carrying the city's sewage and the consequent perilous character of the area, its 

reputation especially as a "malarial hole", I was restrained to forego this locale” (PIERSON, Relatório 2 à 

Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.abr.1936) 
259 “which, although not free from malaria, is less perilous as a residence, has the added advantage of being 

the "seat" of Jubiabá, Negro pae d'Santo, of whom Jorge Amado has written. On initial investigation, the 

locus appears to fit our requirements” (PIERSON, Relatório 2 à Comissão Avaliadora da Universidade de 

Chicago - 19.abr.1936) 
260 “Our acquaintance has now become sufficiently extensive to establish us, at least as tolerated foreigners, 

in the upper and middle class community. Our penetration into the lower class portion of the population 

has been less extensive.” (PIERSON, Relatório 3 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 

19.jun, 1936) 
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o segeredo vital dele? O que faz a vida para ele interessante; o que a torna maçante?”261 

Por fim, a questão da moradia se resolve com a desistência da possibilidade, inicialmente 

considerada, de realizar a pesquisa em apenas um local específico da cidade: Pierson opta 

por tomar a cidade, como um todo, como lócus de observação e análise, centrando-se em 

um tema específico: as relações entre negros, mulatos e brancos. 

A leitura dos sete relatórios que Pierson enviou à comissão avaliadora da 

Universidade de Chicago – formada por Louis Wirth, Robert Redfield e pelo orientador 

Robert Park – permite afirmar que Pierson não encontrou na Bahia as relações raciais 

edulcoradas que imaginara. Tampouco, e principalmente, não se convenceu 

imediatamente da tese central que posteriormente proporia em seu próprio livro, de que a 

Bahia era uma sociedade na qual prevalecia a livre competição, uma vez que a raça não 

aparecia como fundamento último das disputas por posição e status social e da 

manutenção dos preconceitos. Logo na chegada, Pierson notou que “termos com 

conotação racial aparec[iam] nos jornais baianos (...)” e que “expressões espontâneas 

sobre questões raciais”262 eram comuns. Embora, no olhar de Pierson, “Negros 

penetr[assem] todos os níveis da população, nos círculos ‘mais altos’, as tonalidades de 

pele mais claras tendem a predominar. Os mais escuros são eliminados, ou não lhes é 

permitido acesso, nos clubes mais exclusivos”263, sendo o principal o Bahiano de Tênis264. 

O sociólogo percebeu rapidamente que o “desejo de ‘manter-se branco’ e de ‘tornar-se 

branco’ – senão da própria pessoa, através de seus filhos – [era] pronunciado. Se nota[va], 

nesse sentido, um considerável uso de pó facial branco da parte de mulheres negras”265. 

Tudo isso com pouco menos de dois meses de estadia em Salvador. 

Nos relatórios seguintes, vemos Pierson às voltas com informações inquietantes 

para um lugar onde se esperava encontrar um exemplo de integração racial. O sociólogo 

de Chicago seguiria notando a “quase completa ausência do Negro nos níveis 

                                                 
261 “Make every effort to know the Negro in Bahia intimately. Discover, if you can, what is his vital secret? 

What is it makes life for him interesting; what is it makes it dull?” (PARK, Carta a Donald Pierson, em 

11.fev.1936) 
262 “Terms with racial connotation appearing in Bahian newspapers have been noted, spotaneous utterances 

on racial matters set down” (PIERSON, Relatório 1 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 

19.fev.1936) 
263 “Negroes penetrate all levels of the population, although in the “higher” circles, the lighter shades tend 

to predominate. The darker are weeded out of, or rather not permitted access to, the more exclusive clubs.” 

(PIERSON, Relatório 1 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.fev.1936)  
264 Cfr. PIERSON, Relatório 6 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago, em 19.dez.1936. 
265 “Desire to "keep white" and to “become White” - if not oneself then thru one's offspring - is pronounced. 

One notes, in this connection, a considerable use of white facial powder on the part of Negro females.” 

(PIERSON, Relatório 1 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.fev.1936) 
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ocupacionais ‘mais altos’, [ante] a esmagadora presença de brancos e mulatos de clara 

compleição”266. Notava ainda que “se atribui prestígio às mães Negras suficientemente 

afortunadas a dar à luz crianças mais claras que elas, uma atitude persistente desde os dias 

da escravidão, constantemente servindo a aumentar os inter-casamentos [de brancos (as) 

com negras (os)]”267. E ainda que no sistema educacional superior e no Ginásio da 

Bahia268 “brancos predominam, uns poucos mulatos aparecem e virtualmente não há 

Negros”269, e que meninas negras preferiam bonecas brancas270. A análise parcial de 

Pierson sobre a situação racial na Bahia, em agosto de 1936, era a seguinte: 

pode-se talvez dizer que os descendentes da nobreza tenham aceitado em uma pequena, 

exclusiva, estreita e altamente endogâmica camada superior uma comparativamente 

recente penetração em razão do serviço público, do sucesso ocupacional, e mesmo da 

riqueza, a despeito do fato de as imagens sociais de ontem [do período escravocrata] 

ainda conservarem poderosa influência. É, porém, extremamente duvidoso dizer que um 

único Negro tenha ganho acesso à elite. E ainda que alguns poucos tenham talvez 

atingido uma condição de classe média, a esmagadora maioria ainda permanece no nível 

social mais baixo.271 

 

Sem conseguir acesso a qualquer estatística confiável, e mesmo após ter sido 

dispensado delas por Park272, Pierson esforça-se para tentar produzir estatísticas próprias, 

através de contagens de rua aleatoriamente definidas e de cruzamentos dos dados oficiais 

disponíveis, e chega até mesmo a encomendar enquetes sobre questões de raça e classe a 

interlocutores de sua confiança, como professores e religiosos – sem nunca chegar a obter 

                                                 
266 “a almost complete absence of the Negro in the “upper” occupational levels, the overwhelming 

predominance of whites and mullattoes of lighter complexion” (PIERSON, Relatório 2 à Comissão 

Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.abr.1936) 
267 “Prestige attaches to Negro mothers sufficiently fortunate to bear children whiter than themselves, an 

attitude persistent since the days of slavery, constantly serving to augment inter-breeding.” (PIERSON, 

Relatório 3 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.jun.1936) 
268 O Ginásio da Bahia, mais conhecido como Central, foi criado em 1837, inaugurando o ensino secundário 

na Bahia, e se tornou uma referência importante para gerações de estudantes de classe média e média alta 

de Salvador. 
269 “Whites perdominate, a few mulattoes appear, virtually no Negroes.” (PIERSON, Relatório 5 à 

Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 7.out.1936) 
270 Vide PIERSON, Relatório 5 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 7.out.1936. 
271 “one may perhaps say that descendants of the nobility have accepted into a small, exclusive, close-knit 

and highly inbred upper tier a comparatively recent penetration by reason of public service, occupational 

achievement, even wealth, despite the fact that yesterday's social images still wield a powerful influence. 

It is, however, extremely doubtful if a single Negro has gained access to the elite. And although a few have 

perhaps attained middle class rank, the overwhelming majority still remain on the lowest social level.” 

(PIERSON, Relatório 4 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.ago.1936) 
272 Robert Park lhe escrevera dizendo que “estatísticas não devem ser vistas como algo de muita 

importância, a menos que se encaixem em algum esquema conceitual de modo a habilitar o pesquisador a 

checar uma hipótese geral” [I do not think statistics are likely to be of much importance unless they can be 

fitted into some conceptual scheme and so enable one to check up on a general hypothesis] , afinal, ele via 

“em nossos estudos sociais muita coisa que passa por pensamento rigoroso, mas que na verdade é formal e 

pretensioso e não real” [I see in our social studies so much that goes for rigorous thinking which is really 

formal and pretentious and not real] (PARK, Carta a Donald Pierson, em 19.jul, 1936) 
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amostras representativas de toda a cidade, quanto menos séries históricas confiáveis. Sem 

dados, Pierson não levaria seis meses para começar a repetir o falacioso e eficaz discurso 

sustentado pelas elites baianas, que tão bem lhe haviam acolhido, afirmando que  

o Negro está gradual mas persistentemente desaparecendo na Bahia, tanto física quanto 

culturalmente. Antigamente a Bahia era largamente Negra, hoje a cidade é 

principalmente mulata, e há razão para acreditar que no curso do tempo será 

predominantemente branca. Alguns vestígios de cultura africana remanescem, muito 

misturados com elementos da cultura dominante. Mas na medida em que o Negro ganhe 

educação e posição na comunidade mais amplas, esses elementos tendem a ser 

expurgados.273 

 

Entretanto, a essa suposta tendência ao embranquecimento opunha-se uma 

evidência incontornável: em dez meses, “nenhum exemplo vivo de casamento de 

branco(a) com negra(o) fo[ra] ainda revelado, a despeito da procura insistente”274. Em 

contrapartida, havia concluído que a “mancebia, ou intercurso extra-legal, [era] 

profundamente embutida na cultura Bahiana, (...) quase tão universalmente praticada a 

ponto de constituir uma instituição”275. Nesse sentido, investigando a árvore genealógica 

de oito tradicionais famílias da elite baiana, Pierson descobriria sobre “a importante 

família Calmon” – que ele até então considerava ter mantido sua “pureza racial” – que 

“nesse inquérito mais exato, verificou-se que aceitou ao menos dois casamentos com 

‘Branco da Bahia’ e que possui em comum com talvez todas, ao menos com a esmagadora 

maioria das ‘primeiras’ famílias [baianas], linhagens ilegítimas de mulatos”276. A 

informação, com evidente potencial de ferir suscetibilidades e manchar reputações de 

gente que havia acolhido Pierson em Salvador, apareceria providencialmente suavizada 

no livro: “consórcios branco-Negro que envolvem um membro da classe alta são 

ordinariamente extra-legais, fora do casamento.”277 “Concubinato, ou mancebia, como é 

                                                 
273 “the Negro is gradually but persistently disappearing at Bahia, both physically and culturally. Formerly 

Bahia was largerly Negro, today the city is principally mullatto, and there is reason to believe that in the 

course of time it will be chiefly "white". Some vestiges of African culture still remain, much mixed with 

elements from the dominant culture. But as the Negro gains education and position in the larger community 

these tend to drop away.” (PIERSON, Relatório 3 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 

19.jun.1936) 
274 No actual living example of white-Negro marriage has yet been turned up in spite of persistent inquiry. 

(PIERSON, Relatório 5 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 7.out.1936) 
275 “This mancebia (sublinhado), or extra-legal intercourse, is deeply imbedded in the Bahian culture, is so 

almost universally practised as to constitute an institution.” (PIERSON, Relatório 3 à Comissão Avaliadora 

da Universidade de Chicago - 19.jun.1936) 
276 “including the importante Calmon family, was found on this more exact inquiring to have accepted at 

least two "Branco da Bahia" marriages and possess in common with perhaps every, at least the 

overwealming majority of "first" families, illegitimate mulatto lines." (PIERSON, Relatório 6 à Comissão 

Avaliadora da Universidade de Chicago, em 19.dez.1936) 
277 “white-Negro consorcios which envolve a member of the upper class are ordinarily extra-legal, outside 

marriage.” (PIERSON, 1942, p. 148) 
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sabido na Bahia, parece ter sido algo bastante comum ao longo da história do Brasil. (...) 

Não é raro hoje na Bahia para um homem com uma esposa legal e família manter em 

estabelecimentos separados uma ou mais amantes.”278 “O gradual aumento do status das 

mulheres atualmente tem atuado contra a mancebia, e muitas das famílias ‘mais 

escrupulosas’ a desencorajam.”279 

Filhos mulatos de mulheres negras e pais brancos nasciam em maternidades como 

a do Hospital Santa Izabel280, concluía Pierson, após ter observado “em torno de 350 

casos”281 e entrevistado profissionais de saúde no hospital. Em seguida, o sociólogo norte-

americano se apercebe de que a conta da miscigenação não fechava, e faz a si mesmo 

uma pergunta que, não obstante lógica, só reafirma o viés racial e de classe que sua 

pesquisa assumira, ao ter-se deixado enredar pelos favores e admoestações das elites 

locais, distanciando-se da realidade das pessoas negras que viviam nas áreas mais pobres 

e/ou isoladas do centro da cidade: “se tantas mulheres Negras dão à luz crianças de pais 

brancos, onde os homens Negros, que obviamente continuam sendo uma considerável 

porcentagem da população, obtêm suas mulheres? Onde estão os bebês que se espera que 

os pais negros normalmente produzam?”282  

Após seis meses de estadia em Salvador, a intimidade que Pierson conquistara 

com membros das elites baianas já o tornava um interlocutor digno de ouvir 

comprometedoras confissões: “Amigos baianos que antes me asseguravam que no Brasil 

não havia preconceito estão agora, mais intimamente, começando a reconhecer que essa 

descrição é só teórica, que na realidade eles não aceitam o Negro em plena igualdade 

social.”283 A máscara hipócrita da elite baiana caía-lhe diante dos olhos, mas a 

informação, evidentemente, não apareceria no livro. 

                                                 
278 “Concubinage, or mancebia, as it is known in Bahia, seems to have been quite common throughout the 

history of Brazil. (...) It is not rare today in Bahia for a man with a legal wife and Family to keep in separate 

establishments one or more amantes.” (PIERSON, 1942, p. 327) 
279 “The gradually improving status of women is today working against mancebia, and many of the ‘more 

scrupulous’ families discourage it.” (PIERSON, 1942, p. 329) 
280 Inaugurado em 1893, substituiu o antigo Hospital da Caridade, primeiro da Bahia, fundado em 1543, e 

era gerido pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia.  
281  “some 350 cases” (PIERSON, Relatório 3 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 

19.jun.1936) 
282 “If so many Negro women are bearing children to white fathers, where do Negro men, obviously still 

continuing a considerable percentage of the population, obtain their women? Where are the babies which 

Negro fathers might normally be expected to produce?” (PIERSON, Relatório 3 à Comissão Avaliadora da 

Universidade de Chicago - 19.jun.1936) 
283 “Bahian friends formerly assuring me that Brazil was without prejudice are now, on more intimate 

acquaintance, beginning to acnkowledge that such description is theoretical only, that in reality they do not 

accept the Negro on a plane of complete social equality” (PIERSON, Relatório 3 à Comissão Avaliadora 

da Universidade de Chicago - 19.jun.1936) 
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Contudo, enfatizar a proximidade de Pierson com as classes altas e médias locais 

– formadas pelo que ele caracterizava como “brancos” e “brancos da Bahia” 

majoritariamente – não significa afirmar que o sociólogo de Chicago não tenha 

estabelecido vínculo nenhum com interlocutores das camadas mais pobres e negras da 

Bahia dos anos 1930. Aproximar-se, de alguma maneira, dos negros na Bahia era uma 

demanda fundamental para Pierson, que, entre setembro e outubro de 1936, 

provavelmente, faz-se iniciar ogã no terreiro do Pai Procópio, no Matatu Grande – fato 

que relata ao comitê de Chicago como prova da “dimensão da confiança da parte do Negro 

evocada pelo investigador”284, lamentando não dispor de tempo para usufruir mais, para 

fins de pesquisa, do acesso a outros terreiros que a condição de iniciado lhe assegurava. 

Pierson também manteria interlocução com o babalaô Martiniano Eliseu do Bonfim e 

com a yalorixá Eugênia Anna dos Santos, mãe Aninha, do tradicional terreiro Ilê Axé 

Opo Afonjá. Ambos se tornam bons informantes de Pierson: a mãe Aninha apareceria no 

livro respeitosamente caracterizada como “competente e altamente inteligente líder de 

culto fetichista”285; com Martiniano, também respeitosamente apresentado como figura 

dotada de prestígio na Bahia, Pierson manteria correspondência mesmo após o retorno 

para os Estados Unidos, geralmente para intercambiar fotografias e manter-se informado 

dos acontecimentos no terreiro, sendo o principal deles o falecimento de mãe Aninha, em 

janeiro de 1938.  

Mas o principal interlocutor de Pierson para assuntos relacionados a candomblé 

fora, desde sua chegada na Bahia, e não deixaria de ser, após seu regresso aos Estados 

Unidos, o alemão frei Tomaz, do Convento de São Francisco, que Pierson considerava 

“provavelmente o homem mais informado na Bahia sobre culto fetichista”286. Seria ele a 

quem Pierson escreveria, convenientemente em inglês, já após ter retornado aos Estados 

Unidos, em outubro de 1937 – portanto, já mais de um ano após a data em que disse ter 

sido iniciado no terreiro do Pai Procópio –, para sanar 26 dúvidas sobre candomblé, como, 

por exemplo: “Pensa-se que algum orixá tenha o poder de proteger de balas ou projéteis 

atirados por outras armas?”; “O que os Negros dizem ser a razão da segregação entre 

homens e mulheres nas danças cerimoniais?”; “Quando funcionários do candomblé se 

                                                 
284 “The extent to which confidence on the part of the Negro has been evoked by the investigator is attested 

by his reccent induction as an Ogan de candomblé of Pae de Santo Procopio in Matatu Grande.” (PIERSON, 

Relatório 5 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 7.out.1936) 
285 “Mãe de Santo Anninha, competente and highly inteligente fetish-cult leader” (PIERSON, 1942, p. 292) 
286 “probably the best informed man in Bahia on the fetish cult” (PIERSON, Carta a Lewis Hanke, em 

07.jan, 1938) 
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confessam [na igreja católica], eles admitem a participação no culto fetichista?”287 Assim, 

o ogã Donald Pierson caracterizaria o candomblé, em seu livro, como uma “ainda 

vigorosa instituição”, porém algo “entre os últimos elementos da cultura Africana a 

desaparecer na Bahia”288. A Igreja Católica, por seu turno, aparece como um elemento 

assimilador que exercia “quase infinita paciência e tato”, tendo incorporado “todos os 

membros dos cultos fetichistas baianos”289, de maneira que, na leitura de Pierson, “o 

problema da raça no Brasil, na medida em que exista um problema da raça, tende a ser 

identificado com a resistência de um grupo étnico oferece, ou se pensa que oferece, à 

absorção e assimilação”290 – argumento, saliente-se, lastreado em um atroz autoritarismo 

etnográfico. 

O único contrapeso significativo a todo o conjunto de evidências que frustraram 

a expectativa de Pierson de encontrar um cenário de clara tendência ao amálgama racial 

na Bahia foi a chamada “moreninha”. Objeto do desejo masculino – do desejo do homem 

branco, sobremaneira – Pierson a interpretava como “um decidido elo entre as raças, 

servindo a um só tempo como símbolo e como meio da união branco-negro”291. O informe 

de Pierson aos patrocinadores da pesquisa em Chicago, em abril de 1936, evidencia, não 

sem um toque de lastimável lirismo, a influência do machismo e do racismo da elite 

político-econômica branca baiana na percepção do sociólogo norte-americano:  

Pedi que baianos me apontassem “moreninhas” e estudei suas características físicas. Em 

todos os casos, elas eram de uma beleza impressionante. Olhos escuros, cabelos escuros, 

talvez ondulados mas sem “pixaim”, feições caucasianas, cor parda, forma bem feita, 

aparência saudável. Um amigo médico, cuja opinião valorizo, me diz que a “moreninha” 

é um objeto sexual mais desejável do que a mulher branca brasileira, que ele descreve 

como fraca, menos ardente. Até o momento nunca mencionei a palavra “morena” a um 

homem aqui sem que aparecesse uma instantânea mudança em sua expressão. Os olhos 

“brilham”, a face “se ilumina”, um sorriso irrompe nos lábios. Ele [o amigo médico] 

                                                 
287 “Is any orixá thought to have the power to protect from bullets or wounds inflicted by other weapons? 

(...) What do Negros say is the reason men and women are segregated at ceremonial dances? (...) When 

candomblé functionaries come to confession, do they admit their participation in the fetish cult?” 

(PIERSON, Carta a Frei Tomaz, do Convento de São Francisco, em 05.out, 1937) 
288 “Among the las elements of African culture to disappear at Bahia are the custos and traditions associated 

with the expression. Of religious sentimento. The candomblé, or Afro-Braszilian fetish cult, is still a 

vigorou institution and numbers among its adherents some of the mos widely known and respected 

members of the Bahian lower classes.” (PIERSON, 1942, p. 275) 
289 “The Catholic church at Bahia, by exercising almost infinite patience and tact, has now incorporated 

into its organization all members of the Bahian fetish cults.” (PIERSON, 1942, p. 305) 
290 “the race problem in Brazil, in so far there is a race problem in Brazil, tends to be identified with the 

resistence which na ethnic group offers, or is thought to offer, to absorption and assimilation.” (PIERSON, 

1942, p. 350)  
291 “a decided bond between the races, serving at once as a symbol, and as a menas, of white-Negro union” 

(PIERSON, Relatório 3 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.jun.1936) 
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pronuncia “moreninha” em um tom indicativo, me parece, de admiração, afeição, desejo. 

Ele parece satisfeito, feliz na contemplação de um agradável assunto. [grifos do autor]292  

 

Em suma, não pretendo aqui fazer uma análise mais exaustiva do trabalho de 

Pierson na Bahia. Outros autores já se propuseram a isso, com maior atenção a aspectos 

do livro “Brancos e Pretos...” que mobilizam o debate no interior do campo sociológico, 

mas que não contemplam o objeto central desta tese293. Os exemplos e excertos aqui 

coligidos servem, a meu ver, para ilustrar um argumento central: a Bahia enquanto 

“sociedade multi-racial de classes”, em que as diferenças de classe eram a explicação 

última dos preconceitos de raça, não se impôs, para Pierson, como evidência 

inquestionável, senão, pelo contrário, resultou de uma racionalização, uma construção 

sociológica que, a rigor, esteve em suspensão até os meses finais da estadia de Pierson na 

Bahia, conforme deixa claro este excerto, do penúltimo relatório enviado a Chicago, após 

quase um ano de estadia na Bahia, em dezembro de 1936: 

É (...) provavelmente seguro dizer que que na Bahia não há algo como o preconceito de 

raça no sentido que o termo é usado no Sul dos Estados Unidos. Porém, (...) eu não estou 

certo de que se possa dizer que o preconceito que existe é de classe e não preconceito de 

casta e que a escala de distinções raciais, incluindo o Negro na base e o branco no topo, 

corresponde de um modo geral meramente à escala de distinções de cor no interior da 

minoria Negra nos Estados Unidos; que aqui não haja casta baseada na raça, mas apenas 

classes. Isso pode ser verdade, mas carece de validação adicional. [grifo do autor] 294 

 

Ou seja, Pierson conservou, durante a maior parte do tempo em que esteve na 

Bahia, considerável grau de dúvida de que a integração dos negros na sociedade 

competitiva, de feição capitalista, instaurada na Bahia fosse um processo francamente em 

curso. Concorreria para a conclusão de que “não há casta baseada na raça; há apenas 

classes (...) largamente identificadas com a cor, é verdade, mas [que] são classes de todo 

                                                 
292 “I asked Bahians to point out "moreninhas" and studied their physical characteristics. In every case, they 

were of striking beauty. Dark eyes, dark hair, perhaps wavy but lacking in "kinkiness", features caucasian, 

color dusky, form well built, healthy-appearing. A physician friend, whose opinion I value, tells me the 

"moreninha" is a more desirable sex object than the white Brazilian woman, whom he describes as fraco 

(sublinhado) (weak), less ardente (siblinhado ("passinate"). To date I have never mentioned the word 

"morena" to a man here without there appearing an instant change in his expression. Eyes "shine", face 

"lights up", a smile breaks on the lips. He pronounces "moreninha" in a tone indicative, it seems, of 

admiration, affection, desire. He appears pleased, happy in the contemplation of an agreeable subject.” 

(PIERSON, Relatório 2 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago - 19.abr.1936) 
293 Ver, por exemplo, MAIO e LOPES (2017), OLIVEIRA (1987) e SILVA, Isabela (2012, p. 92-146).     
294 “It is also probably safe to say that in Bahia there is no such thing as race prejudice in the sense in which 

that term is used in the Southern States. However, as implied above, I am not yet certain one may say that 

the prejudice which does exist is class rather than caste prejudice and that the scale of race distinctions, 

including the Negro at the bottom and the white at the top, corresponds in a general way merely to the scale 

of color distinctions within the Negro minority in the United States; that there is here no caste based upon 

race, but that there are only classes. Such may be true but it needs further validation.” (PIERSON, Relatório 

6 à Comissão Avaliadora da Universidade de Chicago, em 19.dez.1936) 
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modo, e não castas”295 segregadas entre si, forma final que o argumento toma no livro, a 

influência de seu orientador, Robert Park296. Sobre o assunto, a advertência inicial de 

Park, em carta de fevereiro de 1936, no segundo mês de estadia de Pierson na Bahia, era 

a seguinte:  

Se você achar que, como nos Estados Unidos, casamentos entre diferentes classes 

ocupacionais dentro do mesmo grupo racial são mais frequentes do que casamentos entre 

membros de grupos raciais diferentes na mesma classe, então deveríamos esperar 

encontrar solidariedade e cooperação para fins comuns, organizadas ao longo das linhas 

raciais. O grupo racial iria então assumir mais ou menos o caráter de uma nacionalidade, 

ou de uma minoria racial. Por outro lado, se a solidariedade e a cooperação forem 

organizadas ao longo das linhas de classe, como eu suspeito que seja o caso no Brasil e 

na Bahia, então a luta por status teria mais ou menos a forma da luta de classe como 

Marx a concebeu.297 

 

Orientador e pupilo seguiriam debatendo o assunto em cartas trocadas ao longo 

de 1936 e 1937, e certamente pessoalmente, durante a visita de Park à Bahia, em julho de 

1937. Pierson tensiona a classificação proposta por Park, que, por sua vez, pressiona, 

elegantemente, o orientando. Primeiro, do ponto de vista epistemológico: em maio de 

1936, Park exorta Pierson a interpretar o processo social baiano como um processo 

civilizatório, de incorporação racial e cultural. “Não quero dizer que você deva procurar 

analisar seus materiais nesses termos [baseados na sequência ‘migração, competição, 

conflito, miscigenação’, uma versão da teoria assimilacionista de Park, que ele 

mencionara linhas acima na carta], mas que você lide com o processo de civilização 

                                                 
295 “There is no caste based upon race; there are only classes. These classes are still largerly identified with 

color, it is true, but they are classes nonetheless and not castes.” (PIERSON, 1942, p. 337) 
296 Isabela Silva nota que houve divergências entre Park, Redfield e Wirth no processo de orientação de 

Pierson: “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 sob 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 cisão; 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.” (SILVA, Isabela, 2012, p. 127) 
297 “If you found that, as in the United States, marriages between different occupational classes within each 

racial group was more frequent than intermarriage between members of the different racial groups in the 

same class, there we should expect to find solidarity and cooperation for common ends, organized along 

racial lines. The racial group would then assume more or less the character of a nationality, or of racial 

minoriry. On the other hand, if solidarity and cooperaton was organized along class lines, as I suspect is the 

case in Brazil and Bahia, then the struggle for status would take more or less the form of the class struggle 

as Marx conceived it.” (PARK, Carta a Donald Pierson, em 11.fev, 1936) 
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incidental à incorporação de um grupo racial e cultural no outro”298. Mas o pressiona 

também do ponto de vista profissional: embora pareça querer deixar Pierson livre, ao 

dizer que “não esper[ava] que [Pierson] us[asse] qualquer linguagem ou método de 

pesquisa ou qualquer forma de afirmação [“any form of statement”] com a qual não 

est[ivesse] inteiramente satisfeito”299, Park deixa claro que o que ele esperava da 

experiência baiana de Pierson era um livro – e que menos do que isso o deixaria “very 

much disapointed”: 

Tenho certeza de que estou correto ao dizer que o comitê não espera que você escreva 

um livro baseado nas suas pesquisas a menos que você queira fazer isso. Os requisitos 

de uma tese são meramente uma breve declaração sobre sua investigação e as descobertas 

que darão clara indicação da natureza do que foi sua investigação e do que você fez para 

contribuir para o conhecimento. Porém, devo lhe dizer que ficarei muito desapontado 

mesmo se depois de toda a sua leitura e observação você não for capaz de produzir algo 

mais do que uma breve monografia ou artigo no Journal [of Social Sciences], mas acho 

que você tem o tempo necessário para fazer isso e não se sentir na obrigação de fazê-lo 

a menos que esteja disposto.300 

 

Some-se a tudo isso o fato de que Pierson, ao retornar aos Estados Unidos, 

moraria com sua esposa na casa do casal Park – a quem passariam a tratar por “Mom” e 

“Poppie” após esse período, conforme se nota na correspondência. Não será demasiado, 

portanto, observar que, na balança de Pierson, pesariam as expectativas epistemológicas 

e profissionais, além do afeto paternal, de seu orientador na decisão pela condição de 

classe, em detrimento da de raça, enquanto fundamento último da discriminação na 

Bahia, e em praticamente todo o Brasil, por extensão. Recusando qualquer articulação 

entre as duas categorias, ou mesmo a implosão delas, Pierson adota um enquadramento 

teórico que simplifica enormemente o tenso e complexo quadro das relações raciais que 

ele encontrara na Bahia. Um enquadramento no qual exceções servem para confirmar o 

que se deseja que apareça como tendência, como o caso do proeminente engenheiro negro 

                                                 
298  “I do not mean that you should seek to analyze your materials in those terms ['migration, competition, 

conflict, miscigenation'] but that you should deal with the processes of civilization incidental to the 

incorporation of one racial and cultural group into another.” (PARK, Carta a Donald Pierson, em 14.mai, 

1936) 
299 “I wish to assure you that I don´t want you to use any language o adopt any method of research or any 

form of statement that you are not yourself entirely satisfied with.” (PARK, Carta a Donald Pierson, em 

19.jul.1936) 
300 “I am sure that I am right in saying that the committee does not expect you to write a book based on 

your researches unless you care to do so. The requirements of a thesis are merely some brief statement of 

your investigation and your findings that will give a clear indication as to what the nature of your 

investigation was and what you have done in a way of a contribution to knowledge. However, I am bound 

to say that I should be very much disappointed if out of all your reading and observation you were not able 

to produce something more than a brief monograph or an article in the Journal, but I feel you should have 

all the time necessary to do that and not feel under any obligation to do it unless you were disposed to.” 

(PARK, Carta a Donald Pierson, em 19.jul.1936) 
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baiano Teodoro Sampaio, única pessoa de aparência indisfarçavelmente negra na elite 

baiana encontrada por Pierson, exemplo que se presta a afirmar que um negro poderia 

pertencer às camadas de maior prestígio social – e que, portanto, não havia preconceito 

de raça. Um enquadramento no qual tendências podem ser providencialmente 

caracterizadas como exceções, como o caso do candomblé, cuja pluralidade de 

comunidades praticantes encontrada por Pierson serve para justificar que, se o negro não 

havia ainda se integrado material e culturalmente à sociedade branca supostamente 

predominante, era porque insistia em manter-se agarrado a atavismos fetichistas, meros 

africanismos condenados ao virtual desaparecimento, de acordo com a futurologia 

sociológica do sociólogo –, contribuindo, assim, para a construção de uma imagem da 

Bahia “museificada”, “congelada no tempo”, como notou a historiadora Anadelia A. 

Romo301.  

Não será o caso aqui de analisar mais detidamente as premissas científicas302, 

políticas e ideológicas da teoria assimilacionista de Robert Park, mas somente de matizar 

que, segundo Stanford M. Lyman, intérprete da obra do sociólogo norte-americano, o 

assimilacionismo de Park “postula a vitória última da moderna civilização de mercado 

sobre todos os modos tradicionais de organização social”303. Convém enfatizar, nesse 

sentido, que Park partia de uma concepção etapista e teleológica de história, já que 

“insistia que o rumo da história – incluindo a incorporação de todos os povos, nações e 

classes em um sistema global governado pelos interesses do comércio e da indústria” era 

“a essência da moderna civilização”304, ainda segundo Lyman. Se observarmos que, 

durante praticamente toda a década de 1930, os Estados Unidos enfrentavam um 

descontrolado processo de empobrecimento em massa, desatado pela crise de 1929 – que 

                                                 
301 Para Romo, “Although Pierson claimed to be examining a dynamic process of “race contact”, his 

workpaid tribute to static traditions much more than to social change: his focus on cultural passivity, 

combined with attention to African culture, gave his work much more in commoni with the study of 

Africanisms than he cared to admit. Perhaps it was this attention to African roots and to Bahia’s traditions 

that allowed Pierson to continue his relationship with Bahian scholars and the Bahian school, which stressed 

African continuities. Pierson escaped with a laudatory review of his work by Freyre and na extended preface 

by Ramos. Despite his stated deviation from Bahian school – whose methodology lay principally in 

exploring Africanisms and origins – Pierson never incurred their wrath.” (ROMO, 2010, p. 118) 
302 Isabela Silva enfatiza as sobrevivências do pensamento biologicista sobre raça na teoria de Park: “É 

importante notar que, embora Park faça o deslocamento da noção de raça da biologia para elementos ligados 

à psicologia social como o entendimento dos grupos e dos indivı́duos, em seu pensamento as explicações 

advindas das ciências naturais da época não são totalmente descartadas.” (2012, p. 83) 
303 “postulates the ultimate victory of modern market civilization over all traditional modes of social 

organization” (LYMAN, 1990, p. 285)  
304 “Park insisted that the direction of history - including the history of Africa and overseas peoples of 

African descent - was toward the ultimate incorporation of all peoples, nations and classes in a global 

system governed by the interests of commerce and industry. Such a system was the essence of modern 

civilization.”  (Idem, p. 292) 
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afetou mais severamente a população negra do país –, crise essa que, por sua vez, se 

tornaria o móvel do enfrentamento entre discursos e iniciativas políticas de cariz 

socialdemocrata, capitaneados pelo governo Roosevelt, e correntes protofascistas e 

comunistas, convém sublinhar que a teoria de Park assumia clara vinculação ideológica: 

era o projeto capitalista ocidental – e não o comunista, tampouco o nazifascista – que 

fundamentava o assimilacionismo do autor da Escola de Chicago. Nesse sentido, um livro 

que não trouxesse nenhuma aposta alvissareira de solução para o acirrado quadro de 

enfrentamento racial norte-americano, no marco do capitalismo, talvez não atraísse a 

atenção do leitor americano – e, assim, postular que a Bahia fosse uma sociedade multi-

racial de classes, com a qual os Estados Unidos tinham algo a aprender, não deixava de 

ser também uma aposta visando obter sucesso no mercado editorial. Em outubro de 1939, 

Park escreveria a Pierson, comentando os originais do pupilo, a quem trata com uma 

carinhosa metáfora militaresca, tipicamente norte-americana – sobretudo em tempos de 

guerra –, como a alguém que retorna de uma batalha vencida:  

você é um bom soldado. Eu lhe dei uma missão muito difícil e você a levou adiante 

magnificamente. Me refiro não somente ao livro que você escreveu mas ao fiel e eficiente 

modo como você deu conta do programa envolvendo, como foi, entrar em íntimo contato 

com uma língua estrangeira e um povo estrangeiro. Estou lhe dando minha bênção.305 

 

Seria, portanto, essa Bahia de Pierson, forjada no seio das elites intelectuais, 

sociais e econômicas baiana e brasileira, majoritariamente brancas, fortemente eivadas de 

racismo e de machismo, e promovida por elas – Bahia cujo quadro social e racial 

extremamente complexo o pesquisador esforça-se por fazer caber nos marcos de uma 

teoria simplória, etnocêntrica e marcadamente ideológica – que Thales de Azevedo 

assumiria como verdade “comprovada” em Les élites de couleur dans une ville 

brésilienne. Uma Bahia onde ser negro, no olhar do sociólogo norte-americano, tinha 

duas vantagens. A primeira era ser descendente, em larga medida, dos negros sudaneses, 

“cujas características raciais se aproximam mais das do branco; puro, é raramente 

‘repulsivo’, enquanto mestiço, ainda que pouco, tem características físicas, para além do 

cabelo pixaim e da cor escura, que ordinariamente não são muito diferentes das dos 

brancos”306. A segunda era viver sob a forte ação do sol tropical, que escurecia um pouco 

                                                 
305 “you are a good soldier. I gave you a very hard task and you carried it out magnificently. I refer not 

merely to the book that you have written but to the faithful and efficient way in which you carried out the 

program involving as it did getting an intimate contact with a foreign language and foreign people. I am 

giving you my blessing.” (PARK, Carta a Donald Pierson, em 05.out.1939) 
306 “whose facial characteristics more closely approximate the white; pure, he seldom is "repulsive", while 

mixed even slightly, his physical characteristics, other than kinky hair and dark color, are ordinarily not 
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a pele dos brancos307. Em suma: a Bahia, no olhar de Pierson, era um lugar onde a 

vantagem de ser negro era ter mais chance de parecer branco, mas, mesmo assim, devia 

se orgulhar da suposta inexistência de um grave problema de preconceito de fundo racial. 

 

2.4 Anticomunismo católico 

 

No mesmo ano de 1946 em que publicou o artigo sobre Donald Pierson em A 

Tarde, Thales afirmara, sete meses antes, em uma entrevista ao Diário Trabalhista, jornal 

ligado ao Movimento Negro paulista, que 

a discriminação de cor é fato infelizmente verdadeiro no Brasil, embora sem rancores 

nem radicalismos. Para superá-la, como é necessário, devemos esforçar-nos por elevar 

os padrões econômicos, educacionais e biológicos de todo o nosso povo não fazendo 

separações em grupos de “Henriques” e de brancos de tão precária pobreza como somos 

nós, com poucas exceções. Também é preciso resistir dedicadamente às tentativas de 

incitamento à luta de classes que agentes políticos e pesquisadores de temas afro-

brasileiros andam a provocar sob os mais variados disfarces. Isso é tanto para os 

intelectuais sinceramente humanos, patriotas e democratas.308 

 

Esse trecho, destacado por Antonio Sergio Guimarães e Márcio Macedo no 

artigo “Diário Trabalhista e Democracia Racial Negra nos anos 1940”, parece-me 

especialmente revelador de como o tema da raça aparece, na obra de Thales, como móvel 

de preocupações que articulavam ideologia e religiosidade, bem além da questão 

estritamente científica. 

