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Figura 4 – Leroi –Gourhan, Paul Rivet e Paulo Duarte – Musée de l`Homme (Paris – década
de 30) - Photothéque Musée de l´Homme - Col. Musée de l´Homme.

“À medida em que a civilização humana se desenvolver e que as pequenas tribus
se reunirem em coletividades mais vastas, o simples bom senso fará compreender a
cada indivíduo que os seus instintos sociais e a sua boa vontade devem estenderse a todos os membros da nação, mesmo que êstes lhe sejam pessoalmente
desconhecidos. Uma vez transposta essa etapa, sòmente ‘obstáculos artificiais
impedirão o indivíduo de dispensar a sua boa vontade aos homens de todas as
nações e de tôdas as raças’.”
(Charles Darwin – A Origem do Homem)
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CAPÍTULO 2
TORPOR DO EXÍLIO E DESPERTAR ARQUEOLÓGICO

2.1 – Templo das musas e abrigo de Atenas: os museus e a Arqueologia

Filhas de Mnemósine (memória), as musas eram deusas responsáveis pela proteção
das artes e das ciências e em sua homenagem erigiram-se templos, conhecidos como Museion,
os quais foram destinados ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos e artísticos, a
esses lugares foram direcionados objetos de valor e oferendas. Mediante a propalada narrativa
da origem mitológica dos museus pode-se imputar à Arqueologia o seu correlato mítico à
medida que o desenvolvimento científico deste campo de conhecimento estabeleceu-se pelos
imbricamentos realizados com as instituições museológicas. Conforme abordou Funari (2003:
13-14), a procedência etimológica grega da palavra arqueologia significa o: “conhecimento
dos primórdios” ou “relato das coisas antigas”. A associação entre a origem do vocábulo e o
foco de estudo da Arqueologia levou à conclusão reducionista de que esta ciência estuda as
“coisas” (objetos), enquanto que o seu campo de conhecimento estende-se também à
interpretação das relações e transformações sociais e naturais impetradas pelo Homem à partir
ou através das “coisas”, ou seja, da sua cultura material80. Assim, os elementos característicos
dos estudos arqueológicos conformam-se à representação simbólica da deusa Atena, que além
de portadora do elmo do saber, portanto, ligada ao conhecimento e sabedoria (características
científicas), era protetora das artes agrícolas e do artesanato e presenteou aos homens com a
invenção do arado, a arte de domesticar animais, a construção de navios e a confecção de
sapatos. Logo, Atenas além de detentora do saber também relatou aos homens “as coisas
antigas” à medida que os presenteou com os vestígios materiais e o “conhecimento dos
primórdios” delegando ao homem a informação sobre os artefatos, “produtos e vetores de
relações sociais” (MENESES, 2004: 186) que permitiram a transformação da sociedade e da
natureza81.
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Para Ballart, a cultura material pode ser definida como: “[…] todo aquel agregado o conjunto de objetos
creados por una determinada cultura con el fin de satisfacer necesidades y deseos derivados de su interrelación
con el medio” (BALLART, 1997: 27). Meneses complementa as idéias de Ballart esclarecendo que a cultura
material seria o [...] segmento do universo físico que é socialmente apropriado pelo homem e que engloba tanto
objetos, utensílios, estruturas como a Natureza, transformada em paisagem e todos os elementos bióticos e
abióticos que integram um assentamento humano (MENESES, 2004: 186).
81
Para Ballart a transmissão das idéias que se realizaria através de atos e artefatos foi definida como
manifestação cultural (BALLART, 1997: 15).
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Dessa forma, a Arqueologia caracterizada como uma ciência ligada à compreensão da
cultura material e que estabelece relações entre o Homem e os seus vestígios materiais
(FUNARI, 2003; RENFREW; BAHN, 1993), os quais são coletados, classificados e
interpretados instituiu interface com as esferas museológicas (BRUNO, 2000) à medida que a
Museologia se ocupa do fato museal, entendido por Waldisia Russio Guarnieri como a relação
do Homem e o objeto em um cenário (GUARNIERI, 1990: 7) a partir do estabelecimento de
procedimentos de salvaguarda e comunicação com vistas à preservação patrimonial (BRUNO,
1996a: 67-68), inclusive a arqueológica. Sendo assim, quase que invariavelmente os estudos
arqueológicos se desenvolveram no âmbito das instituições preservacionistas, bem como, os
museus também se responsabilizaram pelo abrigo das referências patrimoniais decorrentes da
pesquisa neste campo de estudo. Tal fato sucedeu da peculiaridade desse tipo de investigação,
que ao término dos procedimentos científicos de campo angariou um acúmulo de vestígios
materiais que deram origem às coleções arqueológicas as quais “[...] estão na gênese da
história dos museus” (BRUNO, 1996b: 293).
As coleções82 resultantes da cultura universal humanística foram as bases constitutivas
dos museus. Conforme a narrativa mítica dessas instituições, abordada no início deste
capítulo, aos templos das musas foram enviados objetos de valor e oferendas. O próprio
passado mítico grego apresentou uma quantidade enorme de vestígios materiais que
comporiam uma coleção: “[...] a greda com que Prometeu tinha amassado o primeiro homem
e a primeira mulher, a pedra que Cronos devorou em lugar do filho, o ovo de que Castor e
Polux nasceram ou ainda os restos da árvore junto à qual os gregos sacrificaram antes de
embarcar para Tróia [...]” (FRAZER 1898, XXXVI-XXXVII apud POMIAN, 1984: 59)83.
No caso do Museu de Alexandria, instituição destacada pela versão histórica dos
museus, as coleções comportavam: estátuas de pensadores, instrumentos astronômicos e
cirúrgicos, trombas de elefantes e peles de animais, no entanto, a organização institucional
teve destaque pelas suas bibliotecas, equipes de estudiosos que viviam em comunidade,
laboratórios, anfiteatro, observatório e os jardins botânico e zoológico. O Estado custeava os
cientistas e os bolsistas ligados à produção e ao ensino científico. Este museu era acessível
82

Segundo Pomian (1984: 53) a coleção é “[...] qualquer conjunto de objectos naturais ou artificiais, mantidos
temporariamente ou definitivamente fora do circuito das actividades económicas, sujeitos a uma protecção
especial num local fechado preparado para esse fim, e expostos ao olhar do público”. O autor alerta para o fato
de que tal definição satisfaz as características encontradas em museus, bibliotecas, arquivos e coleções
particulares e exclui coleções constituídas em outros âmbitos. Pomian também aborda detalhadamente o valor
atribuído aos objetos dividindo-os em utilitários e semióforos, abordando questões relacionadas ao visível e
invisível e discorre através de diferenciadas situações históricas a constituição de coleções em contextos
diversificados.
83
FRAZER, James G. Descriptions of Greece, by Pausanias, 1898.
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apenas à nobreza, pois atrelado à produção científica restringia-se ao grupo de estudiosos
amparados pela corte (POMIAN, 1984; GUARNIERI, 1989).
Assim, a prática do colecionismo foi elemento constante de diversos períodos da
História do Homem, inclusive no Neolítico onde se encontraram grupos de objetos em
tumbas, templos, e palácios da Antiguidade. Com os romanos a reunião dos artefatos se
efetivou por meio de saques, premiação de guerra e compras, enquanto que na Idade Média as
igrejas e os monastérios foram responsáveis pelo acúmulo destes bens (POMIAN, 1984;
GEORGES HENRI RIVIÈRE, 1993; CÂNDIDO, 2004).
No entanto, as coleções arqueológicas européias prosperaram no período renascentista
durante os séculos XVI e XVII. O desenvolvimento da Arte, da História e dos estudos da
natureza impulsionou a estabilização dos museus de artes e gabinetes de curiosidades, os
quais apresentavam em suas coleções grande diversidade tipológica e científica englobando,
inclusive, as de natureza arqueológica. Outro fator que contribuiu para a ampliação do
conjunto de objetos nestas instituições preservacionistas foi o conhecimento europeu de um
novo continente, que permitiu a obtenção de vestígios materiais de culturas até então
desconhecidas. Muitas dessas séries compuseram os museus de História Natural. O público
dos museus ainda era restrito aos estudiosos, artistas e autoridades da Igreja e do Estado.
Assim, os museus, os gabinetes de curiosidades, os antiquários e galerias tiveram sua
organização a partir “[...] das grandes coleções reais, das sociedades científicas e dos próprios
viajantes e estudiosos da natureza” (LOPES, 1988: 17). Oriundos desse período destacam-se:
o Jardim das Plantas do Rei, que criado em 1640 originou o Museu Nacional de História
Natural da França e o inglês Ashmolean Museum (1683), o qual vinculado a Universidade
Oxford elaborou uma concepção organizacional que englobava laboratórios e sala de aula
aproximando esta Instituição da visão contemporânea de museu, firmado como espaço
público relacionado à aprendizagem (LOPES, 1988; BRUNO, 1996).
No final do século XVIII resultantes do ideário Iluminista, as coleções reais e
principescas transformaram-se em museus nacionais, nos quais a classificação da natureza e a
sistematização das pesquisas empreendidas pelos cientistas incentivaram o interesse e a
acessibilidade aos acervos museológicos abarcando um público mais amplo formado pela
burguesia emergente. Esses objetos também serviram como material ilustrativo de estudo e
aulas ministradas pelos cientistas. Por outro viés, a ampliação das coleções museológicas
também ocorreu mediante o domínio de outros territórios, conforme o exemplo francês, várias
nações sob o jugo de Napoleão Bonarparte provisionaram muitos institutos museológicos, os
quais continham patrimônio arqueológico entre outros ramos científicos. Até a primeira
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metade do século XIX, o acúmulo de vestígios materiais advindos das explorações
colonialistas impetrada pelos europeus compôs exposições que visavam demonstrar todo o
conhecimento científico adquirido pelas pesquisas ocorridas no âmbito das instituições
museológicas (LOPES, 1988; GUARNIERI, 1989; BRUNO, 1996).
No entanto, na segunda metade do século XIX como resultado do desenvolvimento da
Antropologia, as coleções arqueológicas originárias dos museus de História Natural foram
separadas desta área de conhecimento. Os museus etnográficos dotados de acervos
arqueológicos tentaram cursar caminhos próprios, principalmente, a partir de dois aspectos: a
apresentação dos objetos e a criação de novas propostas museológicas, no primeiro caso
baseado em modelos expográficos84 adquiridos com as Exposições Universais85 e no segundo,
mediante a instituição de museus regionais e nacionais pautados pelas pesquisas de
Antropologia Física e os estudos da Arqueologia Pré-Histórica (BRUNO, 1996).
Quanto às coleções arqueológicas brasileiras, formadas desde o período colonial, não
se verificou nenhum empenho no conhecimento das populações indígenas através da análise
desses acervos, Prous (1992) considerou que concorreram para esse fator: o receio das
revoltas nativistas por parte da metrópole portuguesa, o desinteresse científico pelas culturas
primitivas e o próprio nascimento da Arqueologia ocorrido somente no século XVIII com as
escavações de Pompéia. Contudo, constam desse momento colonial, alguns relatos de
cronistas pautados por informações etnográficas que apontam alguns caminhos importantes
para as pesquisas arqueológicas e informações de expedições naturalistas estrangeiras que
ocorreram até mesmo antes da chegada da Corte portuguesa. “Eram projetos não mais regidos
pela curiosidade renascentista da era das descobertas, mas pela especulação científica
iluminista do estudo da natureza de forma racional” (BARRETO, 1999-2000).
Assim, na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, a ampliação das
coleções arqueológicas brasileiras aconteceu no âmbito dos estudos das Ciências Naturais,
área de convergência dos interesses científicos das primeiras instituições museológicas
criadas no Brasil como: o Museu Nacional, o Museu Paulista, o Museu Paraense Emílio
Goeldi e o Museu Paranaense, todos implantados na segunda metade do século XIX (LOPES,
1996; BRUNO, 2000).
84

Segundo Cury a “[...] expografia é a forma da exposição de acordo com os princípios expológicos. Abrange os
aspectos de planejamento, metodológicos e técnicos para o desenvolvimento da concepção e da materialização
da forma”. Para a autora a expologia compreende “[...] os princípios museológicos e educacionais de uma
exposição, é a sua base fundante” (CURY, 2003: 172).
85
As Exposições Universais recriavam ambientes primitivos despertando a nostalgia dos visitantes contrapondo
elementos modernos, tecnológicos, científicos e industriais ao passado exótico e artístico popular. Tais
demonstrações foram organizadas a partir de uma perspectiva linear de desenvolvimento que pretendia
demonstrar o avanço e o progresso da Humanidade.
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Portanto, no século XIX, a investigação arqueológica esteve intrinsecamente

