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Resumo: 
Este texto serve como introdução a “Os estudos sociais e a 
mudança social no Brasil”, primeiro capítulo do relatório 
enviado à CAPES por Luiz de Aguiar Costa Pinto em 1955 a 
respeito da situação da sociologia no Brasil. A fim de situar 
o leitor, além de reconstituir brevemente alguns aspectos 
da trajetória de Costa Pinto, também sugiro algumas cha-
ves de leitura que permitam dar conta das especificidades 
deste texto em relação aos demais “balanços” da sociologia 
realizados na década de 1950. Neste sentido, assinalo como 
a experiência do Estado Novo, que impactou fortemente 
nos rumos da vida universitária do Rio de Janeiro, torna-se 
uma componente central dos argumentos desenvolvidos 
por Costa Pinto, que a analisa através da noção de “margi-
nalidade estrutural”.

Abstract:
This article is an introduction to “Os estudos sociais e a 
mudança social no Brasil”, written by Luiz Aguiar da Costa 
Pinto as the first chapter of a report sent to CAPES about the 
situation of sociology in Brazil. In order to guide the reader 
of this document, I reconstructed briefly some aspects of 
Costa Pinto trajectory in Brazilian sociology. Also, I try to 
establish some comparative remarks between this report 
and other accounts about sociology made in the fifties. For 
instance, in the report of Costa Pinto the experience of Es-
tado Novo, that changed considerably the path of academic 
life in Rio de Janeiro, figures as a central component of the 
author’s arguments, as we can note through the notion of 
“structural marginality”.
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