Antes, convém observar que se trata de um raro, talvez mesmo do primeiro 

documento em que Thales de Azevedo aparece afirmando sua própria condição racial, ao 

incluir-se entre os “brancos de tão precária pobreza como somos nós, com poucas 

exceções”, grifo meu. É raríssimo encontrar o antropólogo baiano, ao longo de toda a sua 

obra escrita, reconhecendo sua própria condição racial: para além desse excerto, só 

encontrei Thales falando sobre o assunto em sua última entrevista, em 1994/95, a Marcos 

Chor Maio, quando ele, já então nonagenário, afirmava ter ascendência “portuguesa e 

alguma coisa africana, porque meu avô paterno era um moreno, mulato mesmo, mulato 

                                                 
great dissimilar from those of the whites” (PIERSON, Relatório 7 à Comissão Avaliadora da Universidade 

de Chicago, em 24.fev.1937) 
307 “such "visibility" as he does have is still further reduced by the action of a tropival sun upon the white's 

skin” (Ibidem). 
308 Azevedo, apud GUIMARÃES e MACEDO, 2008, p. 166-167. Não tive acesso direto à íntegra da 

referida entrevista. 
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brancóide, por aí”309. Reconhecer uma origem mulata em meados dos anos 1990, quando 

a democracia racial brasileira já era mais largamente entendida pelo campo 

socioantropológico como um mito, e não como um ideal ou como um pacto inter-raças e 

inter-classes310, certamente significava algo diferente do que era reconhecer-se mulato 

nos anos 1940, quando, muito embora se procurasse afirmar que a sociedade brasileira 

tendia ao embranquecimento, graças a um arranjo social relativamente harmônico entre 

as raças, a condição de mulato invocava uma modalidade de pertencimento a uma parcela 

da chamada “gente de cor” tida, preconceituosamente, como afetada e insolente. Com 

base no que o próprio Thales afirmaria em Les élites..., conquanto fossem vistos como 

dotados de “talento e capacidade intelectual”311, chamava-se alguém de mulato ou 

mestiço para “dar ênfase às más qualidades morais de uma pessoa de côr, como se a sua 

pigmentação e os seus traços étnicos agravassem os seus defeitos”312 – afinal, 

supostamente, eles eram “exagerados no falar, preocupados em se mostrarem eruditos” 

313e faltava-lhes “estabilidade ou equilíbrio interior, fortaleza de caráter”. Ademais, 

afirmar ser mulato em 1946 significava não ser branco. Já afirmar-se branco, ainda que 

de “precária pobreza”, em 1946, significava entender-se como pertencente aos estratos 

mais bem posicionados da sociedade e, a rigor, excluir-se das “elites de cor” que o próprio 

Thales advogaria, no início da década seguinte, existirem a olhos vistos na Bahia. Pode-

se dizer, nesse sentido, que, se Thales se sabia racialmente mulato, via a si mesmo, 

socialmente, como um “branco da terra ou branco da Bahia”, designação usada por ele 

mesmo para referir-se a “mestiços de côr clara, branqueados ou ‘brancos na côr’ (...) 

quando ocupam uma posição social importante e não se quer chamá-los de mulatos, o 

que, em muitos casos, se evita por delicadeza”314.  

Mas tratarei de tentar desenovelar, a partir do excerto da entrevista de Thales ao 

Diário Trabalhista, o que me parece ser uma clara articulação entre as crenças científicas, 

religiosas e ideológicas que compunham o pano de fundo da interpretação que o 

antropólogo baiano fazia da questão racial brasileira. Ao pretender que se “eleva[ssem] 

os padrões econômicos, educacionais e biológicos de todo o nosso povo”, Thales 

                                                 
309 AZEVEDO, “Thales de Azevedo: desaparece o último dos antropólogos brasileiros de formação médica 

(entrevista a Marcos Chor Maio)”, 1996. 
310 Antonio Sergio Guimarães discute três diferentes etpas e/ou caracterizações da democracia racial no 

Brasil, como “ideal”, como “pacto”, e como “mito” em “Democracia Racial: o ideal, o pacto e o mito” 

(2001) 
311 AZEVEDO, 1955, p. 57. 
312 Idem, p. 59. 
313 Idem, p. 58. 
314 Idem, p. 26-7. 
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reafirmava sua crença científica de que não haviam diferenças biológicas fundamentais 

entre negros e brancos, sobretudo do ponto de vista das capacidades intelectuais – em 

suma, que a noção biológica de raça não tinha validade científica. A tomar por exata a 

leitura de sua filha, Maria Brandão, de seu artigo intitulado “Raças Humanas Superiores 

e Inferiores”, publicado em 1931315, o antropólogo baiano, já desde a década anterior, 

posicionava-se a contrapelo das ainda hegemônicas teorias que embasavam o racismo 

científico propagado na Escola de Medicina da Bahia, onde ele se graduara em 1927. 

Nesse sentido, eventuais diferenças de desempenho intelectual ou de condições de saúde 

entre negros e brancos explicavam-se, supunha Thales, pela falta de condições sanitárias 

e/ou alimentares adequadas, bem como pelo alijamento de oportunidades educacionais e 

de aquisição de costumes civilizados de matriz europeia que acometiam as camadas mais 

pobres, logo, mais mestiças e negras, da sociedade.  

Ao entender que era necessário “resistir dedicadamente às tentativas de 

incitamento à luta de classes que agentes políticos e pesquisadores de temas afro-

brasileiros andam a provocar sob os mais variados disfarces”, evitando assim que a 

sociedade se cindisse entre “grupos de ‘Henriques’316 [ou seja, de negros mobilizados 

pela consciência da condição de subalternização racial em que eram colocados e, a partir 

dela, politicamente organizados] e de brancos”, Thales perfilava-se, claramente, entre os 

que combatiam a ascensão dos discursos socialistas e comunistas de inspiração marxista, 

                                                 
315 Segundo Maria Brandão (“Thales de Azevedo, a institucionalização das ciências sociais na Bahia e o 

ciclo de estudos das relações inter-étnicas, 1996”), a “recusa do preconceito racial” na obra de Thales data 

de 1931, em um texto intitulado “Raças humanas superiores e raças inferiores”. Thales inclui esse artigo 

em um relatório, provavelmente do ano de 1952, que lista suas publicações em periódicos científicos entre 

1931 e 1951, que se encontra na primeira das três pastas que guardam sua documentação funcional, na 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. A informação é que o artigo 

saiu na revista Mundo Médico, do Rio de Janeiro, ano V, n. 23 – à qual não consegui ter acesso. Uma outra 

listagem de publicações de Thales, encontrada no acervo "Revisitando o Programa de Pesquisas Sociais 

Estado da Bahia - Colúmbia University” do Museu Pedagógico da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, informa que o artigo também teria sido publicado na edição de 20 de agosto de 1931 do jornal A 

Tarde – que consultei, e verifiquei que não consta o texto. Thales se refere de passagem na entrevista a 

Marcos Chor Maio: “Alguém escreveu um artigo admitindo a existência de raças superiores e inferiores e 

eu escrevi contestando. O [periódico] Mundo Médico publicou este artigo.” (AZEVEDO, “Thales de 

Azevedo: desaparece o último dos antropólogos brasileiros de formação médica (entrevista a Marcos Chor 

Maio)”, 1996, p.149) 
316 Thales se referia à Sociedade Henrique Dias, “assim denominada em honra de um soldado preto que se 

tornara famoso nas lutas contra os invasores holandeses durante o período colonial”, criada na Bahia em 

1937 com o objetivo de combater a discriminação racial. “Essa associação, diz um informante em carta ao 

Autor, “foi uma consequência das Frentes Negras e nasceu para combater o preconceito racial que o 

nazismo quis introduzir no nosso país quando preponderou o integralismo. É de notar que a situação era tal 

que os negros tinham medo de ser e de se dizerem negros, porque isso era suspeito de comunismo. E de 

uma feita um jornal disse mesmo que era comunismo. Mas, passou o Estado Novo, veio a democracia e a 

nossa associação continua”. Thales, contudo, diminuía a relevância da associação: “Essa organização ainda 

existe mas também não alcançou grande êxito ou prestígio.” (AZEVEDO, 1955, p. 188) 
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nos quais o olhar anticomunista brasileiro via uma ameaça de mobilização das classes 

pobres e negras em torno de um suposto projeto revolucionário internacionalista, 

virtualmente totalitário e, em última instância, “desumano” de sociedade. Daí que, bem 

mais do que simplesmente “empresta[r] seu prestígio para legitimar os pleitos dos 

ativistas negros”, como enfatizam Guimarães e Macedo317, Thales aproveitava a 

oportunidade de usar a imprensa negra para dirigir-se aos “intelectuais sinceramente 

humanos, patriotas e democratas”, conclamando-os a blindar a articulação da luta 

antirracista com a luta de classes em chave marxista. Em que pesassem as distinções (de 

resto, intrínsecas ao linguajar sociológico) entre “preconceito de raça” e “discriminação 

de cor”, é preciso antes afirmar que a leitura de Thales da questão racial brasileira era 

então atravessada pelo temor de que o discurso comunista pudesse galvanizar a condição 

de subalternidade em que estavam inscritas as massas pobres e negras num movimento 

revolucionário disruptivo. 

É, porém, em um outro texto de Thales, publicado em 1945, que vemos se 

completar a tríade ciência-ideologia-religião que estrutura o olhar do antropólogo baiano 

acerca da questão racial. No livro “Os comunistas, o comunismo e a doutrina social 

católica”, encontramos uma inescapável impregnação da visão de mundo católica de 

Thales em seu entendimento sobre a questão racial:  

A Igreja católica e os católicos repelem todas as formas de cesarimos, todos os 

absolutismos quer do Estado ou duma Raça que se imagina superior, quer duma Classe 

que sonha com a supressão das demais, quer do Dinheiro ou da Força (Pio XII), todas 

as intolerâncias da raça, todos os totalitarismos, todos os sistemas de governo que 

desprezam e desrespeitam a dignidade da pessôa humana e tendem a subordiná-la a 

qualquer ditadura inspirada em mitos e míticas infra-humanas. [grifos meus] 318 

 

                                                 
317 GUIMARÃES e MACEDO, 2008, p. 173. 
318 AZEVEDO, 1945, p. 14. 
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É de se notar, de passagem, nos trechos grifados do excerto, a afirmação de uma 

faceta da doutrina social cristã, para a qual as distinções de raça fundamentadas na 

biologia não tinham maior importância, cabendo todas elas no dogma civilizatório do 

“universalismo cristão”, que preconiza que “todos os seres humanos, mesmo os 

habitantes de terras longínquas, pod[em] ser considerados cristãos em potencial”319. Com 

21 páginas ao todo, incluindo as notas bibliográficas, o livreto destinava-se a fazer 

circular “uma conferência proferida pelo A. [o autor, no caso, Thales] como Presidente 

da Ação Católica Brasileira na Bahia por ocasião do comício anticomunista de 27 de 

                                                 
319 HOFBAUER, 2006, p. 95. 

Figura 15 - Capa do livro "Os Comunistas, o Comunismo e a Doutrina Social Católica", de 

Thales de Azevedo. 
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novembro”320 de 1945. Invocam-se, ali, o prestígio e a posição do professor e intelectual 

em transição da antropologia física para a social, como já vimos, para conferir maior peso 

retórico ao discurso do militante católico: “Estudando o comunismo nos múltiplos 

aspectos em que deve ser objetivamente analisado, quer como doutrina, quer como 

solução que alguns propõem para o Brasil, o dr. Thales de Azevedo vem confirmar o 

renome que merecidamente desfruta como autor de ‘Gaúchos’”, afirma o prefácio não 

assinado do livro, que promete ao leitor, católico ou não, nas páginas seguintes, “uma 

orientação segura a respeito do magno problema, versada em linguagem precisa e clara, 

apesar da complexidade do tema, ao mesmo tempo muito serena, muito humana e firme, 

apesar da combatividade do Autor” 321. A publicação era editada pela Escola de Serviço 

Social da Bahia, instituição confessional católica de ensino superior da qual Thales fora 

fundador, em 1944, e era ainda diretor, e que seria a primeira unidade da futura 

Universidade Católica do Salvador, fundada em 1961. 

Combativo parece ser, de fato, um adjetivo que se aplica a Thales nos anos 1940: 

é curioso, ao passo que imperativo, observar que, paralelamente à sua atuação como 

antropólogo e catedrático da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia – esta 

última oficialmente fundada em 1946, reunindo instituições de ensino superior já 

existentes, como a Escola de Medicina da Bahia, onde Thales se formara, e a Faculdade 

de Filosofia, onde criara a cadeira de Antropologia e Etnografia em 1943 – , Thales 

acumulasse o cargo da linha de frente da militância católica de presidente, na Bahia, da 

Ação Católica Brasileira, uma organização de católicos “leigos” ligada diretamente à 

cúria, cuja marca fundamental era uma espécie de neocruzadismo cristão, motor de um 

projeto de combate à expansão de doutrinas não-católicas, como o comunismo e o 

socialismo, principalmente, mas também o fascismo e alguns aspectos do capitalismo 

liberal que iam de encontro a valores cristãos, como ascetismo e frugalidade, além de 

religiões afro-brasileiras, pentecostais e espíritas. 

Criada no Brasil pelo cardeal Dom Sebastião Leme em 1935, inspirada na versão 

italiana lastreada por encíclicas de teor missionário anticomunista dos papas Leão XIII, 

Pio XI e Pio XII, a Ação Católica no Brasil teve como primeiro presidente o intelectual 

católico Alceu Amoroso Lima. Tratava-se, junto com a Liga Eleitoral Católica, os 

Círculos Operários, as Congregações Marianas, os Irmãos Vicentinos e as Filhas de 

Maria, de um conjunto de ações de “recristianização” da população brasileira, que, na 

                                                 
320 AZEVEDO, 1945, p. 5. 
321 Ibidem. 
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percepção da Igreja, vinha se afastando progressivamente do catolicismo. Apoiadora de 

primeira hora do presidente Getúlio Vargas, de quem se aproximara buscando recuperar 

o prestígio e a participação oficial na vida política do país perdidos desde o Império, e a 

quem dera, em troca, apoio no combate à ascensão do partido comunista por meio do 

fortalecimento dos círculos operários católicos até o final do Estado Novo, a Igreja 

Católica preocupava-se, no final de 1945, com a significativa votação que os comunistas 

haviam obtido nas eleições daquele ano, com a participação ativa do Partido Comunista 

do Brasil na Assembleia Constituinte no ano seguinte, e com o pleito eleitoral marcado 

para acontecer em 1947.322 

Nesse contexto, Thales prometia a seus leitores “uma palavra não partidária nem 

facciosa, uma palavra combativa mas sem rancor, veemente porém destituída de 

prevenções, intransigente na afirmação doutrinária da nossa posição e todavia sem 

intolerância para com os adeptos do comunismo”323. Empenhado em desdenhar do 

rebanho alheio visando atrair-lhe as ovelhas, Thales afirmava que “uma coisa são os 

comunistas, outra coisa é o comunismo”. Aos primeiros, o antropólogo baiano via como 

ovelhas desgarradas, decepcionadas com as desigualdades e com a vida perdulária dos 

“patrões e legisladores que se dizem cristãos”, mas que eram ávidos pelo lucro e muitas 

vezes haviam enriquecido desonestamente. Por isso, não se devia condenar, senão 

compreender os comunistas, que Thales caracterizava como jovens “cheios de ideal e boa 

vontade, que odeiam e detestam Jesus Cristo porque jamais O conheceram” e que, 

portanto, “não pod[iam] amar um deus que desconhecem”324: 

Os comunistas merecem, como dizíamos, o nosso respeito quando se mostram sinceros 

no seu idealismo e, conquanto não possamos aceitar a mão que nos estendem para que 

ingressemos em suas hostes ou aceitemos a sua colaboração, - não os desdenhamos, nem 

nos recusamos, como disse o atual Papa (...) a abrir-lhes os braços se quiserem 

reconciliar-se com Jesus Cristo aceitando a sua mensagem de paz, de caridade e de 

justiça.325 

 

Bem menor era a tolerância de Thales em relação ao comunismo, que 

caracterizava como “inaceitável” por ser uma “doutrina falsa”, baseada “no materialismo 

dialético e histórico de Marx, de Engels, de Lenine”, que se recusava a “considerar o 

Homem um ser trabalhado para os ideais espirituais e sobrenaturais e para uma felicidade 

                                                 
322 Sobre a Ação Católica Brasileira, ver MOTTA (2000), DELLACAVA (1975) e SOUZA (2006). Sobre 

a atuação da Igreja Católica na Bahia no período, ver ALVES (2010). 
323 AZEVEDO, 1945, p. 7. 
324 AZEVEDO, 1945, p. 8-10. 
325 AZEVEDO, 1945, p. 10-11. 
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que só se completa na visão de Deus na eternidade, negando a base religiosa da moral”. 

Um tanto apocalipticamente, Thales via o comunismo como “a figura acabada do ateísmo 

militante e terrorista, que às vezes abre uma trégua na sua luta aberta contra a fé mas não 

renega o seu ódio surdo contra Deus”, e afirmava que, “em vinte e tantos anos de 

experiência [na Rússia, na Polônia, na Espanha, na Iugoslávia, na China], (...) [o 

comunismo] não fo[ra] capaz de melhorar a condição das classes trabalhadoras nem de 

estabelecer um régimen humano, equitativo e verdadeiramente democrático, pois ele é, 

por essência, totalitário, ditatorial e opressivo.”326 Ainda que defendesse “o direito 

privado à propriedade dos bens de consumo e dos meios de produção” – o que, a despeito 

de configurar uma ponte com liberais e socialdemocratas, não cancelava as divergências 

com “um capitalismo egoísta ou [um] regímen de propriedade privada que deixa o 

trabalhador à mercê da sua fraqueza” – , o discurso de Thales tinha um claro tom 

profilático anticomunista, dirigido às camadas trabalhadoras mais pobres – que, na Bahia, 

ele bem sabia serem majoritariamente negras:  

desejamos elevar o proletariado dando-lhe condições humanas de trabalho, um salário e 

participação nos lucros e na direção das empresas, habilitando-os a possuir a sua casa de 

morada e os recursos para a manutenção decente das suas pessôas e das suas famílias, 

proporcionando-lhes a propriedade dos seus instrumentos, das suas oficinas e tendas de 

trabalho e da terra para lavrar. 327 

 

Não se trata de assumir, buscando garantir a validade retórica do argumento que 

procuro sustentar, que a contaminação, por assim dizer, entre as esferas religiosa, 

ideológica e científica seja, na trajetória de um determinado ator social, algo dado, 

automático, ou mesmo que esse processo aconteça livre de incoerências ou conflitos 

interiores. Trata-se, em vez disso, de buscar observar a cadeia de relacionamentos, de 

pertencimentos institucionais e identitários e, consequentemente, das agendas, 

circunstâncias e compromissos que essa rede estabelece, visando iluminar um aspecto 

isolado, para fins de pesquisa, em uma determinada trajetória biográfica. No caso 

específico, é suficiente afirmar que o Thales de Azevedo que, em 1951, escreveria sobre 

as relações raciais na Bahia por encomenda da Unesco, era a mesma pessoa que, seis anos 

antes, viera a público, na condição de militante católico da linha de frente, declarar-se 

preocupado com o que enxergava como “tentativas de incitamento à luta de classes que 

agentes políticos e pesquisadores de temas afro-brasileiros andam a provocar sob os mais 

                                                 
326 Idem, p. 12. 
327 Idem, p. 15. 
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variados disfarces”328. Raça e anticomunismo aparecem, claramente, articulados no 

discurso de Thales, funcionando a primeira como móvel do segundo – que, por sua vez, 

ancorava-se em sua visão de mundo católica e em uma atuação política guiada pela 

Igreja329. Na entrevista que concederia a Maio em 1994/95, Thales negaria ter aderido ao 

integralismo, movimento político-ideológico cuja proximidade com o anticomunismo 

católico é conhecida, e que ele afirmava ter tido “uma influência muito grande” na Bahia 

nos anos 1930. Não aderiu, mas esteve muito próximo – seja como católico, como vemos 

aqui:  

Toda a rapaziada católica daquela época aderiu ao integralismo. Eu não aderi, me isentei 

completamente, nunca fui integralista, nunca entrei na sede da Ação Integralista, na 

ladeira de São Bento. Fui até a porta, à procura de Joaquim Araújo Lima e de alguns 

outros conhecidos, mas nunca entrei, não participei diretamente.330 

 

; seja como irmão do “muito integralista” Renato Azevedo, que “chegou a levar 

o Plínio [Salgado] à nossa casa, na Santa Clara do Desterro, para um almoço”331. 

No entanto, se os exemplos até aqui permitem evidenciar a recusa de Thales ao 

comunismo, não são ainda suficientes para que se possa dizer o mesmo acerca da recusa 

à epistemologia marxista, em nome de uma doutrina católica da sociedade e do indivíduo. 

Nesse sentido, convém interrogar se a recusa ao comunismo do militante anticomunista 

Thales de Azevedo – que repelia o que considerava uma “doutrina falsa”, por ser “baseado 

no materialismo dialético e histórico de Marx, de Engels, de Lenine” – ecoava no cientista 

social Thales de Azevedo. Ou seja: será que Thales, no final da década de 1940, sendo 

anticomunista no campo político-ideológico, era também antimarxista no campo 

intelectual-científico? 

Podemos tentar responder a essa pergunta a partir de um artigo que Thales 

publica em A Tarde, em 29 de novembro de 1949, intitulado “Interpretações da evolução 

social brasileira”332. No texto, Thales critica o uso do ferramental epistemológico 

marxista – o “materialismo econômico” – por autores brasileiros, como Caio Prado Jr. e 

                                                 
328 AZEVEDO apud GUIMARÃES e MACEDO, 2008, p. 166-167. 
329 Embora também tipifique e analise outras duas vertentes de anticomunismo – a integralista e a liberal -

, o historiador Rodrigo Patto Sá Motta afirma que “Na história do anticomunismo brasileiro, a religião e os 

religiosos desempenharam o principal papel, notadamente no que respeita à elaboração de representações 

sobre o inimigo e sua divulgação. Prova disto é o fato de que os anticomunistas vinculados a outras posições 

ideológicas procuravam sempre atrair a Igreja para a luta, invariavelmente atribuindo-lhe 

a posição de liderança” (MOTTA, 2000, p. 67)  
330 AZEVEDO, 1996, p. 144-145. 
331 Idem, p. 145. 
332 AZEVEDO. “Interpretações da evolução social brasileira”, A TARDE, 29.nov.1949. 
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Nelson Werneck Sodré e, em especial, pelos baianos, como “Jorge Amado, Edison 

Carneiro, Fernando Gois, Aidano C. Ferraz” na “interpretação dos movimentos populares 

brasileiros”. Após resenhar brevemente a conferência do historiador francês Emile 

Coornaert, à qual assistira “no sábado passado”, enaltecendo sua tese central antimarxista 

– de “que a hodierna luta de classes não se originou das conjunturas econômicas, mas de 

influências mais propriamente políticas, e é anterior ao capitalismo industrial, tendo 

manifestações medievais, e depois na era mercantilista” – , Thales desferiria duras críticas 

aos trabalhos dos marxistas locais, ante os quais, aparentemente, supunha estar ele mesmo 

à frente, por acreditar-se livre de quaisquer vieses científicos e/ou de arreios político-

ideológicos, não lhes poupando nem mesmo do reproche quanto à suposta falta de rigor 

das pesquisas de arquivo: 

A contribuição dos marxistas ao estudo da história social brasileira, raras vezes feita de 

um ponto de vista meramente e desinteressadamente doutrinário e nos demais casos 

estimulada pelo desejo de criar pontos de vista “populares” para efeitos de propaganda 

comunista, não pode ser desprezada pelos estudiosos da matéria. Incumbe porém, aos 

que tenham verdadeiro espírito científico, aos que não estejam sob a atuação irresistível 

de preconceitos ideológicos ou o que é muito pior, de imposições e compromissos 

partidários que lhes tiram toda liberdade intelectual - rever o assunto com os dados 

históricos ainda inexplorados e que abundam nos arquivos.333 

 

Para Thales, era premente “desfazer a impressão de que a nossa história esteja 

pontilhada de lutas de classe, ainda quando não se neguem as reinvindicações de natureza 

econômica e os interesses de grupos profissionais ou de determinadas camadas 

socioeconômicas”. A “literatura católica operária dos três primeiros decênios do 

oitocentos”, afirmava, punha em dúvida “o próprio conteúdo revolucionário e socialista 

da evolução espiritual da consciência operária”, pois, afinal, “se batia intransigentemente 

pelas reinvindicações das profissões operárias sem aceitar no entanto as tendências 

daquela ordem” – assim Thales o supunha. 

Sem desprezar a eventual utilidade que aquelas críticas pudessem ter para o 

aprimoramento dos trabalhos dos marxistas, é importante aqui perceber as linhas de 

continuidade entre o militante católico e o cientista social Thales de Azevedo. Homóloga 

da recusa ao comunismo pelo militante católico parece ser a recusa ao marxismo pelo 

cientista social. Homólogo da crença na neutralidade ideológica do militante católico – 

que afirmava que “a palavra que a A.C. [Ação Católica] traz (...) pode ser ouvida com 

absoluta confiança porque, opondo-se às soluções atéas e violentas da Esquerda, também 
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não aceita as soluções propostas pela Direita”334 – parece ser o alinhamento do cientista 

social aos que se acreditavam acima da “atuação irresistível de preconceitos ideológicos”. 

Quanto à crítica desferida aos marxistas por conta das “imposições e compromissos 

partidários que lhes tiram toda liberdade intelectual”, é de se fazer notar que, mesmo 

estando profundamente envolvido com as disputas eleitorais daquele período através da 

Liga Eleitoral Católica – braço da Ação Católica Brasileira que divulgava, antes das 

eleições, listas de candidatos que a Igreja Católica considerava não-recomendáveis a seu 

rebanho – Thales se supusesse livre de compromissos e pleno em sua liberdade intelectual 

a ponto de atacar quem quer que fosse utilizando esse argumento. Talvez para viabilizar 

essa retórica suprapolítica, o artigo “Rótulo Falso”, publicado em A Tarde em agosto de 

1950, da lavra de Thales, que desautorizava o Partido Democrático Cristão a falar em 

nome da Igreja, tenha circulado sem sua assinatura: “somente a Liga Eleitoral Católica, 

isto é o órgão da Ação Católica encarregado da matéria fora e acima de ligações 

partidárias é que tem competência para indicar ao eleitorado os candidatos dignos de 

serem sufragados”335.  

O catolicismo era um elemento estruturante da visão de mundo de Thales – um 

traço fundante, que, como acabamos de ver, ele não sabia, não podia ou não conseguia 

colocar em perspectiva crítica. Enxergava as ideologias alheas, mas acreditava-se a-

ideológico; via os compromissos políticos alheios, mas acreditava-se supra-político; 

apontava as amarras do pensamento alheio, mas acreditava-se verdadeiramente científico. 

Não seria demais dizer que, mais que um intelectual católico, Thales de Azevedo era um 

católico intelectual: era o catolicismo a pedra fundamental de sua interpretação da 

realidade – algo, de resto, esperado, afinal, se, antes de trasladar-se à antropologia social, 

Thales era um médico formado em um dos principais berços do racismo científico do 

país, antes de tudo isso, ele iniciara sua vida intelectual no Círculo Católico da Estudos 

da Mocidade Acadêmica do Colégio dos Jesuítas, onde estudara até o ensino 

secundário336. Em sua biblioteca pessoal, doada à biblioteca pública Thales de Azevedo, 

anexa à escola estadual que também leva seu nome, no bairro do Costa Azul, em Salvador, 

encontram-se uma porção de livretos e panfletos de literatura católica que pertenceram a 

Thales e a sua esposa Mariá, parte dos quais devotada à articulação entre religiosidade, 

                                                 
334 AZEVEDO, 1945, p. 13-14. 
335 AZEVEDO, “Rótulo Falso”, A TARDE, 07.ago.1950. 
336 AZEVEDO, “Colégio dos Jesuítas” in: AZEVEDO, Paulo O. (org.), 2015, p. 27. 
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política e reforma social, publicada justamente entre as décadas de 1930 e 1950.337 Não 

seria também casual que, mais tarde, após a publicação de Les élites..., Thales viesse a se 

dedicar ao catolicismo e à religiosidade popular como temas de pesquisa sócio-

antropológica, assuntos sobre os quais publicaria mais até do que sobre a questão racial. 

E na medida em que esse catolicismo se manifestava na forma de um 

anticomunismo, é possível inferir que ele tenha contribuído para a escolha de Thales pela 

Unesco para a confecção de Les élites... – ou, no mínimo, lhe aportado alguma facilidade 

no processo já em curso. No contexto internacional da Guerra Fria que se estabeleceu 

após a Segunda Guerra Mundial, acirrava-se a disputa para que países do chamado 

“terceiro mundo”, como era o caso do Brasil, seguissem fazendo parte da zona de 

influência econômica, mas também ideológica, dos Estados Unidos. Principal financiador 

da Unesco, sobretudo nos primeiros anos após sua fundação em 1946, o governo norte-

americano “entendia que a o antirracismo e o anticomunismo professados através das 

Nações Unidas e da Unesco serviriam à sua finalidade de estabilizar mercados e 

economias que logo emergiriam [no terceiro mundo]”338. Talvez, também, o 

antimarxismo de Thales tenha facilitado seu relacionamento com Charles Wagley – cujo 

perfil anticomunista discutirei no próximo capítulo – e com Alfred Métraux, que, como 

vimos, não faria grandes esforços para traduzir e publicar fora do Brasil o trabalho 

marxista de Luiz Aguiar Costa Pinto sobre o Rio de Janeiro, e entrara em atrito com 

Florestan Fernandes, em cujo pensamento a influência do marxismo era conhecida, ainda 

que não fosse central em seu trabalho patrocinado pela Unesco. Convém notar também 

que, no final dos anos 1950, Métraux se recusaria a publicar, pela Unesco, o manuscrito 

“A questão racial à luz do materialismo histórico”, do autor soviético M. Kammari, 

                                                 
337 Eis alguns dos títulos encontrados: "La riforma sociale secondo la dottrina cattolica" [A reforma social 

segundo a doutrina católica], do professor da Università Cattolica del s.Cuore de Milão, Francesco Vito, 

publicado em 1945; "A revolução cristã", de Hans Wiritz, também de 1945; “No terreno da Ação”, um 

manual de conduta da Ação Católica baiana, de Olympio C. de Carvalho, de 1944; "Ação Social Católica 

por um mundo melhor", sem data, de Mário G. Reis; "A acção Social catholica feminina", publicado pela 

Secção Gráfica da Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, em 1933; "A Guerra Nazista contra a Igreja 

Católica", sem data, da Conferência Nacional das Obras de Beneficência Católica dos Estados Unidos; 

"Manifesto do Episcopado sobre o problema político e a questão social no Brasil", publicado pela Livraria 

Agir Editora, em 1945; "Atitude Cristã em face da Política - Comunismo, Capitalismo, Integralismo e 

outros temas", do padre Orlando O. Vilela, publicado pela Edições Menezes, de Belo Horizonte, em 1951; 

e "A Igreja Católica e a Pacificação Mundial", de Dom João Becker, Arcebispo Metropolitano de Porto 

Alegre, publicado em 1945. 
338 “Rather than approaching the rise of the third world as “cold war neutralism”, U.S. officials understood 

that anti-racism and anti-communism professed through the United Nations and UNESCO would serve 

their ends of stabilizing soon-to-be-emerging markets and economies.” (HAZARD JR., 2012, p. 33) 
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porque “ele exp[ôs] que o racismo [era] fruto do capitalismo”339. A historiadora Chloé 

Maurel narra o episódio em um artigo: 

Métraux fica então ‘alarmado’ pela terceira parte da obra, intitulada “Meios para liquidar 

a exploração racial e nacional”, que faz[ia] diretamente alusão às lutas pela 

descolonização e exprim[ia] ideias anticolonialistas, o que não [era] aceitável para a 

Unesco. “Tenho medo de entrar num terreno minado”, escreveu Métraux em uma 

correspondência interna.340 

 

O embaraço se resolve após Métraux lançar mão de um estratagema que lembra 

um tanto o que ele usara alguns anos antes, para justificar a não publicação, pela Unesco, 

do trabalho encomendado a Florestan Fernandes e Roger Bastide, como vimos no 

primeiro capítulo. Métraux pede a Kammari que resuma a parte indesejada do trabalho, e 

afirma que “a questão desperta tergiversações, que suscitam dificuldades e atrasos na 

publicação”. Por fim, “em junho de 1960, o comitê de leitura da Unesco conclui que ‘a 

Unesco irá se expor a críticas justificadas se ela publicar essa brochura’, porque 

‘passagens importantes, consagradas à denúncia de exemplos de discriminação racial em 

diversos países, são de natureza ofensiva a Estados membros da Unesco ou das Nações 

Unidas”341, como afirma Maurel.  

Rigorosamente acompanhado por Métraux, o trabalho de Thales se apoiava em 

uma teoria convenientemente americanista – o assimilacionismo da Escola de Chicago 

que Pierson utilizara para interpretar sua controversa etnografia, como vimos no item 

anterior deste capítulo – e não dava contornos de denúncia aos episódios de racismo 

presentes nas evidências etnográficas que coligira. Em suma: ao optar pelo anticomunista 

Thales para produzir Les élites..., a Unesco certamente sabia que eram reduzidas as 

chances de provocar – como não provocou – embaraço político ou editorial. De modo 

que, em Les élites..., a questão do comunismo aparece, quando diretamente tratada, sem 

maior destaque, e mesmo sem a adjetivação combativa e panfletária do Thales da Ação 

Católica; e o partido comunista, já então retornado à ilegalidade no Brasil, aparece 

                                                 
339 “Il y expose (...) l’idée marxiste que le racisme est le fruit du capitalisme” (MAUREL, 2017, p. 17) 
340 “Métraux est cependant “alarmé” par la troisième partie de l’ouvrage, intitulée «Moyens pour liquider 

l’exploitation raciale et nationale », qui fait directement allusion aux luttes pour la décolonisation et exprime 

des idées anticolonialistes, ce qui n’est par contre pas acceptable pour l’UNESCO. « J’ai peur d’entrer sur 

un terrain miné », écrit Métraux dans une correspondance interne.” (MAUREL, 2017, p. 18) 
341 “il décide donc d’écrire à Kammari qu’il est extrêmement intéressé par les deux premières parties et de 

lui proposer de résumer la troisième partie dans la conclusion. Cette question entraîne des tergiversations, 

qui suscitent des difficultés et des retards dans la publication de cette brochure. En juin 1960, le comité de 

lecture de l’UNESCO conclut que “l’UNESCO s’exposerait à des critiques justifiées si elle publiait cette 

brochure”, car “des passages importants, consacrés à la dénonciation d’exemples de discrimination raciale 

dans divers pays, sont de nature à offenser des États membres de l’UNESCO ou des Nations Unies”. 

(MAUREL, 2017, p. 18-19) 



132 

 

caracterizado como uma ferramenta de aliciamento dos negros para sua causa: “O partido 

comunista não tem existência legal, mas, segundo alguns informantes, explora as 

dificuldades da gente pobre estimulando o antagonismo de raças.”342 

Já o capítulo “Religião” de Les élites... resume-se a uma caracterização da Bahia 

enquanto uma sociedade quase que totalmente católica: fala-se fartamente das 

irmandades, do sacerdócio católico, das ordens religiosas femininas, e nada sobre 

religiosidades de matriz africana – que mesmo em Pierson haviam merecido um longo 

capítulo etnográfico343 –, espírita ou pentecostal. Menção ao candomblé aparece somente 

no capítulo “Um mínimo de tensões raciais”, quando Thales afirma que  

é muito generalizado o sentimento de que seus ritos são manifestações de atraso e 

barbaria que se devem suprimir por constituírem um motivo de vergonha diante dos 

forasteiros e dos turistas. (...) Esses cultos gozam de liberdade relativa, funcionando 

mediante licença policial; por vezes têm sido proibidos e dispersados violentamente 

pelas autoridades civis”.344 

 

Muito embora evidentemente controversa, a generalização da percepção de que 

o candomblé se resumia a “manifestações de atraso e barbaria” parece ser fruto da 

aplicação de uma retórica científica por sobre uma percepção que, no íntimo, era bem 

menos generosa em relação a manifestações religiosas fora do catolicismo. Em um 

manual de conduta da Ação Católica baiana, organização que, como vimos, Thales 

presidia em 1945, percebe-se um espírito de verdadeira intolerância religiosa católica: 

Não diremos que tudo está errado na Bahia, mas a deformação religiosa nesta terra, 

outrora a pioneira do catolicismo que se irradiou por todo o país, criou raízes profundas. 

Com tristeza, nós vemos senhoras que se dizem católicas renderem culto à Mãe d'Água; 

homens, que sobressaem na vida religiosa da cidade a visitarem e a recorrerem aos 

curandeiros e Pais de Santo e mesmo, a admitirem o poder maléfico dos despachos e a 

aceitarem como verdades os embustes do espiritismo.345 

 

Para preservar o caráter estritamente católico das festas religiosas realizadas 

dentro e no entorno das igrejas, a Ação Católica não hesitava em recorrer à polícia para 

reprimir “os que delas se aproveitam para darem largas às suas tendências bestiais e 

paganizantes”346: sempre e quando “os bons exemplos”, “os conselhos salutares” e “os 

                                                 
342 AZEVEDO, 1955, p. 106. Sobre a atuação do Partido Comunista baiano, ver OLIVEIRA (2008), que, 

na página 83, afirma: “Foi notória e veemente a oposição da Igreja Católica ao Partido Comunista”, 

narrando, em seguida, episódios de enfrentamento ao comunismo pela Liga Eleitoral Católica e pelo então 

deputado udenista e futuro governador Otavio Mangabeira, através das páginas do jornal A Tarde.   
343 Ver capítulo “The Candomblé”, entre as páginas 275 e 317, em PIERSON (1942) 
344 AZEVEDO, 1955, p. 42. 
345 CARVALHO, 1944, p. 5. 
346 Idem, p. 39. 
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ensinamentos da sã doutrina” não dessem vencimento da missão, recomendava-se agir 

“repelindo cristãmente, mas, com energia, os que constituem o objeto de escândalo no 

lugar sagrado, exercendo o nosso policiamento santo na qualidades de soldados de 

cristo”347. Caso, ainda assim, não obtivessem resultado, os soldados de cristo eram 

exortados a chamar reforços nada divinos:  

nesta fase da sua maior virulência no organismo social, [o trabalho da Ação Católica] 

não será eficiente, se não nos valermos da ação da Polícia. Temos que nos aproximar dos 

elementos do poder público que zelam pela integridade moral da vida urbana e social. 