relacionada às expedições naturalistas ou à Musealização da Arqueologia86, ambas constaram
das práticas do Museu Nacional e fizeram parte dos incentivos promovidos por D. Pedro II
em prol das pesquisas arqueológicas com subsídios, inclusive, para as escavações científicas.
Contudo, a Musealização da Arqueologia neste início de atividades não apresentou algumas
transformações científicas e museológicas implementadas pelas instituições européias87
(BARRETO, 1999-2000).
A cópia científica e museológica eram esperadas à medida que a transformação da
nação a partir de paradigmas europeus foi o mote perseguido pela intelectualidade mediante a
mudança de contexto sócio-cultural e político demarcado pelo período de 1870 a 1914. Após
a abolição da escravatura e a proclamação da república brasileira as desilusões da
Intelligentsia com o atraso cultural do país eram latentes e a realidade de um povo mestiço
agravava a situação. O vislumbre da nacionalidade ocorreu em função do outro, ou seja, a
análise do país partia da tentativa do diagnóstico das possíveis lacunas e a necessidade de
preenchê-las para que o Brasil se aproximasse do modelo europeu. Enfim, era “[...] o esforço
de toda uma geração em pensar o Brasil em suas peculiaridades. Era um esforço conjunto de
‘universalização’, seus projetos visavam, em última análise, colocar o país no ‘nível do
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“Processo constituído por um conjunto de fatores e diversos procedimentos que possibilitam que parcelas do
patrimônio cultural se transformem em herança, na medida em que são alvo de preservação e comunicação”.
(BRUNO, 1996; 67-68).
Cabe esclarecer que a ênfase neste capítulo relacionada à relevância da Musealização da Arqueologia no Brasil
para o desenvolvimento da ciência arqueológica não descartou o papel fundamental que alguns estudiosos
exerceram fora das instituições museológicas, como Peter Wilhelm Lund, que “Entre 1834 e 1844 pesquisou 800
grutas nessa região [Lagoa Santa- MG], dentro das quais ossos de animais fossilizados estavam conservados há
milhares de anos. Coletava esse material, descrevia-o, dando assim a conhecer numerosas espécies de uma fauna
extinta; por esta razão; ele é considerado o ‘pai da paleontologia brasileira’. Na lagoa subterrânea do Sumidouro,
encontrou ossos humanos misturados a vestígios desses animais hoje desaparecidos da terra” (Prous, 1992: 6-7).
Desta forma começou a pesquisar sobre a antiguidade e a origem do homem na América. Em 1852 Lund
também opinou sobre intensa discussão ocorrida na Dinamarca a respeito da origem dos sambaquis
dinamarqueses, a dicotomia girava em torno da compreensão da origem sambaquieira. Os amontoados de valvas
e moluscos pré-históricos do litoral seriam depósitos de lixo humano, conforme afirmava J. A. Worsaae da
chamada corrente dos “artificialistas”, ou seria um acúmulo natural de conchas mortas, hipótese defendida pelos
“naturalistas”? Lund optou pela corrente “artificialista”. Após 1870 essas discussões ocorreram no Brasil e “...até
1940 (publicação de Serrano), quase todos os autores ainda discutiam a origem, artificial ou não, de cada
sambaqui descrito”. (Prous, 1992: 7-8). Essas discussões também foram utilizadas por Paulo Duarte nos anos 50
e 60 (século XX) como bases teóricas para a aprovação de legislação preservacionista aos sambaquis, pois delas
dependia a mudança de enfoque dado na legislação que permitia a exploração comercial destes sítios préhistóricos. Prous reitera que o interesse antropológico europeu pelos crânios de Lagoa Santa coletados por Lund
anteriormente “[...] apareceu somente depois que a pré-história foi reconhecida como ciência, e que os métodos
antropométricos foram desenvolvidos” (PROUS, 1992: 9).
87
Com base em Jean Jamim, tal constatação explica-se pelo direcionamento museológico de algumas instituições
voltadas para o paradigma norte americano e inglês (JAMIM, 1993) ou pela continuidade de modelos europeus
do início século XIX como é o caso brasileiro. Por outro lado, algumas tentativas de transformação da
Musealização da Arqueologia calcadas na perseguição do modelo europeu do final do século XIX confrontaramse com as especificidades locais fazendo com que as mudanças chegassem mais tardiamente ao Brasil.
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século’, superar o seu atraso cultural e acelerar a sua ‘marcha evolutiva’ a fim de que pudesse
alcançar a parcela mais avançada da humanidade” (SALIBA, 2002: 34). Dentro dessa
perspectiva, os intelectuais detectavam a ausência de conexão entre a realidade e as
necessidades do país, fatores manifestos pela disparidade entre a elite e a população e a idéia
de cópia cultural (SALIBA, 2002).
Um dos principais expoentes dessa corrente foi Silvio Romero que afirmava que o
principal problema do brasileiro era o desconhecimento da realidade, fato que encaminhava a
nação para a cópia cultural e a crença em uma falsa apreciação da auto-imagem, na sua
concepção a exaltação da natureza visava à positivação das características pessoais o quê não
correspondia à verdade (ROMERO, 1910).
Portanto, a construção cultural do nacionalismo procurou enquadrar o Homem na
natureza. O desenvolvimento humano foi explicado por elementos como o clima, sangue,
meio, raça e a partir do panorama evolucionista calcado na força natural determinista. Essa
perspectiva da realidade abriu espaço para as justificativas científicas do racismo como a
Frenologia fundamentada na Craniometria e a Eugenia. Logo, a nação foi fortemente
estabelecida com base nos conceitos de raça (SALIBA, 2002).
A musealização do patrimônio arqueológico também foi marcada pelos parâmetros do
Naturalismo, o modelo científico de produção do conhecimento “[...] seguia as linhas de uma
preocupação central da época, que dava relevância ao conhecimento passível de classificação,
que imprimisse ordem a esse universo caótico. Tendo como base esse saber evolutivo,
classificatório e pautado nas Ciências Naturais” (SCHWARCZ, 1989: 42). Transformadas em
centros de pesquisa científica, as instituições museológicas brasileiras buscavam paradigmas
no exterior e os cientistas traduziam o modelo naturalista em seu cotidiano e em diversas
regiões do país. Logo, com missões científicas, comemorativas e civilizadoras os museus
brasileiros proliferaram no século XIX pautados nos exemplos de instituições européias e
norte-americanas (SCHWARCZ, 1989; LOPES, 1996).
Com base nesse contexto, a análise da procedência dos modelos museológicos foi
fundamental para a verificação do desenvolvimento dos estudos arqueológicos, pois a
avaliação da forma, origem e os mecanismos em que ocorreram a Musealização da
Arqueologia, a partir do final do século XIX, permitiram compreender o funcionamento dos
estabelecimentos preservacionistas que serviram de paradigmas e analisar as transformações
ocorridas com a implementação de diferentes mentalidades que mudaram o direcionamento
dos estudos arqueológicos.
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Com este intuito segue-se a descrição dos três primeiros modelos museológicos
diretamente relacionados com esta dissertação: o Museu Nacional que serviu de molde
científico e preservacionista para as pesquisas arqueológicas influenciando os estudos
posteriores em diversos museus, o Museu Paulista que foi a primeira grande instituição do
estado de São Paulo que englobou as coleções arqueológicas no seu acervo, bem como foi
alvo de várias propostas de reformulação por Paulo Duarte, inclusive no curtíssimo período
em que foi diretor da Instituição e por fim, o Museu Paranaense que denotou importância às
pesquisas arqueológicas da região e em muito contribuiu para o desenvolvimento dos
trabalhos arqueológicos ensejados por Paulo Duarte através da figura do seu diretor Loureiro
Fernandes.

2.1.1 - O Museu Nacional

Integrante do plano de desenvolvimento das instituições preservacionistas de Coimbra,
a “Casa dos Pássaros” funcionou no Brasil desde 1784 como “[...] entreposto colonial de
envio de produtos à Metrópole [...]” (LOPES, 1993: 35). Com coleções e funcionários
oriundos desta Instituição estabeleceu-se no Rio de Janeiro em 1818 o Museu Nacional88 que
se diferenciou do antigo órgão pelas peculiaridades na sua fundação, mas continuou a buscar
o modelo museológico europeu, metropolitano e universalista (LOPES, 1993; ELIAS, 1996).
Desde 1842, o Museu Nacional contou com uma seção que englobava Arqueologia
Numismática, Artes Liberais, Usos e Costumes das Nações Antigas e Modernas. Essa seção
no decorrer de sua existência foi reformulada algumas vezes, contudo, em 1851 já apresentava
problemas de acúmulo de acervo, o qual era composto por: “[...] medalhas, ornatos de penas
de tribos do Pará, urna de barro contendo ossos de um indígena [...], [...] várias peças e
artefatos africanos em madeira, vestimenta fúnebre dos judeus do Pará e 260 exemplares de
antiguidades pampeanas doadas pelo Imperador” (LOPES, 1993: 121-122).
Apesar da constituição variada, os acervos contemplavam o patrimônio arqueológico
e, posteriormente, outras formas de organização das coleções de Arqueologia foram
implementadas pela Instituição.

88

Conforme nos informou Lopes, o Museu foi denominado como Real em 1818, posteriormente passou a Museu
Imperial e por fim, Museu Nacional (LOPES, 1993).
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Como diretor do Museu Nacional desde 186589, Landislau Netto atuou enfaticamente
ao longo dos anos na promoção dos estudos arqueológicos, desse mesmo período datam as
primeiras amostras de sambaquis: “[...] o Sr. Conde de la Hure enviou vários artefatos de
pedra fabricados pelos antigos aborígines da Província de Santa Catarina, encontrados nas
margens do Rio São Francisco do Sul ‘em acúmulos conchíferos denominados sambaquis, de
mistura com ossadas humanas, e de animais, fragmentos de louça, etc’ ”(LOPES, 1993: 122).
A formação das coleções arqueológicas no período imperial, contemporâneo à direção
de Landislau Netto, foi solidamente pautada pelos pressupostos teóricos do Naturalismo à
medida que as coletas adquiriram importância devido ao desenvolvimento dos métodos
antropométricos e a possível comprovação do monogenismo90, idéia corroborada pelo envio
de coleções de crânios e esqueletos para Quatrefages, professor do Muséum National
d´Histoire Naturelle em Paris e difusor da teoria monogenista, sobre o qual E. T.Hamy91
(fundador do Museu de Etnografia do Trocadero) afirmou: “[...] ele não promoveu no seu
espírito a separação entre a idéia de raça e a idéia de civilização92” Hamy (1877 apud
SOUSTELLE, 1976: 21; LOPES, 1993). Tal afirmação e influência apontariam para as
futuras transformações ocorridas no direcionamento científico das pesquisas arqueológicas
promovidas por Landislau Netto, pois a tentativa de estabelecimento da Instituição nos
moldes europeus do Naturalismo visando o reconhecimento científico internacional não
impediria que o diretor pensasse a influência desse olhar científico no âmbito nacional. A
necessidade de redimensionamento do rumo das pesquisas arqueológicas refletiu a carência de
novas possibilidades de abordagem devido às especificidades contextuais do país, à medida
que os modelos científicos ideais se confrontavam com a realidade local sobre o papel do
indígena na composição da sociedade nacional. Conforme concluiu Saliba:
[...] [os intelectuais] dotados de um equipamento intelectual herdado
das linhagens ideológicas positivistas e evolucionistas – equipamento
este já organizado de uma situação de crise da racionalidade cognitiva,

89

Conforme esclareceu Lopes (1993), Landislau Netto foi nomeado diretor em 1865 e assumiu em 1866, nos
anos de 1868 e 1870 exerceu a função de diretor interino da Instituição no período de 1875-1893 ocupou o cargo
como diretor geral.
90
Teoria pautada pela idéia de origem única inserida no contexto evolucionista que pretendia evidenciar estágios
mais atrasados da civilização associando diretamente a idéia de evolução com o conceito de raça.
91
Trecho de carta de E. T. Hamy a Paul Rivet em 1877 citada em: Soustelle, Georgete. Une Exposition em
hommage à Paul Rivet. In : Fondateur du Musée de l´Homme (1876-1958). Paris : Concours Du Secrétariat
d´Etat à la Culture et l´Association Française Pour les Célébrations Nationales, 1976.
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Texto original: “[…] il ne pouvait séparer dans son esprit l´idée de race et l´idée de civilisation”. Essa
separação entre “raça” e “civilização” diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento antropológico que
passou a estabelecer divisões entre as suas áreas de conhecimento, neste caso: os estudos antropológicos
calcados na Antropologia Física ou Biológica cederam lugar para uma maior preocupação com a História e a
Etnografia, onde os aspectos culturais foram ressaltados.
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acabariam oscilando entre a adoção de modelos deterministas e a
reflexão sobre suas implicações [...] (SALIBA, 2002: 34).
Por outro lado, conforme abordou Bruno, o próprio estágio dos estudos arqueológicos
impediu o avanço na abordagem e organização das coleções arqueológicas por parte de
Landislau Netto, pois a ênfase colecionista na Numismática e nos objetos correspondentes à
Antiguidade Clássica devia-se ao início das pesquisas pré-históricas “[...] e os museus de
Arqueologia, ainda estavam tentando entender a inserção desses vestígios em um painel
cronológico, repleto de fragmentos de esculturas, vasos, afrescos e estelas funerárias da
Antiguidade” (BRUNO, 1999: 79). Sobre este assunto Prous (1992) afirmou que a
importância denotada às populações indígenas somente ocorreria a partir do avanço dos
conhecimentos pré-históricos conjugados aos procedimentos antropométricos.
Portanto, a correlação desses aspectos evidenciou a influência do contexto histórico e
das mudanças de panoramas científicos que implicaram no desenvolvimento das pesquisas
arqueológicas. Dentre essas proposições destaca-se a formação das coleções de Arqueologia
calcadas no paradigma das raças determinada pela Antropologia Física, viés estabelecido
pelos intercâmbios com o Muséum d´Histoire Naturelle. Com o passar do tempo esse olhar
científico cedeu lugar a uma nova preocupação da Antropologia com questões históricas e
etnográficas promovidas pelo sucessor de Quatrefages, E.T. Hamy, cuja inquietação científica
“[...] levaria a individualização, do Musée d´Ethnographie du Trocadero, em 1878, a partir das
coleções do Louvre, do Museúm d´Histoire Naturelle e da Biblioteca Nacional” (LOPES,
1993: 186) e no caso brasileiro se consubstanciaria nas novas proposições de Landislau para
os estudos arqueológicos, como por exemplo, a reestruração da seção de arqueologia
propugnada pelo regulamento de 187693, a solidificação da idéia de fundação de um Museu
Arqueológico e Etnográfico e a Exposição Antropológica Brasileira. Essa nova forma de
pensar a Arqueologia não se deveu somente a influência francesa, mas também à oscilação do
cientista entre os modelos adotados e as necessidades de adequação às peculiaridades locais
de enquadramento do indígena às teorias científicas . A dualidade na formação das coleções e
no desenvolvimento dos estudos arqueológicos não eliminou, ainda naquele momento, as
idéias da época de: equiparação intelectual e institucional aos modelos universais e a
importância dos Museus de História Natural para avaliação do grau do progresso e civilização
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A mudança consistia na supressão da 4ª seção do Museu que continha a Arqueologia, a mesma ficaria a cargo
de Landislau Netto e anexa ao Museu. No entanto, previa-se a criação de uma instituição voltada para o estudo
de arqueologia, etnografia e numismática. Em 1888 foi re-criada a 4ª seção com as novas especialidades
constituindo a seção de Antropologia, Etnologia e Arqueologia. (LOPES, 1993).
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da nação, meta que deveria ser alcançada com base em parâmetros europeus. Esses elementos
ainda estavam presentes na Exposição de 1882.
Além desses fatores, a mudança de prioridades na composição das coleções
arqueológicas do Museu Nacional foi um indício, ressaltado por Lopes (1993), do interesse de
Landislau Netto pelos objetos arqueológicos e etnográficos que ensejaram a Exposição
Antropológica Brasileira, realizada em 29 de julho de 1882. Com o apoio de várias províncias
no envio de material arqueológico e etnográfico, a Exposição contou com a presença de
alguns indígenas e material arqueológico de várias tribos, nem sempre brasileiras. Dentre os
vestígios arqueológicos e etnográficos brasileiros destacam-se: os ossos, fragmentos de louça
provenientes de sambaquis, material cerâmico, arte plumária, adornos, indumentária indígena
e objetos líticos. A visitação foi expressiva e teve repercussão internacional. A finalidade do
evento ressaltou as características de reconhecimento científico e institucional, pois conforme
o texto de exposição: “[...] o verdadeiro e nobre intento d´este certamen que não é
simplesmente expor os artefactos e os documentos ethnographicos relativos aos nossos
indígenas, mas reuni-los num só repositório público e ali, como presadas relíquias, offerecêlas ao culto da Sciência [...] ” (BRUNO, 1999: 81).
Outra característica que se pôde vislumbrar através da Exposição Antropológica foi o
papel educativo e de divulgação científica promovido pela instituição museológica e os seus
acervos. A Exibição de Antropologia ultrapassou o número de mil visitantes (LOPES, 1993),
e colocou em relevo a comunicação com o público através da utilização de recursos
expográficos como pintura, moldes em gesso e documentos bibliográficos. A superação do
atraso cultural dar-se-ia por outros recursos educativos que visavam a aproximação entre o
visitante e o conhecimento científico. Nesse contexto de formação popular, nos primeiros
anos da fundação do Museu Nacional já havia referência da parceria entre a Instituição e o
ensino:
Data do início de 1822 o primeiro registro que encontramos de sua
contribuição efetiva ao ensino regular. O então Ministro José
Bonifácio de Andrade e Silva, franqueou o Museu ao Ten. Cel. João
da Silva Feijó do Corpo de Engenharia e lente de “História Natural de
Zoológica e Botânica” na Academia Militar para lá “serem feitas as
demonstrações práticas de especímens de História Natural, um dia por
semana” (LOPES, 1993: 76).
Em 1842, o diretor Custódio Alves Serrão também pensou em ministrar cursos
universitários no Museu, contudo, a concretização ocorreu em 1875 com Landislau Netto que
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implementou cursos públicos de Botânica, bem como pretendeu a contratação de um
professor para ministrar as matérias de Arqueologia e Etnografia (LOPES, 1993).
Dessa forma, verificou-se a importância do Museu Nacional para o estabelecimento
das Ciências Naturais no âmbito dos museus e o desenvolvimento da Arqueologia em
decorrência daquele campo de conhecimento científico. Também se deve levar em
consideração a relevância institucional na formação de diversos cientistas que atuaram no
órgão como pesquisadores ou viajantes naturalistas contribuindo para a implantação de outras
instituições museológicas que contemplaram em seus acervos os vestígios arqueológicos. O
empenho de Landislau Netto na organização das coleções e na divulgação dos estudos de
Arqueologia, bem como o esforço empregado na reunião de conjuntos de variada diversidade
tipológica e figurativos de todas as províncias foram relevantes para a firmação dos estudos
arqueológicos. Os pressupostos teóricos representados pelos objetos obtidos no período de
atuação do referido diretor foram reveladores dos conflitos pelos quais passaram os primeiros
estudiosos destas instituições de preservação, pois a opção pela cópia de modelos universais
europeus e norte-americanos buscando a excelência e o reconhecimento científico por parte
dos países de intercâmbio e formação contrapunha-se às peculiaridades locais que
possibilitava a tomada de caminhos diversos daqueles apontados pelos princípios teóricos préestabelecidos. No acervo arqueológico também se materializaram as mudanças de paradigmas
enfrentados pelas Ciências Naturais nos anos 70 e 80 (século XIX) refletindo uma nova
conformação dos estudos arqueológicos no âmbito desse museu brasileiro.
Nesse contexto de oscilação entre o ideal e o real, o Museu Nacional se configurou
como modelo científico para o estudo da Arqueologia no Brasil e dos processos de
Musealização da Arqueologia.

2.1.2 - O Museu Paulista

Com a idéia de erigir um monumento comemorativo à Independência do Brasil, após
várias tentativas frustradas motivadas por lutas políticas e falta de recursos, foi aprovada a
construção de um edifício-monumento que contou com o apoio de D. Pedro II e com dinheiro
de loterias realizadas para este fim. A edificação projetada por Tommaso Gaudenzio Bezzi
deveria agregar ao sentido de celebração à finalidade prática, que se concretizaria com a
proposta de criação de uma escola.Concluído em 1890 e não possuindo condições de receber
o referido colégio, devido à própria arquitetura e vicissitudes do Ipiranga, o prédio foi
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abandonado até 1894 quando abrigou o Museu do Estado formado por coleções provenientes
do chamado Museu Sertório, pertencentes ao Coronel Joaquim Sertório, acrescidas de objetos
do colecionador particular Pessanha. Esses conjuntos foram adquiridos pelo conselheiro
Francisco de Paula Mayrinik e doados ao governo estadual. As essas coleções somaram-se os
acervos do Museu Provincial da Associação Auxiliadora do Progresso de São Paulo e do
próprio Hermann Von Ihering, primeiro diretor do Museu Paulista. Portanto, a instituição foi
originada por todas essas coleções (ELIAS, 1996; OLIVEIRA, 1997; LOPES; FIGUEIRÔA,
2002-2003).
Em 1880, Hermman von Ihering chegou ao Brasil interessado em Antropologia
Física (craniometria), dedicou-se aos estudos de Zoologia e Paleontologia de moluscos,
apresentou estudos em História Natural, Botânica, Antropologia, Etnologia, atuou como
viajante naturalista do Museu Nacional (1883-1991) e esteve na direção da Instituição
Paulista no período de 1894 a 1916 (LOPES, 1993).
Os acervos que principiaram o Museu Paulista foram constituídos por coleções de
História Natural, objetos indígenas, jornais, quadros e peças de mobiliário e pelo decreto 249
de 26 de julho de 1894, o Museu foi caracterizado como uma instituição de História Natural.
O regulamento institucional estabeleceu que:
Teria o Museu Paulista por fim estudar a História Natural da América
Latina e em particular a do Brasil, acompanhando os métodos mais
aceitos dos museus científicos modernos e procurando, quanto
possível, pô-los ao alcance dos entendidos e do público. Seria o
caráter do museu em geral o de museu americano [museu sul
americano], destinado ao estudo do reino animal, história zoológica e
da história natural e cultural do homem. Serviria como meio de
instrução pública e instrumento científico para o estudo da natureza do
Brasil e do Estado de São Paulo, em particular (Taunay, 1946: 24,
grifos nosso).
Por essas determinações verificou-se que o Museu seguiria os modelos dos “museus
científicos modernos”, ou seja, a Instituição perseguiria o paradigma científico e institucional
internacional visando o reconhecimento de seus pares. No entanto, conforme já discutido na
apresentação dos parâmetros estabelecidos pelo Museu Nacional, a intelectualidade desse
período defrontava-se com o dilema de percorrer os moldes europeus e norte-americanos e ao
mesmo tempo inserir-se nas peculiaridades locais. No caso de Ihering, praticar a continuidade
dos seus estudos inseridos no contexto sul americano e aproximá-lo do brasileiro. Outro fator
relevante constatado pelo regulamento foi o papel de órgão de instrução denotado à
Instituição, apesar de ressalvar esta característica com a expressão “quanto possível”
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indicando que o ensino não era a finalidade primeira efetuou-se o registro de que o Museu
serviria como meio de educação pública. Em relação a este aspecto Margaret Lopes
comentou:
Envolvidos nesse dilema que se referia à definição dos papéis sociais,
que esses museus enfrentariam no século XX é, que, poderíamos
caracterizar também, como o conflito entre pesquisa versus ensino,
que caracterizaria a ciência do nosso século, o que de fato situaria o
Museu Nacional do Rio de Janeiro e particularmente o Museu Paulista
em campos opostos, materializado também pelo arranjo de suas
coleções, seriam suas opções por um lado, por um museu complexo
cada vez mais escolarizado e por outro, por um museu o mais
especializado possível, dedicado a algumas especialidades, de um dos
ramos das Ciências Naturais, a Zoologia (LOPES, 1993: 318).
Dessa forma, os estudos de Botânica e Zoologia sobressaíram na administração de
Ihering. A importância da Instituição como centro de investigação científica foi corroborada
pela divulgação das pesquisas da época aos grandes centros internacionais pela Revista do
Museu Paulista, que instituída pelo diretor tratou dos temas já citados bem como versou sobre
assuntos ligados à Arqueologia e Antropologia.
Em relação aos estudos arqueológicos várias ações foram implementadas naquele
momento, principalmente, relacionadas à Musealização da Arqueologia. Nesse período houve
o crescimento das coleções arqueológicas através de aquisição e coleta de material. No
primeiro caso, Lopes (1993) citou que Ihering obteve 180 exemplares escolhidos da coleção
do Sr. Balbino de Freitas do Rio Grande do Sul com materiais raros e de alto valor oriundos
do sambaqui de Torres. Na Revista do Museu Paulista apareceram outras compras realizadas
pelo diretor como almofarizes, cachimbos e tembetás da “Coleção Barbedo” em 1903
(REVISTA DO MUSEU PAULISTA, 1907: 13-14).
No caso da coleta houve busca de almofarizes no Rio Grande do Sul e excursões
empreendidas por Rodolpho von Ihering94 que em 1909 acompanhado pelo preparador Lima
percorreu 14 grutas de Yporanga e Xiririca, no Vale do Ribeira e Curt Unckel em busca de
acervos etnográficos e arqueológicos (LOPES, 1993). Rodolpho também, por ordem do
diretor, realizou viagem para a Europa a fim de estudar as inovações museológicas na área de
exposições (ELIAS, 1996). Portanto, a cadeia operatória museológica responsável pela
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Lopes (1993) descreveu que “Além do diretor, o Museu Paulista contava com uma equipe de 5 funcionários:
um zelador ou custos, que deveria ser um zoólogo e, atuava também como vice-diretor – a princípio Constantino
Helger, que foi substituído em 1895 por Luis Relr e posteriormente por Rodolpho von Ihering, filho de Ihering
[...]”.
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seqüência de desenvolvimento dos processos técnico-científicos em relação aos acervos foi
observada por Ihering.
Outras ações de Salvaguarda e pesquisa no âmbito dos estudos arqueológicos foram
providenciadas pelo diretor, em 1904 empreendeu viagem de oito dias à Santos para estudos
em sambaquis, recuperou um crânio de baleia e no mesmo ano solicitou autorização para a
confecção de armários a fim de melhor acondicionamento das coleções de objetos históricos e
pré-históricos (ELIAS, 1996). Esse fato evidenciou o crescimento das coleções pré-históricas
no início da administração de Ihering. Apesar da promoção do aumento das coleções
arqueológicas, outras atitudes do diretor incitam estranhamento se relacionadas às praticas da
contemporaneidade, como por exemplo, a proposta de venda de objetos arqueológicos para o
exterior. A administração do U. S. National Museum do Smithsonian Institution demonstrou
interesse na aquisição de objetos do sambaqui do litoral paulista, coleção de machados de
pedra, fotos dos índios guaranis e coleção de antiguidades da Bahia. Os objetos seriam
utilizados na Exposição Internacional de St. Louis (ELIAS, 1996).
As trocas de coleções de estudos eram freqüentes, principalmente com a finalidade de
comprovação das teorias do monogenismo, das capacidades das analises craniométricas e das
possibilidades de formação de coleções para instituições diferenciadas através das excursões
dos viajantes naturalistas, mas a venda por parte da instituição não parece prática comum. De
qualquer forma, outras atividades ligadas à pesquisa arqueológica foram pensadas na tentativa
de angariar dinheiro para o desenvolvimento de projetos relacionados especificamente aos
aspectos Biológicos. Nesse caso, a utilização dos conhecimentos arqueológicos e etnográficos
abordando o tema da Origem do Homem permitiria a realização de quatro conferências, cuja
arrecadação seria convertida na construção da Estação Biológica do Alto da Serra, porém este
intento não foi concretizado (ELIAS, 1996).
A temática sobre a Origem do Homem foi assunto constante das pesquisas
relacionadas ao Naturalismo neste período, pois conforme a perspectiva evolucionista
determinada por aspectos naturais, a origem era a primeira fase da nação e a partir dela se
caminharia em busca do progresso e da civilização alcançando o modelo europeu. O
desenvolvimento da raça e a necessidade de branqueamento da população eram questões
cruciais para a transformação da nação brasileira nos parâmetros desejados.
A atuação científica do zoólogo também imprimiu aos estudos arqueológicos uma
caracterização de saber evolutivo com base nas ciências naturais, na opinião de Hermmann
von Ihering o que valia para os animais e no mundo da natureza valia também para o homem
(SCHWARCZ,1989). Essa concepção (evolutiva e de progresso) levou Ihering a duvidar da

84

natureza artificial dos sambaquis discordando de Landislau Neto. No entanto, mediante as
provas apresentadas por defensores da corrente artificialista e visita ao sambaqui da ilha de
Casqueirinho - perto de Santos, hoje COSIPA - Companhia Siderúrgica Paulista - Ihering
admitiu a mudança de opinião e concordou com a corrente naturalista (PROUS, 1992).
Outro exemplo de conflito permeado pela mentalidade de Hermann von Ihering que
oscilou entre a idéia de superioridade européia associada à necessidade de evolução da
sociedade brasileira e as peculiaridades locais foi o posicionamento do diretor a favor do
extermínio indígena. Contra esta afirmação o próprio Ihering se defendeu:
[...] até aquele momento nenhum cientista brasileiro tinha reunido nas
várias partes do país, coleções tão instrutivas, nem tinha adquirido um
conhecimento tão profundo da vida primitiva dos indígenas, de sua
língua e história, bem como de suas características raciais. Contudo,
nem mesmo assim consegui evitar a perseguição, que no Brasil, um
doentio nacionalismo iria despertar contra os colegas de origem
estrangeira, mesmo quando estes se tornaram cidadãos brasileiros e
participam com dedicação ao descobrimento científico do seu país
adotivo. Na exposição nacional que teve lugar em 1909, na capital
federal, eu fui o único que procurou atrair o interesse do grande
público para os primeiros donos desta terra, expondo grupos extraídos
da vida dos índios caingangues, cayuás e chavantes. Contudo, isto
causou polêmicas na imprensa e entre grupos científicos que me
indicaram como um precursor do extermínio dos índios. Ao contrário
eu estava somente pedindo que os habitantes do sertão e os colonos
fossem protegidos dos ataques dos selvagens e tivessem garantias de
vida e de propriedade. De fato, não é destes últimos, mas dos
primeiros que depende o desenvolvimento dos recursos naturais do
país. Protestei em vão contra estas maldosas deformações (LOSANO,
1992: 89-99).
Alguns elementos interessantes apareceram na defesa de Ihering: as coleções na
concepção museológica do diretor tinham finalidades instrutivas, ou seja, os vestígios
materiais funcionavam como elo de informação entre os indígenas primitivos (passado) e o
presente. Contudo, na exposição nacional de 1909, o diretor do Museu Paulista não comentou
sobre a apresentação destes acervos, mas sim sobre a demonstração dos integrantes de
diversos grupos indígenas. Ihering os exibiu como elemento expográfico procurando “atrair o
interesse do grande público” na intenção de popularização do conhecimento. Apesar da falta
de comentários sobre uma expografia com base nas coleções que poderiam evidenciar as
pesquisas científicas, o discurso do diretor apontou para a relevância que denotou ao
procedimento museológico da Comunicação com a exposição de indivíduos. Essa prática
expositiva também ocorreu na Exposição Antropológica de 1882, a qual organizada por
Landislau Netto contou com a presença de alguns indígenas na Exposição, contudo, o diretor
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do Museu Nacional não apontou o grau e os objetivos dessa participação. A exibição do
exótico, conforme discussão do capítulo 1, ocorreu calcada nos modelos expográficos das
Exposições Universais. O conhecimento “profundo” das “características raciais” indígenas
que Ihering disse ter adquirido, ressaltando que nenhum cientista brasileiro até aquele
momento tinha tal entendimento excluindo, portanto, os saberes de outros investigadores
como, por exemplo, Landislau Netto, corroborou o interesse de Ihering nas pesquisas de
Antropologia Física e o viés pelo qual analisava o tema. Por fim, o posicionamento do diretor
do Museu Paulista sobre o indígena e o colono levou à interpretação de que o mesmo atribuiu
aos índios a responsabilidade de impedir o progresso e o desenvolvimento nacional.
A partir destas análises pode-se verificar no discurso e nas ações de Ihering a
influência do pensamento naturalista e o confronto dos seus interesses científicos com a
realidade que a população indígena trazia para o país. A tentativa de adaptação e conformação
de visões díspares foi o elemento característico dos cientistas deste momento, tanto Landislau
Netto como Ihering, apesar da forma diferenciada, entraram em confronto com os modelos
seguidos e as peculiaridades locais.
A dificuldade de conciliação entre as mentalidades do período relacionadas às
proposições sobre o progresso, evolucionismo e extermínio indígena à realidade local e as
ações museológicas foram reflexos de um momento marcado historicamente pelas teorias
racistas da época, bem como pela visão eurocêntrica estabelecida pela condição de estrangeiro
do diretor.
No entanto, as controvérsias sobre o interesse puramente acadêmico de Ihering em
relação aos indígenas não obscureceram as contribuições reais e o pioneirismo que o cientista
imprimiu aos estudos arqueológicos no âmbito do Museu Paulista. As experiências
etnoarqueológicas realizadas pelo diretor foram precursoras dos estudos europeus realizados
nesse campo. Prous (1992, 9) ressaltou experimentos e estudos como: “[...] o uso de
machados de pedra para cortar árvores, avaliando as técnicas possíveis e os resultados
correspondentes” e “[...] a alimentação dos homens pré-históricos pela identificação dos
otólitos de peixe”. Portanto, a esse dado acrescentam-se todas as ações implementadas por
Hermann von Ihering como: a ampliação das coleções arqueológicas, as visitas aos
sambaquis, o empreendimento de expedições de coletas arqueológicas, a divulgação da
Arqueologia através de publicações e exposições e o cuidado da integridade dos vestígios
arqueológicos. Também não se pode esquecer o tratamento de temas como a origem do
homem e a preservação ambiental, pois segundo Losano (1992), Ihering foi responsável pela
elaboração de leis para a proteção dos pássaros e regulamentação da caça e da pesca. Desta
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forma, além da contribuição efetiva para a Musealização da Arqueologia no período, muitas
das tarefas empreendidas por Hermann von Ihering demonstraram a importância desse
cientista para com as questões do seu tempo.