Temos que recorrer à polícia de costumes e com ela colaborar, tanto quanto se possa 

harmonizar o espiritual com o temporal.348 

 

Ressalvada a possibilidade de que Thales pudesse, eventualmente, não 

concordar integralmente com seu colega de fé e militância Olympio C. Carvalho, autor 

do manual de conduta em questão, é fato que a caracterização do candomblé, em Les 

élites..., como algo tido como “atraso e barbaria”, era por si suficiente para demonstrar o 

lugar de fala do antropólogo baiano. Aquela caracterização funcionava, também, a 

leitores mais sensíveis e atentos, como uma espécie de carimbo ratificador da condição 

de subalternidade e invisibilização imposta aos negros nas sociedades pós-coloniais 

ocidentalizadas. Exemplo disso encontramos em uma carta de Pierre Verger a Alfred 

Métraux de maio de 1953, em que o etnólogo francês confessava ao amigo suíço-

americano que a passagem de Les élites... em que Thales caracterizava o candomblé como 

“atraso e barbaria” dignos de “vergonha” lhe havia “aborrec[ido] um pouco”. Ele escreve 

de Porto Novo, na Nigéria, onde acompanhava a luta anticolonialista então em curso: 

Meu primeiro movimento foi de pedir que você enviasse alguns desses livros 

[exemplares de Les élites..] para a Nigéria. Mas, depois de pensar, acho mais prudente 

ler com antecedência o livro. (...) Se você pensa em “Negro” e não em “Branco”, um 

livro condescendente de brancos ou mestiços, tolerando os negros como parentes pobres, 

não há o risco de parecer um insulto para pessoas preocupadas com assumir o poder no 

futuro, com o governo autônomo, etc.?349 

 

2.5 Racismo sem raça 

 

                                                 
347 Idem, 1944, p. 40. 
348 Ibidem. 
349 “j’ai vu um passage page 19 sur les Candomblés que me refrogne um peu. (...) Mon premier mouvement 

était de vous demander d’envoier de ces bouquins em Nigéria. Mais réflexion faite je crois plus prudente 

de lire soigneusement le bouquin auparavant. (...) Si vous pensez em “Noir” et non en “Blanc” um livre 

condescendant de blancs ou de métis, tolérant les noirs, parentes pauvres, ne risque-t-il pas de sempler 

injurieux à des gens enivrés de future puissance, self-government, etc.?” (MÉTRAUX e VERGER, 1994, 

p. 183) 
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A leitura atenta de “Povoamento da Cidade do Salvador”, publicado no final de 

1949, permite encontrar uma síntese do pensamento de Thales de Azevedo sobre a 

questão racial ao final daquela década. A obra fora-lhe encomendada em 1943, pelo 

diretor do Arquivo Público Municipal, Osvaldo Valente, já tendo em vista as 

comemorações dos 400 anos de fundação da cidade350.  

Para as comemorações dos quatrocentos anos de fundação da cidade de Salvador pelo 

governo [Octávio] Mangabeira, em 1949, fui encarregado de escrever alguma coisa 

sobre o povoamento da cidade e aí fiz esse trabalho. Levei muito tempo trabalhando 

nisso, tanto que minha senhora dizia que eu estava sem coragem de escrever... eu não 

estava sem coragem, estava sem saber como começar um trabalho dessa natureza. (...) 

Levei uns quatro, seis anos incumbido desse trabalho sobre povoamento. O quarto 

centenário de Salvador deu lugar a uma série de trabalhos: o meu, de Luís Viana Filho, 

Afonso Rui, de várias outras pessoas. A mim coube um título já definido: ‘Povoamento 

da cidade de Salvador’, e custei a acertar como entrar no assunto, na hora de escrever. 

Levei anos colhendo material, e a partir dele escrevi aquele trabalho. 351 

 

Quando o livro é publicado, Thales já era docente universitário há sete anos, 

médico há 22, e há pelo menos 25 anos participava da vida intelectual baiana, por meio 

dos artigos que publicava no jornal A Tarde. Também, como vimos, integrava a linha de 

frente da militância católica – e, consequentemente, anticomunista – local. 

“Povoamento...”, contudo, é seu primeiro livro de maior fôlego: tratava-se de uma 

compilação, em 415 páginas na primeira edição, de ensaios históricos em que o autor 

discute, a partir de uma quantidade admirável de documentos e relatos de terceiros – 

viajantes, cronistas, historiadores – o processo sócio antropológico de formação da 

cidade, desde a chegada do náufrago Caramuru, no início do século XVI.  

O título do capítulo “Democracia Racial”, naquele livro, é uma das raras vezes 

em que Thales utilizaria a expressão ao longo de toda a sua obra sobre a questão racial. 

Ali, ele ecoa a interpretação da estrutura social e racial brasileiras propostas por Gilberto 

Freyre, ao assumir como verdadeira a “quase ausência de preconceito, herdada dos 

séculos de convívio com mouros e prêtos”, graças à qual “o branco português, sempre em 

minoria sensível na Bahia, conseguiu absorver parte dos africanos que importou”352. 

Thales conclui o capítulo afirmando que, desde o primeiro quarto do século XIX, 

Salvador “já era uma democracia racial governada não exclusivamente pelos brancos, 

mas também [citando Von Spix e Von Martius] ‘por aqueles que assim se 

                                                 
350 Sobre as comemorações dos 400 anos de fundação de Salvador, ver PASSOS (2016). 
351 AZEVEDO. “Thales de Azevedo: desaparece o último dos antropólogos brasileiros de formação médica 

(entrevista a Marcos Chor Maio)”, 1996, p. 165. 
352 AZEVEDO, 1969, p. 223-224. 
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consideravam’”353 – o que, como vimos, pode ser mais corretamente entendido se lido 

como uma ironia de Thales à autoilusão de branquitude das elites baianas354. Embora esse 

entendimento não excluísse a existência de algum nível de conflito relacionado à questão 

racial – “houve, naturalmente, conflitos entre os tipos étnicos que aqui se reuniram”355, 

anotava Thales, apontando algo que tampouco fora ignorado pelo sociólogo 

pernambucano356 – o antropólogo baiano enquadrava essas tensões em um contexto 

colonial cujas motivações não eram, em última instância, raciais. “Ao que parece, êsses 

conflitos traduzem sobretudo antagonismos econômicos”, em que, segundo Thales, nos 

“casos isolados de intolerância para com pardos, prêtos e caboclos”, pesava mais “a 

ascensão política da plebe do que indícios de ódio entre as raças”357 – um eco, de resto, 

da interpretação proposta por Donald Pierson, até então bem aceita no campo. Convém 

notar, incidentalmente, que se trata de uma leitura bastante condizente com o 

entendimento de que, no chamado Antigo Regime, anterior às revoluções burguesas 

europeias e às descolonizações dos países americanos, a noção de “raça biológica”, 

quando acreditada, importava bem menos do que a cor da pele enquanto fundamento da 

distinção social358, por se tratar de uma estruturação social em que a possibilidade de 

mobilidade entre as classes, embora ocorresse através de subterfúgios individuais e/ou de 

grupos restritos, não era o motor da dinâmica social. 

A noção de mestiçagem também aparece bastante freyrianamente em 

“Povoamento...”, como uma espécie de traço atávico da formação do povo brasileiro, 

tendo começado, na interpretação de Thales, desde a primeira estadia dos grumetes da 

esquadra de Cabral na Terra de Vera Cruz:  

Nos vinte meses que ali permaneceram aquêles jovens, começou o longo e difícil 

processo de aculturação entre europeus e aborígines em terras do Brasil. A mestiçagem 

com certeza iniciou-se na mesma ocasião com a ligação dos portugueses às índias. Desde 

que foram admitidos à convivência na taba local, os mancebos lusitanos devem ter 

                                                 
353 AZEVEDO, 1969, p. 228. 
354 Ver capítulo 1, item 1.5, deste trabalho. 
355 AZEVEDO, 1969, p. 222. 
356 Intérprete da obra de Freyre, Ricardo Berzaquém de Araújo afirma ser uma “meia verdade” a afirmação 

de que, em Casa Grande e Senzala, Gilberto Freyre enxergasse o Brasil como um “paraíso tropical”. “Não 

é que pretenda refutar inteiramente esta posição, muito ao contrário, mas não consigo apagar a sensação de 

que estamos, acima de tudo, diante do que talvez se possa denominar de uma meia verdade (...) da mesma 

maneira que encontramos em Casa Grande e Senzala  um vigoroso elogio da confraternização entre negros 

e brancos, também é perfeitamente possível descobrirmos lá numerosas passagens que tornam explícito o 

gigantesco grau de violência inerente ao sistema escravocrata, violência que chega a alcançar os parentes 

do senhor, mas que é majoritária e regularmente endereçada aos escravos. (...) apesar da mestiçagem, da 

tolerância e da flexibilidade, o inferno parecia conviver muito bem com o paraíso em nossa experiência 

colonial.” (ARAÚJO, 1994) 
357 AZEVEDO, 1969, p. 222. 
358 Cfr. PRATT (1999); HOFBAUER (2006). 
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recebido, como uma deferência característica daqueles povos, mulheres igualmente 

jovens para coabitação. Dessas uniões nasceram, não há porque duvidar, os primeiros 

mameluros [sic] baianos.359  

 

Essa espécie de viço miscigenador, supostamente trazido pelo colonizador 

português e, novamente, supostamente acolhido e estimulado pelas sociedades indígenas, 

aparece numa tentativa de análise psicológica das características da infância numa Bahia 

que, na imaginação de Thales, surge como que atavicamente miscigenada, justificando o 

que ele enxerga como “uma série de compensações que permitiram se processasse sem 

grandes abalos biológicos e psicológicos, sem traumas graves, sem ressentimentos 

generalizados, antes excepcionais, a integração tanto de enjeitados e órfãos como de 

bastardos, de filhos de padre, de crias de escravas”360: 

Além da já proverbial miscibilidade do português, da ausência pode-se dizer 

praticamente completa de preconceitos de côr e mais ainda de raça, da inexistência de 

barreiras religiosas intransponíveis, da ampla mobilidade vertical, ascendente e também 

descendente, entre as classes sociais e econômicas, da sentimentalidade, da frouxidão da 

censura moral, protegeram a criança diversas instituições que não indagavam da sua 

origem, côr, ou fortuna.361 

 

Mirando em retrospectiva, Thales imaginava, não sem base em razoável 

quantidade de relatos de viajantes, que “na vida sossegada e amena dos brancos” e “na 

própria liberdade despreocupada e ruidosa dos negros e sobretudo dos mulatos”, “a Bahia 

era a mais típica cidade portuguesa do Brasil, caráter que firmara desde o seiscentos e que 

em pleno século XIX impressionaria aos viajantes europeus que a visitavam”362. Contudo, 

ao mesmo tempo em que parecia portuguesa, a cidade também remetia muitos daqueles 

visitantes à África: “Quem visitava a Bahia, desprevenido dos hábitos caseiros dos 

brancos, via tantos prêtos nas ruas que acreditava estar numa ‘nova Guiné’, numa cidade 

de negros, gente aliás de aparência melhor do que a doutras províncias, muito embora se 

vissem muitos doentes”363. Naquele momento, segundo Thales, “não obstante haver certo 

preconceito contra a procedência mestiça, que se tentava encobrir com certidões de 

batismo alusivas a ascendentes brancos, ‘as mais ligeiras variantes da côr’ não faziam 

perder o prestígio na sociedade, de modo que nesta se viam, sem que o fato causasse 

estranheza, ‘pessoas de côr acentuadamente mestiça’”364. A imagem de uma espécie de 

                                                 
359 AZEVEDO, 1969, p. 92-93. 
360 Idem, p. 203. 
361 Ibidem. 
362 Idem, p. 219. 
363 Idem, p. 235. 
364  AZEVEDO, 1969, p. 232-233. 
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Guiné portuguesa parece ser, para além de um dado empírico da realidade social baiana, 

também uma espécie de premissa, aparentemente lançada por olhares de viajantes 

europeus, sobre o que de exótico em relação a seus próprios locais de origem eles 

encontrassem de passagem pela Bahia – olhar cuja síntese parece ser apropriada pelas 

elites locais que com eles se identificavam ou que, como Thales, deles se valiam para 

forjar a história local.  

No livro “As Ciências Sociais na Bahia”, de 1964, Thales recupera muito do 

material usado em “Povoamento...” em uma tentativa de retraçar a história do pensamento 

social na e sobre a Bahia desde o princípio da colonização portuguesa. Sua narrativa 

histórica dá grande centralidade às questões relacionadas ao contato interétnico: 

inicialmente, entre portugueses (com sua “etnocêntrica admissão de superioridade 

indubitável sobre os demais povos”) e os índios (de cuja “humanidade e liberdade” os 

colonizadores, segundo Thales, “não duvidavam”)365; posteriormente, ao contato entre 

brancos e negros, haja vista “a preocupação com os problemas de formação do homem, 

das raças, da origem e dos condicionamentos bio-sociais da cultura e até com questões 

políticas, filosóficas, jurídicas e sociais correlatas”, que já “nos primeiros decênios do 

século XIX” teve “um foco poderoso na Faculdade de Medicina”366 onde ele se formara. 

Fortemente presente no olhar dirigido à história baiana pelas elites locais, a questão racial 

seguiria maturando no debate intelectual local ao longo do século XIX, desembocando na 

chamada “questão do negro”, que assume centralidade entre o final daquele século e o 

início do seguinte, imbricada nos debates em torno da necessidade de conformação de um 

tipo físico/étnico e de uma cultura nacionais367. Nesse sentido, é importante notar que a 

viragem de Thales de uma antropologia física ou médica para uma antropologia social, 

que se dá ao longo da década de 1940 e se concretiza, podemos dizer, em 

“Povoamento...”, parece acompanhar uma tendência da intelectualidade baiana de, aos 

poucos, ir abandonando o recurso corriqueiro à noção biológica de raça e aos paradigmas 

do chamado racismo científico, ainda na primeira metade do século XX.  

Em “As Ciências Sociais na Bahia”, Thales afirma que, do princípio do século 

XIX até a década de 1920, a maior parte dos autores baianos que discutiram a formação 

e os destinos da sociedade local podiam ser quase sempre enquadrados na dualidade entre 

os adeptos do “monismo bio-evolucionista” de Herbert Spencer e Ernst Haeckel, e os do 

                                                 
365 AZEVEDO, 1964, p. 16-17. 
366 Idem, p. 42. 
367  Cfr. CORRÊA (2013); SCHWARCZ (1993); SKIDMORE (1976). 
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“positivismo” influenciado por Auguste Comte e pela sociologia jurídica. Como uma 

espécie de síntese entre as duas correntes, segundo Thales, surgiria a criminologia 

lombrosiana, que se torna hegemônica na Faculdade de Medicina da Bahia na última 

década do século XIX, capitaneada por Nina Rodrigues. Thales refere que, a partir do 

início dos anos 1930, começam a cair em desuso as correntes do chamado racismo 

científico, cuja hegemonia no debate intelectual é progressivamente ‘substituída’ por um 

olhar culturalista, já influenciado pela sociologia norte-americana de Robert Park 

(preocupada com questões como contato e assimilação étnica em sociedades modernas), 

e pela antropologia cultural de Franz Boas (que, desde o início do século, negara a 

validade biológica da noção de raça, deslocando para a noção de cultura a preocupação 

central da antropologia), e seus respectivos discípulos acadêmicos que realizaram 

trabalhos de campo na Bahia – especialmente, Donald Pierson e Ruth Landes, no final 

dos anos 1930, e Franklin Frazier e Melville Herskovits, no princípio dos anos 1940368, 

inaugurando uma “fase de estudos etnológicos sobre cultura e origem africana”369. Assim, 

a partir dos anos 1930, dada a confluência entre o progressivo abandono da validade 

biológica da noção de raça por parte da academia e a consequente ascensão da noção de 

cultura, de um lado, e, de outro, as consequências trágicas do pensamento racialista vistas 

por todo o mundo na Segunda Guerra Mundial e nas expressões violentas do racismo 

segregacionista no sul dos Estados Unidos e na África colonial, também a intelectualidade 

baiana realiza seu movimento de abandono da argumentação mais estritamente racialista, 

fosse ela biologicista ou jurídico-positivista. É nesse contexto que ganha espaço a tese 

freyriana do equilíbrio de antagonismos370 assumida por Thales em “Povoamento...”, por 

ter justamente o condão de reprocessar o olhar racialista das elites baianas em uma nova, 

entusiasmada e conveniente leitura: a de que, uma vez que, biologicamente, raças não 

existiam, inexistiria também o racismo enquanto problema estruturante. Por conseguinte, 

passava-se a entender as tensões inter-raciais ou interétnicas como resíduos do 

                                                 
368 Segundo Sansone, “Entre 1941 e 1943 a cidade de Salvador, na Bahia, tornou-se o local de uma batalha 

entre dois diferentes entendimentos sobre a integração racial nos Estados Unidos e sobre o lugar da África 

nesse processo. Franklin Frazier, o mais conhecido sociólogo negro da época, que já havia então publicado 

A família negra nos Estados Unidos, estava empenhado em uma discussão com o igualmente famoso 

antropólogo, branco e judeu, Melville Herskovits, sobre as “origens” da chamada “família negra”. O autor 

aponta “duas diferentes perspectivas da luta antirracista: o antropólogo (Herskovits) (...) destacando as 

diferenças culturais e tomando em consideração a força da cultura e sua capacidade de resiliência, contra o 

sociólogo (Frazier) enfatizando a universalidade da condição humana e o caráter intrinsecamente mutável 

de todas as formas culturais e sociais” (SANSONE, 2012, p. 10)    
369 AZEVEDO, 1964, p. 66. 
370 ARAÚJO, 1994. 
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colonialismo escravocrata a serem diluídas numa acalentada noção de democracia racial 

ou, nos termos de Pierson, de uma “sociedade multi-racial de classes”.  

Nesse contexto, pode-se dizer que, no cenário intelectual baiano do final dos 

anos 1940, negar a realidade biológica da raça, bem como seus usos para interpretações 

biologicistas e jurídico-positivistas do social, era o que havia de mais vaguardista à mão 

de um acadêmico que, como Thales, desejasse posicionar-se no campo antirracista – o 

que fica claro nesse excerto do pequeno livro “Civilização e Mestiçagem”, que Thales 

publica, em 1951, pela Livraria e Editora Progresso:   

O passado ou o futuro da Bahia não têm nada a ver com as características raciais de sua 

composição e só se relacionam com as condições biológicas de seu povo na medida em 

que estas traduzem má nutrição, doença ou outra sorte qualquer de déficit capaz de 

diminuir a produtividade, a energia e a resistência dos indivíduos.371  

 

Entretanto, assumir esse entendimento implicava também em assumir a simpatia 

com a noção, textualmente afirmada ou não, de democracia racial – era como se a 

afirmação da inexistência biológica das raças humanas cancelasse automaticamente a 

existência sociológica do racismo. Nesse sentido, a negação do caráter deletério da 

“mestiçagem” – um dogma do racismo científico – somada à existência considerável de 

“mestiços” entre a população baiana, conduz, com entusiasmado açodamento, à 

afirmação de que “somente quando não as separa o ódio ou o preconceito [brancos e gente 

de côr] chegam a misturar seus sangues, processo que não só resulta na criação de novos 

tipos físicos mas que facilita e aprofunda o concomitante processo super-orgânico ou 

preter-biológico de transculturação”372. Ou seja: se 1) as raças não existiam, e se 2) na 

Bahia se via grande número de mestiços, Thales de Azevedo supunha estar, então, diante 

do “melhor dos padrões de relações inter-raciais conhecido no mundo de hoje, que é sem 

contestação e em particular o bahiano”373. Vale notar que a influência de Freyre acaba 

também por reabilitar, silenciosamente, uma faceta da doutrina social cristã, para a qual 

as distinções de raça fundamentadas na biologia não tinham maior importância, cabendo 

todas elas no dogma do “universalismo cristão”, que preconiza que “todos os seres 

humanos, mesmo os habitantes de terras longínquas, pod[em] ser considerados cristãos 

em potencial”374. Esse dogma evangelizador-civilizador era evidentemente caro ao 

                                                 
371 AZEVEDO, 1951, p. 24. 
372 Idem, p. 49. 
373 Idem, p. 43. 
374 HOFBAUER, 2006, p. 95. 
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militante católico Thales de Azevedo, muito embora aqui ele apareça domesticado pelo 

cientista biossocial Thales de Azevedo. 

O produto desse confronto de personas – a científica e a religiosa – é uma espécie 

de antirracismo racialista, ou, alternativamente, de racismo culturalista, que podemos 

observar em uma passagem de “Povoamento...” em que Thales reflete sobre o 

fracionamento de famílias de africanos escravizados e seus descendentes, que resultava 

em um grande número de órfãos de pai, “que às vezes [o filho] nem chegava a conhecer 

ou que era transferido para outro engenho, ou vendido”, ficando a criança “fortemente 

protegida pela tradição africana segundo a qual há uma ligação mais forte e íntima entre 

a mãe e o filho do que entre este e seu pai”375: 

Essa ausência de pai (...) teria tido os seus inconvenientes, nem só por faltar à mulher a 

cooperação do seu par na educação do filho, como por faltar a este uma das condições 

para a formação completa da sua personalidade, pois, a crer nos psicanalistas, a ausência 

do pai significa impossibilidade para o filho de formar um ideal interior. Certa falta de 

agressividade do nosso povo, ou pelo menos o seu conservadorismo, sem dúvida uma 

das raízes do enigma baiano, pode derivar do fato de ser a população da cidade do 

Salvador em grande parte ilegítima, criada sem pai e sujeita à exclusiva tutela de mãe, 

de avó, de tia, ou madrinha. Hipótese digna de verificação é a possibilidade de que não 

só essa preponderância da tutela feminina mas especialmente o forte controle da mulher 

sobre a vida da família, a educação dos filhos, a economia e a religião nas culturas 

africanas, embora funcionando eficazmente nessas culturas, criasse um desajustamento 

nas crianças lançadas num tipo de civilização – como foi a colonial, com outras ambições 

e muito caracterizada por competição de natureza individualista e pela preponderância 

econômica, social, política e religiosa do homem.376 

 

Fica evidente a sugestão de uma relação de decorrência entre atraso 

socioeconômico e comportamento social na Bahia377. Comportamento social este, por sua 

vez, supostamente marcado por características como “falta de agressividade” e 

“conservadorismo”, que tornariam grande parte do povo baiano menos apto para a 

participação exitosa em sociedades caracterizadas pela “competição de natureza 

individualista” – seja na sociedade colonial de matriz europeia, seja em seu sucedâneo, a 

“sociedade multi-racial de classes” tortuosamente conceituada por Pierson e reiterada por 

Thales. Comportamento social cujas características indesejáveis aparecem, por sua vez, 

ligadas a dois fatores relacionados à presença dos descendentes de africanos na sociedade 

baiana –  um, de ordem socioeconômica: a alta taxa de desagregação familiar, em 

decorrência do processo de escravização de pessoas africanas; e outro, de natureza étnico-

cultural: a preponderância das mulheres na chefia das famílias, traço que, muito embora 

                                                 
375 AZEVEDO, 1969, p. 204. 
376 Idem, p. 205-206, grifo do autor. 
377 Discutirei esse assunto no próximo capítulo. 
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“funcionasse” em sociedades africanas, implicava em “desajustamento” quando aplicado 

a sociedades de feição ocidental-capitalista.378  

Enxergo nesse argumento uma contraditória sobrevivência da influência do 

evolucionismo cultural e do racismo científico hegemônicos na Bahia até a década de 

1930: por mais que se alinhasse entre os que negavam a realidade biológica da noção de 

raça, Thales não escapa de reproduzir, “apesar dos progressos do sociologismo” 

durkheimiano, crenças em determinismos que incluíam a atribuição das “emoções da 

religião africana e (...) outros efeitos dessa organização social [de matriz africana]” como 

explicação da “psicologia de nossa gente”379. Em “Povoamento...”, Thales parece operar, 

em 1949, na mesma tendência das elites intelectuais baianas que ele mesmo criticaria em 

1964, em “As Ciências Sociais na Bahia”: a de buscar encontrar nas origens africanas 

fundamentos explicativos de um suposto e enigmático atraso baiano380, com a diferença 

de que, agora, a noção sócio-antropológica de cultura passava a ocupar a centralidade 

antes atribuída à noção biológica de raça. Ao supor que a influência cultural africana – 

no caso específico, a matrifocalidade das famílias – pudesse resultar em qualquer tipo de 

impacto negativo ou “desajustamento”, Thales termina por realimentar, mesmo 

descartando a realidade biológica da noção de raça, a problemática em torno da qual o 

racismo científico e o evolucionismo cultural se haviam edificado: a falaciosa discussão 

em torno das capacidades dos negros para a inserção na modernidade capitalista e da 

administração do legado cultural africano na conformação de uma noção de povo 

brasileiro, ainda que para isso fosse necessário defender a aculturação das influências 

africanas – terminando por reafirmar, em última instância, a hegemonia de um padrão 

sociocultural branco-europeu na Bahia, projeção, por sua vez, dos ilusórios atavismos de 

europeidade e branquitude das elites locais. 

 

2.6 Um “acontecimento lítero... financeiro!” 

 

                                                 
378Essa questão fora alvo da disputa intelectual entre F. Frazier e M. Herskovits no princípio da década de 

1940, conforme mostra SANSONE (2012).  
379 O trecho completo diz o seguinte: “Herdaria o século XX, entre nós, apesar dos progressos do 

sociologismo [refere-se à incipiente influência de Durkheim], a convicção de que inconvenientes do clima 

quente, a ‘inferioridade’ das raças que compunham nosso povo e os ‘deletérios efeitos’ da mestiçagem 

somavam-se em um determinismo deprimente ao regimen escravocrata, às emoções da religião africana e 

a outros efeitos da nossa organização social a explicar a delinquência individual, o fanatismo religioso dos 

sertanejos, o banditismo, a alienação mental, as formas climáticas de certas moléstias e a psicologia da 

nossa gente. (AZEVEDO, 1964, p. 55) 
380 Discutirei mais detalhadamente o assunto no item 3.2 do próximo capítulo. 
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Não seria por acaso, portanto, que “Povoamento...” seria tão celebrado pelas 

elites intelectuais e políticas baianas. Encomendado, como vimos, pelo Governo do 

Estado, o livro recebeu três prêmios: Companhia Aliança de Seguros da Bahia e 

Caminhoá, do Governo do Estado da Bahia, em 1950; e Larringoti Junior, da Academia 

Brasileira de Letras, em 1951. A história em torno da primeira dessas três premiações 

permite observar a posição que Thales ocupava no campo naquele momento. Segundo 

parecer do prêmio Companhia Aliança da Bahia, “Povoamento...” concorreu com outros 

15 originais, “obras desiguais tanto em gênero como em valor”. “Lidas todas com a maior 

atenção e simpatia”, destacaram-se quatro: História da Literatura Baiana e História da 

Fundação da Bahia, de Pedro Calmon, A Idade de Ouro da Bahia, de João Fernando de 

Almeida Prado, e o livro de Thales – “todos ensaios históricos de algum modo”. Segundo 

a comissão julgadora, “considerando a importância das pesquisas originais realizadas 

pelo concorrente Thales de Azevedo para a elaboração do seu trabalho, como também o 

alcance do tema deste, pareceu de justiça à Comissão classifica-lo em primeiro lugar”, 

pois, embora “não supera[sse] os outros em méritos literários”, era “um estudo mais 

profundo e minucioso de assunto da maior relevância para o conhecimento da formação 

baiana”381.  

Assim dizia o parecer do prêmio, datado de 5 de dezembro de 1950 e assinado 

pela comissão julgadora, formada pelo governador Octávio Mangabeira (que, 

recordemos, contava com o livro para as comemorações do quarto centenário da fundação 

de Salvador), por Anísio Teixeira (secretário de Educação e Saúde de Mangabeira, amigo 

pessoal de Thales dos tempos de Círculo Católico da Estudos da Mocidade Acadêmica 

no Colégio dos Jesuítas, e então seu chefe imediato na secretaria382), pelo poeta Alceu 

Amoroso Lima (intelectual católico que participara da fundação e fora o primeiro 

presidente da Ação Católica Brasileira, cuja sucursal baiana Thales presidira), pelo poeta 

Augusto Frederico Schmidt (intelectual católico que fundara a Livraria Católica, 

posteriormente Livraria Schmidt Editora) e pela crítica literária Lucia Miguel Pereira. 

Ademais, convém observar que o presidente da Companhia Aliança de Seguros da Bahia, 

que pagaria uma gorda soma pelo prêmio, era Pamphilo de Carvalho, que, como como 

vimos, fora um dos principais patrocinadores da criação da Faculdade de Filosofia, onde 

Thales era professor e homem forte desde sua fundação. Portanto, sem demérito à 

qualidade do trabalho apresentado por Thales, é preciso destacar que a composição da 

                                                 
381 AZEVEDO, 1969, p. 1-2. 
382 Discutirei o relacionamento entre Thales e Anísio Teixeira no item 3.1 do próximo capítulo. 
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comissão lhe era inquestionavelmente favorável, sob diversos pontos de vista: afetivo, 

institucional, político, ideológico e religioso – circunstância que, se não podemos afirmar 

ter ou não sido determinante para a aclamação de seu trabalho, certamente não oporia 

veto ou reserva a que lhe fosse atribuído o prêmio que projetaria nacionalmente seu nome. 

Talvez sinal da maior proximidade que tinha com os organizadores da premiação seja o 

fato de que Thales ficou sabendo que havia sido o vencedor do prêmio antes dos demais 

concorrentes: “o Odorico me telefonou dizendo-me que a ata já está assinada e que o 

Anísio a levaria hoje para o Rio afim de dar a notícia ao vencido...”383, escreveu ao amigo 

Charles Wagley, quase um ano antes do anúncio oficial do resultado. 

A correspondência com Wagley, que trataremos com mais vagar ao longo do 

próximo capítulo, permite observar que, para Thales, a premiação trazia dois grandes 

benefícios e um pequeno inconveniente. O inconveniente seria a participação na 

solenidade de entrega, no auditório da Secretaria de Educação e Saúde: “Vai ser um 

grande constrangimento para mim essa entrega tão solene”384, confessava ao amigo norte-

americano, denotando timidez e alguma modéstia. Os benefícios eram, primeiro, a 

repercussão na imprensa: “A divulgação deverá ser feita dentro desses dias pela imprensa 

do Rio!”, exclamava Thales a Wagley, a quem mandaria em seguida “os recortes d'A 

Tarde e do Estado da Bahia de hoje, com a notícia do prêmio. Um espalhafato horrível”385. 

Segundo, e não menos importante, a significativa quantia em dinheiro que receberia da 

Companhia Aliança. Em suma, Thales estava feliz pela fama e pelo dinheiro que o prêmio 

lhe trariam, ainda que para isso tivesse que fazer boa figura ante ricos e poderosos 

membros da elite econômica baiana, plateia de cujos dotes intelectuais ele, secretamente, 

desconfiava, conforme revela a correspondência com Wagley: 

Ontem à tarde estive com o Pânfilo mas nada ficou propriamente acertado sobre a 

entrega. Apenas disse-me que possivelmente será em março por ocasião de uma 

assembléia geral da Cia [Aliança de Seguros]. Estarei entre velhos e gordos 

comerciantes, capitalistas luso-bahianos conhecedores de letras... de câmbio, afim de 

receber de suas mãos o cheque famoso.”386 

 

O valor exato do “cheque famoso” aparece na correspondência de Pierre Verger 

a Alfred Métraux: “Nosso amigo Thales de Azevedo acaba de receber um prêmio literário 

de cem contos de réis, que no câmbio oficial dá dois milhões de francos”387. 

                                                 
383 AZEVEDO, Carta a Wagley em 03.jan.1950. 
384 Ibidem. 
385 AZEVEDO, Carta a Wagley, em 08.fev.1951. 
386 AZEVEDO, Carta a Wagley, em 08.fev.1951. 
387 MÉTRAUX e VERGER (1994, p. 120-121). 
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Rememorando o assunto em uma edição comemorativa da obra de Thales, publicada em 

2013, seu filho Paulo Ormindo de Azevedo confirma o valor: Cr$ 100.000,00388, 

justamente o equivalente aos cem contos de réis mencionados por Verger. A soma 

equivalia a aproximadamente 75 vezes o valor do salário mensal que Thales recebia como 

professor na Universidade da Bahia389 e seria empregada na ampliação da casa onde 

morava, com a família, na av. Princesa Izabel, na Barra, bairro nobre da capital baiana. A 

Wagley, Thales jocosamente prometia enviar em breve “os recortes de jornais sobre o 

grande acontecimento lítero... financeiro!”, ato contínuo informando que “os nossos 

apartamentos estão muito adiantados. Já estão inteiramente erguidos. Vão colocar o 

telhado e começar o rebôco interno das paredes.”390 Das memórias de menino, Paulo 

Ormindo, que à altura tinha entre 13 e 14 anos, puxa a recordação de como a publicação 

de “O Povoamento...”, complementada posteriormente pela de Les élites... – que lhe 

renderia mais aproximadamente 66 mil cruzeiros391 – , transformaria a vida de Thales 

que, a partir de então conseguiria, de certo modo, traduzir em certa riqueza material o 

prestígio intelectual de que já dispunha: 

Povoamento da Cidade do Salvador mudaria, de uma hora para outra, a vida da família, 

com tantos prêmios, viagens e estadias fora acompanhado de grande parte da prole. De 

família modesta, com uma vida semirrural, com casa de fogão a lenha, sem carro nem 

geladeira e roça no quintal onde o inesquecível Antonio Bispo caçava sariguês e juritis 

e produzia grande parte da alimentação doméstica, lavrando a horta, cuidando das 

plantações e fruteiras, limpando a cocheira, o chiqueiro e o galinheiro, passamos à 

condição de uma família bem viajada, com uma das casas mais apetrechadas da cidade. 

Os direitos autorais de Les élites de couleur dans une ville brésilienne se converteram 

em uma reluzente station wagon Chevrolet 1953, batizada por Wagley de Good Luck, 

que Thales nunca quis dirigir e Mariá [sua esposa] sempre se maldisse por não ter 

aprendido, para não depender dos filhos. Antes do desembarque da caminhonete, que 

ficara com Wagley e Cecilia, em Nova York, cumprindo a quarentena de uso, chegou à 

Barra Avenida [bairro onde Thales morava com a família] um enorme contêiner de 

madeira com o recheio de uma casa inteira, que minha mãe havia comprado naquela 

cidade. Fogão elétrico GE, geladeira Westinghouse, lavadora de roupa Thor, toca-disco 

Hi-fi, rádio Halicraft para ouvir a BBC, cadeiras e mesas de jardim, presentes e uma 

espreguiçadeira basculante de alumínio e lona em que meu pai adorava dormir a sesta 

no seu gabinete, com os pés para o ar.”392 

 

                                                 
388 AZEVEDO, Paulo O. in: BRANDÃO (org.) 2013, p. 217. 
389 Cheguei a esse valor examinando a documentação funcional de Thales na FFCH/UFBA. Em 16 de abril 

de 1952, Thales devolveu “Cr$ 15.600,00 correspondente[s] ao adiantamento que recebeu de seus 

vencimentos de professor catedrático, padrão O, durante o ano de 1951”. Em 21 de fevereiro de 1952, 

Thales devolveu 953,40, referentes a “22 dias do mês de dezembro de 1950”. Chega-se, a partir desses 

dados, a um valor mensal de Cr$ 1.300,00. 
390 AZEVEDO, Carta a Wagley, em 03.fev.1951. 
391 Resultado da conversão da remuneração de 2 mil dólares ao câmbio de 1 para 33 cruzeiros. Vide item 

1.3, p. 32.  
392 AZEVEDO, Paulo O. in: BRANDÃO (org.) 2013, p. 219 
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Convém problematizar a descrição da “vida semirrural” feita por Paulo 

Ormindo, matizando quão semirrural poderia ser, de fato, a vida na Barra, bairro que 

Pierson, em 1936, já descrevia como de alta classe – talvez essa sensação de ruralidade 

seja a imagem que ficou na memória do menino Paulo Ormindo, quem sabe 

proporcionada pela parte interna do terreno onde ficava a bela casa assobradada da 

família, “morada na vizinhança próxima de gente nossa semelhante, perto de mansões 

solarengas, numa rua próxima ao Hospital Português e ao Clube Bahiano de Tênis, no 

‘sereno’ de cujas festas de Carnaval, de réveillons, de bailes outros, tomávamos parte 

como outros curiosos”, conforme conta Thales, talvez com excesso de modéstia, em 

depoimento publicado num livro de memórias organizado pelo filho, lançado em 2015 

pela Editora da Universidade Federal da Bahia393. De todo modo, pode-se enxergar o 

dinheiro auferido em consequência da publicação dos dois livros como marco inicial de 

um ciclo de ascensão material mais acentuada na trajetória Thales, que lhe permitiria 

finalmente afastar de si e de sua numerosa família a ameaça de perda de status social que 

lhe rondara a partir da adolescência, em decorrência do relativo empobrecimento de seu 

núcleo familiar de origem após o falecimento prematuro de seu pai, quando Thales “não 

tinha feito 12 anos de idade”. Alavancava-se, assim, a recolocação social de Thales, que 

acaba reavendo o capital social familiar do “ramo paterno de doutores, médicos, 

farmacêuticos, bacharéis” com os quais afirmava ter “pouca aproximação pessoal” 394 – 

o pai de Thales era farmacêutico, e seu avô havia sido professor e diretor da Faculdade 

de Medicina da Bahia. 

Sem demérito ao trabalho minucioso de pesquisa e redação que “Povoamento...” 

demandou a Thales de Azevedo, publicar um livro envolto em pompa e circunstância no 

final dos anos 1940 não era algo ao alcance de todos os intelectuais locais que desejassem 

fazê-lo. Em 1949, o antropólogo Edison Carneiro não conseguiu viabilizar mais do que a 

publicação de “pouco mais de cem exemplares” de seu livro “A Cidade do Salvador 

(1549): uma reconstituição histórica”, cuja temática, como o título indica, era semelhante 

à do livro de Thales. A correspondência de Carneiro com Anísio Teixeira, nos arquivos 

do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, mostra que a Secretaria de Educação e Saúde 

não chegou a concretizar a proposta de arcar com a publicação do livro que, segundo 

Carneiro, o secretário lhe fizera. Uma nota introdutória do autor na segunda edição do 

livro informa que ele recebeu de Teixeira, em 1947, “a ajuda financeira de 10.000 

                                                 
393 AZEVEDO, “Nossas moradas”, in:AZEVEDO, Paulo O. (org.) 2015. 
394 AZEVEDO, 1996, p. 138. 
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cruzeiros (...) para a realização das pesquisas históricas”395 que deram origem ao livro. É 

possível que esse pagamento seja o mesmo que Carneiro utilizaria para custear a diminuta 

primeira edição de cento e poucos exemplares do livro, cujo orçamento completo inicial, 

para 2.000 exemplares, ficara em 25 mil cruzeiros – mas, talvez, a crer na data a que ele 

se refere (1947), se trate de uma verba inicial disponibilizada por Teixeira somente para 

a pesquisa. Fato é que Carneiro protestou ao amigo Anísio ante a possibilidade de que a 

Secretaria não custeasse a edição do livro396, conforme se pode observar em uma carta de 

fevereiro de 1949: 

Não sou nenhum soberbo, nem mal-agradecido. Estou sendo vítima de uma conspiração 

da História Oficial, que primeiro rejeitou uma tese minha ao Congresso de História, em 

seguida levou o Valadares397 a ficar “cheio de dedos” para publicar o meu livro e, afinal, 

conseguiu reduzir a nada a sua generosa oferta de financiar a edição. Sei bem que esta 

luta é muito difícil, porque os gênios da Bahia têm o hábito de atacar na sombra, valendo-

se dos seus contatos oficiais, e não são capazes do jogo franco que eu, um pobre escritor 

às voltas com terríveis dificuldades financeiras, me acostumei desde cêdo. Eles têm 

maneiras muito sutis de suprimir as vozes discordantes. (...) Perco o primeiro round. Não 

tenho dinheiro para publicar o livro e estamos em crise editorial. Os originais aguardarão 

bom tempo numa gaveta e eu, sem mágoa nem rancor, me esquecerei do episódio. O 

futuro dirá quem está com a razão (...) Até lá, os gênios da Bahia terão engordado, 

alimentado uma careca ilustra e feito jus a uma estátua em praça pública. (...) Sou-lhe 

imensamente grato pelo interesse que você tomou pelo livro, contra os desejos dos 

colarinhos duros, das cartolas e das sapiências locais, e lhe peço que continue contando, 

como sempre, com a amizade, a gratidão e a bora camaradagem do seu / amigo velho / 

Edison Carneiro398 

 

Correria o risco de faltar com a precisão se afirmasse que Carneiro incluía Thales 

entre os “gênios da Bahia” que ironizava – até onde se sabe, apesar da óbvia diferença 

político-ideológica que os separava, havia entre eles uma relação de cordialidade, tendo 

Carneiro sido um dos convidados dos seminários de antropologia que Thales organizou 

por anos na Faculdade de Filosofia. Mas não é meu objetivo aqui sugerir nenhum conflito 

pessoal oculto, senão evidenciar, por meio da comparação, as posições diametralmente 

opostas de dois intelectuais baianos que tratavam de temáticas por vezes coincidentes. Ao 

referir-se aos mecanismos de “suprimir as vozes discordantes”, Carneiro possivelmente 

                                                 
395 CARNEIRO, 1980, p. 23. 
396 Na carta, Carneiro explica que, após Anísio Teixeira ter-lhe prometido inicialmente que providenciaria 

o custeio da edição do livro, a Secretaria lhe procurara oferecendo apenas a compra de 300 exemplares do 

livro já pronto: “Escrevi no sábado ao Valadares, desistindo da ajuda financeira da Secretaria da Educação 

para publicar o meu livro. Você me havia falado, por telefone, em financiar a edição, mas a carta dêle 

reduzia a ajuda oficial à simples aquisição, pelo Estado, de trezentos exemplares do trabalho, já editado. 

Editado por quem? Estamos há vários anos em crise editorial, você não desconhece.” (CANEIRO. Carta a 

Anísio Teixeira, em 21.fev.1949) 
397 Edison Carneiro provavelmente se refere a José Valadares, professor da Faculdade de Filosofia da Bahia 

e diretor do Museu do Estado da Bahia. 
398 CANEIRO. Carta a Anísio Teixeira, em 21.fev.1949. 
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fazia alusão ao fato de ele ser comunista, potencialmente agravado pelo fato de ele ser 

“pobre”399, portanto, indesejável aos “colarinhos duros, das cartolas e das sapiências 

locais”400, ou seja, às oligarquias que enfrentara na década anterior, quando assumira seu 

viés comunista, e que lhe vedariam a entrada na Universidade da Bahia. Em suma: na 

contramão do benquisto e celebrado anticomunista-católico Thales de Azevedo, o 

comunista Edison Carneiro colecionava antipatias ao menos desde 1935, quando 

publicara “A situação do Negro no Brasil”, que Luiz Gustavo Freitas Rossi, ao estudar 

sua trajetória intelectual, definiu como “um esforço de análise marxista do negro no 

contexto das lutas e da sociedade de classes”401.  

                                                 
399 Na verdade, Carneiro era filho de uma família “remediada” baiana: seu pai era catedrático da Escola 

Politécnica da Bahia. 
400 CANEIRO. Carta a Anísio Teixeira, em 21.fev.1949. 
401 “Em termos gerais, o ensaio de Édison Carneiro pretendia esboçar um panorama amplo da história do 

Brasil com o intuito de evidenciar como, desde a escravatura até aquele momento, “veio mudar somente a 

forma de exploração e domínio” sobre o negro brasileiro, uma vez que, legalmente liberto, ele se “viu 

forçado a sofrer [com] as flutuações do mercado, onde ia buscar comprador para a única mercadoria de que 

podia dispor – a sua força de trabalho”. Em síntese, diz o autor, “o negro se proletarizou [e] foi forçado a 

descer ainda mais do que com a escravidão, sob essa outra escravidão que era o capitalismo”.401 (ROSSI, 

2011, p. 171) 



148 

 

Capítulo 3 – Entre a Bahia e os Estados Unidos 

 

Como sempre, tenho que lhe pedir desculpas por não ter lhe escrito, mas você deve 

saber que eu não sou um bom correspondente – ainda que me lembre e constantemente pense 

em você e deseje lhe escrever. No século 19, havia o costume de escrever cartas, especialmente 

entre cientistas e intelectuais, que produziu algumas das mais interessantes leituras do século 

20. Queria que esse hábito de escrever cartas ainda fosse possível, mas hoje somos premidos 

pela velocidade da vida moderna, ao ponto de dificilmente conseguirmos nos manter 

informados sobre nossos amigos queridos – muito menos de discutir suas ideais e teorias em 

cartas, como faziam os cientistas do século passado. 

 

(Charles Wagley, em carta a Thales de Azevedo, em 03 de março de 1957402) 

 

 

3.1 Anísio e a agenda de Columbia  

 

Thales de Azevedo foi convidado, no início de 1949, pelo secretário de Saúde e 

Educação da Bahia do governo udenista de Octávio Mangabeira, Anísio Teixeira, para 

“chefiar uma sessão do instituto, que [ele] est[ava] organizando, para pesquisas 

educacionais”, cujo objetivo era “projetar, em bases científicas, nem só a localização de 

escolas literárias e educacionais” no território baiano, “como traçar os programas melhor 

adaptados às diversas populações do Estado.” Ato contínuo, escreve, em março, a Arthur 

Ramos, afirmando que “a tarefa [era] sedutora, mas muito acima de minhas 

possibilidades” e que, por isso, necessitava “muito do auxílio, das sugestões e da crítica 

dos especialistas”. “É o que lhe venho pedir”, dizia Thales ao colega, a quem, como já 

vimos no capítulo anterior, via como luminar do campo antropológico brasileiro: “que 

me diga o que pensa desse plano, que tipo de pesquisas lhe ocorrem, que assuntos 

merecem mais atenção e como abordá-los.”403 

A incumbência da “tarefa sedutora” de chefiar aquele projeto – que, no ano 

seguinte, seria regulamentado como uma autarquia estadual, a Fundação para o 

Desenvolvimento da Ciência na Bahia – chegava para Thales como uma espécie de 

desagravo. Dias antes, ele agastara-se com o chefe, que lhe impusera que assumisse a 

                                                 
402 “As usual I must apologize for not writing but you must learn that I am not a good correspondente – yet 

I always remember and constantly think of you and wish that I would write. In the 19th century, there was 

a custom of letter writing especially between scientists and intellectuals which has produced some of the 

most interesting reading of the 20th century. I wish that such letter wtiring was still possible but today we 

are pushed by the speed of modern life to the point that we can hardly keep track of our dear friends – much 

less, discuss ones ideas and theories in letters as did the scientists of last century.” (WAGLEY. Carta a 

Thales, em 03.mar.1957) 
403 AZEVEDO. Carta a Arthur Ramos fazendo referências ao livro ‘A renda...’, em 12.mar.1949. 



149 

 

chefia de gabinete da Secretaria, onde Thales atuava, a seu convite, como assistente na 

parte de saúde. Thales relata o episódio no livro “Anísio em Movimento”, uma coletânea 

de depoimentos e entrevistas lançada por ocasião da inauguração da Fundação Anísio 

Teixeira, em 1992:  

Anísio me chamou e disse: “Olhe, Carminha (que era sua irmã Carmen Teixeira) me 

disse que você é muito organizado e eu quero lhe botar aí para Chefe de Gabinete”. Eu 

lhe disse: “Mas Anísio, como é que eu, já formado em Medicina, já professor da 

Faculdade de Filosofia, vou ser Chefe de Gabinete, para despachar papel, mandar lavar 

casa, mandar mudar lâmpadas?” - Ah, mas se colabora de qualquer maneira, respondeu 

ele. Eu tive que recorrer a Jaime Junqueira Aires: “Jaime, você não imagina o que Anísio 

acaba de me fazer”. Tanto que Anísio ficou arrufado comigo e eu com ele durante oito 

dias. Nós éramos muito pessoalmente próximos, mas durante aqueles dias nem eu ia ao 

gabinete, nem ele me mandava chamar.404 

 

Muito embora fossem “pessoalmente próximos”, Anísio não tratava – ou, ao 

menos, não tratara naquele episódio – Thales com a deferência que talvez dirigiria a 

alguém que considerasse, de fato, um igual, como se pode depreender cotejando o tom 

carinhoso com que ele se correspondia com amigos, como Monteiro Lobato ou Afrânio 

Coutinho, e o do trecho destacado. Ainda que possam não ter sido exatamente aquelas as 

palavras usadas por Anísio, nota-se a sensação de subalternização que o episódio deixou 

na memória de Thales, ao ponto de ter sido recuperado mais de 40 anos depois. Aquela 

assimetria talvez se devesse ao fato de que a relação entre os dois remontava aos anos 

1920405, quando haviam sido colegas no grupo de jovens católicos Congregação Mariana 

Acadêmica, Thales cinco anos mais novo do que um já eloquente Anísio, que 

rapidamente, em 1924, assumiria o cargo de Inspetor de Educação da Bahia no governo 

de Góes Calmon – governador que, para se eleger, contara com apoio fundamental do pai 

de Anísio. Recuperar esse relacionamento é importante porque, para além das credenciais 

profissionais e intelectuais de Thales para atuar em cargos de chefia na Secretaria, era a 

ligação com Anísio, desde os tempos de adolescência, que lastreava a confiança 

necessária para que ele assumisse aquele tipo de posto, conforme o próprio Thales 

reconhece no depoimento:  

Ambos frequentávamos a Congregação e foi lá que nos aproximamos, de modo que 

sempre tivemos um relacionamento pessoal. Sempre o tratei de “você” e ele teve comigo 

                                                 
404 AZEVEDO, 1992, p. 130-131. 
405 “Conheci Anísio ainda nos anos 1920, no Colégio Antônio Vieira”, afirma Thales no depoimento 

(AZEVEDO, 1992, p. 129). Porém, é possível que eles tenham se conhecido no final da década anterior, 

uma vez que Anísio formou-se no Colégio dos Jesuítas (Antônio Vieira) e partiu para o Rio de Janeiro, 

onde concluiu o curso de Direito em 1922. 
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muita atenção. Tanto que quando foi Secretário de Educação e Saúde, no governo 

Mangabeira, me convidou para seu assistente na parte de saúde. 406 

 

O sentimento de amizade que nutria por Anísio Teixeira certamente ajudava o 

católico Thales a enxerga-lo com mais cores e nuances do que o patrono da Ação Católica 

brasileira, Alceu Amoroso Lima, que, dez anos antes, pressionara o governador Pedro 

Ernesto, no Rio de Janeiro então Distrito Federal, a demitir Anísio, acusando-o de ser um 

“sectário” comunista – muito embora Anísio fosse, já àquela altura, um conhecido 

entusiasta do modelo norte-americano de educação e de democracia. A justificativa 

pública era livrar o governo de uma suposta “infiltração crescente do comunismo”407, mas 

a motivação real, em última instância, girava em torno da ascensão da Igreja Católica 

sobre a política educacional do governo Vargas a partir de 1935, contra o movimento 

escolanovista que tinha em Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo seus principais líderes 

– o que resultou na proscrição do baiano da cena política nacional por cerca de dez anos. 

Recordando o episódio, Thales, já idoso, diria:  

Aquela idéia de uma escola pública, leiga, gratuita, etc, que afastava a influência da 

Igreja, inclusive do ensino religioso, deu lugar a que ele fosse mal entendido, ou pelo 

menos colocado em uma posição de reserva e desconfiança, inclusive, o Alceu Amoroso 

Lima, o Tristão de Ataíde, escreveu contra ele, embora mais tarde tenham se aproximado 

pessoalmente. Creio que uma das coisas que mais chocaram, naquele período, foi o apoio 

que Anísio deu a Monteiro Lobato e ao uso da literatura desse escritor nas escolas. 

Monteiro Lobato era um evolucionista e, de uma certa maneira esquerdista.”408  

 

Fica evidente que era necessário bem pouco, naquele momento, para se colar em 

quem quer que fosse o rótulo, tão ideologicamente impreciso quanto politicamente útil, 

de “comunista” ou “esquerdista”.  

Antes de assumir como secretário de Mangabeira, Anísio trabalhara por 

aproximadamente sete meses na Divisão de Educação Superior da Unesco, de onde se 

desligaria em fevereiro de 1947. Em cartas trocadas com Monteiro Lobato, ele revela 

alguns dos motivos de sua saída, a contragosto do diretor-geral, Julian Huxley. Os mais 

evidentes foram a pressão da esposa e dos quatro filhos – os “cinco paralelepípedos” que 

o “amarravam ao chão”409, ele dizia – por uma vida mais tranquila e financeiramente 

equilibrada no Brasil, uma vez que o salário que recebia no organismo internacional não 

se equiparava ao rendimento que vinha obtendo como empresário nos ramos de 

                                                 
406 AZEVEDO, 1992, p. 129. 
407 LIMA, Alceu A. Carta a Gustavo Capanema, em 16.jun.1935. 
408 AZEVEDO, 1992, p. 134. 
409 TEIXEIRA. Carta a Monteiro Lobato, Nova York, 13.fev.1947. 
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mineração e comércio de equipamentos importados, na Bahia; e a decepção com a 

preponderância, nos interstícios da Unesco, das disputas políticas em detrimento da 

diretriz científica que Anísio esperava encontrar no órgão. “Amar a Unesco é uma coisa, 

e casar-se com ela é outra. Com sete meses de vida marital, andava triste e desconsolado. 

Nada me fazia crer na Unesco dos nossos sonhos”, dizia Anísio ao amigo, dando conta 

da oposição que o idealismo de Huxley sofria por parte dos governos nacionais, em 

especial, do norte-americano: “os homens aos quais está confiada a direção do mundo – 

são homens municipais e só pensam em seus municípios que são hoje suas nações”. 

Menos evidente, mas talvez preponderante para a tomada de decisão de abandonar a 

Unesco, foi um terceiro motivo: ao contrário das experiências anteriores na área 

educacional no governo baiano, no final dos anos 1920, e no do Distrito Federal, na 

década seguinte, Anísio não tinha poder na Unesco. “Deixo uma vida privada que 

começava a ser interessante e vou ser office-boy desse cérebro se ele chegar a ser mesmo 

cérebro”, lamuriava a Lobato, hesitante entre permanecer – para “não decepcionar os que 

acreditam em mim” e a si mesmo – e deixar o cargo no organismo internacional410. 

Na secretaria de Mangabeira, Anísio encontraria, portanto, a autonomia que 

desejava para aplicar sua concepção “científica” de educação e gestão pública. Ali, 

embora a questão educacional fosse tão atravessada pela dimensão política e, sobretudo, 

pela ideológica quanto o era na Unesco, ao menos ele era o chefe, não um qualquer 

“office-boy”. À frente da secretaria, retomaria diretrizes que já utilizara em sua 

experiência no governo do Distrito Federal na década de 1930: instaurar na Bahia, como 

fizera no Rio, um “sistema de inquéritos inspirados nas pesquisas e levantamentos norte-

americanos”, de feição semelhante aos que utilizara para “entender a situação do ensino 

carioca” e “fundamentar a reforma escolar que planejava”411, aplicando o modo de pensar 

que adquirira nas duas temporadas de estudos no Teachers College da Columbia 

University, no final dos anos 1920. Na Bahia, o horizonte iria além da área da educação, 

já que as pesquisas deveriam servir para subsidiar também virtuais reformas na saúde e 

na administração pública. E o motor daquelas pesquisas haveria de ser justamente o 

Programa de Pesquisas Sociais Columbia University-Estado da Bahia, para o qual 

designara Thales de Azevedo como coordenador-executivo. Superada a rusga, o 

secretário manda chamar o assessor em seu gabinete, conforme o relato de Thales: 

                                                 
410 TEIXEIRA. Carta a Monteiro Lobato a bordo do Queen Elizabeth, em 29.jan, 1947. 
411 Essa aproximação baseia-se na pesquisa de Ana Cristina Rocha (2016, p. 195) 



152 

 

Até que um dia me chamou: “Olhe, estou com a ideia de realizar uma pesquisa social 

que sirva de base para o planejamento de educação, de saúde, de administração pública 

no Estado da Bahia, e quero que você se encarregue de representar a Secretaria no acordo 

que firmei com o Departamento de Antropologia da Columbia University.” Respondi 

que ele não poderia fazer nada melhor e, na verdade, foi uma das coisas mais felizes que 

fiz.412  

 

Muito se enfatiza, na produção acadêmica sobre a obra e a trajetória de Anísio 

Teixeira, que ele jamais esquecera o tempo passado no Teachers College da Columbia 

University, sobretudo a influência intelectual de John Dewey em seu pensamento sobre 

políticas educacionais; pouco se menciona que tampouco Columbia esquecera Anísio. 

Entre janeiro e fevereiro de 1949 – portanto, menos de um mês antes do convite a Thales 

para assumir a representação da Secretaria no convênio – Anísio Teixeira recebe três 

cartas assinadas pelo então presidente da Columbia University, Dwight Eisenhower, 

general do exército norte-americano que ocupara funções de proa na II Guerra Mundial, 

e que, cinco anos depois, em 1953, assumiria a presidência dos Estados Unidos. Nas 

cartas, redigidas em um tom artificialmente íntimo, o reitor dava conta de seu dia-a-dia 

profissional e dos desafios de liderar uma universidade do tamanho e da importância de 

Columbia, buscando estabelecer um diálogo cordial com um leitor inespecífico: embora 

iniciadas por “Dear Mr. Teixeira”, o leitor atento facilmente percebe tratar-se de um 

documento padrão, que poderia se dirigir a qualquer ex-aluno estrangeiro do Teachers 

College, preferencialmente aos com algum grau de influência no poder público de seu 

respectivo país. 

A segunda dessas cartas é a mais significativa: nela, Eisenhower explicita a 

agenda política e ideológica que presidia a atuação da universidade, dentro e fora dos 

Estados Unidos. Primeiro, o general tratava de repudiar o comunismo enquanto inimigo 

interno, desmentindo o sucesso de uma suposta ascensão dos “vermelhos” sobre o campo 

educacional norte-americano: 

Certamente é minha convicção que os líderes e a faculdade do Teachers College estão 

apoiando a asserção de que a primeira missão de nossas escolas é preparar nossa 

juventude para efetiva cidadania em uma democracia livre. Os comunistas sempre 

tentarão entrar no sistema escolar do país, pensando que o sucesso [nessa empreitada 

lhes] asseguraria o controle do país. Os comunistas acharam que não podiam ter alvo 

melhor do que os professores mal pagos. Provou-se que estavam errados. (...) Pude 

observar que aqueles que gritaram mais alto sobre “os vermelhos em nossas escolas” 

fizeram pouco para se informar em primeira mão ou se assegurar de que tínhamos boas 

escolas.413  

                                                 
412 AZEVEDO, 1992. 
413 Certainly it is my conviction that the leaders and faculty of Teachers College are supporting the assertion 

that the first mission of our schools is to prepare our youth for effective cizenship in a free democracy. The 
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Em seguida, o reitor situava Columbia em uma “cruzada para preservar os direitos 

humanos”. Recordando a guerra mundial terminada há apenas quatro anos, Eisenhower 

enfatizava que “as nações que defenderam o bem humano e os direitos dos homens foram 

confrontadas por uma conspiração do mal”, e que “esta cruzada contra a opressão não 

acabou”414: 

Em Columbia estamos engajados em uma cruzada no melhor sentido da palavra. 

Columbia pretende ouvir todas as ideias, incluindo aquelas hostis à nossa própria, mas 

também pretendemos nos devotar à tarefa de assegurar que nossos estudantes entendam 

a América. Não podemos vencer essa cruzada sem sua ajuda. Todo aluno de Columbia 

está “no time” e eu pretendo fazer meu papel de informar a você e aos outros das coisas 

que estão acontecendo na Universidade, de maneira que você, como ex-aluno, possa 

ajudar. (...) Como ex-aluno você tem muitas avenidas do serviço público abertas para 

você. (...) Para manter contato com nossos ex-alunos brilhantes, precisamos convocá-los 

a ajudar a cumprir nossas tarefas. Pela minha experiência nos últimos oito meses, um ex-

aluno fica feliz em servir Columbia se um plano concreto for colocado diante dele. 

Muitos ex-alunos estão agora participando ativamente do Programa de 

Desenvolvimento. Fiquei contente com o suporte financeiro deles, mas mais ainda com 

o interesse pessoal deles. “Me dê um trabalho para fazer”, disse-me um que já tinha mais 

do que o suficiente para mantê-lo ocupado. Eu dei o trabalho a ele, e ele o está cumprindo 

efetivamente.415 

 

O espírito militaresco, convocando o ex-aluno a fazer parte do “time”, um tanto 

ao modo do Tio Sam naquele famoso cartaz de convocação de jovens ao recrutamento 

militar, soava como uma imposição: aparentemente, a ideia era que a carta deixasse 

ressoando no destinatário a pergunta de que lado você está? na luta entre “o bem do 

homem” e “uma conspiração do mal”. Já se encaminhando para o final, a carta anunciava 

uma próxima missiva, desta vez do diretor do Teachers College, William F. Russell, 

                                                 
communists will always try to move in on the contry´s school system, realizing that success would assure 

control of the country. The communists have felt that they could have no better target than the underpaid 

school teacher. They have been proved wrong. (...) It was my observation that those who shout loudest 

about “the reds in our schools” have done little to inform themselvers at first-hand or to make sure that we 

had good schools.(EISENHOWER. Carta de Eixenhower a Anísio Teixeira, em 03.fev.1949) 
414  “the nations which stood for human good and men’s rights were confronted by an evil conspiracy”; 

“this crusade against oppression is not over” (Ibidem). 
415 “At Columbia we are engaged in a crusade in the best sense of the word. Columbia intends to listen to 

all ideas, including those hostile to our own, but we also intend to devot ourselves to the task of making 

sure that our students understand America. We cannot win this crusade without our help. Every Alumnus 

of Columbia is “on the team” and I intend making it my duty to acquaint you and others with things going 

on in the University and ways in which you, as na Alumnus, can help. (...) As an Alumnus you have many 

avenues of public service open to you. (...) To keep our contact with our Alumni bright, we need to call on 

them to help us carry out our tasks. It has been my experience in the past eight months that an Alumnus is 

happy to serve Columbia if a concrete plan is laid before him. Many Alumni are now taking active part in 

the Development Program. I have been pleased with their financial support, but even more so with their 

personal interest. “Give me a job to do,” said one man who has more than enough to keep him busy. I gave 

him one and he is doing it effectively. (...) (Ibidem). 
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destinada a todos os ex-alunos da casa, para “atualizá-los das operações em curso e 

delineando futuros objetivos”416. E encerrava, em tom messiânico: 

Enquanto valores democráticos são ameaçados por forças de fora e de dentro do país, 

Columbia está otimista. Pretendemos fazer um trabalho propositivo para manter a 

América como o tipo de lugar que queremos que seja e para permitir que nossos filhos 

tenham todos os direitos individuais de que nós desfrutamos, necessariamente incluindo 

os direitos econômicos. O sucesso deste trabalho requer a ajuda de cada Columbiano. 

Mas o trabalho em si é tão valoroso de se fazer, tão importante para o futuro da América, 

que eu acredito que cada um de nós vai trabalhar duro.417 

 

 

                                                 
416  “bringing them up to date on current operations and outlining future objectives” (EISENHOWER, 

1949). 
417 While democratic values are threatened by forces abroad and at home, Columbia is optimistic. We intend 

to do a purposeful job to keep America the kind of place we want it to be and to enable our children to have 

all the individual rights that we have enjoyed, necessarily including economic rights. Success in the job 

will require the help of every Columbian. But the job itself is so worth doing, so important to America’s 

future, that I hope every one of us will put his shoulder on the wheel. (EISENHOWER, 1949) 
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Figura 16 - Trechos de carta de Dwight Eisenhower a Anísio Teixeira, em 03 de fevereiro de 1949. 

Embora as cartas de Eisenhower não permitam traçar uma relação direta com o 

convênio firmado pela Secretaria com o Departamento de Antropologia para a realização 

do Programa de Pesquisas Columbia University–Estado da Bahia – uma vez que não se 

pode afirmar, por exemplo, que a pesquisa encomendada a Charles Wagley (de que 

trataremos detalhadamente mais adiante, neste capítulo) fazia parte do menu de 

“operações” a ser enviado pelo Teachers College – convém não descuidar de alguns 

nexos. O primeiro, mais óbvio, é a proximidade temporal entre as cartas, datadas de 20 

de janeiro, 3 e 24 se fevereiro418, e o convite a Thales de Azevedo para representar a 

secretaria no convênio, certamente anterior a 12 de março, data em que Thales escreve a 

Arthur Ramos, informando do projeto e pedindo aconselhamento. O segundo gira em 

torno da consciência que Anísio Teixeira certamente tinha, através dessas três cartas, da 

agenda político-ideológica que presidiria, em última instância, a presença da Columbia 

                                                 
418 Da segunda, aqui analisada, Anísio Teixeira anota que tomou ciência em 08 de março. 
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University na Bahia que se prenunciava: ainda que a vinda de Wagley e seus orientandos 

não tenham tido relação direta com o cardápio do Teachers College ou com as demandas 

de Eisenhower, as cartas deixam clara a forte diretriz anticomunista que perpassava a 

atuação da universidade como um todo, bem como o interesse da instituição em utilizar-

se de seus ex-alunos para exercer influência e poder em políticas públicas de outros países 

– ao melhor estilo do soft power norte-americano, amplificado no imediato pós-guerra. 

Por outro lado, essas cartas não nos permitem supor que Anísio Teixeira tenha 

pactuado com Columbia estritamente naqueles termos, ou em torno daqueles objetivos, 

quanto menos que tivesse uma leitura passiva ou pouco sofisticada do contexto social e 

político-ideológico nacional e mundial naquele momento. A curiosa interpretação da 

realidade social que o educador baiano fazia aparece na pequena brochura intitulada “A 

Revolução dos nossos tempos”, editada pela Imprensa Oficial da Bahia em julho de 1949, 

que pude encontrar nos arquivos do Consulado dos Estados Unidos na Bahia, no National 

Archives, em Washington, D.C.. Trata-se da reprodução do discurso que Anísio fez na 

abertura do XI Congresso Nacional de Estudantes, na Faculdade de Medicina da Bahia.  

Aos jovens, Anísio dizia acreditar que o mundo passava por uma revolução 

social inexorável, universal e transversal à política ou às ideologias, que tinha três grandes 

tendências: a de “subordinação do dinheiro e da riqueza a motivos sociais”, a de que a 

“ação planejada” fosse substituir o “atomismo do laissez-faire da revolução industrial”; 

e a de que a humanidade caminhava para uma “maior unidade e integração social, com o 

desaparecimento progressivo das divisões sociais e a sua inevitável sequela de iniquidade 

econômica”419. Essa “revolução”, segundo Anísio, era “clara e manifesta em todas as 

nações”, e, em seu entendimento, os “Estados Unidos [talvez fossem] a nação em que o 

fenômeno [fosse] menos consciente, mas, nem por isto, deixam as forças a que nos 

referimos de ali atuar”. E, antes que alguém lhe chamasse de comunista, matizava: “Mas, 

se a revolução é inevitável, não é inevitável a forma que ela pode assumir. (...) Pode a 

revolução assumir a forma totalitária ou democrática.”420 Nesse panorama, embora 

houvesse “feito a sua escolha” pela democracia, o Brasil aparecia como “uma das 

democracias ocidentais pré-socialistas do mundo contemporâneo, conduzindo a nossa 

revolução pelos métodos moderados, brandos, pacíficos e livres do ocidente”421. 

                                                 
419 TEIXEIRA, 1949, p. 4-5. 
420 Idem, p. 5. 
421 Idem, 1949, p. 7. 
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A revolução cordial imaginada por Teixeira encarnava, com boas doses de 

contorcionismo intelectual e equilibrismo ideológico, a posição prudencial de uma fração 

das classes dominantes baianas e brasileiras: se a democratização do acesso à riqueza lhes 

parecia algo, em última instância, inexorável, mais ganhavam essas elites se aceitassem 

tal tendência e buscassem, de qualquer maneira, garantir para si a liderança desse processo 

– sob pena de se tornarem “reis que já não governam”, se é que já não o fossem, na leitura 

de Anísio. Em resposta a um editorial do jornal A Tarde – jornal baiano tradicionalmente 

encarregado do papel de “porta-voz dos liberais”422 –, que criticara em editorial o tom 

socialista do discurso, Anísio responde, no apêndice da brochura: 

Em rigor, estamos todos, meu caro redator, todos nós das classes dominantes, demitidos. 

Ocupamos, por favor, os nossos lugares, que já foram dados a outros. Somos reis que já 

não governam. A situação de países como o nosso, em que um pseudo-pré-capitalismo 

está em desagregação e as forças operárias renascentes começam a ascender, é uma 

situação que nos deixa transidos de apreensões. (...) A falta de uma teoria de reforma que 

nos guie no tumulto das mutações econômicas e sociais e a ausência de sentimento de 

responsabilidade nas classes dominantes estão nos conduzindo, de concessão em 

concessão, a uma posição insustentável para o povo que está pagando as concessões. 

Não somos capitalistas, nem temos livre iniciativa. Também não somos socialistas. 

Corrompemos ambos os regimes, criando, no que resta de capitalismo, a 

irresponsabilidade, e no que se faz de socialista, a impressão de dádiva e de suborno. (...) 

Todos vemos isto. É isto que todos dizemos em voz baixa. (...) Os meus votos, e muito 

claro os deixei no discurso aludido, são para que os resolvamos dentro da ordem 

democrática do ocidente. Mas, se não os resolvermos, não sei, meu caro redator, para 

onde iremos!...423 

 

O leitor mais perspicaz notará certo pânico nas palavras e no pensamento de 

Anísio Teixeira: seu discurso era por “unidade” pela “democracia”, porém uma unidade 

circunscrita a uma só classe, entre as próprias elites, em prol da qual buscava sensibilizar 

seus pares apelando, um tanto melancolicamente, à “sua responsabilidade interna, (...) seu 

dever de reconstrução do Brasil, nesta jornada democrática, apenas iniciada e já em 

perigo”, para evitar “o fantasma de uma Rússia”. Nesse sentido, o projeto de reformas 

educacionais e sociais de Anísio Teixeira, apesar dos usos múltiplos e das vantagens 

indeterminadas que pudesse proporcionar às camadas mais pobres da população, era um 

projeto de “inclusão” cuja contraface era a conservação de uma estrutura social lastreada 

numa concentração de riqueza e poder originais que deveria permanecer intocada e, por 

menos que se desejasse reconhecer, continuaria a ser extremamente desigual. Tanto no 

discurso aos jovens médicos, quanto na resposta ao editor do jornal A Tarde, Anísio 

esforçava-se para fazer-lhes entender – e às elites que os lessem – que, em nome desse 
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objetivo, valia tudo, inclusive apropriar-se da demonizada palavra “revolução”. Biógrafo 

de Teixeira, seu contemporâneo e amigo Luís Viana Filho notou isso bem ao afirmar que 

“Anísio previra tudo minuciosamente. Frequentemente acusado de revolucionário, 

desejava evitar a revolução, que pressentia como a imediata consequência do abandono 

da educação.”424 Naquele momento, o pensamento intelectualmente plástico de Anísio 

acreditava em uma “possível convergência” entre “ideologias contendoras, mas 

dinâmicas e fluidas”. “Não perdi de todo a esperança nessa terceira força, que seria a 

Europa socialista, entre o comunismo de leste e o capitalismo de oeste, equilibrando e 

talvez dirigindo o mundo para um regime de reforma social e de justiça.”425  

Não era tão fácil, contudo, convencer a seus pares desses argumentos. Tendo 

participado do Comitê da Esquerda Democrática organizado por Orlando Gomes, em 

1945, e afeito à interlocução com atores de diversos matizes político ideológicos – como, 

por exemplo, o amigo Afrânio Coutinho, que, em 1946, escrevia-lhe prevendo “um futuro 

negro para o Brasil, talvez uma guerra sangrenta, com a divisão do território em várias 

republiquetas”, haja vista “o caso da Rússia de antes da revolução [ser] bem parecido com 

o nosso”, e exortando Anísio a “preparar-se ainda mais para ser um dos elementos de um 

governo drástico, que subirá com a revolução inevitável” – Anísio era observado inclusive 

pelo Consulado dos Estados Unidos na Bahia: junto com a brochura encontrada nos 

arquivos da representação consular, havia relatórios e recortes de jornal acerca de uma 

greve em Santo Amaro, em fevereiro de 1949, descrita por diversos jornais como 

“agitação comunista”. Em janeiro de 1949, o Consulado recebera de Washington 

circulares solicitando relatórios de “atividades subversivas no Brasil”. Talvez por isso a 

brochura polêmica tenha sido conservada; talvez por isso as palavras “democracias 

populares do oriente” e “democracias socialistas ou pré-socialistas do ocidente” apareçam 

sublinhadas, a lápis, no texto de Teixeira. É de se imaginar o que terá passado pela cabeça 

do cônsul ou do funcionário do consulado que, norteado por tal agenda, leu Anísio 

dizendo que “Podemos ser capitalistas por contingência de evolução histórica, mas 

ninguém mais o é por convicção.”426 

Em suma, malgrado algum nível de criticidade à condução que a sociedade e o 

governo norte-americanos fizessem da democracia que Anísio tanto admirava – 

criticidade talvez adquirida ao conhecer mais de perto a atuação imperialista dos Estados 

                                                 
424 VIANA FILHO, 2008, p. 135. 
425 TEIXEIRA, 1949, p. 14. 
426 Ibidem. 
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Unidos nos interstícios da Unesco –, ele seguia acreditando que era preciso buscar na 

ciência norte-americana a expertise necessária para promover uma alentada e célere 

intensificação da modernização capitalista na Bahia. Nesse sentido, por mais que a 

sociedade norte-americana não lhe parecesse mais tão modelar quanto há 20 anos – 

quando publicara, encantado com a experiência da estadia nos Estados Unidos e o contato 

com John Dewey, seu “Aspectos americanos da educação” – ainda eram os norte-

americanos que, para Anísio, detinham a expertise da pesquisa sociológica, considerada 

ferramenta fundamental do planejamento social que ele se propunha a implementar na 

Bahia. Por sua vez, o preço dessa parceria era, como deixam claro as cartas de 

Eisenhower, era acolher uma agenda científica cuja pedra fundamental era o 

anticomunismo. 

Eram essas, portanto, as diretrizes do programa de pesquisas que Thales fora 

convidado para conduzir, a princípio circunscrito ao nível administrativo, mas que, como 

vimos no primeiro capítulo, lhe proporcionaria uma atuação mais significativa como 

intelectual, ao lado de Charles Wagley – atuação essa determinante, como vimos também 

no primeiro capítulo, para que a Unesco lhe formulasse o convite à confecção de Les 

élites.... A subordinação – e por vezes mesmo certa subalternização – a Anísio Teixeira 

logo lhe traria frutos; para já, seu papel era secundário. Na resposta ao pedido de ajuda 

enviado por Thales, Arthur Ramos escreveria, após três laudas de minuciosas 

recomendações (que seriam, em grande medida acolhidas, como adiante veremos): 

“Considero grandioso esse plano de Anísio Teixeira e uma lembrança feliz de entregar a 

você sua realização.”427 A resposta de Ramos seguiu com cópia para Anísio Teixeira. 

 

3.2 Modernidade, elitismo, racismo 

 

Na resposta ao apelo de Thales de Azevedo por ajuda, em 9 de maio de 1949, 

Arthur Ramos louvava, com “calorosos parabéns”, sua escolha, por Anísio, para “a chefia 

de uma seção de estudos de Antropologia e Ecologia no Instituto, que está organizando, 

para pesquisas educacionais”. Como contribuição ao plano de trabalho, que abençoava 

com “entusiástica aprovação”, Ramos recomendava a Thales a leitura de algumas 

referências metodológicas, a saber: “Estudos de Ecologia Humana”, de Donald Pierson; 

“Sociologia da vida rural” e “Brazil: People and Institutions”, de T. Lynn Smith; e “Rural 
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160 

 

regions of the United States”, de A.R. Smith – este último à guisa de guia metodológico 

e inspiração a ser seguida na “pesquisa direta e de coleta sobre o território baiano, a fim 

de serem traçadas as áreas ecológicas e de cultura regional, nêle distribuídas”428 com base 

em “critérios geográfico, sociológico e antropológico”429. 

A leitura atenta da brochura “Uma pesquisa sobre a vida social no Estado da 

Bahia”, de autoria de Charles Wagley, Thales de Azevedo e Luiz Aguiar Costa Pinto, 

publicada no segundo semestre de 1950 pelo Museu do Estado da Bahia, órgão da 

Secretaria de Educação e Saúde do Estado, permite afirmar que as recomendações de 

Ramos, se não foram de todo acatadas, tiveram influência ou, ao menos, coincidiram com 

o escopo do Programa de Pesquisas Sociais do Estado da Bahia – Columbia University, 

cujo representante do governo baiano, como vimos, era Thales. No projeto, cuja 

“finalidade fundamental [era] fornecer uma base objetiva para os planejamentos dos 

programas de educação e saúde pública nas zonas rurais do Estado”430, o território baiano 

aparece dividido em “seis zonas ecológicas, cada uma das quais reflet[indo] uma distinta 

adaptação do homem ao seu meio e um distinto passado histórico”431: Recôncavo, Sertão 

do Nordeste, Florestas do Sul, Planalto Central, Vale do São Francisco e Planalto 

Ocidental. O documento explica que a escolha de três, dessas seis, para a realização de 

trabalhos de campo, obedecera a “motivos práticos e teóricos”: Recôncavo, Planalto 

Central e Sertão do Nordeste foram as selecionadas, por terem sido consideradas “mais 

intimamente ligadas social e economicamente com a Cidade do Salvador”432.  