2.1.3 - O Museu Paranaense

A Instituição teve origem na fundação da Associação Paranaense de Aclimação que
inaugurada em 1876 possuía caráter museológico e um jardim de aclimatação. Apesar de
organizar-se como estabelecimento privado com a participação de alguns setores da sociedade
recebeu inúmeras vezes o auxílio dos governos provinciais no período imperial e
posteriormente (1883), transformou-se em órgão público (EDIÇÃO...,s.d.).
Os acervos foram constituídos, inicialmente, por peças históricas e produtos naturais.
O diretor do Museu Paranaense Ermelino de Leão orientou a formação das coleções que
participaram da Exposição Antropológica de 1882 e apresentou elementos variados a partir da
perspectiva dos estudos de Antropologia Física, da Etnografia e da Arqueologia. Nesta fase de
organização pretendia-se mostrar à Corte o interesse provincial pelo estudo da “Ciência do
Homem” (EDIÇÃO..., s.d.: 5).
Os conjuntos expostos em 1882 exibiram: material antropológico formado por
esqueletos do sambaqui de Goulart (Antonina) e dois crânios de índios Xavante e Guarani,
acervos arqueológicos remanescentes de sambaquis compostos, principalmente, por líticos.
As coleções etnográficas foram caracterizadas por artefatos de caça, de pesca, de guerra, de
uso doméstico, cerimonial e adornos. O cacique dos Camés ou Coroados também foi enviado
à Exposição (LOPES, 1993).
No ano de 1883, o presidente da província Oliveira Belo declarou o caráter
educacional do Museu, ressaltou os serviços já efetuados na área de instrução e alertou para a
necessidade de conferências públicas que contribuiriam para o ensino e a formação da
mentalidade nacional. No início do século XX, as características institucionais se firmaram
através da Antropologia e Ciências Naturais (EDIÇÃO...,s.d.).Segundo Lopes (1993, 226):
Sabemos que quanto ao trabalho das seções, uma vez já reorganizado
o Museu, sua atenção se concentrava então na ampliação e estudo das
coleções de Antropologia e Etnologia. Lembrando a grande
quantidade de sambaquis que se espalhavam por toda a costa
paranaense e o valor inestimável para a ciência dos materiais préhistóricos, existentes nos sertões das províncias, que se acumulavam
nos museus europeus, ou se dispersavam em coleções particulares, o
diretor julgava que esses deveriam estar muito melhor representados
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no Museu Paranaense, para que pudesse contribuir para a discussão
candente a época, sobre a exata explicação das origens da raça
brasileira [...].
A discussão sobre as Origens do Homem também apareceu na Instituição relacionada
ao contexto do Naturalismo. No período republicano, as reformas institucionais
implementadas levaram Romário Martins, diretor do Museu desde 1902, ao mesmo dilema
das instituições museológicas desta época: conciliar a pesquisa e a organização institucional
nos moldes científicos internacionais com as dificuldades criadas pelas peculiaridades locais.
A própria Edição Comemorativa do 80º aniversário do Museu chamou a atenção para esse
fato: [...] não descuidou o Snr. Romário Martins em atender as pesquisas no setor de ciências
naturais, não obstante a pobreza do meio para iniciativas dêste gênero” (EDIÇÃO..., s.d.: 9,
grifo nosso). Diferente dos outros dois museus apresentados, o Museu Paranaense enfatizou já
na primeira década de existência o interesse pelo estudo da “Ciência do Homem”. Tanto o
Museu Nacional como o Museu Paulista enfatizaram as Ciências Naturais e desenvolveram a
“Ciência do Homem” no âmbito da primeira, já o Museu Paranaense apesar de ligar-se desde
a sua origem ao estudo dos “produtos naturais” ressaltou, conforme discurso do diretor da
Instituição, o interesse pelos estudos arqueológicos, antropológicos e etnológicos. Desta
forma o estranhamento com a questão indígena parece que foi menos polêmico ou enfático95,
conforme

ocorrido com as outras duas instituições museológicas. Verifica-se que as

condições materiais menos propícias que a do Museu Nacional e a do Museu Paulista
acarretaram a preocupação com a “pobreza do meio”, fato verificado desde as dificuldades de
constituição da instituição até o retorno de Agostinho Ermelino de Leão à direção do Museu
em 1892. Nesse período Ermelino Leão tentou acabar com as ausências existentes nas
coleções devidas ao envio de materiais para outras exposições, bem como peças faltantes
resultantes da deterioração dos artefatos devido à umidade do ambiente ocasionada pela
localização do Museu, vizinho de um curso d´água (EDIÇÃO...,s.d.).
Em 1937 assumiu o cargo de direção do Museu Paranaense José Loureiro Fernandes
que reestruturou o Museu e implementou a divisão da Instituição em seções
responsabilizando-se pela Seção de Antropologia e Etnografia. A partir de 1942 o diretor
ocupou-se principalmente da formação científica, proteção do patrimônio cultural brasileiro e
pesquisas da região. Durante a administração de José Loureiro Fernandes foram instaladas as
95

Dicotomia entre a constatação da realidade local à conformação das teorias da Antropologia Física e Social, no
caso de Landislau Netto houve a oscilação entre os modelos naturalista e evolucionista e a avaliação da realidade
local e por outro lado destaca-se a precipitação de conflitos como o verificado no caso protagonizado por Ihering
em relação ao indígena.
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seções de História, Botânica, Geologia, Mineralogia, Numismática e os Arquivos do Museu
Paranaense (EDIÇÃO...,s.d.; LOPES, 1993).
A atuação de Loureiro Fernandes no desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no
interior da Instituição efetivou-se a partir dos anos 50 onde estabeleceu parcerias com Paulo
Duarte em prol da preservação do patrimônio arqueológico96. Lopes chamou a atenção para o
fato de tanto o Museu Paraense como o Paranaense desenvolveram “[...] investigações
originais, particularmente no âmbito da arqueologia e etnologia brasileiras [...]” (LOPES,
1993, 234).

2.1.4 - Balanço da Musealização da Arqueologia

No contexto de fundação das três instituições até aqui detalhadas, não se pode
esquecer do Museu Paraense Emílio Goeldi, que originário da Sociedade Philomática (1866),
teve a sua instalação concretizada em 1871. A direção da Instituição no mesmo ano foi
assumida por Domingos Soares Ferreira Penna, que havia atuado como viajante naturalista do
Museu Nacional e participou da Exposição Antropológica de 1882. Ferreira Penna colaborou
com Landislau Netto na coleta de materiais em buscas científicas nos sítios arqueológicos da
Ilha de Marajó e visitas às aldeias indígenas locais, o diretor também discutiu a necessidade
de defesa dos sítios arqueológicos (LOPES, 1993).
O Museu fechou em 1889 por disputas políticas e falta de condições adequadas e
reabriu em 1891. No ano de 1894 assumiu o cargo da direção, o zoólogo suíço Emil August
Goeldi também ex-funcionário do Museu Nacional. No período da direção de Goeldi (18941897) ocorreu a divisão da Instituição em 4 seções: a) Zoologia, b) Botânica, c) Geologia e
Etnologia e d) Arqueologia e Antropologia. A criação do Parque Zoobotânico, do serviço
meteorológico, a efetivação de exposições e conferências públicas também datam desse
período. Os trabalhos científicos desenvolvidos pelo Museu embasaram a defesa dos
interesses brasileiros na região dirimindo contendas territoriais finalizadas com a anexação do
Amapá. Em homenagem a Goeldi, o governador Paes de Carvalho mudou o nome da
Instituição para Museu-Goeldi no ano de 1900 (PROUS, 1992; LOPES, 1993).
Portanto, no âmbito das primeiras instituições preservacionistas brasileiras até aqui
aludidas houve a constatação de diversas semelhanças de origem e contexto na ocorrência da
Musealização da Arqueologia (Tabela 2).
96

O posicionamento de Loureiro Fernandes e os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Arqueologia juntamente
com Paulo Duarte são discutidos mais detalhadamente no capítulo 4 desta dissertação.
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TABELA 2*
APROXIMAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA ENTRE AS PRIMEIRAS INSTITUIÇÕES MUSEOLÓGICAS BRASILEIRAS QUE CONTEMPLARAM A
MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA

Perfil da
Musealização da
Arqueologia no
final do século
XIX
Objetivos:
- Identificação da
realidade
arqueológica a
partir de acervos
e coleções e
avaliação dos
procedimentos de
salvaguarda e
comunicação
implementados
(identificação das
potencialidades
patrimoniais e
ações
museológicas
correspondentes).

Cadeia
operatória
museológica

Procedimentos
museológicos de
salvaguarda e
comunicação

Realidade
arqueológica

Recorte
patrimonial

Gerenciamento e
administração da
memória

Preservação de
bens patrimoniais

Noções de identidade

- Desenvolvimento dos
processos
técnicocientíficos
como:
aquisição,
coleta
organização,
salvaguarda
e
comunicação
dos acervos.

Salvaguarda:
- Fundação e
organização das
primeiras instituições
museológicas
brasileiras calcadas
nos parâmetros
científicos das
Ciências Naturais.

- Desenvolvimento desse
campo
científico
através dos
procedimentos
de
musealização e
no âmbito dos
estudos das
Ciências
Naturais.

- Formação e
histórico das
instituições
museológicas
e dos acervos
que
apresentaram
patrimônio
arqueológico.

- Modelos
museológicos
que serviram de
paradigma para
o
desenvolvimento
dos estudos
científicos
arqueológicos.

- Através dos
procedimentos da
cadeia operatória
museológica.

- Vislumbre da
nacionalidade através
do paradigma
europeu na tentativa
de alcançar o
progresso, portanto,
necessidade de
educação para
formação da nação.

- Organização e
acondicionamento das
coleções
arqueológicas.
Comunicação:
- Elaboração das
exposições antropológicas e utilização de
recursos expográficos.

- Pesquisa
científica com
experimentos
arqueológicos
no caso de
Hermann Von
Ihering.

- Ensino e divulgação
científica (expografia,
cursos, publicações e
conferências públicas).

- Expedições
naturalistas no
caso do Museu
Nacional.

* Reflexão elaborada à partir de BRUNO, M. C. O. Musealização da Arqueologia: alguns subsídios. Texto para orientandos 2007.
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A implementação das coleções e acervos angariados pela coleta e aquisição de
patrimônio arqueológico foi desenvolvida pelos processos técnico-científicos pertinentes às
atividades de musealização que possibilitaram o gerenciamento, a administração da memória
e a forma de disponibilização do saber científico arqueológico efetivado pelos procedimentos
de salvaguarda e comunicação. No caso dos processos comunicacionais, exposição e
educação, perceberam-se a importância e a ênfase que os diretores das instituições
preservacionistas delegaram a esta forma de mediação entre a pesquisa científica institucional
e a instrução do público. A realização da Exposição Antropológica Brasileira foi um dos
elementos que comprovam tal fato à medida que vários dentre os museus analisados
participaram dela demonstrando que a divulgação científica foi um item considerado pelos
diretores dessas instituições.
As pesquisas científicas relacionadas às Ciências Naturais e os acervos arqueológicos
desenvolvidos no âmbito desses estudos pautados pelo paradigma internacional confrontaramse muitas vezes com as peculiaridades locais que forçaram a adequação dos diretores das
instituições brasileiras a outros contextos e realidades distantes daquelas almejadas como
ideal, tanto no que tange ao conhecimento científico como às condições de musealização
patrimonial.
No entanto, é inegável que mesmo a par das dificuldades encontradas as instituições
museológicas brasileiras nesse período cumpriram o papel de impulsionar a pesquisa
científica e acompanhar o desenvolvimento museológico internacional transformando-se em
modelos científicos conformados pela linha teórico-metodológica impressa pelos diretores
e/ou colaboradores desses museus.
Assim, os avanços propostos posteriormente decorreram desses moldes institucionais
que declinaram em face dos processos de especialização científica e mudança de paradigmas
que valorizavam os procedimentos científicos de laboratório, criação de faculdades, de
institutos e especialização profissional. A esses fatores somam-se as mudanças de enfoque dos
estudos Antropológicos que até então voltados para a Antropologia Física cederam terreno
para a Antropologia Social, introduzindo novos conceitos de cultura que convergiram com as
discussões modernistas focadas na formação do povo brasileiro.
Tais debates estavam direcionados para as questões de mistura racial centradas no
sertanejo, visto como representante da conjugação das etnias e, portanto o ascendente direto
da nação moderna e civilizada que se pretendia estabelecer. Por outro lado, principalmente no
âmbito do Museu Paulista, os estudos históricos passaram a prevalecer na Instituição que viu
na proximidade da comemoração do centenário da Independência a possibilidade de exaltar
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São Paulo forjando a formação da nacionalidade através dos mitos paulistas como o do
Bandeirante e o da produção cafeeira como responsável pela conquista nacional, progresso e
heroísmo regional (PROUS, 1992; LOPES, 1993; ALCÂNTARA, 2000). Todos esses
elementos foram responsáveis pela quase estagnação dos estudos arqueológicos relacionados
à obtenção de acervos e desenvolvimento de modelos de produção de conhecimento no
âmbito da Arqueologia em São Paulo.
O impacto deste contexto para as pesquisas arqueológicas em São Paulo foi
minimizado pela ação de intelectuais como Mário de Andrade e Paulo Duarte, os quais não
estavam diretamente ligados às instituições museológicas, órgãos responsáveis até então pela
coleta e pesquisa de acervo arqueológico, mas sim às organizações culturais de uma forma
mais generalizada e que contribuíram para o desenvolvimento da Arqueologia no desenrolar
de ações preservacionistas manifestadas pela estruturação de museus, identificação de sítios
arqueológicos e realização da Campanha Contra o Vandalismo e o Extermínio. Portanto,
apesar da ausência de pesquisa de campo, o Departamento de Cultura e a atividades
desenvolvidas em prol da preservação do patrimônio arqueológico foram importantes para a
Arqueologia daquele momento e com o declínio do Departamento de Cultura outras
possibilidades para os estudos arqueológicos foram vislumbradas a partir de modelos
museológicos europeus, como por exemplo, o novo modelo do Museu do Homem que será
tratado a seguir.

2.2 – Mentalidades Convergentes na “Casa de Rivet”: Paulo Duarte e o Musée de l´Homme

A inclinação de Paulo Duarte para a Arqueologia remonta aos seus 12 anos quando
recebeu de presente do pai uma tradução portuguesa do livro de Figuier: “O Homem
Primitivo”. Duarte revelou que a partir deste momento nunca mais ficou desatento em relação
à Antropologia97.
Em visita ao Museu Paulista, ainda adolescente, Duarte teve contato com Hermann
von Ihering. O estudante estava no Museu Paulista desenhando uma cerâmica peruana e
devido ao seu interesse pela Arqueologia foi presenteado por Ihering com um livro sobre a

97

Unicamp – CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: contribuições para a Campanha do Instituto
de Pré-História 1959-1960 – Pasta 286 – sub-pasta 14 (1976-1984): Entrevista concedida por Paulo Duarte a
Tjerk G. Franken e Ricargo Guedes em 12/04/1977, pp.1.
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civilização inca e convidado pelo mesmo diretor a visitar o Museu quando pretendesse,
mesmo em dias não destinados à visitação (HAYASHI, 2001).
Alguns anos mais tarde, o interesse de Paulo Duarte pela Arqueologia seria assinalado
pela visita de Paul Rivet ao Brasil em 1928, quando a direção do Museu Paulista não estava
mais sob a égide de Hermann Von Ihering. O filho do ex-diretor, Rodolpho Von Ihering
acompanhou Paul Rivet em inspeção a um sambaqui em Cubatão, São Paulo, e segundo
Duarte, o cientista francês “[...] ficou impressionado com o que viu e com a indiferença
governamental [...]”. O jornalista reproduziu e comentou a abordagem do assunto pelo
cientista:
A exploração científica dos sambaquis do litoral brasileiro – escreveu
então o grande americanista francês ‘apresenta enorme interêsse,
como verifiquei pessoalmente, visitando os sambaquis de Cubatão,
perto de Santos’ (os sambaquis do Cubatão já desapareceram há
muitos anos!). ‘Um estudo sistemático dêsses depósitos’ – conclui
Rivet – ‘forneceria seguramente dados capitais para a solução do
problema das origens do Homem Americano’ (DUARTE, 1968:35).
No ano de 1929, Paulo Duarte escreveu o primeiro artigo em defesa dos sambaquis e o
tema foi foco de interesse ao longo de sua vida. Mas é efetivamente a partir do primeiro exílio
em 193298, que Paulo Duarte perdeu sua condição de autodidata direcionando-se para as
atividades de pesquisa e preservação arqueológica, o jornalista afirmou que “[...] para matar o
tempo e a saudade, estudava as primeiras lições que Paul Rivet dava no Jardin des Plantes”
(DUARTE, 1985: 51) e complementou:
Procurei os programas de conferências científicas, e encontrei um
curso que Rivet ia dar, de Etnologia, lá mesmo no Jardim das Plantas,
que era a sede do Museum. Fui assistir essas conferências. Lá a gente
pode perguntar coisas ao conferencista. As conferências duram às
vezes meia hora e as perguntas duram duas, três horas, conforme o
interesse daqueles que queiram perguntar. E devido as minhas
perguntas, Rivet tornou-se meu amigo. E eu comecei, então, a estudar
a Pré-história. E para estudar Pré-História, fui obrigado a me
aprofundar em Geologia e Paleontologia, sem o que não se podia fazer
Pré-História, evidentemente. Como é que eu iria estudar Paleontologia
Humana, se eu não soubesse Paleontologia?
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Por causa da participação na Revolução de 1932, no início de outubro do ano seguinte, Paulo Duarte saiu da
Casa de Correição (Rio de Janeiro) e foi enviado “junto com outros indesejáveis” para Portugal. Durante todo o
ano de 1933 Paulo Duarte permaneceu na França (DUARTE, 1985: 123).
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Rivet me convidou para fazer alguns serviços de laboratório no Museu
do Trocadero, porque não existia ainda o Museu do Homem. Eu fiz,
mas voltei para o Brasil.99
Ao voltar para o Brasil, em 1933, Paulo Duarte percorreu o caminho da política na
interventoria de Armando de Salles Oliveira exercendo as funções de deputado na Assembléia
Legislativa e a de assessor jurídico da prefeitura de São Paulo, bem como se dedicou à
estruturação do Departamento de Cultura com Mário de Andrade entre outras tantas
atividades e organizações culturais100. A implantação do Estado Novo em 1937 levou Duarte
ao segundo exílio.
Ainda a bordo do navio que me levava para o exílio, recebi um
telegrama do Rivet, do Museu do Homem – aí já existia o Museu do
Homem, que havia sido fundado pelo próprio Rivet em 1937 –
dizendo que as portas estavam abertas para mim. Fui, e tive, então, a
oportunidade de conhecer alguns tipos extraordinários dentro da
ciência francesa que era, como é ainda hoje, principalmente na sua
parte intelectual e doutrinária, uma das mais importantes do mundo.101
O conhecimento dos “tipos extraordinários da ciência francesa” ocorreu nos cursos
freqüentados por Duarte na sala de aula do Musée de l´Homme, neste local o jornalista travou
contato com inúmeros estudiosos dentre os quais constavam: Maurice Leenhardt, Marcel
Mauss102, M. Griaule, padre Teilhard de Chardin, padre Henri Breuil, Paul Valéry, Pierre
Jannet, Paul Longevin, Henri Focillon, Lucien Febvre, J. Adhamand, Henri Laugier, Georges
Le Gentil, R. Lantier entre muitos outros (DUARTE, 1960).
Os cursos promovidos por Paul Rivet, enquanto diretor do Museu do Homem, foram
proporcionados pela reestruturação que o antropólogo viabilizou no Museu do Trocadero
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Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: contribuições para a Campanha do Instituto de
Pré-História 1959-1960 – Pasta 286 – sub-pasta 14 (1976-1984): Entrevista concedida por Paulo Duarte a Tjerk
G. Franken e Ricardo Guedes em 12/04/1977, pp. 7-8.
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Ações abordadas no capítulo 1 desta dissertação.
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Unicamp – CEDAE-IEL -Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: contribuições para a Campanha do Instituto
de Pré-História 1959-1960 – Pasta 286 – sub-pasta 14 (1976-1984): Entrevista concedida por Paulo Duarte a
Tjerk G. Franken e Ricardo Guedes em 12/04/1977, pp. 9.
102
Com base em Dumont, Oliveira afirmou que Marcel Mauss “[…] atribuía muita importância a esses cursos
elementares, evidentemente porque via neles o meio de desenvolvimento futuro. Notar-se-á que, se Mauss
formava seus estudantes prioritariamente para o trabalho monográfico de campo, não negligenciava jamais nem
os problemas da difusão cultural e do empréstimo, nem a civilização material” (OLIVEIRA, 1979: 13)
Entre os primeiros discípulos de Marcel Mauss estavam: Marcel Griaule, Claude Lévi-Strauss, André LeroiGourhan, Alfred Métraux, Roger Bastide, G. H. Riviére e Jacques Soustelle, todos eles ligados aos trabalhos
desenvolvidos no Museu do Homem e alguns também relacionados às atividades desenvolvidas por Paulo
Duarte no Departamento de Cultura (Claude Lévi-Strauss), escolha de docentes para a Universidade de São
Paulo (Roger Bastide) ou participante de congressos e simpósios ligados à Pré-História, como, por exemplo, no
XXXI Congresso dos Americanistas em 1954 (Roger Bastide) e nos II Encontros Intelectuais de São Paulo em
1961 (Alfred Métraux- Unesco).
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(fig.5), desde 1928. As atividades exercidas por Rivet anteriormente levaram-no a
transformação total da antiga Instituição.

Figura 5 – Museu de Etnografia do Trocadero – Paris
Disponível em: http://www.paris1900.lartnouveau.com [Consultado em 21/08/2007]

Paul Rivet nasceu em 07/05/1876 em Wasigny, Ardennes (França). Após um ano de
medicina em Lille foi para a Escola Militar de Medicina em Lyon (1897). Como médico
naturalista ligado à Missão Geodésica francesa, iniciada em 1901, partiu para o Equador.
Durante cinco anos nos Andes coletou material arqueológico, antropológico, etnográfico e
lingüístico denotando a importância destes documentos no âmbito da História Natural
(CHAMPION, 1976; LEÓN, 1958). No programa de trabalho, desenvolvido por Rivet e o Dr.
Antony na Missão em 11/04/1902, constavam tarefas como:

[...] Medidas antropométricas dos sobreviventes..., 2) Medidas e
estudo dos crânios e das ossadas achadas nas sepulturas dos antigos
indígenas,
3)
Estudo
de
objetos
achados
ao
lado
sepultamentos...4)Estudo de costumes, usos , etc. 5) Estudo dos
diferentes idiomas falados pelos índios conforme as regiões103
(SOUSTELLE, 1976:15).
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Rascunho de carta de Rivet a um professor não identificado citado pelo catálogo de exposição em texto de
SOUSTELLE, Georgette. Une Exposition em hommage à Paul Rivet. In : Fondateur du Musée de l´Homme
(1876-1958). Paris : Concours Du Secrétariat d´Etat à la Culture et l´Association Française Pour les
Célébrations Nationales, 1976.
Texto original: «1) Mesures anthropometriques sur le vivant...2) ...Mesures et étude des crânes et ossements que
l´on trouve dans les tombeaux des anciens indigenes...3) ...Étude des objets trouvés à côté des cadavres dans les
sepultures...4)...Étude des coutumes, moeurs, etc. actuelles...5)...Étude des différents idiomes parlés par les
Indiens suivant les régions ».
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Ao retornar para a França em 1906, Rivet recebeu o reconhecimento do Muséum
National d´Histoire Naturelle pelos trabalhos de classificação e pesquisa desenvolvidas com
as coleções obtidas na missão geográfica militar e foi nomeado vice-diretor do laboratório de
Antropologia do Muséum (1908) e neste mesmo ano foi eleito Secretário Geral da Sociedade
dos Americanistas. Em 1912 apresentou trabalhos etnográficos e lingüísticos sobre o Equador
e a Bolívia (CHAMPION, 1976).
No início da I Guerra Mundial (1914) mobilizado como médico, Paul Rivet prestou
serviços na Batalha de Marne, bem como atuou como chefe do Serviço de epidemologia e
higiene do exército aliado (1918). A retomada das atividades científicas ocorreu em 1919 e a
partir de 1924 os estudos americanistas sobre lingüística avançaram no ano seguinte para as
pesquisas sobre a origem do homem americano. Em 1925, juntamente com Marcel Mauss e
Lucien Lévy Bruhl, criou o Instituto de Etnologia da Universidade de Paris tornando-se, no
ano seguinte, Secretário Geral do Instituto104. Fundada em Bruxelas no ano de 1927 e sob a
presidência de Albert Einstein, a Liga contra a opressão colonial e o imperialismo também
obteve a participação de Paul Rivet. O americanista, nomeado professor titular da cadeira de
Antropologia do Muséum National d´Histoire Naturelle em 1928 assumiu também a direção
do Museu de Etnografia do Trocadero à medida que o órgão estava ligado à referida cadeira.
A partir desta data implementou a modernização da apresentação das coleções do Museu na
perspectiva de tornar os conjuntos mais atraentes e instrutivos para o público e reuniu no
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Philippe Soulier no artigo: “L´Institut d´ethnologie, Paul Rivet, André Leroi –Gourhan et Claude LéviStrauss” alertou para o fato de que a Secretaria Geral do Instituto assumida por Paul Rivet foi o final de um
processo iniciado pela sucessão da cadeira de antropologia que evidenciou a luta entre a antropologia anatômica
(Física) e a Antropologia que integra a nova Etnologia (Social). Para Soulier os objetivos do Instituto, “[...] que
funcionava essencialmente pelas subvenções que provêm dos governadores das colônias, eram ‘coordenar,
organizar e desenvolver os estudos etnológicos, em especial as que se referem às colônias francesas, de formar
trabalhadores para estes estudos e publicar os seus trabalhos´. Além disso, o Instituto podia, ‘após acordo com os
governadores, enviar missões às colônias’. A descrição das matérias ensinadas mostra efetivamente as opções
culturais e estratégicas escolhidas: ‘métodos da investigação e a descrição etnológica, as instituições dos
indígenas, em especial as suas línguas, as suas religiões, os seus costumes, as suas técnicas, as suas
características antropológicas, a sua história e a sua arqueologia’. Entre as missões subvencionadas e as dezenas
de trabalhos editados, aumenta-se, principalmente, os de Marcel Griaule (Etiópia e Dogons), Déborah Lifchitz
(Etiópia), de Jacques Soustelle (México) e André Leroi-Gourhan (Pacífico do norte)” (SOULIER, 2003: 1).
Texto original: «[...] qui fonctionnait essentiellement par les subventions provenant des gouverneurs des
colonies, étaient à l´origine de ‘coordonner, d´organiser et de développer les études ethnologiques, en particulier
celes qui se rapportent aux colonies françaises, de former des travailleurs pour ces études et de publier leurs
travaux’. De plus, l´Institut pouvait, ‘après accord avec les gouverneurs, envoyer des missions aux colonies’. Le
descriptif des matières enseignées montre bien les options culturelles et stratégiques choisies : ´méthodes de la
recherche et de la description ethnologiques, les institutions des indigènes, en particulier leurs langues, leurs
religions, leurs coutumes, leurs techniques, leurs caractères anthropologiques, leur histoire et leur archéologie ».
Parmi les missions subventionnées et les dizaines de travaux édités, on relève notamment ceux de Marcel
Griaule (Éthiopie et Dogons), de Déborah Lifchitz (Éthiopie), de jacques Soustelle (Mexique) et d´André LeroiGourhan (Pacific nord) ».
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mesmo local as coleções de Antropologia do Jardin des Plantes (SOUSTELLE, 1976;
JAMIM, 1993).
A reorganização do Museu de Etnografia do Trocadero estava relacionada ao contexto
histórico das modificações ocorridas na transição do século XIX para o XX, conforme Ballart,
a passagem da sociedade rural para uma vida urbana provocou transformações cotidianas que
transmutaram o tempo natural em tempo mecânico das fábricas, máquinas, sirenes e trilhos
cortando as cidades. A tentativa de recuperação do elo entre passado e presente teve como
influência a valorização do patrimônio histórico e arqueológico. O autor abordou vários países
que em face do sentimento de mudanças bruscas acarretadas, principalmente, pela
industrialização tiveram como conseqüência a valorização dos museus e o legado preservado
nestas instituições (BALLART, 1997).
A turbulência advinda deste contexto de mudanças também teve expressão nas
ciências e nas artes, manifestando-se “[...] Sempre a mesma obsessão: uma regressão crucial à
mais remota fonte da origem, a descoberta do substrato mais íntimo e mais básico, depois o
salto brusco para a fundação de uma nova ordem e um novo mundo” (SEVCENKO, 1992:
155).
A procura do passado remoto colocou em conexão pontos distantes do globo como a
Oceania, a Europa e a América tentando explicar a origem humana (SECENKO, 1992). Esta
busca desencadeada desde o período naturalista, calcada na perspectiva evolucionista da força
natural determinista cujo objetivo era o progresso e o desenvolvimento da raça dividiu lugar,
em um momento de transição, com a investigação antropológica das raízes, de caráter
universalista, com o fito de demonstrar a importância da contribuição do homem primitivo
para concretizar o objetivo de estabelecer a humanidade civilizada. Jean Jamim abordou este
processo afirmando que:
A etnologia – que passaria a ser a continuação de uma “ciência dos
costumes” – designava a ciência dos elementos raciais (é dizer, físicos
e “morais”) dos povos históricos. Era um ramo da “historia natural do
homem” e permanecia subordinada àquilo que tem sido denominado
de antropologia física. Um dos problemas que durante os anos vinte
traçaram na França os fundadores da etnologia, será justamente o de
sair deste enraizamento naturalista e de conferir-lhe um status
epistemológico moderno, ou dito de outra maneira, de construir a
etnologia como uma ciência da cultura (JAMIM, 1993: 162, destaques
do autor).
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No entanto, conforme afirmou Ballart, até o início do século XX, a exposição da
cultura material, na grande maioria das instituições preservacionistas, servia ao propósito de
demonstração da produção universal da civilização:
O museu será depósito e prateleira do melhor que tem produzido a
civilização – a universal – da qual a nação forma parte, como
evidenciaram as coleções cosmopolitas reunidas; além disso, permitirá
distinguir os feitos raciais e o gênio da nação – no particular – que o
museu abrigará agora com verdadeiro empenho105 (BALLART, 1997:
195, grifo nosso).
Desta forma, o novo desafio dos antropólogos ao trabalharem com a Etnologia
enquanto “ciência da cultura” seria o de ampliar os sentidos dos termos cultura e civilização.
Para Samuel H. Lowie (1935) historicamente o vocábulo “cultura” teria como significado a
produção material e imaterial do homem, independente do grau de adiantamento humano. Ao
contrário, a palavra civilização é que apontaria para um estado de adiantamento devido ao
direito civil e a lei escrita, portanto, sugeriria uma “evolução social”. No entanto,
corriqueiramente, o uso dos dois termos acabou apontando para um estado de adiantamento.
Então, o papel do antropólogo voltar-se-ia para a ampliação conceitual dos vocábulos
atribuindo-lhes uma “definição cientificamente exata” dissociada do determinismo
econômico. Para Lowie:
É claro que quaisquer que sejam as crenças, hábitos ou instrumentos
que o homem mais primitivo pudesse ter tido ou possa ainda ter, são
criações ou realizações humanas que concorrem para distingui-lo dos
animais, tal como seus instrumentos concorrem para distingui-lo da
natureza bruta que os circunda.
As suas realizações mentais, (conhecimentos, crenças e hábitos), teve
ele de criá-los ou de aprender dos seus antepassados; tiveram que lhe
ser inculcados ou ensinados seja pela experiência, seja pela tradição.
Do mesmo modo, aprendeu a usar ou a construir os instrumentos e
ferramentas, característicos da sua gente, aperfeiçoando-os ou ainda
inventando novos. Na medida em que passou por esse processo de
aprendizagem, tornou-se “culto”, pouco importando saber que coisas
lhe foram ensinadas pelo grupo a que pertencia. E, como se sabe, não
há grupo humano sem certos conhecimentos, por mais rudimentares
que sejam; não há grupo humano que não possua uma certa língua,
certos instrumentos ou certos costumes para transmitir às novas
gerações que vão surgindo. Neste sentido, não há grupo humano que
seja inculto (LOWIE, 1935: 260, destaque do autor).
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Texto original: “El museo será depósito y anaquel de lo mejor que ha producido la civilización. – la universal
– de la cual la nación forma parte, como evidenciarán las colecciones cosmopolitas reunidas; pero además
permitirá distinguir los rasgos raciales y el genio de la nación – lo particular – que el museo recogerá ahora con
verdadero afán”.
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Portanto, objetivando a transformação e a ampliação dos dois conceitos, alguns
museus adotaram o paradigma das Exposições Universais e dedicariam amplos espaços
expositivos para a apresentação das culturas ditas primitivas. “[...] A Exposição Universal de
Paris de 1878 demonstrou aos franceses o encanto do mundo rural. O grandioso
acontecimento se comprazeu em mostrar objetos de uso comum de caráter tradicional, que
foram admirados com encanto pelo público urbano e constituíram a base do Museu
Etnográfico do Trocadero [...]”106 (BALLART, 1997: 218).
Por outro lado, conforme comentou Sevcenko (1992), a regressão às origens no campo
das artes revestiu-se de múltiplos significados que agregaram aos movimentos europeus,
Cubista (1907-1914) e Surrealista (marco inicial, 1924), interesses diversos pelas
comunidades indígenas e negras, identificadas como exóticas. Na procura das autenticas
raízes da raça latina e da civilização francesa, artistas cubistas como Picasso e posteriormente,
os surrealistas buscavam observar nos museus as “artes primitivas” na tentativa de atingir o
transcendente:
[...] com sua obsessão pelo inconsciente, a escrita automática, as
visões, os sonhos, as dimensões profundas, os surrealistas
desenvolvem um prodigioso interesse antropológico que estava na
base da criação do Museu do Homem de Paris. Sua curiosidade
irrefreada se dirigiu em especial para as comunidades indígenas
centradas em rituais xamânicos. Sendo o xamã uma técnica de
transporte e do êxtase, era ele quem conhecia os segredos de acesso
direto ao inconsciente e as dimensões interiores (SEVCENKO, 1992:
279-280).
Pode-se constatar a busca transcendental impetrada por Picasso através da descrição de
uma visita realizada pelo artista ao Museu do Trocadero:
Quando eu fui ao velho Trocadero era repugnante. O Mercado de
Pulgas. O cheiro. Eu estava completamente só. Eu queria ir embora.
Mas eu não saí. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu entendi que era muito
importante alguma coisa estava acontecendo comigo, certo?
As máscaras não eram simplesmente como quaisquer outras peças de
escultura. De jeito nenhum. Elas eram coisas mágicas. As peças
negras eram intercesseurs, mediadores; desde então eu sei a palavra
em francês [...].
Complemente só naquele museu horrível, com máscaras, bonecos
feitos pelos peles-vermelhas, manequins empoeirados107 (LEIGHTEN,
s.d. apud SEVCENKO, 1992: 196, grifos nosso).
106