Discutiremos, no tópico a seguir, outras razões, não explícitas, que podem ter 

pesado na escolha dessas três áreas. Antes, convém jogar luz sobre o critério adotado para 

escolher, como lócus de “estudo intensivo”, comunidades com “uma população de cerca 

de 1.500 habitantes”, “sede[s] de um município cuja população [fosse] relativamente 

numerosa”, mas que fossem “de algum modo decadente[s] e isolada[s]”433, cada uma 

delas exposta ao contraste com cidades vizinhas “mais ‘progressistas’ ou que mudaram 

rapidamente ou surgiram nas últimas décadas[,] em resposta” a “novas solicitações” 

                                                 
428 RAMOS. Carta a Tales de Azevedo agradecendo os elogios pela publicação..., 09.mai.1949. 
429 O livro trazia uma nova proposta de divisão territorial da zona rural norte-americana, publicado pela 

agência governamental federal Work Projects Administration, que funcionou entre 1935 e 1943, no 

contexto do “New Deal”, e deveria servir como uma espécie de guia para a implementação de políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento material e cultural do campo naquele país. Ver WHETTEN (1940), 

BRUNNER (1940) e CASANOVA (1941). 
430 WAGLEY, AZEVEDO e COSTA PINTO, 1950, p. 7. 
431 Idem, p. 10-11. 
432 Idem, p. 14. 
433 Idem, p. 14-15. 
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criadas pelo aparecimento de “novas indústrias, novos métodos, novos conhecimentos”, 

“facilidades de transporte” e “nova procura de produtos pelos mercados regionais e 

nacionais”434. Percebe-se que, à proposta de subdivisão em áreas ecológicas de Ramos, 

acrescia-se a procura deliberada pelo contraste entre “progresso” e “atraso”: 

Assim, foi escolhida em cada zona uma segunda comunidade conhecida como 

“próspera”, como “progressista” e “moderna”, para comparação com a comunidade 

“tradicional”. Pela comparação de uma comunidade “tradicional” com uma 

“progressista” em cada zona e por meio de uma análise dinâmica de recentes 

desenvolvimentos em cada uma, espera-se apreender alguma coisa das tendências de 

mudança cultural e social na zona. Não será possível estudar a comunidade 

“progressista” com tanto detalhe quanto a “tradicional” porque as limitações de tempo e 

pessoal não o permitem. Contudo, o plano da pesquisa em tais localidades 

“progressistas” é suficiente para compreender em que as mesmas diferem das 

“tradicionais”, que novos fatores atuaram para introduzir desenvolvimentos 

“progressistas”, que formas de desequilíbrio social resultaram dessas mudanças, e outras 

questões relativas à linha de mudança da adaptação “tradicional” do homem para 

adaptações mais “modernas” e mais “progressistas” ao mesmo meio.435 

 

Este “plano geral de ataque”436 da pesquisa nos compele a problematizar algumas 

questões acerca do convênio Bahia-Columbia, menos com a pretensão de esgotar o 

tema437 – o que requereria, no mínimo, uma análise mais acurada dos trabalhos 

produzidos pelos três doutorandos norte-americanos enviados a campo sob a coordenação 

de Wagley, algo fora do alcance desta tese –, e mais no sentido de compreender esse 

interesse de pesquisa no contexto social e político baiano daquele momento.  

Nesse sentido, convém inicialmente discutir o uso relativista, quase casuístico, do 

par modernidade x tradição, bem como de seu equivalente, nesse caso, progresso x 

atraso. Em uma carta a Métraux em julho de 1950, ainda nas tratativas que resultariam 

na assimilação das pesquisas encomendadas pela Unesco ao convênio Estado da Bahia–

Columbia University, Wagley explicava que a “ênfase ser[ia] colocada nas comunidades 

tradicionais, mas [que] esper[ava-se] estudar suficientemente as comunidades ‘modernas’ 

para obter um contraste”438. É, portanto, sintomático que as palavras moderna, 

progressista e próspera apareçam quase sempre entre aspas, seja na publicação, seja na 

carta de Wagley: modernidade e tradição, progresso e atraso, prosperidade e decadência 

são palavras que figuram sempre em pares, em oposição excludente, denotando a maneira 

                                                 
434 WAGLEY, AZEVEDO e COSTA PINTO, 1950, p. 15. 
435 Ibidem. 
436 Idem, p. 16. 
437 Sobre o assunto, ver MAIO (2009;2017) . 
438 “Emphasis will be placed on the traditional communities but we hope to study enough of the ‘modern’ 

communities to obtain a contrast.” (WAGLEY. Carta a Métraux, em 18.jul.1950)  
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instrumental com que são mobilizadas. Queria-se estudar o contraste entre umas e outras, 

mas não eram explicitados, a rigor, marcos claros da alardeada fronteira entre o moderno 

e o tradicional – que, em última instância, aparecem no projeto como noções intuitivas, 

nativas, não como conceitos ou categorias claramente definidas. Assim, por meio de uma 

imprecisa “análise da dinâmica de recentes desenvolvimentos”, esperava-se “apreender 

alguma coisa das tendências de mudança cultural e social na zona” – o grifo é meu, para 

salientar uma expressão flagrantemente vaga. Nada permitia comparar, por exemplo, os 

graus de progresso e atraso entre as diferentes regiões. Qual seria a mais “atrasada”: Rio 

de Contas, no Planalto Central, antigo centro da ora decadente atividade mineradora, onde 

“a gente é conscientemente tradicional”; ou Monte Santo, no Sertão do Nordeste, antiga 

“base de operações para as tropas federais que atacavam os ‘jagunços’439”, “conhecida 

como uma comunidade conservadora e tradicional”? E qual seria a mais “progressista”: 

Livramento de Brumado, no Planalto, cujo “vale produz enorme quantidade de arroz e 

outros produtos”, fazendo a cidade “cresc[er] rapidamente”; ou Euclides da Cunha, no 

Sertão, que, graças à produção de sisal, a “facilidades de transporte” e ao 

“estabelecimento de uma pequena fábrica de cal há poucos meses” tornara-se “um centro 

ativo e movimentado”440? Comparada a Monte Santo, Rio de Contas poderia ser 

considerada moderna? E de Brumado, comparada a Euclides, se poderia dizer que fosse 

atrasada? Jogo aqui com essas perguntas retóricas apenas para ilustrar a plasticidade 

desses pares de categorias: parece-me mesmo que as aspas entre as quais elas apareciam 

eram a materialização gráfica das enormes ressalvas mentais que os pesquisadores norte-

americanos, vindos diretamente de Nova York para os rincões da Bahia, talvez fizessem 

para caracterizar como modernas cidades como Livramento de Brumado e Euclides da 

Cunha. A esse propósito, o caso da terceira zona escolhida – o Recôncavo – é mais curioso 

ainda: para contrastar com a comunidade atrasada escolhida, São Francisco do Conde, 

não havia “nenhuma povoação que [fosse] nitidamente ‘progressista’, nos arredores” – o 

que obrigou os pesquisadores a informar que escolheriam, aleatoriamente, a posteriori, 

“uma localidade em torno de uma usina moderna” para dar “a imagem da produção 

industrializada com todos os seus efeitos”441.  

Isso posto, não me parece impróprio enxergar, na dualidade 

modernidade/progresso x tradição/atraso que estruturava a Pesquisa Sobre a Vida Social 

                                                 
439 Provavelmente em referência aos seguidores do líder político-religioso Antonio Conselheiro. 
440 WAGLEY, AZEVEDO e COSTA PINTO, 1950, p. 16-17. 
441 Idem, p. 16. 
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na Bahia prestes a começar, o eco do discurso político hegemônico entre as elites baianas 

naquele momento. Afinal, tratava-se de um projeto governamental importante, gestado 

na segunda metade do governo de Octavio Mangabeira (1947-1951), cujo mote político, 

motor da união episódica de frações da política baiana até então antagônicas442, era 

justamente o discurso que prometia inserir na chamada modernidade capitalista uma 

Bahia retoricamente mergulhada nas trevas de um supostamente enigmático atraso. Nesse 

sentido, a ênfase no estudo de comunidades “atrasadas” – como se tal atraso pudesse ter 

explicações intrínsecas, ainda que mais bem visíveis no contraste com algum tipo de 

modernidade – reverberava uma espécie de fixação pela ideia de “superação do atraso” 

que circulava entre as elites baianas naquele momento. Fazia, portanto, todo sentido, do 

ponto de vista político, que tal atraso fosse algo digno de tornar-se objeto de um 

aparentemente sofisticado e pioneiro estudo científico norte-americano patrocinado pelo 

governo, uma vez que, na Bahia enxergada por Mangabeira, “reinava, de modo geral, 

uma atmosfera de desânimo e – o que talvez era pior – de conformação com o abandono, 

para não dizer com a decadência, uma grande, profunda descrença na ação do poder 

público”443, que dava ensejo ao conhecido “enigma bahiano”, mobilizado já no discurso 

de lançamento da campanha ao governo, em dezembro de 1946: 

Por que razão a Bahia, sendo, como é, considerada um dos Estados mais ricos, havendo 

até quem o suponha o mais rico, atenta a variedade, verdadeiramente admirável, de sua 

produção, é entretanto, em realidade, tão pobre, pois a verdade é que produz e rende, 

mesmo em comparação com outros Estados do nosso próprio Brasil, e guardadas as 

devidas proporções, relativamente tão pouco? Por que razão a Bahia progride tão 

lentamente, sendo mesmo possível demonstrar que, sob certos aspectos, tem regredido e 

regride?! Se nos dizem, a nós baianos, que somos donos de uma grande terra, cheia de 

riquezas, e todavia dela não tiramos, em resultados práticos, isto é, em nosso proveito, o 

que outros tiram das suas, às vezes em piores condições, será que somos, nós, baianos, 

indolentes ou incapazes? Não é essa, porém, a nossa fama. O baiano, ao contrário, é tido 

e havido como diligente e inteligente, se bem que corra, por outro lado, a versão de que 

os baianos dão mais e melhor de si quando fora da Bahia que na sua própria terra, o que 

aliás constitui mais um dos temas ou mistérios do enigma.444 

 

Ao acionar um “enigma” que a historiografia recente tem mostrado que tinha mais 

de retórico do que de propriamente enigmático, Mangabeira mobilizava, capitalizando a 

seu favor, uma sensação falsificada de atraso cultivada pela maior parte das elites baianas 

desde a abolição e ao longo de toda a Primeira República: o discurso em que a Bahia 

aparecia como uma “mãe paralítica no teatro das oligarquias” – expressão cunhada pelos 
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historiadores Antonio Luigi Negro e Jonas Brito445 – cuja representatividade e relevância 

nacionais estavam sempre aquém, ora do que haviam sido no passado imperial, ora de um 

acreditado potencial de pujança política e econômica no presente e no futuro, graças ao 

fratricídio entre as frações da elite política local. Negro e Brito problematizaram, em 

2013, essa renitente imagem de paralisia, concluindo que a Bahia não era nem tão incapaz 

de progredir economicamente, nem tão sub-representada politicamente quanto o senso 

comum e mesmo certa historiografia se acostumaram a naturalizar, possivelmente 

reverberando ecos do tal “enigma”. Explorando a hipótese de que “o saudosismo 

monarquista, entre os políticos baianos, fez a importância da Bahia parecer menor do que 

de fato era”, os autores apontam a opção das elites baianas pela tradição e pela oratória, 

em detrimento da assunção de uma mentalidade capitalista e modernizadora. Essa opção, 

segundo os autores, não se explicava por qualquer tipo de inaptidão dos baianos à 

modernização, haja vista os exemplos exitosos de iniciativa industrialista de personagens 

como Luis Tarquínio e Bernardo Martins Catharino e, principalmente, a iniciativa de 

Miguel Calmon, ministro da agricultura que enfrentou resistência dos próprios 

conterrâneos baianos ao tentar induzir a modernização da produção açucareira. O 

tradicionalismo das elites políticas baianas era, sim, a resultante de uma empedernida 

“desambição em industrializar o fabrico do açúcar” por parte dos senhores de engenho, 

que, com seu ethos “peculiar”, mantinham-se atavicamente “antimodernos em suas 

propriedades”, uma vez que não tinham “se recuperado da depressão em que 

mergulharam com o fim da escravatura”446.  

Nesse cenário, em que o “conservadorismo [das elites baianas] não [foi] sinônimo 

apenas de atraso ou fraqueza [, antes] esteio para conferir durabilidade histórica ao 

racismo, ao elitismo, a tradições católicas e familiares, patriarcais e anticomunistas”, 

Negro e Brito caracterizam Mangabeira como o “condottiere” – sob cuja guarda 

“acautelaram-se Pedro Calmon, Luiz Viana Filho e Wanderley Pinho”, herdeiros da 

açucarocracia – da resistência a Vargas, à frente do movimento que se denominou 

autonomista, cuja apoteose se daria justamente com sua eleição ao governo baiano. 

Ungido pelos segmentos mais representativos da política baiana após seu retorno do exílio 

nos Estados Unidos durante o Estado Novo, Mangabeira apostaria, portanto, em um 

discurso a um só tempo modernizador e tradicionalista. Era preciso, por um lado, dizia o 

governador, atrair a atenção da “iniciativa privada” e do “capital estrangeiro [que] parece 
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que ignora que existimos” – não por acaso, provavelmente, a brochura assinada por 

Wagley, Thales e Costa Pinto fora publicada “with english text”, com dedicatória ao 

Colloquium Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, realizado em Washington, em 

outubro de 1950. Por outro, era também preciso restaurar o “culto das nossas glórias”447 

– cujo exemplo icônico, entre muitos outros, seria o desfile comemorativo dos 400 anos 

de fundação de Salvador, em que, em meio à exaltação de momentos gloriosos da história 

baiana, Mangabeira aparece associado, em linha direta, com o fidalgo português Tomé de 

Souza, fundador da cidade.  

Em sua minuciosa narrativa sobre aquela festa promovida pelo governo, o 

historiador Alan Passos448 recupera uma imagem que utilizo aqui para introduzir a 

questão com que gostaria de encerrar este tópico: qual era o lugar da herança cultural 

africana e da população negra naquela noção de modernidade – e do atraso que lhe 

correspondia – americanófila, tradicionalista, plástica e politicamente instrumentalizada 

da gestão Mangabeira? 

Dividem o penúltimo carro [alegórico do desfile em praça pública] dois indivíduos que 

avultaram o cenário das letras e da política na segunda metade do XIX: o poeta Castro 

Alves e o jurista Ruy Barbosa. Ambos irmanados na ala da abolição como principais 

representantes da luta antiescravista no Brasil. Sem menosprezar a importância desses 

sujeitos, a cena emudece sobre a histórica presença dos escravizados em prol de suas 

próprias liberdades e se prestava a fazer encômios àqueles que Teodoro Sampaio chamou 

de representantes da “raça emancipadora”.449 

 

A herança cultural africana, no discurso autonomista do desfile, estava 

“condicionad[a] à temporalidade passada, relegad[a] ao esquecimento e em vias de 

desaparição com o passar do tempo”, como bem nota Passos, recorrendo à imagem da 

Bahia “museificada” proposta por Anadelia Romo450. A população negra, por sua vez, 

aparece como convidada de Mangabeira para  

uma grande festa cívica de significação nacional, em que tome parte todo o povo, à frente 

os moços que nele têm sua glória máxima, e lado a lado, na vanguarda, os negros, os 

descendentes da raça espoliada e proscrita que teve no seu verso, no seu gênio, o seu 

maior vingador, o maior vingador do seu martírio, e o mago, o precursor, o inspirador 

da sua redenção.451 

 

                                                 
447 MANGABEIRA, 1986, p. 36. 
448 PASSOS, 2016, p. 114. 
449 Idem, p. 106. 
450 ROMO, 2010. 
451 MANGABEIRA, 1986, p. 37. 
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O convite aparece logo no primeiro discurso da campanha de Mangabeira ao 

governo, em dezembro de 1946. Ao trecho em questão, seguiram-se “prolongados 

aplausos”, conforme destaca, entre parênteses, a edição comemorativa em que o discurso 

foi publicado. No entanto, se, por um lado, reconhece o “martírio” e a “espoliação” que 

haviam sido impostos, historicamente, aos africanos escravizados e seus descendentes, 

por outro, concretamente, Mangabeira nada propunha, com ênfase específica na questão 

racial, para mitigar as desigualdades e acelerar a inclusão dessa população na “democracia 

cristã” que tinha no horizonte. Talvez por isso, o negro apareça bem menos que (ou 

confundido com) o pobre no discurso do governador, para quem havia um “dever que 

pesa sobre a parte da nação porventura mais responsável, ou mais esclarecida” de  

fazer o possível e o impossível para que se leve por diante a emancipação dos escravos, 

libertando daquele outro cativeiro, não menos angustiado e deprimente, refiro-me ao 

cativeiro da doença, da subnutrição, da ignorância, da vicissitude e da miséria – a parte 

bem mais numerosa das populações brasileiras, só assim habilitadas a cooperar como 

fatores na construção e na preservação do país, só então grande, próspero e feliz.452 

 

Mangabeira convocava as classes dominantes a liderar um processo de inclusão 

social que, se não fosse conduzido pelos descendentes modernizadores das elites 

tradicionais, talvez viesse a ser feito pelos comunistas – razão do medo-pânico de Anísio 

Teixeira que observamos no item anterior deste capítulo. Tratava-se, em última instância, 

de convencer as classes dominantes a abandonar a melancolia da charrua parada por falta 

de braços negros453 e resolver de uma vez liderar o ingresso da Bahia na modernidade – 

modernidade esta, por sua vez, amorfa, mal definida em índices esparsos de progresso de 

feição norte-americana, como rodovias e ferrovias, comércio e alguma indústria, 

conforme pode-se depreender do projeto de pesquisas para cuja realização o Estado 

importara profissionais de Columbia. Na brochura daquele projeto, a questão racial 

aparecia tímida e muito lateralmente: há uma única menção ao assunto, no final da 

descrição de Salvador, que, por ter sido um “centro de produção de açúcar no passado”, 

tinha “uma numerosa população negra e mestiça e muitas sobrevivências africanas 

persist[iam] em seu modo de vida”454 – e aqui nota-se o apelo ao discurso museificante 

há pouco mencionado. De resto, convém notar também que, no pensamento acerca da 

questão educacional do secretário Anísio Teixeira, não havia lugar para uma reflexão 

mais detida sobre a questão racial: analisando o pensamento de Anísio sobre educação 

                                                 
452 MANGABEIRA, 1986, p. 82. 
453 Faço referência à metáfora utilizada por NEGRO e BRITO (2013). 
454 WAGLEY, AZEVEDO e COSTA PINTO, 1950, p. 11. 
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após seu regresso dos Estados Unidos, a historiadora Ana Cristina Matos Rocha observou 

que Anísio “naturalizava a segregação” racial norte-americana, “tomando-a como mais 

uma característica do sistema educacional estadunidense”455. 

Mas é em um surpreendente texto de Thales de Azevedo, publicado no jornal A 

Tarde de 31 de maio de 1947, que fica explícita a conexão entre a imagem do atraso 

baiano e a faceta racista das elites locais – feição que Mangabeira jamais poderia 

mobilizar claramente, e que o próprio Thales escamotearia em sua reflexão posterior 

sobre a questão racial baiana. O “pessimismo” e o “derrotismo”, a “lentidão” e o “atraso” 

que Thales, oportunamente ecoando um Mangabeira recém-eleito, acreditava 

acometerem a população baiana – com uma boa dose de “certa volúpia masoquista”, ele 

enfatizava – tinham como motivação de fundo o “ressentimento dos escravocratas 

destituídos”, que, com a abolição, haviam perdido “privilégios políticos, o poderio 

econômico, o prestígio intelectual e, além disso, suas veleidades de branquidade e 

superioridade racial”. Consequentemente, o “pessimismo” de “sociedades mestiçadas, 

cada vez mais mestiçadas como a nossa”, dizia Thales, voltava-se justamente “contra a 

raça de côr que as gerou”, para denunciar, em seguida, o preconceito dirigido pela classe 

dominante aos negros: 

a prova é que lavra entre nós, não confessado ou manifesto abertamente ao pesquisador 

estranho, mas notório aos que aqui vivem, o preconceito de que “a causa do nosso atraso 

é o preto”. Não porque se reconheça a miserável condição das nossas camadas populares 

constituídas, por acidente de uma esmagadora maioria de pretos, mas porque se atribui 

a estes uma incapacidade para o progresso.456 

  

Era, pois, “essa disposição de ânimo, exatamente entre os que detêm a direção 

social”, seguia Thales, a causa da “perpetua[ção] de distâncias intelectuais, morais e 

econômicas que, de fato, são um óbice ao progresso”. Por um lado, percebe-se, no texto, 

a consciência que Thales tinha acerca do papel que o racismo das elites, enquanto crença 

na “inferioridade ligada à herança biológica”, exercia na conformação desigual da 

estrutura social baiana – uma consciência que jamais voltaríamos a encontrar em sua obra 

de maneira tão clara. Por outro, fica também evidente que a mensagem tinha endereço 

certo: o coração partido de uma “classe dominante” em franco “desalento”, alvo de uma 

convocatória, ou mesmo de uma sacudidela aos “que creem nas possibilidades da Bahia” 

de “libertar[-se]” da “tirania” da crença na inferioridade racial – que, embora fundada no 

                                                 
455 ROCHA, 2016, p. 105. 
456 AZEVEDO. “Nosso pessimismo”, A TARDE, 31.mai.1947. 
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preconceito contra o negro, se voltava contra a própria elite branca, que afinal sabia ser 

biologicamente “mestiça”. E por aí Thales conclui, afirmando que “nenhum recurso de 

psicotécnica verbalista conseguirá vencer melhor o nosso pessimismo do que fazer o 

próprio povo participar, por seu trabalho diuturno, da luta pelas vantagens da civilização” 

– ou seja, da propalada modernidade –, reforçando o recado claro às elites baianas: já que 

não tem nenhuma deficiência de natureza racial, o povo baiano, sobretudo a população 

mais pobre (que, segundo Thales, era apenas “por acidente” formada por “uma 

esmagadora maioria de pretos”), era perfeitamente passível de inserção em um virtual 

sistema produtivo industrial capitalista, desde que razoavelmente educada, minimamente 

saudável e livre de moléstias sanitárias. Trocando em miúdos, a crença era que, da ralé 

baiana, era perfeitamente possível parir um proletariado industrial – bastava, para isso, 

que as classes proprietárias superassem o próprio racismo e assumissem seu presumido 

desígnio histórico de se transmutar numa burguesia propriamente dita.  

Malgrado o elitismo, trata-se de um argumento poderoso, que Thales, contudo, 

lamentavelmente, não voltaria a explorar, quanto menos a aprofundar, em suas futuras 

publicações acerca da temática racial. Nesse sentido, não deixa de ser impressionante que 

um intelectual capaz de produzir uma reflexão como essa a abandonasse tão rapidamente. 

Tão impressionante quanto compreensível: é de se imaginar quanta desavença entre seus 

pares – religiosos, políticos, intelectuais, confrades enfim nas redes de sociabilidade que 

frequentava – Thales teria granjeado se tivesse apostado no aprofundamento da tese de 

que as elites baianas, aquelas mesmas arraigadas ao “racismo, ao elitismo, a tradições 

católicas e familiares, patriarcais e anticomunistas” de que falam Negro e Brito457, eram 

as responsáveis últimas pela produção e reprodução do atraso do qual tanto gostavam de 

se lamuriar. Cristalizado um horizonte intelectual no qual a superação desse paradigma 

conservador não era uma possibilidade, bem mais rentável seria apostar justamente na 

tese que geraria Les élites...: a de que, dada a impertinência científica das crenças nas 

hierarquias raciais de fundo biológico, os preconceitos de raça, tomados por “bastante 

atenuados”, iriam inercialmente diluir-se, até desaparecer por completo, na Bahia, 

bastando apenas que passassem os anos. Embora capaz de esboçar-lhes a crítica, Thales 

seria incapaz de romper com o tradicionalismo das elites baianas, das quais, 

profundamente, se sentia parte: não por acaso, o título do artigo em A Tarde era na 

primeira pessoa do plural – “Nosso pessimismo”.458  

                                                 
457 NEGRO e BRITO, 2013. 
458AZEVEDO. “Nosso pessimismo”, A TARDE, 31.mai.1947, grifo meu. 
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3.3 Faroeste baiano 

 

Acertada a contratação do professor da Universidade Columbia Charles Wagley 

pela Secretaria de Saúde e Educação da Bahia para dirigir as “pesquisas e estudos do meio 

físico, social e econômico de comunidades típicas das várias regiões do Estado”, 

justificadas, no discurso oficial, pelo “interesse [do governo] de se aparelhar com os 

elementos informativos necessários ao planejamento do Sistema Estadual de Educação” 

459, Thales de Azevedo escreve ao antropólogo norte-americano, em 14 de julho de 1949, 

para “noticiar-lhe que [havia sido] encarregado da execução do acordo por parte da 

Secretaria de Educação, bem como coligir dados que sirvam de base para o trabalho de 

campo”. Naquela carta inaugural da extensa e longeva correspondência entre os dois, 

redigida em um tom formal que logo desapareceria, na qual Thales se colocava “ao (...) 

dispor” de Wagley para receber “suas sugestões de modo a preparar, do melhor modo 

possível, as bases do seu trabalho”, permite, de saída, sublinhar uma característica 

fundamental do desenho daquele programa de pesquisas: a inexistência de interesse 

específico na questão racial enquanto objeto de estudo, perceptível, naquele documento, 

na promessa de Thales de coligir “dados sobre demografia dos municípios bahianos, suas 

cidades, vilas, povoados e localidades” 460, sem qualquer menção ao tema das relações 

raciais. Enfatizar o silenciamento acerca da questão racial não apenas naquela carta, como 

em praticamente toda a documentação produzida nos interstícios do nascente convênio 

entre o Estado baiano e a universidade norte-americana, serve para obviar, de saída, um 

dado circunstancial essencial para a discussão que vimos travando nesta tese: foi sobre 

um escopo de objetivos científicos, e também ideológicos e políticos, em que a questão 

racial não aparecia senão de maneira marginal, que se acomodaria, a toque de caixa, a 

encomenda das pesquisas sobre relações raciais que a Unesco faria ao grupo de Columbia 

e a Thales em 1951, como vimos no primeiro capítulo. 

                                                 
459 AZEVEDO, “Exposição de motivos”, em 15.jun.1949. 
460 AZEVEDO, Carta de Thales a Wagley, em 14.jul.1949. 
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Figura 17 - Primeira carta de Thales de Azevedo a Charles Wagley, datada de 14 de julho de 1949. 
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Outro dado importante que a correspondência entre Wagley e Thales, e também 

entre outros atores envolvidos no processo de viabilização, implementação e condução 

do convênio Columbia-Bahia revela é a total autonomia acadêmica e administrativo-

financeira conferida a Charles Wagley, tanto pela universidade, quanto pelo governo 

baiano. Dito de uma forma mais direta, o que se percebe é que a palavra final era de 

Wagley – do que emerge a necessidade de indagarmos sobre a agenda intelectual e 

sobretudo político-ideológica que presidia a ação do antropólogo norte-americano no 

Brasil e, especificamente, na Bahia. A esse propósito, é preciso observar, de saída, que 

Wagley, para além do fato de ser casado com uma brasileira e já ter uma relação 

profissional com o Brasil cujo início remontava ao final dos anos 1930 e princípio dos 

1940, quando atuara na Amazônia no Serviço Especial de Saúde Pública – órgão 

resultante de uma parceria entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, “concebido, 

a princípio, como uma medida de guerra”461 – era, no final daquela década, um intelectual 

prestigiado e bastante bem situado no campo acadêmico norte-americano das ciências 

sociais. Ou seja: Wagley não era um antropólogo iniciante, ansioso por aceitar o convite 

do primeiro secretário estadual de educação brasileiro que lhe aparecesse.  

Em ascensão em Columbia, onde lecionava desde 1941, Wagley assinara, em 

1948, a brochura “Area Research and Training: a conference report on the study of world 

areas”, documento que sintetizava as reflexões da conferência nacional sobre o estudo 

das áreas do mundo, sediado em Columbia e patrocinado pelo Social Science Research 

Council daquela universidade, com recursos da Fundação Carnegie, realizado em 

novembro de 1947. Por estudos de área, entendia-se ali a empreitada de mapear, através 

de esforços científicos de caráter multidisciplinar, o máximo possível de regiões do globo 

fora dos Estados Unidos, dando prosseguimento a um movimento impulsionado durante 

a Segunda Guerra Mundial, quando, em face da “necessidade de pessoal treinado para a 

maior parte das áreas”462, dera-se início, naquele país, à criação de “programas especiais 

em várias áreas (...) nas universidades” e ao treinamento de “numerosos estudantes (...) 

na linguagem, na geografia, na cultura e no background econômico das áreas 

abrangidas”463. Na medida em que o texto avança, o leitor do documento assinado por 

Wagley percebe que o interesse último em jogo era o de revalorar e hegemonizar, no 

                                                 
461 WAGLEY, 1977, p. 13. 
462 “The war also showed the need for trained personnel for most foreign áreas” (WAGLEY, 1948, p. 1) 
463 “As a result special programs on various areas were established at universities, and numerous students 

were trained in the language, the geography, the culture, and the economic background of the areas 

concerned.” (Ibidem) 
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imediato pós-guerra, um campo de pesquisas tributário da maquinaria de guerra norte-

americana: se, no passado recente, “as necessidades dos tempos de guerra do nosso 

governo e das nossas forças armadas, no tocante às áreas estrangeiras e seus povos, de 

pessoal qualificado capacitado a lidar com povos cujas línguas e culturas são diferentes 

das nossas, [haviam sido] especialmente urgentes”464, após o término do conflito, quando 

“o entendimento internacional – não de inteligência militar – [eram] o [novo] objetivo”, 

o conhecimento a ser produzido sobre o mundo fora dos Estados Unidos poderia ser “mais 

profundo do que aquele que fora suficiente para propósitos militares”465. Assim, o texto 

de Wagley ancora-se na crença inequívoca no “papel de liderança no mundo que os 

Estados Unidos assumiram”, o que, consequentemente, tornava “obrigatório que 

desenvolvamos nossos recursos de ciência e bolsas de estudo para a condução pacífica 

das questões internacionais”466. Era precisamente aí onde Wagley enxergava um papel de 

proa reservado às ciências sociais, uma vez que os estudos de área deveriam ser, conforme 

ele propunha, “uma parte do estudo empírico da sociologia, antropologia, economia ou 

outras disciplinas das ciências sociais, das humanidades e das ciências naturais”467 – não 

sem eximir-se, sem qualquer constrangimento, do debate sobre uma eventual destinação 

do conhecimento produzido a finalidades militares: 

estudos de área não devem ser vistos como preparação militar para a guerra, e o fato de 

que algum conhecimento obtido por eles possa ser útil na guerra não é pertinente a essa 

discussão. Esse conhecimento é tão necessário para a cooperação entre povos de valores, 

ideologias e objetivos muito diversos, quanto é efetivo para a competição 

internacional.468 

 

Embora a atuação militar norte-americana ao redor do globo estivesse prestes a 

atravessar um grande ciclo de expansão, o esgarçado discurso de exploração e espoliação 

da era colonial, fundado no expansionismo militarista, parecia, se não fora de moda, 

insuficiente para dar lastro retórico à disputa por hegemonia política, econômica e 

ideológica que o contexto da Guerra Fria instaurava a partir segunda metade dos anos 

                                                 
464 “The wartime needs of our government and our armed forces for information regarding foreign areas 

and their people and for qualified personnel able to deal with people whose language and culture are 

different from our own were especially urgent." (WAGLEY, 1948, p. 8) 
465  “more profound than that which would suffice for military purposes” (Ibidem) 
466  "the role of leadership in world which the United States has assumed makes it obligatory that we develop 

our resources of science and scholarship for the peaceful conduct of international affairs." (Ibidem) 
467 “a part of the empirical study of sociology, anthropology, economics, or another of the disciplines of the 

social sciences, of the humanities, or of the natural sciences." (Idem, p. 9) 
468 “area studies are not to be regarded as military preparation for war, and the fact that some knowledge so 

gained can be useful in war is not pertinent to this discussion. Such knowledge is just as necessary for 

international cooperation between peoples of very diverse values, ideologies and objectives as it is for 

effective international competition.” (Idem, p. 8) 
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1940. Em um texto intitulado “The Brazilian Amazon: The Case of an Under-developed 

Area” (A Amazônia Brasileira: o caso de uma área sub-desenvolvida), que Wagley 

publica em uma coletânea de artigos sobre o Brasil editada em 1951 pela Vanderbilt 

University – cujo Instituto de Estudos Brasileiros fora um dos primeiros “programas de 

área” criados nos Estados Unidos no imediato pós-guerra – o antropólogo de Columbia 

atendia explicitamente à convocação do presidente Harry Truman, a quem parafraseava 

para exaltar o papel dos norte-americanos de “levar adiante um ‘robusto programa novo’ 

em que ‘o velho imperialismo – [fundado na] exploração visando o proveito estrangeiro 

– não [tinha] lugar”469.  

O programa governamental que Wagley celebrava – oferecendo seu próprio 

trabalho na Amazônia (aquele mesmo que daria origem à sua parte do livro “Race et class 

dans le Brésil Rural”, publicado pela Unesco) como exemplo a ser replicado – era o 

conhecido Ponto IV (Point Four), que em seu texto aparecia adjetivado como “such a 

formidable program” (um tão formidável programa), porquanto digno de demandar “a 

participação de inumeráveis especialistas de muitas áreas do conhecimento” de “muitos 

campos especializados”, entre os quais a antropologia, por ele apresentada como 

portadora de “uma importante contribuição a dar”470. Wagley demonstrava acreditar, de 

fato, que o Ponto IV fosse um programa benigno da política externa norte-americana, 

uma vez que, imbuído da tarefa de “prestar assistência técnica às áreas subdesenvolvidas 

do mundo”, tinha como meta “ajudar ‘os povos livres do mundo em seu próprio 

esforço’”471 de incrementar a produtividade de bens de primeira necessidade – uma 

empreitada em que a antropologia, com seu “foco tradicional (...) nas culturas 

estrangeiras”, tinha papel supostamente fundamental: “Por sua própria natureza, o 

Programa Ponto IV envolve a necessidade de lidar com formas de vida estrangeiras, uma 

vez que as grandes massas de pessoas vivendo nas áreas sem tecnologia da Ásia, África, 

Oceania e América Latina têm heranças culturais diferentes das nossas”472. Ou seja, 

propunha-se que a antropologia fornecesse uma espécie de chave de decifração cultural 

                                                 
469 “a ‘bold new program’ in which ‘the old imperialism – exploitation for foreign profit – has no place”. 

(WAGLEY, 1951, p. 9) 
470 “The realization of such a formidable program as Point Four must call upon the participation of 

innumerable specialists from many fields of knowledge. Among the many specialized fields which have an 

important contribution to make is Anthropology.” (Idem, p. 9) 
471 Aqui novamente Wagley cita o presidente dos Estados Unidos Harry Truman. 
472 By its very nature, the Point Four Program involves dealing with alien ways of life, since the great 

masses of people living in the non-technologically developed áreas of Asia, Africa, Oceania, and Latin 

America have cultural heritages diferente from our own. (Ibidem) 
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que se prestasse a ajudar a abrir caminho para a ação norte-americana – econômica, 

cultural, tecnológica – mundo afora. 

Aqui convém enfatizar que o Ponto IV, ao qual Wagley declarava-se alinhado, foi 

talvez a principal diretriz do chamado soft power da política externa norte-americana após 

a Segunda Guerra. Textualmente, a fundamentação do ato de cooperação internacional 

que definia as diretrizes gerais do Ponto IV, editado por Washington em julho de 1949, 

era tão simplória quanto retoricamente eficaz: dada uma presumida “incapacidade de 

escapar da irremissível pobreza”, acreditava-se que os “povos das áreas 

subdesenvolvidas” não conseguiam “concretizar nem mesmo as mais modestas 

aspirações humanas” – o que, “consequentemente”, os levava a “apelar a qualquer 

ideologia, ainda que suspeita, que contenha a promessa de aliviar sua miséria.”473  

O tom anticomunista vai emergindo desde a introdução do documento: o 

entendimento promovido pelo governo era de que os Estados Unidos, ao se implicarem 

no processo de alcance do “progresso material” das outras “nações livres”, iriam, para 

além do mero “impulso humanitário”, contribuir para o “avanço da causa da liberdade e 

democracia no mundo”, bem como “expandir o comércio mutuamente benéfico” e 

“ajudar a desenvolver entendimento internacional e boa vontade.”474 Assentada nessas 

bases, a política de cooperação internacional norte-americana deveria, assim, contar com 

recursos de “organizações filantrópicas privadas como a Fundação Rockefeller”; 

demandaria parcerias com “governos estáveis capazes de real liderança nos campos 

econômico e social”475; seria também viabilizada “através das Nações Unidas e suas 

agências” – inclua-se aí a Unesco – , sempre e “apenas em resposta a solicitações”476 

recebidas do estrangeiro, já que o que estava em jogo era “assistência cooperativa”, pois, 

segundo o discurso oficial, “de maneira alguma o programa [era] uma tentativa de forçar 

modos ou capitais americanos a outros povos”477. Devidamente depurado o tom bom-

mocista do documento, o discurso oficial no qual Wagley enxergava um papel central 

para a antropologia era francamente civilizatório: junto com a elevação de níveis 

sanitários e educacionais, pretendia-se acelerar a industrialização, intensificar a 

exploração mineral, modernizar sistemas de transporte e comunicação e desenvolver 

                                                 
473 GOVERNMENT OF THE USA, COMMITTE ON FOREIGN AFFARIRS OF THE HOUSE OF 

REPRESENTATIVES, 1949, p. 1. 
474 Idem, p. 2. 
475 “stable governments capable of real leadership in the economic and social fields” (Ibidem). 
476 “only in response to applications” (Ibidem). 
477 “In no sense is the program an attempt to force American ways or capital to other people” (Ibidem). 
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habilidades profissionais na população, tudo isso sem um prazo definido, afinal “o tempo 

necessário para atingir desenvolvimento econômico se mede em décadas, não em 

anos”478. De resto, aqui e ali, o texto do governo jactava-se de toda uma gama de benesses 

que os outros povos do mundo estavam supostamente destinados a experimentar no 

contato com os norte-americanos que fossem atuar em seus países: 

Ao trabalhar lado a lado com o pessoal dos Estados Unidos, outras nacionalidades terão 

a oportunidade de se familiarizar com o modo de vida americano e a maneira 

democrática de fazer as coisas. Além disso, a demonstração da vontade de ajudar deste 

país, somada à evidência visível de progresso deles, deverá aumentar a boa vontade dos 

povos recebedores em relação aos Estados Unidos e sua prontidão a apoiar políticas e 

ideais americanos. Em resumo, os vários benefícios do Ponto IV enfim convergem numa 

grande contribuição aos objetivos políticos dos Estados Unidos de construir uma ‘forte 

estrutura internacional de ordem e justiça.’”479 

 

A esta altura, já restarão evidentes os ecos do Ponto IV no projeto de pesquisas 

sociais que a Universidade Columbia e o governo da Bahia concordaram em desenvolver, 

nos termos que discutimos no item anterior deste capítulo. Mas a documentação 

examinada é pródiga ao fornecer evidências concretas de tais nexos, salvaguardando-me 

do risco de incorrer em algum exagero superinterpretativo. Em dezembro de 1949, 

Wagley, em busca de financiamento complementar ao já razoavelmente polpudo 

orçamento garantido pelo Estado da Bahia ao programa de pesquisas, escreve ao Comitê 

Interdepartamental de Cooperação Científica e Cultural (Interdepartamental Committee 

on Scientific and Cultural Cooperation, SCC, na sigla em inglês) – uma das agências 

federais norte-americanas de promoção de cooperação internacional voltada 

especificamente à América Latina – apresentando o projeto e suas muitas virtudes, quais 

sejam, o impacto esperado na modernização industrial de “backward áreas” baianas; a 

vantagem de aproveitar a experiência acumulada de Wagley no Brasil; e a verba já 

assegurada pelo governo baiano. Em janeiro de 1950, o antropólogo oferece o projeto de 

pesquisas na Bahia – ainda na versão original, que previa pesquisas apenas na região do 

vale do Rio São Francisco, incumbência posteriormente conferida a Donald Pierson – ao 

                                                 
478 “The timetable for the attainment of economic development ‘is measured in decades, not in years’” 

(GOVERNMENT OF THE USA, COMMITTE ON FOREIGN AFFARIRS OF THE HOUSE OF 

REPRESENTATIVES, 1949, p. 8) 
479 “By working side by side with United States personnel, other nationalities will have an opportunity to 

become acquainted with the American way of life and the democratic way of doing things. Furthermore, 

the demonstration of this country’s willingness to help, coupled with the visible evidence of their progress, 

should increase the good will of the recipiente peoples toward the United States and their readiness to suport 

American policies and ideals. In short, the various benefits of Point Four ultimately converge in a major 

contribution to the United States policy objectives of building a “stronger structure of international order 

and justice.” (Idem, p. 3-4) 
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Social Sciences Research Council da Universidade Columbia, enfatizando sua relação 

com o escopo do Ponto IV como elemento de convencimento:  

Se e quando o Ponto IV do presidente Truman se tornar realidade, um pedido de ajuda 

financeira e técnica dos Estados Unidos para esse programa deve certamente ser feito. 

(...) Esses estudos deverão ter implicações mais amplas na situação local uma vez que o 

problema da introdução de tecnologia e ideologia modernas nas sociedades ‘de folk’ não 

desenvolvidas tecnicamente é de crucial importância em muitas áreas do mundo. Espera-

se que o presente programa possa servir de ilustração ao potencial de contribuição da 

antropologia social aos programas de desenvolvimento que serão planejados no âmbito 

do Ponto IV.480  

 

Em que pese o fato de a maior parte do financiamento ao programa de pesquisas 

Columbia University-Estado da Bahia ter sido majoritariamente aportada pelo governo 

baiano, os recursos obtidos por Wagley junto ao Social Science Research Council de 

Columbia, ao Viking Fund e à Doherty Foundation – agências privadas que funcionavam 

como braços do governo norte-americano na implementação de ações orientadas pelo 

escopo do Ponto IV em todo o mundo481 – ratificam o enquadramento ideológico e 

político daquela ação conjunta entre a universidade norte-americana e o governo baiano. 

Convém notar que os 80 mil cruzeiros (ou 4 mil dólares) aportados pelas agências norte-

americanas foram gastos de forma majoritariamente endógena, já que foram empregados 

para pagar parte do trabalho de Wagley e dos três pesquisadores norte-americanos, 

Hutchinson, Zimmerman e Harris. Uma complementação do pagamento a Wagley, e mais 

todo o custeio local do programa – incluindo uma boa gratificação a Thales – correram 

por conta do aporte inicial de 200 mil cruzeiros (10 mil dólares) assegurado desde o 

primeiro momento pelo secretário Anísio Teixeira. O orçamento era gerido pela Fundação 

                                                 
480 “If, and when President Trumans's Fouth Point becomes a reality, a request for financial and technical 

aid from the United States for this program is almost certain to be made. (...) Such studies would have wider 

implications than the local situation since the problem of introducing modern technology and ideology to 

non-technically developed folk societies is one of crucial importance in many areas of the world. It is hoped 

that the present program might serve as an illustration of the potential contribution of social anthropology 

to development programs which are to be planned under Point Four.” (WAGLEY. Projeto enviado ao 

Council for Research in the Social Sciences, em 05.jan.1950) 
481 Sobre o papel das fundações na política externa norte-americana, ver PARMAR, 2014, p. 6: “As 

fundações desfrutaram de um relacionamento próximo com o estado americano mesmo que por vezes 

tenham se encontrado marginalizadas – particularmente durante os anos 1920 e início dos 1930. Apesar de 

seu caráter ‘privado’, a filantropia norte-americana enxerga a si mesma como direcionada ao “bem” 

público. Fundações filantrópicas serviram como um catalisador para poderosos movimentos de reforma – 

incluindo temperança, assistência social para os pobres, legislação de saúde e educação, contra corrupção 

na política, reforma educacional e programas de “americanização” para imigrantes.”(“The foundations 

enjoyed a close relationship with the American state even if there were times when they found themselves 

marginalied – particularly during the 1920s and early 1930s. Despite it “private” character, U.S. philantropy 

sees itself as directed at the “public” good. Philantropic foundations have served as a catalyst for powerful 

reform movements – including temperance, social assistance for the poor, health and safety legislation, 

against corruption in politics, educational reform, and “Americanization” programs for immigrants.”)  
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para o Desenvolvimento da Ciência na Bahia, cuja criação pelo secretário atendeu, entre 

outros interesses, à demanda de Wagley de que a gestão dos recursos do convênio pudesse 

driblar a burocracia do Estado: “Como vamos colocar o dinheiro à disposição? Seria de 

grande ajuda se o dinheiro pudesse ser colocado em um fundo Columbia-Estado da Bahia, 

de modo que pudéssemos escapar do protocolo governamental”482, perguntava Wagley a 

José Valadares, diretor do Museu do Estado da Bahia, em carta de maio de 1949, no início 

das tratativas que resultariam no convênio. Um ano e meio depois, em uma carta de 

setembro de 1950 a William Duncan Strong, chefe do departamento de antropologia de 

Columbia, Wagley expressava gratidão pelas bondades que o Estado da Bahia lhe fizera: 

O Estado da Bahia foi extremamente bom para nós. Eles adicionaram uns 50 mil 

cruzeiros (cerca de 2.000 dólares) ao nosso orçamento, uma vez que os preços 

aumentaram fantasticamente por aqui. Eles nos deram dois excelentes colaboradores – 

Luis Costa Pinto, um sociólogo do Rio, e Thales de Azevedo, um novato em antropologia 

da Bahia. Eles também nos providenciaram um escritório com vista para a baía (que nós 

raramente usamos) e, é claro, a nossa camionete Chevrolet equipada com um motorista. 

Eles têm grandes planos para publicação em português de nossos estudos. 483 

 

Mas nem tudo se resumia a dinheiro na relação que se buscava estabelecer entre 

brasileiros e norte-americanos: era recomendado aos agentes norte-americanos que 

procurassem estabelecer laços interpessoais de amizade com seus interlocutores 

estrangeiros. Indicativo disso é um relato ao Senado dos Estados Unidos, em 1952, de 

William Johnstone Jr., diretor do International  Information Administration (IIA, agência 

do Departamento de Estado responsável por gerir programas de intercâmbio educacional 

e serviços de informações no exterior) e ex-diretor do Office of Educational Exchange 

(OEX, órgão do Departamento de Estado encarregado de gerenciar ações de intercâmbio 

de pessoal na área educacional em mais de 80 países) sobre seus principais aprendizados 

ao longo de sete anos de trabalho à frente daquelas duas agências:  

Nós aprendemos que, em muitos países, o valor das relações pessoais de amizade entre 

americanos, sejam eles agentes públicos ou privados, com cidadãos do país pode 

produzir mútuo entendimento. Isso pode ajudar muito a criar confiança nos Estados 

Unidos, em suas políticas, seu povo e suas instituições.484 

                                                 
482 “How would the money be made available? It would be most helpful if it could be set up in a fund--

Columbia University-State of Bahia REsearch Project or something like that--so that we can escape 

government protocol.” (WAGLEY.Carta de Wagley a José Valadares, em 03.mai.1949) 
483 “The State of Bahia has been overly good to us. They added some cr.$50,000 (abour $2,000 bucks) to 

our budget since prices have gone up fantastically here. They gave us two excellent collaborators -- Luis 

Costa Pinto, a sociologist from Rio and Thales de Azevedo, a newcomer in anthropology from Bahia. They 

also provided us a wonderful office overlooking the bay (which we seldom use) and, of course, our 

Chevrolet station wagon equiped with a driver. They have great plans for publication in Portuguese of our 

studies.” (WAGLEY, Carta a Duncan Strong, em 15.set, 1950) 
484 “We have learned that, in most countries, the value of personal friendly relations between Americans, 

both officials and privte citizens, with the nationals of the country can be productive of mutual 
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Convém notar que Johnstone Jr., em 1949, tomara conhecimento da primeira 

versão da proposta de pesquisa de Wagley na Bahia – ainda estruturada em torno de seu 

foco inicial, na região do Vale do rio São Francisco –, que lhe fora encaminhada pelo 

SCC, com recomendação de patrocínio485. Além da importância das amizades, o homem 

à frente de todo um sistema de “definição de projetos e atividades que comp[unham] a 

informação total e o programa de intercâmbio educacional para cada país, e o pessoal, 

fundos e recursos requeridos”486, Johnstone Jr. relatava ter aprendido também que a 

atuação internacional de agentes norte-americanos requeria uma estratégia específica, 

adaptada às especificidades culturais de cada lugar; que o combate à propaganda 

comunista podia ser feito de “muitas maneiras novas”; e que era preciso contar com 

pessoal “habilidoso e treinado”. Por tudo isso, ele afirmava que havia, enfim, chegado a 

um melhor entendimento de qual era, de fato, a natureza do trabalho que ele e seus 

subordinados desenvolviam: 

É basicamente um trabalho político, de modo que esse programa é uma arma ou 

instrumento efetivo da política externa norte-americana. Em sua forma mais simples, o 

trabalho do programa é implantar um conjunto de ideias ou fatos na mente de uma 

pessoa. Quando isso é feito efetivamente, isso resulta em ação favorável ao objetivo da 

política externa norte-americana. Isso pode ajudar a unir as nações livres no caminho da 

paz.487 

 

Considerado esse contexto, e sem prejuízo dos laços de real afetividade que se 

forjaram entre Charles Wagley e Thales de Azevedo ao longo de aproximadamente 40 

anos de amizade, não se pode deixar de enfatizar o caráter estratégico que perpassava 

aquele relacionamento, sobretudo entre as décadas de 1950 e 1970. Nesse sentido, Thales 

certamente terá parecido a Wagley o amigo brasileiro ideal: era suficientemente 

intelectualizado para entender, discutir, contribuir com e executar demandas; era 

suficientemente cordial para não lhe criar problemas ou contradizê-lo; e suficientemente 

leal para mantê-lo informado, com riqueza de detalhes, sobre o andamento do trabalho na 

                                                 
understanding. It can do much to create confidence in the United States, its policies, its people, and its 

institutions.” (JOHNSTONE, 1953, p. 1027) 
485 Cfr. ROMMEL, Memorando de Rowena Rommel (SCC) a William Johnstone Jr. (OEX), em 

08.dez.1949. 
486 “In this document [Country Prospectus] are outlined the projects and activities which compose the total 

information and educational exchange program for each country, and the personnel, funds, and resources 

required.” (JOHNSTONE, 1953, p. 1026) 
487 “It is basically a political job, for this program is an effective arm or instrument of American foreign 

policy. In its simplest form, the job of this program is to implant a set of ideas or facts in the mind of a 

person. When this is done effectively, it results in action favorable to the achievement of American foreign 

policy. It can help to unite the free nations on the road to peace.” (Idem, p. 1027) 
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Bahia quando ele estivesse ausente. Ademais, tinha ligações com altos escalões do 

governo baiano sem ser um político de carreira; e, last but not least, era, como vimos no 

capítulo anterior, um resoluto anticomunista.  

Ficou a encargo de Thales, portanto, o gerenciamento de toda a execução do 

convênio Columbia-Estado da Bahia: foi ele quem providenciou a acolhida e a 

hospedagem dos pesquisadores norte-americanos em Salvador e nas cidades do interior 

em que fizeram trabalho de campo; as informações preliminares sobre o território e a 

população baianos, através de dados e de um ciclo de seminários de preparação; os 

pagamentos, remessas de dinheiro e a gestão financeira do trabalho; e o acompanhamento 

do andamento de cada um dos trabalhos de campo. Mais do que de confiança, o vínculo 

Figura 18 - Thales de Azevedo, em trabalho de campo, durante as pesquisas do convênio Columbia - 

Estado da Bahia (c.1950) - Marvin Harris Papers/NAA. 
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de amizade com Wagley estabeleceu-se rapidamente, de maneira que, ainda em 1950, 

após a primeira temporada de estadia de Wagley na Bahia, desaparece na correspondência 

o tom formal da carta de 1949 que escolhi para abrir este tópico. Logo veríamos Thales 

tratando Wagley por “Wagley amigo” e mesmo “seu Chuck”; cometendo uma aparente 

inconfidência machista sobre o corpo da assistente Josildeth Gomes, de quem, num post 

scriptum, diz que “já engordou 4 kilos”488; agradecendo pela gratificação recebida e 

informando que utilizaria o dinheiro para ampliar a casa489; contando-lhe do dilema em 

que se vira quando Ernesto Simões Filho, proprietário de A Tarde e então Ministro da 

Educação, convidara-lhe para ocupar um cargo no ministério, que ele não explicava não 

querer aceitar, para não ter que se mudar para o Rio de Janeiro com a mulher e os oito 

filhos, mas também para não ter que abandonar a parceria com Columbia490; dando notícia 

sobre os trâmites burocráticos para o recebimento do prêmio por “Povoamento da Cidade 

do Salvador”; pedindo-lhe preferência em relação a Costa Pinto para comprar-lhe um 

carro nos Estados Unidos com “os dólares do Métraux” (referência ao pagamento pelo 

livro publicado pela Unesco) e cobrando-lhe, ansiosamente, resposta sobre a viabilidade 

da operação; entre outras intimidades. Em um desses comentários, Thales deixa escapar 

a naturalidade com que via as vantagens do trabalho doméstico barato e abundante – 

sabidamente prestado, majoritariamente, por mão-de-obra negra – em Salvador. Wagley 

e sua esposa, Cecília, ficaram hospedados na casa dos Azevedo, haviam retornado a Nova 

York, e Thales encerrava a carta descontraída que lhes escrevera num sábado de carnaval, 

03 de fevereiro de 1951, com uma gozação ao amigo: 

Imagino a diferença que vocês sentiram ao chegarem a N.Y.: frio, neve, vida cara e, pior 

que tudo, o cancelamento do aumento do ordenado do prof. Wagley. É o diabo. E ainda 

por cima, voltar à nobre função de lavador de pratos. (...) D. Cecília também não deve 

ter gostado muito de voltar à cozinha. Mas a vida é assim: não há mal que sempre dure 

nem bem que nunca acabe.491 

 

Para além de trabalho e amenidades, a estadia baiana do grupo de pesquisadores 

norte-americanos teve seus momentos de anedota e rapsódia. Em uma carta a Wagley, 

Marvin Harris relata ao orientador o quanto tinha lutado para se controlar na festa de 

carnaval do carnaval do tradicional e elitizado Iate Clube da Bahia, graças ao convite 

conseguido pela esposa de Thales, Mariá, para a festa – que deixara o colega Ben 

                                                 
488 AZEVEDO. Carta a Wagley em 19.ago.1950. 
489 AZEVEDO. Carta a Wagley, em 03.fev.1951. 
490 Ibidem. 
491 Ibidem. 
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Zimmerman quase sem conseguir andar no dia seguinte492. Na mesma carta confessional, 

Harris conta ao chefe que vinha conseguindo resistir, brava e castamente, à insistência de 

Paixão – funcionário da Fundação para o Desenvolvimento da Ciência na Bahia – em lhe 

proporcionar momentos luxuriantes com “morenas” que poderiam, a qualquer tempo, lhe 

visitar em seu quarto na sede da Fundação: 

Paixão, aliás, aquele charmoso tipo tropical, adicionou outra interessante profissão à sua 

já formidável gama. É a cafetinagem. Ele está pondo meu superego em teste toda semana 

com tentadoras proposições envolvendo um grupo de morenas que ele ia trazer ao 

[endereço] Graça, 13 [sede da Fundação] por algumas horas, do qual eu poderia escolher 

uma por 50 cruzeiros. Você ficará aliviado em saber que minha consciência venceu, e 

que os sagrados quartos da Fundação continuam imaculados como sempre. 493 

 

Outra carta de Harris a Wagley, também confessional mas, dessa vez, um tanto 

mais séria e desesperada, revela um episódio tragicômico, de fazer inveja às melhores 

novelas radiofônicas da época. Na tediosa Monte Santo – um cenário que Wagley 

descreveu como “parecido com o Novo México”, um “real cowboy country”494 – Ben 

Zimmerman, bem mais atrevido do que o recatado Harris, tivera contatos de maior 

intimidade com Gisella Valadares, antropóloga formada em Columbia, casada com o 

professor da Universidade da Bahia e diretor do Museu do Estado da Bahia José 

Valadares – justamente o casal que mediara os primeiros contatos entre Wagley e Anísio 

Teixeira. Conforme o relato de Harris, a jovem senhora apressou-se em confessar o 

ocorrido ao marido, que, ato contínuo, revoltou-se contra o audaz rapaz norte-americano, 

expressando a Thales o desejo de lavar sua honra, conforme a conhecida cantilena local 

do macho traído. Harris conta que Thales tomou, então, as dores do colega, a despeito de 

suas tentativas de convencê-lo de que fora Ben o alvo da sedução de uma Gisella “de saco 

cheio com sua vida na Bahia”495, e não o contrário: “Eu expus a teoria de que foi Ben que 

foi seduzido e que ele foi usado por Gisella consciente ou inconscientemente para criar 

uma situação suficientemente drástica para que o consequente rompimento dela com o 

                                                 
492 “Mariá got Ben and I an invitation to the Iate Club where I managed to work myself in a more than 

passable event. Ben could hardly walk the next day” (HARRIS. Carta a Charles Wagley, em 10.fev.1951). 
493 “Paixão, by the way, that charming tropical type, has added another interesting profession to his already 

formidable array. It´s pimpering. He´s been putting my super-ego to the test all week with tantalyzing 

propositions involving a bevy of morenas which he was going to bring up to graça 13 after hours from 

which I could take my pick for Cr$ 50. You will be relieved to know that my conscience won out, and that 

the sacred halls of the Fundação remain as undefiled as ever.” (Ibidem) 
494 WAGLEY.Carta a Duncan Strong, em 15.set.1950. 
495 “Why should Gisella have confessed spontaniously and why did she so willingly abandon her children 

if she was not at the point where she was fed-up with her life here in Bahia and if she did not want the issue 

of a man she did not love?” (HARRIS. Carta de Marvin Harris a Charles Wagley, em 22.mar.1951). 
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marido fosse um resultado automático que não deixasse chance para indecisão.”496 Mas 

esse argumento engenhoso não convenceu a Thales, a quem Harris acusa, na carta, de 

moralismo e conservadorismo na condução do ocorrido:  

Thales, é claro, só podia pensar que José lhe disse, como todos sabiam, e como Gisella 

sempre disse, que até o momento em que Ben – o diabólico amante na surdina – apareceu 

em sua vida, tudo eram pêssegos e creme entre ele e sua esposa. Para Thales, havia-se 

cuspido na santidade da família, e ele estava tão aborrecido que não tinha dormido por 

uma semana. Anísio começou a elaborar a defesa que eu tinha oferecido, mas Thales não 

conseguiu ouvir – a questão moral era muito crucial para que ele pudesse se entreter com 

dúvidas ateísticas. Mariá o tinha aconselhado na noite anterior, e dela certamente não se 

podia esperar que tivesse nem a experiência nem a imaginação necessárias para colocar 

a culpa em um casamento infeliz e não no pobre idiota que inadvertidamente foi para a 

cama com uma carga de dinamite.497 

 

Sensível ao argumento de Harris, Anísio autoriza-o a viajar para Monte Santo 

para conversar com o colega, mas Harris, vítima de uma renitente disenteria, relata não 

ter reunido condições para fazer o deslocamento. Ele conta, a propósito, que chegara a ter 

um desmaio por causa do problema, e que fora socorrido no gabinete do governador 

Octavio Mangabeira (um índice, diga-se de passagem, da distinção que o governo baiano 

dispensava ao grupo de norte-americanos). Ainda segundo a carta – que, a partir de dado 

momento, deixa de ser escrita a caneta e passa a ser redigida a lápis, possivelmente um 

sinal da pressa que Harris tinha de enviá-la a Wagley –, Thales, firme na decisão de 

excomungar Zimmerman do programa de pesquisas, instrui Harris a encontrar com o até 

então desavisado Ben na casa de Rollie Poppino (historiador de Columbia que pesquisava 

em Feira de Santana, também no âmbito do convênio com o Estado da Bahia), para 

adverti-lo a esconder-se na Cidade Baixa caso tivesse de vir a Salvador, e sobretudo a 

ficar longe do gabinete da Fundação. “Thales temia que se Ben viesse a Salvador, ele 

(José Valadares) pudesse perder a cabeça e também que um de seus parentes pudesse 

caçá-lo e mata-lo.”498 Informado, Ben revolta-se com o que considera uma “atitude 

                                                 
496 “I advanced the theory that it was Ben who had been seduced and that he had been used by Gisella 

consciously or unconsciously to create a situation sufficiently drastic to make her ensuing break-up with 

her husband an automatic result which would leave no chance for indecision.” (HARRIS. Carta de Marvin 

Harris a Charles Wagley, em 22.mar.1951). 
497 “Thales, of course, could only think that José had told him, as everyone knew, and as Gisella always 

said, that up untill the moment that Ben - the fiendish backguard lover - had come into his life, all was 

peach and cream between him and his wife. For Thales, the sanctity of the family had been spit upon, and 

he was so upset that he didn't sleep for a week. Anisio began to elaborate the defense I had offered, but 

Thales couldn´t listen - the moral issue was too crucial for him to start entertaining any atheistic doubts. 

Mariá had coached hom on it the night before, and she certainly could not be expected to have either the 

experience or the imagination necessary to putting the blame on an unhappy marriage instead of on the poor 

sucker who unwittingly went to bed with a load of dynamite.” (Ibidem) 
498 “Thales was afraid that if Ben came to Salvador, he (Thales) would loose himself and also that one of 

the relatives might run into him and do him in.” (Ibidem) 
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patética de Thales” e pede a Harris que lhe informasse que viajaria a Fortaleza – quando, 

na verdade, decidira tornar ainda a Monte Santo, para finalizar sua pesquisa de campo. A 

dramática carta de Harris se encaminha para o final comunicando a Wagley que, após a 

partida de Zimmerman para Monte Santo, tivera a informação de que os violentos irmãos 

de José Valadares haviam decidido rumar para lá, para “colher evidências e remontar a 

história, preparando provavelmente uma ação judicial”499 – ou seja, o encontro que Thales 

tentava evitar se anunciava, e não havia como ter certeza de que Ben fosse receber a 

tempo o radiograma enviado por Harris alertando-lhe disso. A carta se encerra com uma 

impagável análise socioantropológica do adultério – uma reflexão astutamente 

corporativista e, em última instância, deveras machista sobre o imbróglio: 

Devo dizer que essa é a trepada mais comentada de que já soube – poderia-se pensar que 

a Rainha da Inglaterra foi estuprada. (...) Gisella, é claro, não calculou bem [o 

comportamento] de seu marido e da sociedade brasileira. Ela pensou que ele nunca 

tornaria o caso público, de modo que esperar que ele se sentasse quieto e lambesse suas 

feridas é uma monstruosa falha de entendimento das pessoas com quem ela vive há sete 

anos, sem falar do marido com quem ela vive. (...) Ben não pode ser culpado por não ser 

capaz de prever que ela fosse contar sobre ele, mas Gisella é culpada por não considerar 

que quando um brasileiro é insultado ou humilhado um pouquinho, ele vai até as últimas 

consequências. Ainda estou para conhecer o homem brasileiro de quem se possa esperar, 

sob qualquer circunstância, que minimize uma agressão a si intencionalmente 

infligida.500  

 

                                                 
499 “The Brothers, like José, think that Ben has already left the state and are only going to Monte Santo to 

gather evidence and piece the story together, preparatory probably to a court action.” (HARRIS, Carta de 

Marvin Harris a Charles Wagley, em 22.mar.1951) 
500 “I must say that this is the most talked about lay I have ever known - one could think the Queen of 

England had been raped. (...) Gisella of course, completely miscalculated her husband and Brazilian society. 

She thought that he would never make the affair public, though how she could expect him to sit quiet and 

leak his wounds is a monstruous failure to understand the people she had lived with for seven years, not to 

mention the husband she had lived with also. (...) Ben can't be blamed for not being able to predict that she 

would name him, but Gizella is as guilty as sin for not realizing that when a Brazilian's insulted or 

humiliated a little bit, he'd just as soon do it up right and go all the way. I have yet to meet the Brazilian 

man who could under any circumstances be expected to minimize an intentionally inflcited wound.” 

(HARRIS. Carta de Marvin Harris a Charles Wagley, em 22.mar.1951). 
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Encontramos alguma informação sobre o desfecho do episódio na 

correspondência entre Pierre Verger e Alfred Métraux – o que sinaliza que os 

acontecimentos ganharam alguma publicidade nos círculos sociais da elite baiana: 

“Houve incidentes infelizes. Valadares está na prisão. Ele tentou matar o infeliz Ben, que 

Figura 19 - Primeira página da carta de Marvin Harris a Charles Wagley, de março de 1951. 
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foi muito... compreensivo e compassivo com Gisella”, escreve um irônico Verger, em 

junho de 1951. Métraux responde assanhado: “Lamento não ter estado na Bahia quando 

aconteceu esse tumulto.” 501 Em carta a Wagley em 20 de maio de 1951 – não se sabe se 

antes ou depois do referido atentado –, Thales minimiza o episódio, não demonstrando 

sombra sequer do aborrecimento colérico relatado pela carta de Harris:  

Ben já está em Monte Santo, tendo escrito de lá uma carta a Anísio, em que percebo, 

pela completa ausência de qualquer referência a mim, enquanto manda pedir às moças 

para remeterem sua correspondência, que está aborrecido comigo! Não tenho nada contra 

ele e espero que se desfaça essa impressão. Aliás ontem eu havia telegrafado para Monte 

Santo, pedindo-lhe que mandasse suas notícias e avisando que remetera umas cartas 

chegadas aqui.502 

 

No mais, sabe-se que Zimmerman jamais concluiria sua tese de doutorado, 

embora a tenha retomado, por diversas vezes, ao longo da década de 1950. 

Se me permiti alongar um tanto no relato desse episódio, aparentemente exógeno 

em meio a todo um debate em torno das diretrizes do consórcio baiano-americano de 

pesquisas, é justamente porque a carta de Harris soa mesmo bastante disruptiva ao 

pesquisador que até então analisava um conjunto de papeis em que quase sempre se fala, 

em tom formal e sisudo, de coisas tão sérias quanto cooperação internacional, elevação 

de padrões educacionais, superação da miséria e do subdesenvolvimento, enfim, de 

modernização. É curioso flagrar os homens da intelligentsia daquele programa de 

pesquisas às voltas com questões humanas menores, por trás de cuja aparente banalidade 

revelam-se interpretações etnocêntricas, elitistas, machistas e conservadoras a presidir 

suas atitudes e reações. No que concerne a Thales, a correspondência nos permite 

observar a atuação de um intelectual que, outrora incomodado ante o iminente apelo de 

seu chefe baiano para que “despacha[sse] papel, manda[sse] lavar casa, manda[sse] 

mudar lâmpadas”, aceitava, de bom grado, exercer, para seu chefe norte-americano, uma 

função rigorosamente gerencial e burocrática, além de sujeita a incêndios provocados por 

acontecimentos novelescos como o que acabamos de observar. Ademais, em si, o 

episódio envolvendo Bem Zimmerman permite enxergar Thales em uma rara situação em 

que sua cordialidade habitual se mostra abalada, bem como ratifica seu perfil conservador 

e tradicionalista. 

                                                 
501 “Il y a eu de fâcheux incidents. Valladares est em prison. Il a voulu touer le malheureux Ben qui fut 

trop... compréhensif et compatissant pour Gizella.”(...)“Je regrette de ne pas avoir été à Bahia au moment 

de ce tumulte.” (MÉTRAUX e VERGER, 1994, p. 125; p. 128) 
502 AZEVEDO. Carta de Thales a Wagley em 15.mai.1951. 
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Para encerrar este já longo tópico, retomo a reflexão que o abre, em torno do 

modo como a questão racial seria alocada, atendendo ao pedido da Unesco, em uma 

agenda de pesquisas claramente comprometida com temas como cooperação 

internacional, industrialismo, educação formal, anticomunismo e desenvolvimentismo 

capitalista – uma agenda, portanto, em que o tema da raça aparecia sem nenhuma 

centralidade. Ciente dos limites desta tese, em que não me proponho a fazer uma 

discussão mais aprofundada do conjunto de trabalhos produzidos no âmbito do convênio 

Columbia University–Estado da Bahia, senão a observar as diretrizes daquele programa 

no que isso possa servir para mais bem circunscrever as reflexões de Thales de Azevedo 

sobre a questão racial, permito-me um comentário acerca do método dos estudos de 

comunidade, enquanto proposta de estudar “manifestações locais da cultura de uma 

região, nação ou área”503. O que a documentação analisada permite observar é a extrema 

plasticidade desse método: se, por um lado, o ideal seria convocar o maior número 

possível de especialistas de diferentes áreas do conhecimento, por outro, parecia não 

haver qualquer rigor em relação à quantidade mínima de profissionais capacitados, menos 

ainda às suas áreas de formação, trajetórias ou capacidades específicas. Desse modo, não 

é demais afirmar que praticamente qualquer tema, desde que desenvolvido por cientistas 

sociais, mesmo que não necessariamente especializados, podia caber ou mesmo dar 

ensejo a um “estudo de comunidade”, por trás de cuja modéstia etnográfica havia a imensa 

pretensão de dizer algo representativo sobre toda uma “área”. Assim, parece-me que o 

par estudos de área – estudos de comunidade, para além de um modo de produzir 

conhecimento, era, a rigor, um modo de garantir a presença de atores políticos norte-

americanos, científica, política e ideologicamente orientados, nas diversas áreas 

“subdesenvolvidas” do planeta. Os resultados específicos de cada trabalho variavam 

conforme as circunstâncias locais, as habilidades específicas dos pesquisadores (ou a falta 

delas), o volume de recursos e as condições de trabalho em campo, entre outros fatores 

mais ou menos supervenientes. 

É, portanto, tomando como ponto de partida a estratégica presença norte-

americana na Bahia que os trabalhos sobre raça da Unesco são bruscamente inseridos na 

agenda de pesquisas em curso – inclusive porque isso significava um aporte adicional de 

dinheiro, que aumentou a remuneração dos jovens pesquisadores em formação pós-

graduada, e também a de Wagley. A esse propósito, salta também aos olhos, na 

                                                 
503 WAGLEY, A project for regional analysis, S/D. 
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documentação encontrada no arquivo de Marvin Harris, no National Anthropological 

Archives em Washington, um conjunto de fotografias de rostos de cidadãos baianos de 

diversas cores de pele e traços fisionômicos, provavelmente providenciado por Thales de 

Azevedo504 e fornecido aos antropólogos em trabalho de campo – ou, se não a todos eles, 

seguramente a Marvin Harris – para serem apresentadas a seus interlocutores de pesquisa. 

Diante das imagens, pedia-se que respondessem a um questionário sobre percepção racial 

contendo cinco perguntas: “Você aceitaria ele (ou ela) para vizinha?”; “Você tomaria ele 

(ou ela) como amigo (a)?”; “Você o convidaria para jantar em sua casa?”; “Tendo um 

filho (uma filha) consentiria ele (ela) dançar com ela (ele)?”; “Você quereria ele (ou ela) 

para seu (ou sua) cunhado (a)?”. Em seguida, pedia-se ao respondente que arrumasse as 

fotografias em ordem de “atração física”; “riqueza que possa ter”; “capacidade para o 

trabalho”; “honestidade para dinheiro”; e “tipo mais religioso”. A partir desse método, 

buscava-se observar no interior baiano o mesmo que Wagley concluíra em seu trabalho 

sobre a Amazônia:  

classificações sociais não são correlacionadas com nenhum tipo racial ou físico em Itá 

[cidade amazônica onde Wagley atuou]. Assim como na maior parte do norte do Brasil, 

a discriminação racial é fraca mas não totalmente ausente. Há indivíduos de todos os 

tipos raciais em todas as classes sociais. (...) A classificação racial ainda tende a estar 

intimamente ligada ao tipo físico nas mentes do povo, um reflexo talvez de um tempo 

em que grupos raciais formaram grupos sociais distintos.505 

 

 Já discutimos, no primeiro capítulo, o quanto esse entendimento tem de 

etnocêntrico: assumir que a discriminação racial no Brasil fosse “fraca”, ainda que 

colocada a ressalva de que “não [fosse] totalmente ausente”, redundava na entronização 

de um certo tipo de preconceito racial – em especial, o vigente nos Estados Unidos – 

como “forte”, porquanto supostamente mais efetivo do que o brasileiro, recaindo em uma 

interpretação, em última instância, assimétrica do problema. Por outro lado, buscava-se 

enaltecer o modo como a questão racial se encaminhava no Brasil, como sendo mais 

positiva e auspiciosa do que nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Em suma, 

bem mais do que a maneira como pensavam os entrevistados, aquele tipo de interrogatório 

revelava muito do modo como pensavam os próprios pesquisadores. 

 

                                                 
504 Cfr. AZEVEDO. Carta a Wagley, em 03.fev, 1951. 
505 “These social classfications are not correlated with any racial or physical type in Itá. As in most of the 

northern Brazil, racial discrimination is weak but not totally absent. There are individuals of all racial types 

in all social classes. (...) Yet social rank tends to be closely tied to physical type in the minds of the people, 

a reflection perhaps of a time when racial groups actually formed distinct social groups.” (WAGLEY, 1951, 

p. 22) 
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Figura 20 - Cartões do questionário sobre percepção racial de Marvin Harris (1951), em tamanho 

miniaturizado. Os originais têm medidas equivalentes a aproximadamente meia página A4. 
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Figura 21 - Questionário de percepção racial de Marvin Harris (1951).  
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3.4 “Um país sem classes sociais” 

 

Mais do que a indicação à Unesco para realizar a pesquisa que resultaria na 

publicação de Les élites..., como vimos no primeiro capítulo desta tese, a parceria com 

Charles Wagley na Bahia abriria a Thales de Azevedo as portas dos Estados Unidos. Em 

outubro de 1952, a convite de Wagley506, Thales iniciava sua primeira visita à América 

do Norte, um périplo que incluiu cidades como Nova York, Washington, Boston, Chicago 

e Los Angeles “a fim de realizar (...) estudos e observações sobre assuntos de 

Educação”507, ao longo de seis meses, mantendo seus vencimentos pela UFBA. Naquela 

primeira estadia, Thales não ministraria cursos ou conduziria nenhuma pesquisa 

específica, apenas participaria de seminários e conheceria e se faria conhecer por 

intelectuais de prestígio no campo norte-americano das ciências sociais, como Manuel 

Cardozo, Carl Whiters, Ralph Linton e Benjamin Paul, bem como aproveitaria para 

reencontrar antigos conhecidos, como Melville Herskovits, Alceu Amoroso Lima e Ruth 

Landes508, além, evidentemente, do amigo Wagley e seus orientandos retornados da Bahia 

Marvin Harris e Bill Hutchinson. 

Nos artigos que envia ao jornal A Tarde ao longo daquele semestre, Thales não 

esconde o olhar de enlevo que dirigia à sociedade norte-americana, que de imediato lhe 

pareceu, confirmando-lhe as expectativas, um modelo de modernização a ser francamente 

perseguido pelo Brasil, e principalmente pela Bahia. Entre surpreso e encantado, Thales 

conta aos leitores baianos do jornal que caminhara por Nova York “sem a sensação de 

esmagamento que deveriam dar os arranha-céus da ponta de Manhattan”, porque afinal 

“os relvados, o denso arvoredo e as lindas construções de Staten Island e de Brooklyn 

desfazem a tempo qualquer receio, de tal modo que ao nos aproximarmos da cidade 

propriamente dita experimenta-se mais admiração e encanto do que ansiedade”. Seu olhar 

enfatizava uma arrebatadora impressão de ordem no enorme fluxo de pessoas pela cidade, 

desmanchava-se em elogios a uma “gente [que] não se acotovela, não empurra os 

                                                 
506 AZEVEDO, “Thales de Azevedo: desaparece o último dos antropólogos brasileiros de formação médica 

(entrevista a Marcos Chor Maio)”, 1996 p. 169. 
507 UFBA. Certidão contendo histórico funcional de Thales de Azevedo, de 12.nov.1959. 
508 Desses todos, a única pessoa a quem Thales se refere com algum menosprezo é Ruth Landes. Em uma 

crônica enviada ao jornal A Tarde, ele afirma que assistiu a um seminário da “antropologista Ruth Landes, 

que bem conhece a vida das pessoas de côr na Bahia a cujo respeito escreveu dois artigos para revistas 

especializadas e um livro, de discutível mérito científico, mas que vale ao menos como uma crônica de seus 

contatos com meios afro-bahianos.” (AZEVEDO. “Brancos e Pretos”, A TARDE, 05.dez.1952) A crítica 

ecoava o tratamento depreciativo e misógino que intelectuais da época, como Arthur Ramos e Melville 

Herskovits, dispensaram ao trabalho de Landes (cfr. GUIMARÃES, 2004). 



192 

 

vizinhos, não caminha atropeladamente como pareceria natural numa cidade de tantos 

milhões de habitantes. É surpreendente a disciplina, a ordem, a serenidade relativa, 

sobretudo a total ausência de confusão que reina naquela babel dos tempos modernos.”509 

A capital Washington, que adjetivaria como “uma espécie de Paris do nosso 

continente”510, pareceu-lhe “como que aristocracia, ao modo americano, muito limpa, 

muito ampla, muito alegre e linda, duma grande beleza urbana e arquitetural”, porque 

afinal fora “construída e mantida com o mais fino gosto, um gosto civilizado e, bem podia 

dizer, fidalgo, sem deixar de ser autenticamente democrático porque à serviço de todos”. 

A ênfase, em suma, daquelas primeiras “Impressões de Viagem” escritas após apenas oito 

dias nos Estados Unidos, dois deles em Nova York e cinco em Washington, era a 

exaltação das maravilhas da vida urbana sob o capitalismo, em tom de exortação à 

superação do atraso brasileiro que lhe prefigurava o olhar: “Ninguém me dirá que exagero 

afirmando que a vida nestas metrópoles é dura porque exige esforço, disciplina, respeito 

aos direitos de todos, mas que não é brutal, incômoda e desagradável como a supõe muita 

gente entre nós. Não será isenta de males, mas é, com toda certeza, muito mais humana 

do que ordinariamente imagina o brasileiro.”511 

Em um desses artigos, intitulado “Brancos e Pretos”, publicado em 05 de 

dezembro de 1952, Thales procura refletir sobre a questão racial nos Estados Unidos a 

partir do que vira com seu autodefinido “olho clínico de antropologista”512, revelando ter-

se surpreendido positivamente com a maneira como o problema lhe parecia encaminhado 

naquele país. Thales iniciava o artigo afirmando que “uma das maiores curiosidades do 

brasileiro que vem aos Estados Unidos é o problema das relações entre os brancos e as 

pessoas de cor”, sublinhando, mais adiante, seu próprio interesse pelo tema: “vim para os 

Estados Unidos com essa curiosidade, especialmente porque acabara de escrever sobre 

certas facetas do mesmo problema no Brasil”, numa clara referência à monografia que 

enviara à Unesco meses antes, ora no prelo em Paris, e não sem apor, como uma espécie 

de petição de princípio, o argumento pétreo freyriano que acabara de defender naquele 

trabalho, sob as bênçãos de Wagley e Métraux: o de que, no Brasil, “graças a 

                                                 
509 Thales usara a expressão na crônica Impressões de viagem, em A TARDE, 20.out.1952. 
510 AZEVEDO. “Washington, a capital”, A Tarde, 29.out.1952. 
511 AZEVEDO. “Impressões de viagem”, A TARDE, 20.out.1952. 
512 Thales utilizara a expressão a fim de qualificar sua percepção, reflexões e generalizações sobre os 

Estados Unidos, após apenas oito dias de estadia no país. (Ibidem) 
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circunstâncias históricas e à concepção católica das relações humanas, a situação [da 

questão racial] é realmente muito boa, conquanto possa ainda e deva melhorar”513.  