Texto original: “La Exposición Universal de París de 1878 hizo descubrir a los franceses el encanto del
mundo rural. El magno acontecimiento se complació en mostrar objetos de uso común de carácter tradicional,
que fueron admirados con embeleso por el público urbano, y constituyeron la base del Museo Etnográfico del
Trocadero […].
107
Leighten, Re-ordering the universe, Picaso and anarchism, 1897-1914, p.89.
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Além da interpretação transcendente sobre o acervo pode-se identificar nas sensações
narradas por Picasso a situação da expografia e da salvaguarda do Museu antes da
reformulação impetrada por Paul Rivet.

Conforme Picasso o museu era “repugnante”

associação feita pela constatação do “cheiro”, da aparência “horrível” e os “manequins
empoeirados”, mediante tal situação Picasso manifestou o desejo de ir embora. O conjunto
destas descrições apontou para o fato de que tanto a expografia como a salvaguarda não eram
adequadas. A falta de apreciação denotada pelo adjetivo “horrível” demonstrou que a
exposição além de não se revelar atraente apresentava problemas de conservação a medida
que o local foi descrito como mal cheiroso e empoeirado. A segurança também não estava
contemplada, pois Picasso enfatizou que estava “completamente só”, portanto, sem vigilância
do espaço museal. Apesar da ausência de informação à respeito do horário de visita pode-se
concluir que, provavelmente, o museu não recebia intensa visitação, dedução enfatizada pela
solidão do artista no museu. A idéia de exigüidade do público também foi corroborada por
Jean Jamim ao afirmar que: “Em menos de cinco anos – de 1929 a 1931 [primeiro período de
reformulação institucional] – a taxa de afluência de público ao Museu de Etnografia do
Trocadero se quintuplica” (JAMIM, 1993: 167). Portanto, vários procedimentos da cadeia
operatória108 museológica não foram contemplados institucionalmente. Porém, independente
dos significados atribuídos pelo artista às peças, o visitante conseguiu vislumbrar a cultura
material como mediadora de sentidos ou conforme Meneses (2004; 183 -185) “vetores de
relações sociais”. Contudo, somente o grande interesse do artista pelo acervo caracterizou a
sua permanência no museu já que a vontade de Picasso consistia na saída do espaço
museológico. Todavia, na narrativa do artista chamou a atenção, a possibilidade de
transformação do individuo em face da observação dos objetos, pois mesmo mediante as
condições narradas, o visitante percebeu que “alguma coisa estava acontecendo [com ele]”.
Provavelmente, ao narrar que alguma coisa acontecia, o artista referiu-se à inspiração artística,
voltada para os rituais mágicos, mas, além disso, o discurso evidenciou a mudança ocorrida
no visitante à partir do objeto. Assim, a importância da cadeia operatória museológica e da
musealização de segmentos patrimoniais como mecanismos de mediação de significados e
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Seqüência de desenvolvimento de processos técnico-científicos, como por exemplo, acondicionamento e
catalogação das coleções, trabalhos de laboratório referentes à pesquisa e conservação, composição de recursos
expográficos, material didático educativo, seleção de acervo para exposição entre outros. Tais elementos
possibilitam a Musealização da Arqueologia que permite através de tais processos transformar o patrimônio
cultural em herança, pois a sua finalidade precípua consiste na preservação e comunicação (BRUNO, 1999).
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conhecimentos não passaram desapercebidos por Rivet à medida que pretendeu transfigurar o
Museu do Trocadero em uma instituição mais popular e atraente.
Com a chegada da I Guerra Mundial houve mudanças no panorama místico da arte
estabelecido pelas interpretações dos artistas chamados de cubistas. As experiências do front
trouxeram novas idéias artísticas e possibilidade de utilização das obras no engajamento
nacionalista. A denominada arte moderna foi empregada “[...] como a fonte da retomada do
sonho napoleônico de um mundo centrado na civilização francesa” (SEVCENKO, 1992: 118).
A partir do Manifesto Surrealista de André Breton em 1924 intensificou-se o interesse
pelas culturas “negra e indígena” e a valorização das mesmas pelo caráter exótico, autêntico e
sem nenhuma interferência européia109 (DEBAENE, 2002). Muitos dos participantes desta
corrente artística encontravam-se no “Boi sobre o Telhado” (Le Boeuf sur le Toit) e entre os
freqüentadores deste bar/restaurante estava George Henri Rivière (1897-1985)110, um dos
primeiros presidentes do ICOM111 e responsável pela elaboração de várias definições do
órgão concernentes aos museus e a Museologia (RIVIÈRE,1993; FERNÁNDEZ, 2003). G. H.
Rivière também atuou na reformulação do Museu de Etnografia do Trocadero nomeado por
Rivet como vice-diretor. As influências surrealistas foram orientadas para a composição do
109

Debaene fez uma importante análise do movimento Surrealista, no contexto de reação à Guerra, como
revelador da civilização ocidental destrutiva. A Etnologia também explicitava esta constatação ao abordar o
“primitivo” e as suas realizações artísticas. Desta forma o início do movimento surrealista convergiu com as
teorias etnológicas. No entanto, Debaene abordou que a proximidade das idéias durou somente durante o tempo
de reformulação do Museu do Trocadero. Terminada esta fase alguns participantes da corrente surrealista
criticaram as reformas que se tornaram demasiadas no campo da racionalização e classificação. O autor afirmou
que a atração do Museu do Trocadero para os Surrealistas era exatamente: “[...]a ausência de classificação e o
aspecto ‘loja de bric-à-brac’, as quais levavam à abstração”. André Breton também criticou a grande quantidade
de visitantes que passou a percorrer o Museu impedindo o diálogo, entre o objeto e o poeta, possibilitados apenas
no silêncio do templo, bem como a seleção dos objetos e a maneira de apresentá-los, pois implicava no
direcionamento do discurso, equivalência e indiferença dos objetos. Enfim, a oposição entre a ciência e a arte foi
restabelecida (DEBAENE, 2002).
110
Luis Alonso Fernández ressaltou o papel de Georges Henri Rivière como autor de diversas definições do
ICOM de 1974, bem como sua importância nas atividades profissionais da etnologia e da museologia. O autor
destacou, com base em J. F. Leroux-Dhys, quatro realizações de G. H. Rivière como essenciais: ‘[...] a
construção e abertura de um novo Museu Nacional de Artes e Tradições Populares, no bosque de Boulogne. [...]
A outra grande ‘máquina’ montada e dirigida por G.H. R. foi, entre 1964 e 1966, a pesquisa interdisciplinar
(investigação cooperativa programada) destinada a reunir as informações e os testemunhos materiais para uma
grande monografia sobre o Aubrac. [...] A terceira instituição legada por G.H.R. que permanece é o ICOM, dele
foi conselheiro ainda no dia da sua morte. [...] E por último aparece o ecomuseu: essa forma popular e científica,
difícil e elevada em face da museologia’ (LEROUX-Dhys, 1989 apud FERNÁNDEZ, 2003: 66).
LEROUX-Dhys, J. F.”Georges Henri Rivière, um hombre en el siglo”, en La Muséologie selon Georges Henri
Rivière. Cours de Museologie/textes et témoignages, Paris, Dunod/ordas, 1989, pp.28-29.
Texto original : ‘[...] la construcción y apertura de un nuevo Museo Nacional de Artes y Tradiciones Populares
en el Bosque de Boulogne. [..] La otra gran “máquina” montada y dirigida por G. H. R. fue, entre 1964 y 1966,
la encuesta interdisciplinal (investigación cooperativa programada) destinada a reunir las informaciones y los
testimonios materiales para una gran monografía sobre el Aubrac. […] La tercera institución legada por G. H. R.
que nos queda es el ICOM, del que era consejero todavía el día de su muerte. […] Y por último aparece el
ecomuseo: esa forma popular y científica, difícil y exaltante a la vez de la museología’.
111
O Conselho Internacional de Museus foi criado em 1946 e mantém relações formais com a Unesco, inclusive
com status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU.
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futuro Museu do Homem, principalmente no que concerniu à expografia, tal conclusão partiu
da informação de que:
Esse é o momento também em que a arte incorpora os signos das
novas ciências estatísticas e estocásticas, os diagramas, os modelos
gráficos fichados, as seções ilustrativas, o movimento paralisado e
desdobrado, o objeto em isolamento, a alteração das escalas de
grandeza, os super microscópio, os raios X e a penetração das
dimensões infindáveis (SEVCENKO, 1992: 205).
Portanto, os elementos artísticos com “signos científicos” incorporados pelo
Surrealismo foram convertidos por G. H. Rivière em recursos expográficos responsáveis pela
mediação entre as pesquisas científicas antropológicas e a educação popular. As atividades na
reformulação da expografia do Museu do Trocadero renderam reconhecimento ao museólogo
como denotou o texto de Soutelle:
Desde que foi nomeado professor do Museu (titular da cadeira de
antropologia transformada em cadeira dos homens atuais e dos
homens fósseis) o diretor do Museu de etnografia do Trocadero, o
doutor Rivet iniciou sem demora a transformação deste museu. Ele
obteve a nomeação de George Henri Rivière como vice-diretor. A
partir deste momento, na história da renovação do museu seus dois
nomes são inseparáveis e seus méritos idênticos. Os dois
diligentemente fizeram deste ‘depósito de bricabraque...sem salas de
trabalho, sem depósitos [reservas técnicas], sem laboratórios, sem
arquivos das coleções...’ uma grande instituição de ensino popular e
pesquisa científica112 (SOUSTELLE, 1976: 22, grifos nosso).
Além da importância dos estudos arqueológicos para Rivet, demonstrada através da
mudança de nome da cadeira de antropologia para cadeira dos homens atuais e dos homens
fósseis enfatizando a importância destes estudos no âmbito da Etnologia, este trecho é
ilustrativo da deficiência na musealização dos segmentos patrimoniais a partir do momento
que a Instituição apresentou total ausência de serviços relacionados com os procedimentos
técnico-científicos museológicos (cadeia operatória museológica) como, por exemplo, o
acondicionamento e a catalogação de coleções. Esta afirmação foi constatada através da
inexistência de salas de trabalho, reservas técnicas e arquivos. A conseqüência de tal situação
foi observada por Picasso em visita realizada ao Museu do Trocadero. A falta de cuidado com
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Texto original: “Dês qu´il fut nommé professeur au Muséum (titulaire de la chaire d´anthropologie devenue
celle des hommes actuels et des hommes fossiles) et directeur du Musée d´ethnographie du Trocadéro, le docteur
Rivet entreprit sans délai la transformation de ce musée. Il obtint la nomination comme sous-directerur de
Georges-Henri Rivière. A partir de ce moment, dans l´histoire de la rénovation du musée, leurs deux noms sont
inséparables et leurs mérites égaux. Tous deux allaient faire de ce ´magasin de bric-à-brac...sans salles de travail,
sans magasins, sans laboratoires, sans fichiers de collections...’ un grand établissement d´enseignement populaire
et de recherche scientifique ».
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os procedimentos museológicos teve reflexo nas ações de Comunicação e Salvaguarda, os
quais foram criticados pelo ilustre visitante.
A escolha de George H. Rivière por Rivet para a transformação da situação, como
descrita, deveu-se ao sucesso alcançado pelo museólogo na realização de uma exposição, em
junho de 1928 no Museu de Artes Decorativas113. O próprio G. H. Rivière descreveu o
episódio:
‘Não havia sido encerrada ainda a exposição quando Joseph Hackin e
pouco depois o visconde de Noailles me passam uma mensagem ao
que de início não lhe dei toda a sua importância: o doutor Rivet,
professor de Antropologia no Museu de História Natural e novo
diretor do Museu de Etnografia, me pede para vê-lo em seu
laboratório da rua Buffon’114 (RIVIÈRE, 1993, 1993: 28).
E foi neste encontro de Rivet com G. H. Rivière que ocorreu a contratação do último
para a reformulação da expografia do futuro Museu do Homem115. Portanto, a tendência de
valorização da diversidade cultural refletida no patrimônio, acentuada no período pós-guerra
pela ação dos movimentos sociais (FUNARI; PELLEGRINI, 2006), foi vislumbrada por
grupos artísticos e científicos de vanguarda que traduziram os anseios da sociedade em ações
de pesquisa científica e museológica materializada na transformação do Museu de Etnografia
do Trocadero (Fig. 6). A valorização dos feitos nacionais franceses que ganharam espaço nas
instituições museológicas do século XIX cedeu lugar, no Museu do Homem, para as
realizações da Humanidade focadas por um novo olhar científico que mudou o viés da análise
dos estudos arqueológicos, desenvolvidos até então no âmbito das ciências naturais inseriamse, naquele momento, nos estudos antropológicos, que de forma interdisciplinar
contemplavam a Arqueologia.