Nesse sentido, mesmo quem prefira poupar o antropólogo baiano da crítica 

metodológica – dado o fato de ele ter escrito um livro inteiro assentado na afirmação da 

suposta superioridade do quadro das relações raciais na Bahia ante a situação nos Estados 

Unidos, sem porém jamais ter estado no país alvo da comparação – haverá de supor o 

embaraço intelectual em que Thales deverá ter-se visto ao fazer a “confissão” ao leitor 

baiano, e talvez a si mesmo, de que suas “impressões sobre os pretos americanos foram 

(...) de agradável surpresa”: 

Confesso que as minhas impressões sobre os pretos americanos foram, até certo ponto, 

de agradável surpresa. Em Nova York, em Washington, Chicago e Boston a gente de côr 

revela sua prosperidade no trajar, nas maneiras, no ar de bem-estar e despreocupação 

com que anda pelas ruas, toma lugar indiscriminadamente nos veículos, compra nos 

grandes magazins, serve-se nos mercados e nas cafeterias ou conversa com quaisquer 

pessoas, mesmo brancas. As moças pretas vestem-se com o mesmo apuro e seguem as 

mais louras, caminhando pelas avenidas dessas grandes cidades com segurança, rindo, 

conversando em voz alta, não raro em companhia de pessoas do mais desenganado tipo 

europóide. Nos famosos estabelecimentos comerciais, em que tudo se acha, desde a 

comida à roupa e à joia mais finas, tenho visto homens e mulheres de cor atendidos com 

solicitude, e, o que merece observado pelos que conhecem a Bahia, ocupando lugares de 

vendedores nos balcões das secções mais chics, em que uma freguezia exigente e por 

vezes muito granfina faz as suas compras de perfumes, de moda, de joias.514 

 

Se me ocorre a imagem de embaraço, é porque enxergo, nessa percepção 

finalmente empírica de Thales sobre os Estados Unidos, duas potenciais contradições em 

relação à argumentação que ele mesmo acabara de defender no manuscrito que enviara à 

Unesco. A primeira, e mais evidente, é a impressão de que, talvez, as relações raciais na 

Bahia não fossem tão modelares quanto ele sustentara, haja vista a sutil referência ao 

comércio baiano quanto ao fato de negros e negras ocuparem “lugares de vendedores nos 

balcões das secções mais chics”, algo que, pelo simples fato de chamar a atenção de 

Thales, seria já revelador do quanto aquele tipo de cena não ocorria em sua própria terra. 

A segunda é a impressão de que a industrialização e a urbanização aceleradas, cuja 

chegada à Bahia Thales tanto temia que pudessem, no futuro, acarretar em acirramento 

dos conflitos raciais – sempre como insígnia de conflitos entendidos como 

verdadeiramente de classe –, não só, aparentemente, não estimulara, em Nova York, 

aqueles receados conflitos, como fomentara a emersão social de uma classe média negra, 

razoavelmente inserida no mercado de trabalho e na esfera do consumo, bem como altiva 

                                                 
513 AZEVEDO. “Brancos e Pretos”, A TARDE, 05.dez.1952. 
514 Ibidem. 
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e suficientemente instruída e instrumentalizada para a vida urbana, capaz de comportar-

se de maneira semelhante e mesmo de conversar com “quaisquer pessoas, mesmo 

brancas”. E sendo assim, a influência cultural norte-americana no Brasil, segundo Thales, 

não deveria ser necessariamente vista como sinônimo de agravamento do racismo:  

Mais de uma pessoa pensa no Brasil, e algumas já têm escrito sobre essa impressão, que 

a situação parece tender a um agravamento entre nós sob a influência dos americanos. 

Seria preciso verificar até que ponto o perigo existe e em que medida é atribuível a tais 

ou quais influências. O certo é que ninguém poderá justificar, em nosso país, de mudar 

suas atitudes para com os brasileiros de origem africana a pretexto de imitar ou de 

agradar a americanos, porque só os mais retrógrados destes persistem em seus 

preconceitos arianistas. 

 

Conquanto sua percepção se circunscrevesse à situação que pudera observar em 

capitais do nordeste dos Estados Unidos, onde não havia a segregação racial legal, nem 

eram tão corriqueiras situações episódicas de enfrentamento racial mais flagrantemente 

violentas, como as que aconteciam em estados do sul, Thales afirmava que, ainda que 

aquela aparente harmonia racial pudesse talvez servir apenas para “encobrir a 

discriminação nos bairros de residência, nas escolas e universidades, até em certas 

igrejas” – que “sem dúvida (...) existe, especialmente no ‘velho sul’” – era preciso 

“salientar quanto tem melhorado a situação dos chamados ‘negros’ em todo o país.” Em 

suma, o leitor flagra ali um Thales confuso entre a exaltação do que lhe parecia uma vida 

bastante boa, ou em acelerado processo de melhoria, dos negros nos Estados Unidos, e o 

dogma, vigente no senso comum e hegemônico nos círculos intelectualizados, de que o 

Brasil era o modelo a ser seguido pelo mundo em termos de relações raciais. De maneira 

que, enquanto as páginas de seu livro eram impressas em Paris, de Nova York, Thales 

não via outra alternativa senão ressalvar – contradizendo o que viam seus olhos de 

antropólogo, para manter-se em harmonia com os cânones do campo – que “boa não é, 

sem dúvida, a situação inter-racial nos Estados Unidos se a comparamos, por exemplo, 

com o Brasil, mas [v]ai melhorando sensivelmente no melhor rumo” 515. Se bem que não 

pudesse prever o agravamento da tensão racial nos Estados Unidos ao longo dos anos 

1950 e 1960, que resultaria em um banho de sangue que tiraria a vida de um sem número 

de personagens que se envolveram na luta antirracista por direitos civis, como Malcolm 

X, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy e outros tantos, é preciso dizer que Thales 

errava, fragorosamente, tanto na percepção, quanto na interpretação que fazia da 

sociedade norte-americana no tocante à questão racial. 

                                                 
515 AZEVEDO. “Brancos e Pretos”, A TARDE, 05.dez.1952. 
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Errava certamente porque aderia, apressado e sem elaborar a devida crítica 

intelectual, à agenda de atuação externa norte-americana, como vimos nos itens anteriores 

deste capítulo. Nesse sentido, é preciso observar que, se tal agenda preconizava, em sua 

faceta negativa, esforços para defender o modo de vida norte-americano ante um suposto 

avanço comunista, sua faceta positiva girava em torno de advogar e, sempre que oportuno, 

implementar ações práticas de fomento à formação de classes médias urbanas mundo 

afora, sobretudo em locais onde a pobreza fosse mais acentuada. Assim, a surpresa de 

Thales ao ver, nas grandes cidades do norte dos Estados Unidos, uma população negra 

razoavelmente mais empoderada do que a que estava acostumado a ver na Bahia, decorria 

justamente de sua condição original de classe e de cor: o que ele estranhava, 

profundamente, era ver negros participando da classe média, com poder de consumo e 

ocupando postos de trabalho que, na Bahia, só eram ocupados e exercidos por pessoas 

consideradas brancas, salvo o baixíssimo percentual de exceções negras que ele reportara 

em Les élites..., como vimos no primeiro capítulo. O fato de a altivez dos negros norte-

americanos ter impressionado Thales parece-me, assim, revelador do que seu olhar de 

branco da Bahia, lapidado no seio da melhor elite baiana, estava socialmente treinado 

para encontrar: negros em posição de subalternidade (no tocante à classe, mas, 

principalmente, no tocante ao status) – como parte de uma expectativa que certamente 

dizia mais da percepção racializada cultivada pelas elites baianas do que do 

comportamento social, de fato, da população negra da Bahia. 

De resto, essa articulação entre o elitismo baiano e a agenda ideológica norte-

americana dava ensejo a todo tipo de ficção sociológica. Em janeiro de 1953, Thales 

publicava em A Tarde o artigo “O regimen sócio-econômico norte-americano”, em que 

propunha ao leitor baiano uma interpretação edulcorada do capitalismo nos Estados 

Unidos: “o capitalismo norte-americano continua a ser realmente capitalismo pela 

dualidade ‘capital-trabalho’ mas há muito distanciou-se daquilo a que, com justificado 

horror, chamava-se antigamente de capitalismo individualista e liberal”. Exaltando 

conquistas de direitos sociais que, ele enfatizava, eram em boa medida fruto do 

intervencionismo estatal dos anos Roosevelt, o antropólogo baiano afirmava que, ainda 

que parte delas pudesse se fragilizar com a ascensão do republicano Eisenhower à 

presidência, em 1953, “o regimen americano realizou, realmente, uma ordem mais 

proxima dum ideal da equidade e de justiça do que a de qualquer dos regimens 

conhecidos”. Na América, segundo Thales, valorizava-se o trabalho, os salários e a 

produção aumentavam, a distribuição da riqueza crescia e a participação dos mais ricos 
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na economia caía, a seguridade social se universalizava, condições de higiene e segurança 

se espraiavam, e a prosperidade, enfim, imperava. Thales dizia: 

Existe pobreza, existem favelas, existem mendigos e desajustados, mas representam uma 

fração tão reduzida da população que não chegam, enquanto números nas estatísticas, a 

afetar o quadro geral de bem-estar, ao contrário de muitos outros países em que há uma 

enorme classe miserável e uma numerosa pobreza nas piores condições de vida.  

 

Para, logo a seguir, afirmar que  

Outro aspecto interessante é não existir, em termos gerais, nem classes sociais nem 

oposição entre a classe trabalhadora e os capitalistas. Este último é um outro dado 

significativo da situação norte-americana de luta de classes ou coisa que se lhe 

assemelhe: ao contrário, o trabalhador entende que a sua colaboração para a prosperidade 

da empresa é um elemento de progresso e prosperidade para si mesmo.516 

 

Imbuído de um cristalino anticomunismo católico, Thales concluía o texto 

afirmando que os Estados Unidos eram, dada a impossibilidade da existência de um 

quimérico paraíso terrenal, o que de mais próximo disso podia haver no mundo: 

Muito estúpido seria quem acreditasse que aqui ou em qualquer parte da terra pudesse 

existir um paraíso, mas não há como negar que nestas terras americanas a ordem sócio-

econômica, sem prometer o que prometem certas utopias e certas demagogias muito 

conhecidas, satisfaz muito melhor as necessidades econômicas do homem. Não quer isto 

dizer que não tenha defeitos e que não esteja sob sérias ameaças e perplexidades este 

regimen.517 

 

Não se pode dizer que aquela interpretação de ausência de classes sociais – 

tradução da apologia católica à capacidade do capitalismo de produzir igualdade social, 

uma marca do pensamento social de Thales de Azevedo, como vimos no capítulo anterior 

– fosse, meramente, consequência do encantamento de um primeiro contato com os 

Estados Unidos. Bem antes de visitar aquele país, em 1947, Thales já revelava suas 

simpatias pelo modo de vida norte-americano ao afirmar aos leitores de A Tarde que, a 

fim de que “nossa apregoada americanização” fosse “tanto mais feliz”, era preciso saber 

“escolher entre o que há de saudável e o que há de falso e não-americano em tudo que 

nos vem dos Estados Unidos”518. Bem depois daquela primeira visita, em 1960, já em sua 

segunda estadia no país – dessa vez convidado pela Universidade de Wisconsin a 

ministrar cursos sobre situação racial e mudanças sociais no Brasil, por novos seis meses 

–, Thales voltava a escrever sobre o assunto para o público de A Tarde: “nos E. Unidos 

                                                 
516 AZEVEDO. “O regimen sócio-econômico norte-americano”, 13.jan.1953. 
517 Ibidem. 
518 AZEVEDO. “Uma interpretação da Bahia”, A TARDE, 04.ago.1947. 
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pode-se dizer que toda a população é de classe média, porque desfruta de rendimentos e 

pode obter as comodidades equivalentes aos daquele estrato. Além disto, por força da lei 

e sobretudo da tradição, há uma igualdade política e social generalizada”, repisava. À 

guisa de exemplo, afirmava que, naquele país, empregadas domésticas eram privilégio de 

milionários; que abundava a pequena propriedade rural produtiva; e que “muitos meninos 

de ‘boa família’ ganha[va]m seus níqueis entregando jornais sem perderem sua posição 

social”, porque afinal “ser membro dessa mediania é mesmo um ideal e um valor, 

prezados e cultivados por todos, até pelos ricos, pelos magnatas, pelos altos políticos que 

se candidatam aos postos de relevo: estes gostam de dizer que são ‘gente média’ como 

todos os americanos”519. O título do artigo era seu corolário: “Um país sem classes 

sociais”. O interesse aqui é menos escrutinar, do ponto de vista teórico, a 

contraditoriedade da argumentação de Thales – que nega existência de classes sociais, 

para em seguida reafirmar-lhes a realidade ao defender as virtudes da mobilidade social 

através do trabalho, ao naturalizar que houvesse milionários com privilégios, ao deixar 

de considerar quão estrutural e racializada pudesse ser a pobreza que ele mesmo 

reconhecia existir – , e mais enfatizar o tom ideológico, senão propagandístico, do 

discurso que o antropólogo baiano dirigia ao público leitor do jornal A Tarde, voltado às 

elites e à classes médias baianas. 

Nesse sentido, a partir do final da década de 1960, pode-se verificar, na 

documentação encontrada, indícios de um ajuste de rota do soft power norte-americano, 

em cuja órbita Thales aparece bastante bem posicionado. Em fevereiro de 1959, pouco 

mais de um mês apenas após a ascensão de Fidel Castro e do regime socialista em Cuba, 

a Fundação Ford encomenda a Charles Wagley e Marvin Harris um “Backgound report 

on Brazil”, que, por fim, consistiu em mais de 200 páginas dando conta da situação 

demográfica, cultural, racial, política, religiosa e educacional no país. No apêndice do 

documento, os autores traçam breves perfis de 44 intelectuais brasileiros ou brasilianistas, 

entre os quais Thales de Azevedo, um dos mais bem avaliados: 

muito distinto mas muito humilde; pode-se visitar a Bahia e talvez não encontrá-lo. Ele 

é muito sólido e digno de confiança. Foi o representante do Estado da Bahia no projeto 

de pesquisa realizado junto com a Universidade de Columbia em 1950-51. É talvez o 

único cientista social atualizado na Bahia.520 

                                                 
519 AZEVEDO. “Um país sem classes sociais”, A TARDE, 02.ago.1960. 
520 “very distinguished but very humble; you might visit Bahia and not meet him. He is very sound and 

trust-worthy. He was the representative of the State of Bahia in the research project carried out with 

Columbia University in 1950-51. He is perhaps the only up-to-date social scientist in Bahia.” (WAGLEY 

e HARRIS. “A Background Report on Brazil (Relatório produzido para a Ford Foundation)”, Abril de 1959, 

p. 14 - apêndice B. 
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Wagley e Harris confessam ter escrito o relatório com “uma certa urgência” – 

“para sermos bem francos, com bastante pressa e sob o estresse de nossas atividades 

regulares na Universidade [Columbia] durante os meses de fevereiro e março de 1959”521 

– e não “resistem à tentação de expressar”522 um ponto de vista pessoal acerca dos usos 

possíveis que a Fundação Ford poderia fazer daquele documento: 

Temos apenas uma parca ideia do que a Fundação Ford pretende atingir no Brasil. 

Portanto, esse relatório foi direcionado a prover informação que pode ser útil à 

formulação de um programa em vários campos possíveis – educação, desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento rural, administração pública e outros do tipo. (...) A nós 

parece que um lugar crucial para se intervir no sistema social do Brasil é o campo da 

educação.523 

 

Para Wagley e Harris, nenhuma fundação tinha poder para “fazer muita 

diferença na vida brasileira”, pois “não [era] capaz de encontrar e explorar petróleo”, nem 

podia “dividir e explorar racionalmente a terra para produzir mais comida”; mas “podia, 

entretanto, ser útil em várias fases do processo de treinamento de pessoas”. Se não tinha 

poder para mudar radicalmente a situação da educação nos níveis elementar, secundário 

ou mesmo universitário, a fundação poderia “cooperar em muitos pontos estratégicos com 

as instituições existentes e as agências do Brasil para ajudar a iniciar mudanças na 

estrutura educacional”524. O alvo das ações da Fundação Ford, e das fundações norte-

americanas como um todo, no entendimento dos autores do relatório, deveria ser mais 

ambicioso e estratégico: deixar de lado a “tentativa de promover mudanças em níveis 

basilares em milhares de comunidades locais”, e buscar “influenciar e ter uma mão na 

formação ‘de quem estiver no poder’”:  

Essas pessoas que estarão no poder devem receber treinamento, e acima de tudo, a elas 

devem ser dados os meios de fazer o que deve ser feito após terminado seu período de 

                                                 
521 “Since there was a certain urgency on the part of the Foundation the report was written, to be quite frank, 

rather hurriedly and under the stress of our regular University duties during the months of February and 

March of 1959”, (WAGLEY e HARRIS. “A Background Report on Brazil (Relatório produzido para a 

Ford Foundation)”, Abril de 1959, p. i.  
522 “We cannot resist the temptation to state our own point of view” (Idem, p. ii) 
523 “We have only a very rough idea of what the Ford Foundation hopes to achieve in Brazil. Therefore, 

this report has been aimed at providing information that might be useful to the formulation of a program in 

several possible fields – education, economic development, rural development, public administration and 

the like. (...) It would seem to us that a crucial place to intervene in the Brazilian social system would be in 

the field of education.” (Ibidem) 
524“make much difference in Brazilian life”; “It cannot find and develop petroleum”; “divide and rationally 

exploit the land so as to produce more food”; “can, however, be useful in many phases of the process of 

training people.”; “cooperate at many strategic points with the existing institutions and agencies of Brazil 

to help set off change in the educational structure.” (Idem, p. iii) 
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treinamento. Por “poder” não queremos dizer aqueles no controle da vida política ou 

econômica; nem a elite social aristocrática. Estamos nos referindo sim àqueles que, pela 

instrução e pela habilidade, estarão (e estão) no controle de muitas organizações 

brasileiras. 525 

 

A indicação era investir na formação de potenciais líderes identificados nas 

classes médias, e a recomendação era clara: se fossem eles os gestores dos recursos da 

fundação, Wagley e Harris investiriam em “treinar professores para os níveis primário, 

secundário e universitário”, preferencialmente através do investimento em  

Uma escola normal, uma faculdade de filosofia e uma pós-graduação de padrões tão 

elevados que possa influenciar a nação inteira – através do treinamento de professores 

para outras escolas do mesmo nível – daí poderá surgir uma ruptura na complexa série 

de fatores interdependentes que atravancam a educação brasileira.526 

 

O conselho dos professores de Columbia parece ter encontrado eco entre a 

cúpula da Fundação Ford. No “Relatório da Missão da Fundação Ford no Brasil”, entre 

julho e agosto de 1959, os autores Alfred Wolf, Reynold Carson e Lincoln Gordon – que 

em 1961 se tornaria embaixador dos Estados Unidos no Brasil, até 1966 – afirmavam que 

“o ritmo acelerado da mudança econômica e social no Brasil gera raras oportunidades de 

influência construtiva para a Fundação Ford”, e que um dos “maiores problemas a 

enfrentar nessas décadas” era a “necessidade de educação e treinamento de mão-de-obra 

para o mundo moderno”527. Entre os focos da atuação da Fundação Ford no Brasil, o 

documento previa, entre outros pontos, a “melhoria do ensino de economia”528 – com 

ênfase nos investimentos na Fundação Getúlio Vargas, no âmbito do programa Ponto IV 

–, o “encorajamento de melhorias na educação brasileira” e a “assistência especial ao 

Nordeste subdesenvolvido”. Especificamente no tocante ao quadro do ensino superior 

                                                 
525 “to attempt to make changes at a grass-roots level in the Thousand of local communities”; “to influence 

and to have a hand in the formation of ‘those in power’”; “Such people who will be in power must be given 

training, and above all, provided the means of doing what should be done after their training period is 

finished. By “power” we do not mean those in control of the economic or political life; nor we mean the 

aristocratic social elite. We do mean those who, by instruction and ability, will be (and are) in control of 

many Brazilian organizations.” (WAGLEY e HARRIS. “A Background Report on Brazil (Relatório 

produzido para a Ford Foundation)”, Abril de 1959, p. iii) 
526 “training teachers for the primary, secondary and universitary levels”; “one normal school, one faculty 

of philosophy and one graduate school of such high standards that they could influence the whole nation – 

by training teachers for other schools of the same level – there may come a “break through” in the complex 

series of interdependente factors that hold back Brazilian education.”526 (Idem, p. iv) 
527 “The very rapid pace of economic and social chenge in Brazil provide unusual oportunities for 

constructive influence by the Foundation”; “very great problems to face in these decades”; “needs for 

education and training of manpower for the modern world” (WOLF, GORDON e CARSON. Ford 

Foundation Mission to Brazil, 1959, p. 8). 
528 “improvement of economics teaching”; “encouragement to improvements in Brazilian education”; 

“special assistance to the underdeveloped Northeast” (Idem, p. 22). 
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brasileiro, as críticas do relatório da Fundação Ford eram agudas: dava-se, segundo os 

autores, ênfase excessiva nas carreiras de direito e medicina, enquanto engenharia e 

magistério ficavam em segundo lugar em termos de prestígio, deixando economia, 

administração e agronomia relegadas a segundo plano; as universidades não passavam de 

aglomerados de faculdades que, na prática, eram autônomas; e os professores não se 

dedicavam em tempo integral à universidade, quanto menos à pesquisa. “Os estudantes 

são ‘part-time’; os métodos de ensino são arcaicos; o controle legislativo federal é 

onipresente (...) O grupo da Fundação ficou impressionado com a severidade dos 

problemas educacionais”529 no Brasil, afirmava o relatório, que chegava a propor, entre 

um conjunto de ações práticas, uma turnê de reitores e figuras proeminentes do campo 

educacional brasileiro para observar o desenvolvimento educacional em países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Meses depois, em outubro de 1959, a Universidade de Wisconsin convidaria 

Thales de Azevedo para lecionar por um semestre, para ministrar uma disciplina sobre 

cultura negra no Brasil, e um curso sobre mudanças sociais no país no recém-criado Luso-

Brazilian Center, com um salário de 6.350 dólares por um semestre de trabalho530 – mais 

que o triplo do que Thales recebera pela pesquisa que resultou em Les élites.... Embora 

não haja, na documentação, evidências de uma relação mais direta entre a agenda da 

Fundação Ford e aquele convite a Thales, convém evidenciar que a Universidade de 

Wisconsin foi uma das instituições favorecidas pela Ford nos anos 1950531. Em todo caso, 

a menção, no relatório de Wagley e Harris, ou o convite em si já demonstrariam quão 

bem posicionado o antropólogo baiano se encontrava no mapa da academia brasileira que 

circulava no campo norte-americano das ciências sociais: além de anticomunista, tido 

como “de confiança” e entusiasta do modelo de democracia norte-americano, era um 

intelectual cujo prestígio na Universidade Federal da Bahia crescia, e que seguia inserido 

na burocracia estatal, participando de cargos da cúpula gestora da Fundação para o 

Desenvolvimento da Ciência na Bahia – que, a partir de 1957, passara a contar com o 

                                                 
529 “Students are part-time; teaching methods are archaic; federal legislative control is omnipresente (...) 

The Foundation group was impressed by the severity of educational problems” (WOLF, GORDON e 

CARSON. Ford Foundation Mission to Brazil, 1959, p. 22). 
530 BERREIS. Carta de David A. Baerreis, chefe do departamento de antropologia da Universidade 

Wisconsin, em 23.out.1959. 
531 “Os centros de estudos norte-americanos sobre África e América Latina, que se tornaram prioritários no 

fim dos anos 1950, devido à Revolução Cubana e à escalada no processo de descolonização dos países 

africanos, já vinham recebendo suporte estratégico da Fundação Ford anteriormente. A Ford vinha 

favorecendo, fundamentalmente, os programas de estudos africanos das universidades de Boston e 

Northwestern, e com somas expressivas, mas menores, programas similares das universidades de Chicago, 

Wisconsin, Berkeley, Stanford, Indiana, Columbia, Yale, Howard e Michigan.” (CHAVES, 2011, p. 72) 
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aporte fixo de 1% do orçamento do Estado para investimento em projetos de pesquisa em 

diversas áreas do conhecimento. Era, ademais, convicto defensor de uma reforma 

universitária no Brasil que instituísse a dedicação exclusiva dos professores, a 

obrigatoriedade da pesquisa e a dinamização de métodos de ensino – agenda, a rigor, 

bastante afeita aos interesses norte-americanos, como acabamos de observar, e que Thales 

defenderia em dezenas de artigos em A Tarde, ao longo da década de 1960, e advogaria 

nas instâncias administrativas da UFBA. Thales seria ainda convidado por Wagley e 

Harris para ser o “Field Leader” na Bahia do Metropolitan Summer Graduate Field 

Training Program, um programa anual de intercâmbio de estudantes norte-americanos de 

ciências sociais de várias universidades, entre as quais Columbia, financiado pela 

Fundação Ford.532  

De Madison, em Wisconsin, Thales envia ao jornal A Tarde, em agosto de 1960, 

um artigo enigmaticamente intitulado “Podem contar conosco”, aludindo a uma espécie 

de resposta a um metafórico clamor do mundo pela modernização do Brasil, moeda cujo 

reverso era a recusa ao discurso socialista, sobre o qual deveria triunfar um “humanismo 

de inspiração cristã”. O artigo defendia o papel da “Universidade Brasileira em geral [de] 

promover a formação de uma mentalidade em dia com as questões que afetam ao Brasil 

em todos os níveis e esferas”, ao tempo em que criticava “os estudos que entre nós se 

fazem, as vezes de muito bom teor, mas de caráter abstrato em torno de teorias jurídicas”. 

A fim de modernizar o pensamento universitário, Thales reafirmava “a convicção[,] que 

se fortalece em novos contatos com os meios universitários norte-americanos, de que para 

sermos capazes das responsabilidades que nos caberão, necessitamos encarar com mais 

objetividade as coisas que nos afetam, estudá-las e meditá-las com seriedade e 

persistência”, propondo “uma revolução dos nossos costumes e tradições intelectuais”.533 

O encerramento vinha em tom profético:  

O mundo espera por nós, é uma forte impressão que colho aqui nesta metrópole, ou antes, 

nesta megalópolis em que tantos se comprimem à procura de felicidade mas tremem com 

tantos receios diante das ameaças de uma conjuntura histórica em que a infidelidade e a 

rebeldia aos apelos do espírito cristão cria tais perplexidades.”534 

 

                                                 
532 COLUMBIA UNIVERSITY, INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES. “Progress Report on 

the Metropolitan Summer Graduate Field Training Program in Latin America”, 1965. 
533 AZEVEDO. “Podem contar conosco”, A TARDE, 10.fev.1960. 
534 Ibidem. 
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 O conteúdo dos cursos ministrados em Madison resultaria no pequeno livro 

“Social Change in Brazil”535, publicado em 1963 pela editora da Universidade da Flórida. 

No prefécio, Charles Wagley, a quem a UFBA agraciara, em junho de 1962, com o título 

de doutor honoris causa, afirma que seu “amigo, companheiro intelectual, respeitado 

colega e mentor” Thales de Azevedo “is not a saudosista” e “olha[va] 

desapaixonadamente para as novas tendências da sociedade brasileira”536. O livro não traz 

mudança substancial no entendimento de Thales sobre o quadro social e racial brasileiros. 

Embora seja ligeiramente mais enfático do que em textos anteriores na afirmação da 

existência de preconceito racial no Brasil – cuja diferença fundamental em relação a 

outros países “residia na maneira como a raça é conceitualizada nas mentes da população, 

especialmente nas mentes dos brancos”537 – , Thales logo recai na exaltação da suposta 

singularidade benévola do critério de classificação “por cor” brasileiro (em oposição ao 

critério de classificação “por raça” norte-americano ou sul-africano), que supostamente 

atuaria “como uma força humanizadora nas relações sociais e conjugais”. E defende, 

parafraseando um estudo recente de Austin J. Sealey, a providencial vigência de “uma 

conspiração cultural inconsciente”, que supostamente tornava o Brasil capaz de 

“reconciliar o irreconciliável” e “ignorar o conflito entre a norma geral da igualdade racial 

e as normas específicas que governam as relações raciais no nível familiar”538. Em suma, 

em 1963, Thales seguia parafraseando Donald Pierson, afirmando que Salvador 

“exemplifica um tipo de estratificação social em que variáveis étnicas têm um peso 

mínimo nos critérios de atribuição de status”539 e defendendo que o Brasil reunia as 

virtudes necessárias para formar classes médias e consolidar-se como uma democracia 

                                                 
535 AZEVEDO, 1963. 
536 Wagley escreve: “He is not a saudosista, mourning the loss of colofrul and comfortable past, but he 

values the rich Brazilian traditions which are now being readapted to the present. (...) Dr. Azevedo looks 

dispassionately at the new trends in Brazilian society as they affect several basic Brazilian institutions. (...) 

As long ago as 1949-50, Dr. Azevedo and the writer of these introductory words collaborated as co-directors 

of the Columbia University-State of Bahia Social Science Program. Since then he has been my friend, 

intellectual companion, respected colleague, and mentor.” (Wagley apud AZEVEDO, 1963, p. v-vi) 
537 “The only real distinction to be made would lie in the way race is conceptualized in the minds of the 

population, mainly in the mind of the whites.” (AZEVEDO, 1963, p. 33) 
538 “As is evident, even in such critical sphere, Brazilian criteria for color classification act as a humanizing 

force in social and conjugal relations. Austin J. Staley, O.S.B., who in a recent field study made in Brazilian 

cities analyzed the quantity, origin and quality of social pressures exerted on the "interracially" married 

couples, concludes that Brazilian society "seems able to reconcile the irreconcilable". This is made possible, 

perhaps, through an "unconscious cultural conspiracy" to ignore the conflict existing between the general 

norm of racial equality and the specific norms governing interracial relations at the family level.” 

(AZEVEDO, 1963, p. 36). 
539 “exemplifies a type of social stratification in which racial and ethnic variables have a minimum bearing 

on the criteria for status attribution” (AZEVEDO, 1963, p. 36-37). 
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capitalista sem perder suas acreditadas qualidades de “afetividade, tolerância e respeito 

pela personalidade humana”540. 

 

A esse propósito, apesar da exaltação da estrutura de classes norte-americana em 

relação à brasileira, é curioso notar o caráter instrumental do pensamento de Thales de 

Azevedo acerca da questão racial na comparação entre os dois países. Se, no intervalo 

entre as duas estadias de Thales nos Estados Unidos, entre 1952 e 1960, podemos dizer 

que a leitura dos Estados Unidos como “um país sem classes sociais” se mantivera, não 

se pode afirmar o mesmo em relação à constatação inicial de que “a situação inter-racial 

nos Estados Unidos (...) vai melhorando sensivelmente no melhor rumo”. Em março de 

1960, Thales reporta aos leitores de A Tarde a agitação social e os debates em torno da 

questão dos direitos civis em Montgomegy (Alabama) e na capital Washington, onde lhe 

“parec[ia] que se est[ava] decidindo o dificultoso problema da discriminação racial.” 

Pelos jornais, Thales acompanhava com atenção o noticiário que dava conta de que 

“começando por um protesto de estudantes ‘negros’ contra uma casa comercial de uma 

                                                 
540 “warm affection, tolerance and respect for human personality” (AZEVEDO, 1963, p. 56). 

 

Figura 22 - Capa e folha de rosto do livro "Social Change in Brazil" (1963), de Thales de Azevedo. 
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cidade de Alabama que se recusou a servi-los em seu balcão de refeições, uma série de 

choques entre estudantes e policiais [tinham] agitado a localidade [Montgomery]” e, 

posteriormente, desencadeado “protestos generalizados no resto do país”. Para Thales, o 

racismo aparecia como um componente exótico, espécie de disfuncionalidade pontual da 

idealizada “sociedade sem classes” norte-americana:  

Por estranho que nos possa parecer, a verdade é que cerca de um milhão de adultos de 

côr ou de origem negra estão impedidos de votar nos pleitos federais nos Estados do Sul 

e que em vários desses Estados como em muitos municípios também não podem exercer 

os direitos políticos. Entretanto para todos os demais efeitos são cidadãos com as mesmas 

obrigações dos demais, na paz como na guerra. 

 

Se, por um lado, lhe causava espanto, por outro, o racismo, no quadro social 

norte-americano enxergado por Thales, explicava-se nos termos ora de uma “estranheza”, 

ora de um “dilema terrível” entre superar ou “permanecer prêsa aos preconceitos e 

ressentimentos dos antigos escravagistas” que se impunham àquela sociedade. O 

antropólogo baiano era, portanto, perfeitamente capaz de exaltar as maravilhas 

semiparadisíacas que via na estrutura de classes norte-americana, ao mesmo tempo em 

que repudiava as ignomínias da estrutura racial daquele país, sem, em momento algum, 

arricar-se a refletir acerca da possibilidade de as duas coisas estarem articuladas. 

Ademais, na medida em que a questão racial norte-americana se deteriorava, Thales 

exaltava o caráter benigno e mesmo modelar da brasileira, reavivando a tese que 

defendera no livro publicado pela Unesco.  

Contudo, ainda que insuficiente para destronar os Estados Unidos do posto de 

modelo de modernização a ser perseguido, parece que a segunda estadia de Thales no 

país, entre 1959 e 1960, deslocaria um tanto aquela surpresa positiva que lhe arrebatara, 

em 1952, acerca da situação dos negros na América do Norte. Thales gasta algumas linhas 

da crônica “Cidade e Campo”, publicada no jornal A Tarde de 31 de agosto de 1960, para 

contar de sua recente chegada a Nova York de carro, após uma viagem desde Milwaukee 

(Wisconsin). Da janela do automóvel, Thales enxergara os “problemas humanos da 

megalópoles”, que agora lhe parecia distópica, “estranha e opressiva” após ele ter 

visualizado  

o acúmulo de população na estreiteza da ilha de Manhattan e dos distritos satélites, as 

multidões nos carros dos trens subterrâneos, a pobreza que se condensa em centros como 

este, os bairros em deterioração que os ‘negros’ e portorriquenhos ocupam e onde se 

isolam.  
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Ato contínuo, ele oferece ao leitor uma providencial justificativa retórica para 

tamanho desmazelo, a macular o quadro idílico que propunha da América. Outrora índice 

de modernidade a ser seguida, Thales agora descartava Nova York, como se a principal 

cidade do país fosse uma espécie de ponto fora da curva de uma sociedade a que seu olhar 

concedia sempre uma nova chance de mostrar-se verdadeiramente admirável e exemplar:  

No meio da opulência dessa grande civilização, NY é algo destoante, que fala das 

imperfeições humanas e das fragilidades da economia mais próspera de todos os tempos. 

Realmente, têm razão os que dizem que para conhecer o mais autenticamente americano 

e para avaliar o nível de existência deste povo é necessário ir ao centro-oeste e aos 

pequenos lugares rurais, como tive ocasião de fazer durante os meses em que trabalhei 

na Universidade de Wisconsin.541 

 

3.5 “Uma ficção ideológica” 

 

Quem lê “Africanos e negros no Brasil – uma síntese” e “Democracia Racial: 

ideologia e realidade”, dois artigos publicados por Thales de Azevedo na coletânea 

também intitulada “Democracia Racial: ideologia e realidade”, em 1975, pela editora 

Vozes, certamente tem dificuldades para reconhecer ali, de imediato, o mesmo autor de 

Les élites de couleur dans une ville brésilienne, publicado pouco mais de 20 anos antes. 

Naquele seu último texto original acerca da questão racial publicado em livro, Thales 

desfere duras críticas ao que chama de “racionalizações quanto ao modo como os 

brasileiros descrevem ou comentam a situação racial”, elencando e discutindo dezenas de 

exemplos de preconceito racial na imprensa, na política, no direito, e no senso comum de 

maneira geral, e perfilando-se entre os críticos do “mito da democracia racial, isto é, da 

igual oportunidade para brancos e pretos e mestiços”542. Era a primeira vez que Thales se 

referia à expressão democracia racial nos termos de um mito. 

O leitor que não conhecesse os argumentos que o antropólogo baiano defendera 

em outras obras suas publicadas em livro ou jornal sobre a questão racial talvez 

terminasse a leitura daqueles dois artigos, sobretudo do segundo, convencido de que 

Thales de Azevedo fora desde sempre um contumaz e aguerrido crítico daqueles que 

contribuíam, direta ou indiretamente, para a construção da ideia de que o racismo seria 

brando, senão tendente a desaparecer, inercialmente, no Brasil. Especificamente acerca 

da Bahia, emergiria da leitura daquele texto um implacável e militante denunciador de 

episódios de flagrante e reiterado preconceito racial na cidade de Salvador, “onde se  

                                                 
541 AZEVEDO, Cidade e Campo, A TARDE, 31.ago.1960. 
542 AZEVEDO, 1975, p. 35. 
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supõe muito atenuada a incidência de problemas raciais em vista da alta proporção de 

pessoas de cor e pretos” – episódios, conforme ele agora denunciava, habitualmente 

escamoteados ou insuficientemente debatidos, porque encobertos por “racionalizações 

tendentes a mascarar ou a minimizar aqueles fenômenos.”543 

Certamente, esse leitor estranharia as posições diametralmente opostas que 

Thales agora assumia comparativamente ao passado. Embora seguisse ecoando a tese 

freyriana de que a escravidão brasileira havia sido relativamente mais branda que as de 

outras nações, ele agora enfatizava que “em realidade o regime servil não podia ser nem 

era de fato ameno ou brando. Muito ao contrário.”544 As discriminações por motivo de 

raça ou de cor, que Thales outrora supunha serem meros resíduos do período em que 

vigorara a escravidão e fadados a desaparecer com o passar do tempo, agora eram 

enfatizados como “arraigados preconceitos e estereótipos contra as pessoas de cor, 

sobretudo contra os mais pretos e os mestiços das camadas mais baixas”; e asseverava: 

“a pretendida democracia racial realmente é uma ficção ideológica.”545 No olhar daquele 

novo Thales, se, por um lado, não havia no Brasil segregação em espaços públicos “nem 

pela lei nem pelo costume”, por outro  

verificam-se discriminações indisfarçáveis em seus efeitos coletivos através da história 

nacional, no casamento, na admissão aos clubes e associações recreativas, nas 

irmandades, nas escolas privadas, nas ordens religiosas, em cargos e carreiras que têm 

sido privilégio das classes altas ou, pelo menos, dos socialmente brancos como a 

diplomacia e as camadas mais elevadas de representação política, da governança, das 

forças armadas, do clero, do comércio, dos bancos, da indústria...546 

 

Mesmo um antigo argumento seu – o de que as uniões inter-raciais, ainda que 

atravancadas pela tradição, eram o grande catalisador da pretendida homogeneização 

fenotípica e cultural do Brasil, sempre num perseguido parâmetro branco e eurocêntrico 

– ganhava uma modulação crítica, estranha, até então, ao discurso de Thales:  

a mestiçagem (...) deveu os maiores impulsos à concubinagem e à menor distância entre 

brancos e pretos de camadas sociais inferiores. O mais vultoso contingente de mestiços 

origina-se das uniões livres. Uniões matrimoniais legítimas entre pessoas de tipo racial 

acentuadamente diferente são, em verdade, muito infrequentes.” 547 

 

                                                 
543 AZEVEDO, 1975, p. 37. 
544 Idem, p. 19. 
545 Idem, p. 29. 
546 Idem, p. 30. 
547 Ibidem. 
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Finalmente, o mesmo autor que outrora endossara a tese piersoniana da tendência 

ao gradativo desaparecimento das religiões de matriz africana, agora afirmava que 

“expressões de espiritualidade afro-católica”, ou “afro-católico-espírita”, [...] atraem cada 

vez mais brancos, pessoas das classes superiores e rurícolas migrados para os grandes 

centros urbanos.”548 

Quem veio, porém, acompanhando a leitura desta tese até aqui, não poderá, já 

conhecendo a trajetória do antropólogo baiano desde o início dos anos 1940 até meados 

dos anos 1960, supor facilmente o que aconteceu no ínterim até 1975, para que Thales 

subitamente aparecesse alinhado ao campo argumentativo francamente oposto àquele em 

que sempre militara, parafraseando agora interpretações da questão racial brasileira como 

as de Octavio Ianni (que “[admite] que o mito seria responsável pela persistência de 

convicções etnocêntricas de não-existência de problemas raciais e da incapacidade e 

irresponsabilidade da gente de cor para o desempenho de certos papéis sociais”) e de 

Florestan Fernandes (que advogava que “os preconceitos [tinham] a função de manter a 

distância social entre as ‘raças’ e o correspondente padrão sócio-cultural de isolamento 

do negro”, padrão este que “seria, por sua vez, preservado como um conjunto pela 

perpetuação irrestrita de estruturas segmentais arcaicas”)549. Ainda mais se observarmos 

o fato de que, ao positivar novas convicções – o que seria, a rigor, elogiável, afinal, não 

é de se esperar que o pensamento de um intelectual seja monolítico ao longo de toda a 

sua trajetória –, Thales não abandona nem faz críticas claras ou contundentes a 

intelectuais sabidamente situados no lado oposto ao que agora esposava (como Gilberto 

Freyre, Donald Pierson e Charles Wagley, principalmente), quanto menos faz uma 

autocrítica franca da própria obra. Ao contrário: Freyre, Pierson, Wagley e o próprio 

Thales aparecem quase sempre citados de modo a induzir o leitor, sobretudo o leigo, a 

enxergar um fio de continuidade e unidade com o pensamento de autores como Florestan, 

Bastide e Ianni. E assim, vemos Thales de Azevedo contradizendo, de uma só e 

pretensamente definitiva tacada, praticamente tudo o que ele mesmo afirmara ao longo 

de quase toda a trajetória, ao concluir, em tom peremptório, que   

A atribuição de atos discriminatórios a influências externas e à quebra dos mores 

dominantes, a prática dissimulada e não confessada dos mesmos atos e a reiteração da 

ideologia da equanimidade racial como algo congênito aos brasileiros – em cujo passado 

se supõe não haver precedentes legais e costumeiros do preconceito e de suas 

                                                 
548 AZEVEDO, 1975, p. 32. 
549 Idem, p. 37. 
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consequências na ação – seriam meios ou resultariam – em vez do diagnóstico da 

situação – em manutenção do mito e em desencorajamento da análise respectiva.550 

 

É difícil afirmar, com precisão, os porquês dessa inflexão de Thales. Mas é 

possível refletir sobre esse movimento à luz de algumas circunstâncias importantes. 

No artigo “Democracia Racial: ideologia e realidade”, Thales de Azevedo faz 

uma crítica severa ao posicionamento sustentado pela delegação enviada pelo governo 

militar brasileiro para a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1968, em um debate 

acerca do apartheid racial então em vigor na África do Sul. Thales expressa indignação 

ante a exaltação, pela diplomacia brasileira, de que o Brasil era exemplar em termos de 

respeito aos direitos humanos e à diversidade racial, já que, no discurso do governo 

militar, a “fusão harmoniosa de várias raças, que aprenderam a viver juntas e a trabalhar 

juntas, numa exemplar comunidade” era “a essência do povo brasileiro”. Ao acusar o 

governo de relacionar “estudos científicos do problema racial com intentos políticos” e 

de “minimiza[r] a importância social do mesmo”, o antropólogo baiano destaca um trecho 

do discurso oficial que poderia muito bem ser entendido como um resultado possível – 

modulado politicamente para realçar os tons de otimismo e ufanismo –  da interpretação 

da situação racial brasileira que o próprio Thales sustentara, no passado: “A Delegação 

do Brasil é aqui intérprete de seu Governo, que é intérprete de seu povo: o Brasil não 

pratica, não compreende, não aceita a discriminação ou segregação racial.”551 

Por esses excertos, parece que Thales, outrora apoiador de primeira hora do 

golpe que instituíra a ditatura civil militar no Brasil – ele aparece arrolado entre os 

oradores da “Marcha da Família com Deus pela Democracia” que aconteceu duas 

semanas após o golpe, no dia 15 de abril de 1964, evento que o jornal A Tarde definia 

como uma “demonstração apoteótica pelo restabelecimento da paz social e afirmação do 

regime democrático restituído ao povo brasileiro pelas Fôrças Armadas” 552 – , não 

desejava, passados, então, mais de dez anos do golpe, ter sua imagem atrelada ao regime 

que dele emergira. Após ter dado apoio público útil à instauração do governo militar e ter 

sido nomeado diretor da Faculdade de Filosofia da UFBA em 1964, mesmo tendo ficado 

em segundo lugar na consulta pública feita à comunidade da unidade553, Thales iria, 

                                                 
550 AZEVEDO, 1975p. 56. 
551 Idem, p. 54. 
552 A TARDE. “Bahia, hoje, demonstrará sua fé em Deus e na democracia”, 15.abr.1964. 
553 GOMES. Ofício do diretor Aristides da Silva Gomes ao reitor Miguel Calmon, em 05.ago, 1964. 
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posteriormente, se afastar do governo, provavelmente motivado por uma sequência de 

possíveis razões.  

 

Figura 23 - Nota em A Tarde, de 15 de abril de 1964, sobre manifestação de apoio à ascensão militar 

à presidência, em que o nome de Thales de Azevedo consta entre os oradores (indicação em amarelo).  
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Figura 24 - Carta do diretor da Faculdade de Filosofia da Bahia, que indica a votação obtida 

por Thales de Azevedo na consulta à comunidade para escolha do diretor da unidade. 
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A primeira delas teria sido o fechamento do Instituto de Ciências Sociais da 

Faculdade de Filosofia, criado por ele em 1961 e desmontado em 1965 pelo governo, 

quando era então dirigido por sua filha Maria Brandão. Outro possível motivo seriam os 

sucessivos episódios de agressão física e prisões de estudantes pela repressão policial 

daquele período, que, em alguns casos, requereram sua intervenção junto à polícia, 

enquanto diretor da Faculdade de Filosofia (1964-67), para mediar em favor da liberação 

dos perseguidos554. A repressão e perseguição a docentes e a estudantes na Universidade 

de Brasília também não foram bem acolhidas pelo antropólogo baiano. Em uma carta 

enviada a Wagley em setembro de 1965, Thales afirmaria: “A situação atual em nosso 

país não é, de fato, boa para os cientistas sociais. Vejo com apreensão os rumos que que 

as coisas tomam para a direita, por um medo irracional a tudo que seja discordância dos 

que estão no poder. A U. de Brasília, por ex., está sendo friamente destruída como se 

fosse uma coisa maldita”555. E, assim, o apoio útil prestado ao golpe militar ia-se 

convertendo em uma espécie de arrependimento, quiçá de remorso não confessado. 

Ademais, a reforma universitária – tema pelo qual Thales se mobilizara ao longo de toda 

a década de 1960, seria, por fim, levada a cabo pelo governo militar de maneira 

autoritária556, alijando o grupo de intelectuais que liderara os debates e a formulação de 

propostas, ao qual Thales era ligado. Em junho de 1968, Thales assina um manifesto junto 

com outros professores da UFBA, apoiando protestos estudantis, repudiando a ampliação 

da oferta de vagas na Universidade concomitante ao corte de verbas e criticando “uma 

reforma universitária que, se apresenta um avanço na sua estrutura orgânica, esquece os 

estímulos à atividade do docente, de quem muito exige e a quem pouco se oferece”.557 

Seu mandado na direção da Faculdade de Filosofia – unidade em que foi das mais fortes 

a atuação estudantil contrária à ditadura558 – se extinguiria em 1967, concomitantemente 

à assunção do reitor Roberto Santos, após a morte de Miguel Calmon. Dois anos depois, 

após sucessivos períodos de licença, Thales é aposentado compulsoriamente, por idade559. 

Também é preciso observar que, a partir de 1965, a interpretação proposta por 

Florestan Fernandes acerca da questão racial brasileira ascenderia nos Estados Unidos, 

destronando, por assim dizer, as teses que pressupunham a resolução dos problemas 

                                                 
554 BRITO, 2016, p. 76-77. 
555 WAGLEY. Carta de Thales a Wagley, em 09.out.1965. 
556 Sobre o caráter autoritário da reforma universitária brasileira, ver MOTTA (2014). 
557 BRITO, 2016, p. 102. 
558 Idem, p. 87. 
559 Cfr. BRANDÃO, 2005, p.303. 
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raciais no Brasil pela via assimilacionista, compartilhadas por Pierson, Freyre, Wagley e 

pelo próprio Thales. Nesse sentido, a pesquisa de Wanderson Chaves sobre a história da 

Fundação Ford demonstra que a ida de Florestan para os Estados Unidos, em 1965, com 

patrocínio do Social Sciences Research Council da Universidade Columbia – financiado 

pela Ford – e a aceitação de seu livro “A integração do negro na sociedade de classes” 

para publicação pela editora da mesma universidade – cujo período entre tradução e 

publicação se estenderia entre 1965 e 1969 – , desencadeariam uma viragem nas diretrizes 

da atuação daquela Fundação:  

A publicação de The Negro in Brazilian Society [título em inglês do livro] 

corresponderia à culminância de um esforço de investimento local e norte-americano na 

“vanguarda” das Ciências Sociais brasileiras, representadas pelos estudiosos das 

“relações raciais”, que deslocou definitivamente o eixo do debate nacional sobre a 

modernização e a modernidade, da “assimilação” para a “inclusão” ou “integração” do 

negro. O livro de Florestan também pode ser lembrado por ter inaugurado a passagem 

para o “presente”, ao declarar a confiança em que a modernização e a defesa do 

“pluralismo racial” deveriam, como soluções de bem-estar e paz social, ser abertamente 

defendidas como iniciativas globais. O programa para a resolução do “dilema racial 

brasileiro”, exposto por ele e saudado pela Ford, poderia ser lido como a tentativa de 

confirmar o alcance no tempo e no espaço dessa agenda e prognóstico político. Pode-se 

dizer que ainda somos herdeiros desse debate.560 

 

Chaves indica que a ascensão da tese de Florestan nos Estados Unidos – que 

venceria o Anisfield-Wolf Book Awards em 1970 – foi resultado, em boa medida, do 

entusiasmo com que dois consultores da Fundação Ford acolheram sua tese: Richard 

Morse, da Universidade Yale, e, curiosamente, Charles Wagley, de Columbia. Wagley 

tomaria a frente da tradução do livro, e, muito embora fossem grandes as críticas da 

equipe de tradutores (que, segundo Chaves, enfrentaram “dificuldades terminológicas e 

semânticas” e reclamaram “das estratégias narrativas, do estilo de escrita e da prosódia 

do texto de Florestan, que eles consideravam impossível de traduzir”561, críticas talvez 

semelhantes às que lhe fizera Métraux, anos antes), o livro foi publicado – ao contrário 

do desfecho da monografia que Florestan e Bastide enviaram à Unesco, que fora 

engavetada por Métraux562. De resto, não se pode descartar que Wagley tenha, de fato, 

motivado pela leitura (ou releitura) de Florestan, procedido a uma revisão de sua posição 

acerca da questão racial brasileira. 

Carece ainda de ser feita uma pesquisa mais acurada sobre as circunstâncias em 

que Wagley apadrinhou o trabalho de Florestan, uma vez que, desde os anos 1950, os dois 

                                                 
560 CHAVES, 2011, p. 148. 
561 Idem, p. 144. 
562 Vide capítulo 1, item 1.8. 
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vinham defendendo posicionamentos opostos acerca da questão racial no Brasil – talvez, 

o estreitamento dos laços pessoais entre os dois, durante a estadia do sociólogo paulista 

nos Estados Unidos, tenha contribuído para isso. Wagley, que, numa carta a Thales de 27 

de setembro de 1965, segredava ao amigo baiano uma ligeira maledicência sobre seu 

convidado recém-chegado (“Florestan chegou na semana passada. Ele não vai ensinar (o 

inglês dele é muito rudimentar) mas vai trabalhar com estudantes graduados e participar 

de seminários”563), o elogiaria pelo mesmo motivo, três anos depois: “Florestan is in 

Toronto teaching. He is “danado” for he learned English and gives four hours of lectures 

per week in that language”564 – e aqui peço licença ao leitor para manter a citação no 

idioma original. Na carta, Wagley faz a Thales um comentário enigmático, talvez indício 

de que ele mesmo se reconhecesse, de certo modo, ultrapassado: “Agora me dou conta de 

que eu não entendo o Brasil. Talvez eu devesse ter ouvido mais quando estive vivendo na 

extensão da pensão de Dona Dica, na Bahia, com três jovens e inteligentes oficiais do 

exército. De todo modo, parece que o Brasil que eu conheci já não existe mais.”565 

Em suma, fato é que o campo se reconfigurara rapidamente entre o início e o 

final dos anos 1960. Em 1975, o comunismo, provavelmente, já não parecia mais, a 

Thales, inimigo de primeira hora – dessa suposta ameaça, a truculenta ditadura militar, 

instaurada por meio de um golpe que ele apoiara, e da qual depois se afastaria, já deveria 

ter se encarregado. Nos Estados Unidos, o cenário também mudara: a luta pelos direitos 

civis, na segunda metade da década de 1960, ao passo em que se exacerbara, resultando 

em conflitos violentos e assassinatos de ativistas e políticos, também havia resultado em 

vitórias políticas e consecução de direitos para a população negra, passando a ser 

acreditada como meio de luta mais eficaz do que a crença assimilacionista brasileira de 

que o problema do racismo se resolveria por inércia, com o tempo, sem que ações 

positivas de integração da população negra marginalizada fossem necessárias. Nesse 

sentido, o fato de a Fundação Ford e, especificamente, Charles Wagley, terem aquiescido 

à tese de Florestan (essencialmente a mesma que a Unesco minimizara na década de 1950) 

e, em torno dela, reorientado sua atuação internacional no tocante à questão racial, parecia 

empurrar para o ostracismo intelectual o pensamento de Thales sobre a questão racial. A 

                                                 
563 "Florestan Fernandes arrived last week. He will not teach (his English is very rudeimentary) but will 

work with graduate students and take part in seminars.” (WAGLEY. Carta a Thales, em 27.set.1965) 
564 Ibidem. 
565 “I now realize that I do not understand Brazil. I wish that I had listened more when I was livin at the 

estension of Dona Dica's pensão in Bahia with three young and intelligent army officers. Anyway, it seems 

that the Brazil that I knew is over for a time.”  (WAGLEY. Carta de Wagley a Thales em 10.nov.1968) 
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tese que seu amigo americano sempre lhe encorajara a defender estava, de repente, 

superada por um pensamento que tanto Wagley quanto Thales conheciam bem, e ao qual 

sistematicamente se opuseram, desde a década de 1950. Nada disso, contudo, abalaria a 

amizade entre os dois. Em carta a Wagley em 1979, Thales renovaria a gratidão ao amigo:  

você exerceu sobre mim uma influência forte e decisiva para a orientação de meu 

trabalho na Antropologia. Antes dessa aproximação, tão feliz em nosso Programa de 

Pesquisas Sociais E. da Bahia-Columbia University, eu seria capaz de muito menos do 

que consegui modestamente ser. Na execução do plano do nosso grande e inesquecível 

Anísio, que nos apoiou tão significativamente, tive a felicidade de conhecer a v. como 

pessoa, como homem, tornando-nos amigos irmãos.566 

 

Em junho de 1984, Wagley escreveria a Thales demonstrando estima recíproca: 

“Ao longo desses tantos anos, você influenciou minha vida e pensamento mais do que 

você talvez considere. Eu mal podia imaginar em 1949-50 que nossa colaboração levaria 

a décadas de trabalho, amizade, e relações quase familiares”567. Wagley, contudo, afirma 

na carta que havia “destruído a maior parte das cartas” que recebeu do amigo quando 

mudou-se de Columbia para a Florida em 1971, por mera falta de “senso de história”568.  

Não se pode negar a relevância de “Democracia Racial: ideologia e realidade”, 

publicado pela editora católica Vozes em 1975, enquanto um esforço, da parte de Thales, 

de proceder a uma revisão ou reposicionamento científico, ainda que de forma tácita, no 

campo das ciências sociais, após a publicação de “A integração do negro na sociedade de 

classes”. Mas, mais flagrantemente, aquele livro parece ser uma tomada de posição – 

atrasada e sem uma autocrítica franca, que certamente lhe indisporia com antigos amigos 

e, em última instância, implicaria em uma desautorização, pelo próprio autor, da sua obra 

mais celebrada – no campo antirracista, bem como uma tentativa de descolar a própria 

imagem de uma ditadura que caía já em descrédito, arrastando com ela as linhas gerais 

do discurso que o antropólogo baiano defendera até então, ainda que apropriado e 

modulado politicamente. Aquele livro pode ser interpretado, também, como um aceno 

final de lealdade e alinhamento à agenda da política externa norte-americana, em especial 

à Universidade Columbia, que lhe fora bem mais pródiga do que sua alma máter no fim 

                                                 
566 AZEVEDO. Carta a Wagley, em 28.nov.1979. 
567 WAGLEY. Carta de Wagley a Thales, em 22.dez.1984. 
568 Na ocasião, Wagley respondia a um pedido de Thales para que ele fornecesse a correspondência entre 

os dois para o projeto História da Antropologia no Brasil, da Unicamp, liderado pela professora Mariza 

Corrêa. A maior parte das cartas entre Thales e Wagley utilizadas nesta tese foram encontradas em uma 

pasta dos Marvin Harris Papers, no National Anthropological Archives, em Washington, D.C. As duas 

cartas mencionadas nesta página foram cedidas a esta pesquisa pela família de Thales de Azevedo, através 

de minha orientadora. 
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de sua carreira, convidando-o, em 1970, para uma estadia como professor visitante no 

departamento de sociologia, com um salário de 8 mil dólares por um semestre de trabalho. 

Em suma, o texto de 1975 denota que, aos 71 anos, já não interessava mais a Thales 

“discutir os aspectos teóricos [da] questão”569: naquele seu último livro sobre a questão 

racial, o antropólogo baiano parecia mais preocupado em ajustar a interpretação que dali 

para frente se faria de sua persona intelectual, em reconciliar-se com a própria memória, 

cuidando, porém, em não ferir suscetibilidades. 

  

                                                 
569 AZEVEDO, 1975, p. 35. 
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Considerações finais 

 

O título desta tese não se explica apenas pela oportunidade do trocadilho. Afinal, 

os três capítulos deste trabalho não narram, simplesmente, a trajetória de um único 

personagem, senão permitem-nos enxergar em ação, e razoavelmente articulados entre si, 

nomes bastante conhecidos de uma geração seminal para as ciências sociais brasileiras. 

Thales de Azevedo, Donald Pierson, Alfred Métraux, Charles Wagley e Anísio Teixeira, 

apenas para ficar naqueles de que mais tratamos ao longo destas páginas, foram homens 

brancos, socialmente capitalizados – pelo pertencimento às camadas mais 

intelectualizadas, ricas e/ou bem relacionadas, no caso dos brasileiros, e pela condição de 

scholar estrangeiro, nos outros casos – que operaram, em diferentes esferas e graus, e 

atendendo a diferentes agendas, em favor da hegemonização da tese de que o Brasil, e em 

particular a Bahia, portavam algum tipo de singularidade benfazeja ou condão redentor 

do problema do racismo, sustentando uma espécie de teleologia da harmonia racial que 

acreditavam servir de inspiração ao resto do mundo no imediato pós-guerra e primeiros 

anos da Guerra Fria. Nessa empreitada, vemos esses atores, ademais, mobilizando o poder 

das instituições que representavam ou às quais encontravam-se ligados – a Unesco, o 

governo norte-americano, o governo da Bahia, as universidades de Columbia e Federal 

da Bahia, o jornal A Tarde, a Igreja Católica – em favor daquela mesma tese, sempre, 

evidentemente, na medida em que ela lhes parecesse funcional no quadro de suas 

respectivas agendas específicas. Desse modo, pareceu-me imperativo, ao construir esta 

cartografia em torno da trajetória intelectual de Thales de Azevedo, pensar nos termos de 

uma sociologia ou de uma história social dos intelectuais, de maneira a entender o 

pensamento do autor que tomei por objeto enquanto produto possível de uma rede de 

relacionamentos e interesses que, ao envolverem outros tantos atores e instituições e suas 

respectivas agendas, transcendem a narrativa puramente biográfica, obrigando o 

pesquisador a equilibrar-se entre a trajetória e a agência do indivíduo e as de seus pares e 

dos grupos nos quais ele se inseriu e pelos quais transitou570. 

Nesse sentido, o percurso até aqui nos faz enxergar o período entre o final dos 

anos 1930 – quando Pierson vem à Bahia para realizar a pesquisa que daria origem a 

“Brancos e Pretos no Brasil” – e meados da década de 1970 – quando Thales publica 

                                                 
570 Aqui reitero as influências teóricas dos trabalhos de Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Sérgio Miceli, 

Heloísa Pontes, Daniela Manica e Luiz Gustavo Rossi, mencionadas na introdução desta tese. 
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“Democracia Racial: ideologia e realidade” – como um intervalo temporal que encerra 

uma disputa por hegemonia entre duas possibilidades de se conceituar, no campo das 

ciências sociais, a situação racial brasileira: uma via modelar, à qual se filiaram Thales e 

os demais supramencionados; e uma outra crítica, em que poderíamos situar Florestan 

Fernandes e Roger Bastide e Luiz Aguiar Costa Pinto, sem prejuízo de todos os justos 

reparos que se lhes possa fazer, e sem deixar de observar os vícios que acometiam ambas 

as proposições – assimilacionistas e integracionistas, respectivamente – de entendimento 

e resolução das tensões raciais nas sociedades contemporâneas. Acompanhamos, através 

da trajetória de Thales, a ascensão e hegemonização da interpretação modelar, entre as 

décadas de 1930 e 1960, e, a partir de então, seu esboroamento, de maneira que, a partir 

do trabalho de Carlos Hasenbalg, em 1979571, não houve mais espaço para quem 

pretendesse postular, no campo acadêmico das ciências sociais, qualquer tipo de 

benignidade acerca do contexto racial ou do tipo de racismo que, historicamente, o Brasil 

produziu e segue atualizando. Fora da academia, entretanto, viceja ainda hoje, entre o 

senso comum, dentro e fora do país, a ideia de que, no Brasil, o racismo é um problema 

menor, atenuado e talvez mesmo inexistente na Bahia, tida e havida ainda por muitos 

como um lugar onde reina uma carnavalesca e democrática harmonia racial. 

Nesse cenário, pudemos observar em Thales de Azevedo um ator social em 

busca de ascensão no campo acadêmico, sem dúvida motivado pelo desejo de poder e 

prestígio na esfera intelectual, para além do desejo de traduzir tal prestígio em ascensão 

material, de modo a assegurar a si e à sua família lugar nos círculos baianos de status 

social, político e cultural mais elevados. Para o sucesso desse projeto de ascensão social, 

concorreram outros tipos de capital simbólico de que Thales dispunha: o trânsito e as 

amizades entre as elites intelectuais, políticas e econômicas baianas, através das quais 

obteve oportunidades de trabalho e projeção intelectual; a condição de católico praticante 

e militante, através da qual angariou notoriedade e prestígio entre a tradicional 

comunidade católica baiana; a boa formação básica nas letras e humanidades, no 

tradicional Colégio Antonio Vieira (antigo Colégio dos Jesuítas) e universitária nas 

                                                 
571 “Em 1979, a tese defendida por Carlos Hasenbalg argumentava que o racismo e a discriminação racial 

resultavam da competição (...) existente no capitalismo, no sentido de que só a partir da concorrência que 

em tal sistema viceja” é que poderíamos surpreender, segundo Ângela Figueiredo, “a discriminação racial 

e o racismo sob sua formulação moderna. (...) [Na mesma] década de 1970, [Hasenbalg assinalaria] a 

existência das desigualdades raciais na configuração do mercado de trabalho e de seus desdobramentos em 

períodos posteriores, através de pesquisas sobre as desigualdades no acesso à educação e nos desníveis de 

renda entre negros e brancos.” (2015, p. 13) Sobre a importância da obra de Hasenbalg, ver também 

GUIMARÃES (2016). 
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ciências médicas (na tradicional Faculdade de Medicina da Bahia), que lhe abriu as portas 

para a atuação no campo acadêmico da antropologia, primeiro física, e, em seguida, 

social. Tudo isso temperado por uma personalidade cordial, leal e um tanto reverente a 

quem lhe parecesse ter mais sabedoria ou autoridade intelectual ou política, e com quem 

guardasse, evidentemente, suficientes afinidades políticas, ideológicas ou religiosas. 

Por isso tudo, Thales aparece, no princípio da década de 1950, como o agente 

ideal para abraçar a missão que lhe foi dada pela Unesco, de entregar, num exíguo 

intervalo de tempo, o manuscrito de um livro exaltando, em linhas gerais, a harmonia 

racial baiana, destinado a ser publicado em francês e a circular internacionalmente. Ainda 

que premido por pressões externas, Thales não foi, contudo, mero passageiro da 

empreitada timoneada por Métraux: para sua adesão ao sedutor convite da Unesco, 

confluíram seu alinhamento ao pensamento miscigenacionista de Gilberto Freyre; sua 

inspiração pela antropologia cultural (ainda profundamente influenciada pelo pensamento 

racialista) praticada por Arthur Ramos; sua exaltação ao trabalho de Donald Pierson sobre 

a Bahia; e seus compromissos com a visão de mundo da militância católica dos anos 1940, 

sobretudo no tocante à preocupação de manter afastadas da discussão sobre raça e racismo 

as correntes marxistas e comunistas de pensamento e ação popular. Convém, ademais, 

ponderar que, ao abraçar a agenda piersoniana encampada pela Unesco, Thales abriu mão 

de uma poderosa possibilidade de reflexão crítica em relação ao forte preconceito racial 

arraigado entre as elites baianas, vista em sua obra senão subitamente, num artigo seu de 

1947, publicado em A Tarde572, e, posteriormente, escamoteada, em favor da 

aquiescência acrítica à tese, de clara inspiração freyriana, de que as camadas senhoriais 

da Bahia eram dadas à inclusão social dos negros, porque afinal despidas de profundo 

preconceito racial. 

 Ao longo de toda a sua trajetória intelectual relacionada à questão racial, Thales 

de Azevedo aparece como um intelectual tão erudito e atualizado dos acontecimentos e 

publicações do campo, quanto tímido intelectualmente, via de regra submetido seja às 

correntes interpretativas e teórico-metodológicas hegemônicas a seu tempo, seja às 

agendas políticas e ideológicas dos projetos e instituições aos quais adere. Para além de 

um esforço etnográfico razoavelmente original em Les élites..., fato é que não há novidade 

ou coragem na interpretação de Thales acerca da questão racial na Bahia, senão a 

reafirmação, contraditória e, a rigor, inconsistente, das teses apresentadas por Donald 

                                                 
572 Refiro-me ao artigo “Nosso pessimismo”, de que tratei no item 3.2 do terceiro capítulo. 
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Pierson cerca de uma década antes. O autor, que responsabilizava Métraux pelo tom 

pouco crítico do livro que lhe tornara internacionalmente conhecido, não demonstra, nas 

fontes disponíveis, ter em momento algum tensionado a agenda da pesquisa proposta por 

seu editor – e, assim, teve o livro prefaciado por Wagley e publicado rapidamente em 

francês, destino bem diferente dos trabalhos de seus colegas do chamado “projeto 

Unesco” sobre relações raciais no Brasil, cujas teses saíram somente em português, nos 

anos 1950, e não foram objeto dos mesmos esforços de divulgação pelo organismo 

internacional. 

Aqui convém, oportunamente, problematizar a leitura que vem se 

hegemonizando no campo de pesquisas sobre a história das ciências sociais no Brasil, de 

que aquele projeto de pesquisas da Unesco, que envolveu intelectuais da Bahia, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, teve como resultado a descoberta e/ou denúncia do 

racismo no Brasil, ou do chamado “racismo à brasileira”, ainda que contrariando a agenda 

inicial da própria Unesco. As fontes deixam claro que essa interpretação global do projeto 

Unesco não é, de maneira nenhuma, válida para a Bahia, cuja pesquisa, embora assinada 

por Thales, foi conduzida com mão-de-ferro por Métraux, assessorado por Wagley, 

ignorando pertinentes problematizações feitas por Bastide e Florestan à tese de Pierson 

na qual se baseava, quando o trabalho de campo baiano ainda estava no início. Tentei, 

nesse sentido, deixar claro que, se, do ponto de vista científico, alguns dos trabalhos 

patrocinados pela Unesco tiveram o importante papel de problematizar a ideia de que o 

Brasil fosse ou tendesse a se tornar, em breve, uma democracia racial, esse certamente 

não foi o caso do trabalho patrocinado pela instituição na Bahia. Ademais, do ponto de 

vista da propaganda, a imagem da Bahia seguiu sendo oferecida ao mundo, nas páginas 

do periódico oficial da Unesco, ora como protótipo, ora como parâmetro de harmonia 

racial, e por vezes mesmo anunciada, ainda que com menores ênfase e entusiasmo do que 

o desejado, como exemplo do Brasil que o organismo internacional pretendera alardear 

antes da realização das pesquisas que patrocinou no país. 

Ainda sobre o projeto Unesco no Brasil, sustento a necessidade de problematizar 

aquele conjunto de trabalhos enquanto unidade, haja vista a heterogeneidade 

epistemológica, metodológica e mesmo entre os perfis profissionais e ideológicos dos 

pesquisadores que conduziram as pesquisas em cada uma das quatro frentes brasileiras. 

Tal problematização faz-se necessária porque a historiografia atualmente hegemônica 

sobre o projeto Unesco parece ter naturalizar um argumento que, a rigor, remonta às 

críticas que a escola sociológica paulista capitaneada por Florestan e Bastide desferiu aos 
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“baianos” Pierson e Thales, ainda nos anos 1950, e que permanece operativo até hoje, 

funcionando como uma espécie de senso comum acadêmico: a hipótese de que a diferença 

entre as interpretações sobre a questão racial na Bahia e em São Paulo/Rio naquele 

momento explica-se, entre outros fatores, pela oposição tradição-modernidade 

supostamente encarnada, respectivamente, na Bahia (e, de modo mais amplo, no 

Nordeste) e em São Paulo e no Rio de Janeiro (ou, mais amplamente, no Sudeste). 

Contrariando essa leitura, a documentação analisada me compele a recusar a interpretação 

segundo a qual a Bahia impôs-se irrefutavelmente harmônica ou tendente à harmonia 

racial, tanto a Pierson, nos anos 1930, quanto a Thales, no início dos anos 1950, porque, 

afinal, era muito mais povoada de negros e muito menos urbanizada e industrializada (e, 

supostamente, mais tradicionalista ou mesmo atrasada) do que São Paulo e Rio de 

Janeiro. Sem pretender cancelar as óbvias diferenças socioeconômicas e culturais entre 

Salvador e as duas maiores cidades brasileiras naqueles dois momentos, o que procurei 

evidenciar, lastreado nas fontes, é que Donald Pierson não encontrou, na Bahia, a 

harmonia racial que procurava, e que sua atuação no trabalho de campo terminou 

enredada pela preocupação das elites intelectuais, políticas e econômicas da Bahia – que 

haviam tratado de acolhê-lo com pompa e bonomia – de ocultar as convicções e práticas 

racistas subjacentes ao discurso de assimilacionismo racial paternalista, supostamente 

generoso e irrestrito, que buscavam sustentar. E, tendo sido o primeiro norte-americano 

a pesquisar na Bahia, Pierson, de certo modo, colonizou o campo intelectual, de maneira 

que Thales, ao ecoá-lo acriticamente, não fez mais do que reafirmar o viés elitista 

assumido por seu antecessor. Em suma: se contribuiu para a conceituação do racismo à 

brasileira, o projeto Unesco não denunciou o racismo à baiana, mas sim haverá de ter 

contribuído para reforçar, interna e internacionalmente, a ideia de que a Bahia fosse o 

lócus por excelência de certa “harmonia racial”, conforme o jornal A Tarde anunciou no 

lançamento Les élites... para o leitor local – muito embora seja preciso ainda realizar uma 

pesquisa sobre a recepção do livro, algo fora das possibilidades desta tese, para afirmar 

isso de modo mais enfático.  

Esta tese permite observar também as articulações entre os discursos 

anticomunista e modernizador e a questão racial. Vimos que, na virada das décadas de 

1940 e 1950, o anticomunismo de Thales parece sofrer uma inflexão: originalmente 

partidário, nos anos 1940, de uma espécie de terceira via de desenvolvimento social de 

matriz católica, que recusava tanto o totalitarismo do comunismo soviético, quanto o 

pouco apreço a valores humanistas cristãos do capitalismo norte-americano, ele passaria, 
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a partir da década de 1950, a incorporar, cada vez mais fortemente, elementos do discurso 

modernizador norte-americanista, marcadamente influenciado pela batalha ideológica 

contra o comunismo que o governo norte-americano impulsionara a partir dos primeiros 

anos da Guerra Fria. Nesse quadro, a parceria exitosa com Wagley no convênio 

Columbia-Estado da Bahia rende a Thales, para além da indicação à Unesco para produzir 

Les élites..., o trânsito por redes de sociabilidade acadêmica nos Estados Unidos, onde o 

antropólogo baiano logo passaria a ser tido em alta conta por universidades e instituições 

poderosas, como a Fundação Ford. A partir de 1952, quando visita os Estados Unidos 

pela primeira vez, Thales passa a ser um frequente defensor do modelo de sociedade 

norte-americano em suas crônicas aos leitores baianos de A Tarde, alardeando, com 

visível entusiasmo, um quimérico modelo de “país sem classes sociais”, cuja coexistência 

com a forte mácula do racismo não lhe parecia mais do que um defeito menor, de ordem 

moral, da sociedade que tanto admirava. Nos Estados Unidos, como no Brasil, Thales 

parece acreditar que escamotear o racismo enquanto entrave estrutural à desejada 

modernização capitalista era uma maneira eficaz de promover a segunda sem precisar 

revolver a ferida narcísica das classes dominantes que o debate sobre o primeiro 

ocasionaria. Assim, no caso baiano, bem menos incômodo do que problematizar e 

enfrentar de frente o racismo era museificá-lo, conforme notou Anadelia Romo573, 

dourando um passado escravocrata cujas ressonâncias, no presente e no futuro, se podia 

perfeitamente cogitar que fossem inexpugnáveis. 

Em suma, a temática racial, na obra de Thales de Azevedo, parece jamais 

assumir posição de verdadeira centralidade, mais bem figurando, quase sempre, como 

móvel de outras agendas. Na trajetória de Thales, vemos a questão racial em posição de 

subordinação, ora à sua transição epistemológica da medicina e da antropologia física 

para as ciências sociais; ora aos auspícios da propaganda internacional da Unesco; ora à 

visão de mundo católica e seu medo-pânico da associação entre luta antirracista e 

discursos marxista e comunista; ora a um discurso modernizador preocupado em 

transmutar os braços da população negra, herdeira da escravidão, em mão-de-obra para 

uma desejada industrialização em larga escala da Bahia, alertando, porém, para os riscos 

de que tal modernização pudesse explicitar o conflito racial que as elites tanto se 

esforçavam por minimizar e disfarçar. Em todos esses casos, a questão racial na trajetória 

de Thales aparece subordinada, enfim, à tessitura de sua rede de amizades e lealdades 

                                                 
573 ROMO, 2010. 
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profissionais, esfera em que capitais simbólicos antigos, como o pertencimento à 

intelectualidade baiana ou à comunidade católica, se transmutavam em novos, como 

empregos e posições políticas e acadêmicas de prestígio nacional e internacional. Se 

jamais foi um racista empedernido, como muitos de seus contemporâneos, Thales de 

Azevedo tampouco jamais se indispôs com quem quer que fosse ao ponto de pôr em risco 

sua posição social e/ou vantagens profissionais em nome da denúncia do racismo 

enquanto elemento constitutivo da estrutura social baiana e em constante atualização. 

Tanto é que Thales só publica um livro alinhando-se a tal denúncia em 1975, quando já 

estava aposentado, afastado de cargos de poder acadêmico e político, e assistindo a uma 

truculenta ditadura militar, a cuja ascensão ele havia prestado apoio útil, incorporar à sua 

propaganda ufanista um discurso de harmonia racial bem parecido com o que o próprio 

Thales endossara em Les élites...; e, sobretudo, quando a tese que por tanto tempo 

defendera estava por ser relegada à obsolescência no campo intelectual, abandonada por 

aqueles que lhe haviam incentivado e exortado a defendê-la no passado, em especial por 

seu amigo Charles Wagley. Assim, Thales, no livro de 1975, parece querer acertar contas 

com a memória: parece tentar, acometido talvez de uma espécie de autoilusão biográfica, 

costurar o jovem médico antirracialista, que fora um dia, ao cientista social antirracista 

que desejava parecer à posteridade, obscurecendo, porém, aquele seu livro mais famoso, 

que vendera ao mundo a Bahia como um modelo a ser perseguido de boa convivência 

entre brancos e negros – aquele livro que, no fundo, ele confessou que gostaria de “refazer 

melhor”.  
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