113

Tal exposição pretendida por G. H. Rivière, inicialmente, foi desencorajada pelo diretor do Museu de Artes
Decorativas, Louis Metman. O museólogo recebeu recomendações de Georges Bataille para que à respeito da
exposição consultasse um jovem documentalista, Alfred Métraux. O evento não só recebeu o apoio de Métraux,
como o mesmo ajudou no catálogo da mostra promovida por Rivière (GEORGES HENRI RIVIÈRE..., 1993).
Alfred Métraux, conforme nota 22 deste capítulo, além de freqüentador das aulas de Marcel Mauss, que seriam
posteriormente ministradas no Museu do Homem, também participaria em congressos brasileiros organizados
por Paulo Duarte. O futuro representante da Unesco (Alfred Métraux) ao colaborar com a exposição de G. H.
Rivière conseguiu o apoio do Museu Nacional de Antropologia do México devido ao desenvolvimento da tese
sobre os tupinambá do Brasil (RIVIÈRE, 1993).
114
Texto original: “No habia sido clausurada aún la exposición cuando Joseph Hackin, y poco después el
vizconde de Noailles, me pason un mensaje al que de entrada no le doy toda su importancia: el doctor rivet
profesor de Antropología en el Museo de História natural, y nuevo director del Museo de Etnografía, me pide
que vaya a verlo a su laboratorio de la calle bufón”.
115
Tema abordado no capítulo 4 dessa dissertação, onde discute-se um pouco a expografia do Museu do Homem
que serviu de paradigma para o Museu do Homem Americano, iniciado por Paulo Duarte.
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Figura 6 – Imagens da expografia do Musée de l´Homme, colecionadas por Paulo Duarte.
Elas serviriam de base para a confecção dos elementos expográficos do pretendido Museu do
Homem Americano no Brasil. - Photothéque Musée de l´Homme - Col. Musée de l´Homme.
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Essas mudanças científicas foram destacadas por Claude Levi-Strauss (1935: 249), o
qual enfatizou a transformação ocorrida no final do século XIX, onde a Antropologia
reduzia-se a Antropologia Física. Os estudos pré-históricos e os objetos dos povos
primitivos não foram excluídos dos estudos antropológicos, porém eram vistos “[...] como
meio complementar de classificar as raças e acompanhar a sua evolução”. Com as
mudanças, as manifestações culturais do homem foram isoladas dos estudos físicos, ao qual
estava denotado o termo Antropologia e para o estabelecimento desta diferenciação cunhouse a nova ciência com o nome de Etnografia Geral e foi esta a distinção estabelecida entre o
Museu de Etnografia do Trocadero e o Laboratório de Antropologia de História Natural. No
entanto, para Levi-Strauss, o foco no estudo cultural deixou brechas para especulações
morais e filosóficas entre alguns sociólogos do século XX. Desta forma, na tentativa de
sanar tais problemas, os cientistas pretenderam conciliar o estudo das culturas humanas com
o mesmo “objetivismo” e “rigor científico” dos estudos antropológicos físicos do século
XIX. Portanto:
[...] desejando exprimir a completa identidade de método e objeto que
une o estudo “físico” ao “cultural” do homem, alargaram mais
consideravelmente ainda o sentido antigo do termo “antropologia”. Na
sua significação moderna, a antropologia, ciência do homem,
subdivide-se em antropologia física e antropologia cultural. É com
esta acepção nova que a palavra é geralmente aceita nos Estados
Unidos, Inglaterra, Alemanha e acaba de conquistar o direito de
cidadania em França, com a decisão tomada a algumas semanas de
substituir por um único “Museu do Homem”, o Museu de Etnografia
do Trocadero, em vias de demolição e o Laboratório de Antropologia,
já vetusto. (LEVI-STRAUSS, 1935: 249, grifos do autor).
Assim, em face das mudanças científicas e dos movimentos sociais, Funari e Pelegrini
(2006: 22-23) abordaram o novo direcionamento patrimonial efetivado no final dos anos 40
(século XX):
[...] a inclusão de novos agentes sociais no cenário internacional era
um sinal claro da falência dos modelos nacionalistas que enfatizavam
um patrimônio homogêneo[...].
Nos países capitalistas desenvolvidos, o pós-guerra foi caracterizado
pelo crescente desenvolvimento de movimentos sociais, em prol dos
direitos civis, da emancipação feminina, do reconhecimento da
diversidade em vários níveis e aspectos. Esses movimentos
demonstraram, a um só tempo, a existência de diversos grupos e
interesses sociais no interior dos países. A idéia de unidade nacional,
uma só língua, cultura, origem e território, na base da concepção do
patrimônio nacional, era minada no cotidiano das lutas sociais.
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Lutas sociais que se anteciparam aos movimentos que ocorreriam no pós-guerra e
ensejaram a formação da Frente Popular pela qual Paul Rivet foi eleito conselheiro municipal
de Paris (1935). Um ano antes, Rivet tornou-se presidente do Comitê de Vigilância dos
Intelectuais fascistas ao lado do matemático Paul Langevin e o filósofo Alain Langevin que se
uniram a Leon Blum, intelectual e conhecido militante político. A participação de Rivet no
Comitê decorreu da viagem realizada em 1933 à Berlim onde detectou o caráter anti-semita
do regime de Hitler. Paulo Duarte observou que a luta política de Rivet foi uma prova da sua
grande humanidade, pois o cientista foi atirado à política pela necessidade de afirmação da
dignidade humana (DUARTE, 1960: 7; LAURIÈRE, 2006).
A opção moral e política de Rivet e seus seguidores pela dignificação da Humanidade
ficaram impressas no novo viés dos estudos etnológicos e na obra de reformulação do Museu
de Etnologia do Trocadero, para Jamim tais transformações foram criações da Frente Popular
e constituíam-se como fruto tanto de uma vontade científica como de uma “[...]vontade
política, e uma política de educação entendida no sentido amplo, neste caso de uma política de
educação de ‘massas’”116 (JAMIM, 1993: 169). Paulo Duarte confirmou essa opinião ao
abordar que a projeção de Rivet na política se devia ao fato de que o seu modo de atuação era
uma extensão da sua atividade como homem de cultura e cientista, pois, “[...] Jamais admitiu
êle ficasse a Ciência ao alcance apenas de alguns e fôsse um privilégio dêstes. A criação do
‘Musée de l´Homme’ orientado para a cultura geral de todos, principalmente das camadas
populares, de onde surgiram tantas revelações científicas e artísticas [...] (Duarte, 1960: 9).
Ao comentar sobre a cegueira da ciência do século XIX, que apesar das grandes
conquistas permaneceu indiferente à pessoa humana, Duarte ressaltou o papel de conivência
da ciência em “[...] admitir que a grandeza das nações chamadas civilizadas se alicerçasse na
escravidão e no embrutecimento dos povos fracos” (DUARTE, 1960: 121). Complementando
tal idéia, Jean Jamim alertou para a mudança deste olhar científico, no século XX, que a partir
das experiências etnográficas de campo reabilitaria, como uma máquina de guerra contra as
idéias herdadas, as culturas oprimidas e minoritárias. Assim, o valor humanista e progressista
denotado pelos estudos etnológicos de Paul Rivet poderia intervir na sociedade servindo “a
inteligência crítica e a eficácia da ação”. Portanto, a Etnologia seria o caminho para a
implantação de uma “teoria da ação”117 (JAMIM, 1993: 165).
116

Texto original: “[...] voluntad política, y de uma política de la educación entendido en sentido amplio, en este
caso de una política de educación de ‘masas’.
117
Idéia justificada por Jamim na apresentação de dados biográficos de Rivet em suas inserções políticas como
deputado socialista, conselheiro municipal de Paris pela Frente Popular, conselheiro geral do Sena, fundador do
Comitê de Vigilância dos Intelectuais fascistas e na organização do núcleo de resistência do Museu do Homem.
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Neste caso, a ciência de caráter humanista desenvolvida por Paul Rivet teria
implicações no combate ao racismo, ao fascismo e, até certo ponto, ao imperialismo. O
Museu funcionaria como uma vitrine e uma tribuna para a ciência. A cultura material exposta
na Instituição converter-se-ia em testemunho da importância e da necessidade de valorização
de outras culturas, ou seja, “Graças aos museus de etnografia, a etnologia se converteu em
uma ‘coisa pública’, visível e visitada, com a que cada quem pode medir-se, ou dito de outra
maneira, pode comparar-se e de quem cada qual podia aprender” (fig.7), (JAMIM, 1993:
162).

Figura 7: Apresentação da cultura material de diversos povos no Mussée de l´Homme.
Photothéque Musée de l´Homme - Col. Musée de l´Homme
Jamim enfatizou carta de Georges H. Rivière a Paul Rivet em 1932 quando o primeiro afirmou: “[...] seu
‘orgulho’ por trabalhar junto a ele como vice-diretor do Museu de Etnografia do Trocadero, ‘ao serviço de uma
ciência que se funde tão intimamente com suas preocupações sociais’, acrescentando inclusive, que se impunha,
segundo ele, a ‘necessidade de uma marcha da nossa sociedade em direção ao comunismo’. O compromisso não
era só científico, mas também ideológico”. “[...]a ciência não podia existir sem consciência, o que significava
uma forma de romper com o positivismo do século XIX!” (JAMIM, 1993: 164). Portanto, o estudo científico
teria aplicações práticas.
Texto original: “[...] su ‘orgullo” por trabajar junto a él como subdirector del museo de Etnografia del Trocadero,
‘al servicio de una ciencia que se funde tan íntimamente con sus preocupaciones sociales’, añadiendo incluso que
se imponía, según él, la ‘necesidad de una marcha de nuestra sociedad hacia el comunismo’. El compromiso no
era sólo científico, sino también ideológico’. “[…] la ciencia no podía existir sin conciencia, ¡lo que significaba
una forma de romper con el positivismo del siglo XIX!”.
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Portanto, as aplicações práticas embasadas pelo estudo científico encontrariam como
canal de comunicação: o Museu, cuja reformulação pretendeu otimizar a função institucional
de mediação entre os conhecimentos científicos e o público. A implantação do projeto
museológico desenvolvido por Rivet apontaram tais características. Na transcrição do texto do
cientista datado de 1936, portanto, um pouco antes da fundação do Museu do Homem,
Soustelle informou que Rivet vislumbrou a necessidade de agrupar coleções, bibliotecas e
institutos de Etnologia num mesmo ambiente, pois, até então, as coleções osteológicas
estavam no Muséum, as etnográficas pertenciam ao Trocadero, o Instituto de Etnologia estava
ligado à Sorbonne e havia bibliotecas espalhadas em todos essas instituições. A concretização
do projeto ocorreu com o término da Exposição Universal de 1937. O Museu do Homem
reuniria “[...] a investigação dos monumentos da técnica e engenhosidade humana [...]”118
(SOUSTELLE, 1976: 25) e com esta finalidade Paul Rivet abordou o planejamento
museológico e a modernização do Palácio do Trocadero que permitiriam:
[...] abrigar as coleções etnográficas, mas também as coleções
antropológicas que, pela primeira vez, serão reunidas e fundidas. Uma
biblioteca que pode conter 300.000 volumes esteve prevista, bem
como vastos laboratórios e as salas de conferências munidas de todo o
equipamento moderno.
O primeiro Museu do Homem será enfim constituído, centro de
documentação, de pesquisa e ensino, indubitavelmente único no
mundo.
Será o primeiro museu da França posto realmente à disposição da
coletividade, porque será aberto a noite, ou seja, às horas em que os
trabalhadores intelectuais e manuais, liberados das suas obrigações
profissionais, têm o direito de consagrar os seus lazeres à instrução
evadindo-se das suas preocupações de ofício. Para responder à este
objetivo, o museu esforçar-se-á em tornar atraentes e acessíveis todas
às noções de uma ciência infinitamente complexa.
Para cada agrupamento humano, o visitante encontrará informações
precisas, documentos comentados, espécimes selecionados sobre os
caracteres físicos e diferenciais das raças ou dos povos que os
compõem e as manifestações mais características da sua civilização ao
curso das eras. A antropologia e a etnografia serão estreitamente
unidas, ao mesmo tempo em que serão suprimidas as separações
artificiais entre a pré-história, a proto-historia, a história e a vida atual.
A lingüística encontrará igualmente o seu lugar nesta exposição global
da vida passada e presente das populações do mundo. Ao lado das
salas cuja ordem será essencialmente geográfica, outras salas
apresentarão todos os documentos sobre a origem da espécie humana
e as suas variedades atuais, sobre o crescimento, sobre as anomalias,
sobre as mutilações étnicas, sobre as diversas manifestações da
118

Texto original: «[...] la recherche des monuments de la technique et de l´ingéniosité humaine que rassemblera
demain le Musée de l´Homme [...] ».
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atividade humana: o fogo, a moeda, os meios de transporte, as técnicas
da pedra, da madeira, da cerâmica, do metal, da arte, a magia e a
religião. Ao lado da exposição analítica, uma larga parte assim será
reservada à exposição sintética.
O objetivo será dar ao visitante idéias claras e precisas, resgatar fatos
essenciais sem cansá-lo com uma documentação demasiado
abundante. Os espécimes antropológicos ou etnográficos serão
escolhidos dentre os mais típicos e nós evitaremos cuidadosamente a
apresentação de séries demasiado abundantes, onde a atenção cansa-se
e se dispersa. O resto das coleções será classificado no interior de
vastos estabelecimentos onde o especialista poderá consultar-lhes
facilmente para os seus trabalhos de comparação e para os estudos
minuciosos. As necessidades da pesquisa técnica e a instrução popular
poderão ser satisfeitas, sem que as exigências do cientista prejudiquem
à uma apresentação atraente, necessária para o grande público119
(RIVET, 1936 apud SOUSTELLE, 1976: 26-27, grifos nosso).
As primeiras informações presentes no projeto fizeram referência à concepção
moderna de museu constituído por atividades de pesquisa na área da disciplina em que a
instituição era especializada, no caso do Museu do Homem, a Antropologia (física e cultural)
abrangendo conhecimentos de arqueologia e lingüística. O órgão munido de laboratório,
centro documental e salas de conferência anunciaram que as atividades de investigação
119

Texto original « Ce que sera le musée de l´Homme, L´Oeuvre, 14/06/1936 - Paul Rivet (1936 apud Soustelle,
1976 : 26-27) : « [...] abriter les collecions etnographiques, mais aussi les collections anthropologiques qui,
pour la première fois, vont être réunies et fusionnées. Une bibliothèque pouvant renfermer 300 000 volumes a été
prévue, ainsi que de vastes laboratoires et des salles de conférences munies de tout l´équipement moderne.
Le premier Musée de l´Homme sera enfin constitué, centre de documentation, de recherche et d´enseignement,
sans aucun doute unique au monde.
Il sera le premier musée de France mis réellement à la disposition de la collectivité, car il sera ouvert le soir,
c´est-à-dire aux heures où les travailleurs intellectuels manuels, libérés de leurs obligations professionelles, ont
le droit de consacrer leurs loisirs à s´instruire en s´evadant de leurs preoccupations de métier. Pour répondre à ce
but, le musée s´efforcera de rendre attrayantes et acessibles à tous les notions d´une science infiniment
complexe.
Pour chaque groupement humain, le visiteur trouvera des renseignements précis, des documents commentés, des
spécimens sélectionnés sur les caractères physiques et différentiels des races ou des peuples qui le composent, et
les manifestation les plus caracteristiques de leur civilisation au cours des âges. L´anthropologie et
l´ethnographie seron étroitement unies, en même temps que seront supprimées les séparations factices entre la
préhistoire, la protohistoire, l´histoire e la vie actuelle. La linguistique trouvera également sa place dans cette
exhibition globale de la vie passée et présente des populations du monde. A côté des salles dont l´ordre sera
essentiellement géographique, d´autres salles présenteront tous les documents sur l´origine de l´espèce humaine
et ses variétés actuelles, sur la croissance, sur les anomalies, sur les mutilations ethniques, sur les diverses
manifestations de l´acitivité humaine : le feu, la monnaie, les moyens de transport, les techniques de la pierre, du
bois, de la poterie, du métal, l´art, la magie et la religion. A coté de l´exposition analytique, une large part sera
ainsi réservée à l´exposition synthétique.
Le but sera de donner au visiteur des idées claires et précises, de dégager pour lui des faits essentiels sans le
fatiguer par une documentation trop abondante. Les spécimens anthropologiques ou ethnographiques seront
choisis parmi les plus typiques et on évitera soigneusement la présentation de séries trop abondantes, où
l´attention se fatigue et se disperse. Le reste des collections sera classé dans de vastes magasins où le spécialiste
pourra les consulter facilement pour ses travaux de comparaison et pur des études minutieurses. Les besolins de
la recherche technique et de l´instruction popularie pourront étre satisfaits, sans que les exigences du savant
nuisent à une présentaiton atrayant, nécessaire pour le grand public. »
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científica não estavam dissociadas da formação popular e divulgação do conhecimento
produzido, característica enfatizada pelo caráter público da Instituição corroborado pela
afirmação do Museu colocado à disposição da coletividade. Aliás, o viés instrutivo do Museu
do Homem foi ressaltado diversas vezes por este documento, o objetivo de tornar o museu
atraente, acessível e didático denotou a importância de conjugar prazer à informação,
inclusive nos horários de lazeres dos trabalhadores ampliando e renovando as propostas de
horários de visitação à exposição, portanto, possibilitando a popularização da ciência à
medida que tal proposição contemplaria a disponibilidade do visitante. Pensando nos
objetivos descritos foram considerados, no plano museológico, elementos da cadeia operatória
museológica como a organização documental e a seleção do acervo. Estes dois elementos
permitiriam a contextualização e compreensão da diversidade etnográfica, não por séries
infindáveis
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A importância dos estudos interdisciplinares também estava compreendida na
proposição museológica através do entendimento de que a compartimentação dos
120

Debaene explicou que: “Ao contrário da etnologia evolucionista do século XIX para o qual o objeto é,
sobretudo indicador de uma fase de desenvolvimento, a etnologia dos anos 1920-1930 encara o objeto real como
uma espécie de condensação das representações coletivas [...]. [...]as origens epistemológicas de tal concepção
devem ser procuradas ao mesmo tempo em face do positivismo sociológico durkheimiano, da importância
atribuída por Mauss às técnicas como condições do estado social, e por último de uma espécie de funcionalismo
implícito, dado que a pergunta feita ao objeto não é nunca a do estilo ou da variação, mas a sua integração, quer
a uma lógica social (troca, técnica), quer representações que se postulam sempre unânimes” (DEBAENE, 2002),
ou seja, o autor abordou discussões que explicitaram a diferença entre os museus de etnografia e as instituições
voltadas somente para a análise das experiências artísticas como os museus de arte. A instituição etnográfica
admite que a arte sirva para outros fins como religião, magia, guerra, caça, jogo, linguagem entre outros. Tais
idéias são calcadas nos [...] “cursos que Mauss professava à época do Instituto de etnologia: ‘um desenho será
juntado sempre quando for necessário mostrar o manejo do objeto, um movimento da mão ou o pé (exemplo:
para o arco e as flechas, é importante fixar o método de lançamento pela posição dos braços, dos dedos aos
diversos momentos; o ofício de tecer é incompreensível sem documentos que mostram seu funcionamento)’.
Essas idéias tiveram como base o Manuel d’ethnographie (1947). (PAYOT, 1967 apud DEBAENE, 2002).
Manuel d’ethnographie (1947), Payot, 1967, p. 17 (conforme Debaene este manual foi transcrito de cursos
ministrados no Instituto de Etnologia, entre 1925 a 1940, por Marcel Mauss sob o título de « Instructions
d’ethnographie descriptive à l’usage des voyageurs, administrateurs et missionnaires ».
Texto original: « Une chose réunit avant tout Breton et les ethnographes : l’importance accordée à l’objet
matériel. À la différence de l’ethnologie évolutionniste du XIXe siècle pour laquelle l’objet est avant tout
indicateur d’un stade de développement, l’ethnologie des années 1920-1930 envisage l’objet réel comme une
sorte de condensation des représentations collectives [...]. [...]les origines épistémologiques d’une telle
conception sont à chercher à la fois du côté du positivisme sociologique durkheimien, de l’importance accordée
par Mauss aux techniques comme conditions de l’état social, et enfin d’une sorte de fonctionnalisme implicite
puisque la question posée à l’objet n’est jamais celle du style ou de la variation mais de son intégration, soit à
une logique sociale (échange, technique), soit à des représentations collectives qu’on postule toujours
unanimes ».
« Encore une fois, il y a là un écho des cours que Mauss professait à l’époque à l’Institut d’ethnologie : ‘ Un
dessin sera joint chaque fois qu’il faudra montrer le maniement de l’objet, un mouvement de la main ou du pied
(exemple : pour l’arc et les flèches, il est important de fixer la méthode de lancement par la position des bras, des
doigts aux divers moments ; le métier à tisser est incompréhensible sans documents montrant son
fonctionnement)’.
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diferenciados campos do saber foi ocasionada pela imensidão de tarefas que os cientistas
teriam que abranger. No entanto, para Rivet as divisões entre “[...] antropologia física, préhistória, arqueologia, etnografia, folclore, sociologia, lingüística são também artificiais como
o são as classificações baseadas na geografia política da qual fala o mais poderoso”121
(RIVET, 1948a: 112). Desta forma o objetivo do Museu do Homem era contemplar os
diversos campos do conhecimento antropológico e “[...] reunir numa síntese vasta todos os
resultados adquiridos pelos especialistas, os obrigando assim confrontar as suas conclusões, a
se controlarem e ajudarem-se uns aos outros. A humanidade é um todo indivisível, não
somente no espaço, mas também no tempo”122(RIVET, 1948a:112). Desta maneira, na
tentativa de compreensão global do ser humano estavam contemplados os estudos do homem
desde o passado pré-histórico e neste contexto foram focados os estudos da origem humana,
bem como as suas diversas manifestações. Esta nova concepção diferiu dos estudos préhistóricos antropométricos realizados anteriormente.
A idéia de exposição sintética que apareceu no programa museológico de 1936
evidenciou a concepção expográfica baseada mais em uma documentação representativa do
que abundante. Esta teoria foi defendida por Marcel Mauss. “Os espécimes antropológicos ou
etnográficos” foram vislumbrados por Paul Rivet como documentos, portanto, a cultura
material trazia a fidedignidade do testemunho e intermediava o conhecimento científico.
Desta forma, “[...] mais seguros que os arquivos orais ou escritos, os objetos etnográficos não
podem nem mentir nem se equivocar. Melhor que todo discurso, sem dúvida melhor que
qualquer manifesto, seja qual for este, sua exposição deveria conseguir uma total adesão”
(JAMIM, 1993: 169).
Outra característica que não se deve esquecer é a diversidade de público que o Museu
do Homem pretendia atingir. A popularização da ciência focada nos diversos trabalhos
técnico-científicos do Museu não deixava de considerar o especialista. Conforme o
planejamento museológico, o pesquisador teria livre acesso para a consulta das coleções, as
quais classificadas permitiriam diversas possibilidades de análises e estudos:
Um museu deve ser um centro de investigação. Disse que as coleções
oferecidas ao público devem representar uma seleção, facilmente
renovável, a objetos mais característicos; isto supõe a existência de

121

Texto original : « Les divisions auxquelles l´immensité del la tàche a obligé les savants : anthropologie
physique, préhistoire, archéologie, ethnographie, folklore, sociologie, linguistique sont aussi factices que le sont
les classifications basées sur la géographie politique dont je parlais plus haut ».
122
Texto original : « [...] rassembler en une vaste synthèse tous les résultats acuis par les spécialistes, les obliger
ainsi à confronter leurs conclusions, à les contrôler et à les épauler l´une par l´autre. L´humanité est un tout
indivisible, non seulement dans l´espace, mais aussi dans le temps ».
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vastas reservas123, onde os investigadores podem estudar à lazer ou a
integralidade das coleções. Estes estabelecimentos devem ser
classificados com o mesmo rigor que as salas públicas, consideradas
não como depósitos de objetos onde os objetos estão amontoados, mas
como os laboratórios onde o especialista encontra todas as facilidades,
todo espaço necessário para trabalhar à vontade. Estes
estabelecimentos-laboratórios devem ter também numerosas salas de
exposição públicas e bem mais vastas, dado que eles devem abrigar
cerca de nove-décimos das coleções, e que entre si e elas, há a
diferença que existe, em livraria, entre um tratado e um manual.
Infelizmente, em quase todos os museus, este organismo é
negligenciado ou insuficiente, reduzido a um capharnaüm124 onde as
riquezas se estabelecem em práticas inacessíveis. Ora estes
estabelecimentos-laboratórios devem ser o cérebro do museu. Um
museu deve ser enfim um centro de ensino125 (RIVET, 1948a: 111).
Portanto, na concepção museológica de Paul Rivet o Museu franqueado às exigências
científicas e de investigação não excluía a possibilidade de instrução popular pela
apresentação atraente dos acervos museológicos vislumbrados como responsáveis pela
transformação dos conhecimentos científicos em plataforma contra o preconceito.
Assim, Paul Rivet (1954) viu o Museu como instrumento eficaz para evidenciar a
etnologia, ciência que ele acreditava ser capaz de fazer triunfar a “[...] compreensão
internacional nas relações entre os povos e as nações”126 (RIVET, 1954: 83)127. Para o
americanista o objetivo dos museus denominados de “Museu do Homem” seriam: culturais,
educativos e morais e através destas instituições etnológicas preservacionistas seria fácil
demonstrar que o racismo não possuía base científica, pois a Humanidade seria composta por
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Utilizei essa expressão por ser mais próxima da nossa realidade. Mas Rivet propunha armários com coleções
científicas no meio das coleções didáticas contemplando os pesquisadores.
124
VIAL, A.D. Esclareceu que a expressão é corrente na Língua Francesa e faz referência ao local bíblico, onde
Jesus viveu na Galiléia e representa um lugar de grande comércio, feira livre. Ou seja, onde os objetos das mais
diversas naturezas se encontram, se acumulam na maior desordem [informação pessoal].
125
Texto original : « Un musée doit être un centre de recherche. J´ai dit que les collections offertes au public
doivent représenter une sélection, facilement renouvelable, des objets les plus caractéristiques ; ceci suppose
l´existence de vastes magasins de réserve, où les chercheurs peuvent étudier à loisir l´int, égralité des collections.
Ces magasins doivent etre classis avec la même rigueur que les salles publiques, considéres non pas comme des
dépôts où les spécialiste trouve toutes les facilités, tout l´espace nécessaires pour travailler à l´aise. Ces
magasins-laboratoires doivent être aussi nombreux que les salles d´exposition publique et bien plus vastes,
puisqu´ils doivent abriter environ les neuf-dixiemes de collections, et qu´entre eux et elles, il y a la différence qui
existe, en librairie, entre un traité et un manuel. Malheureusement, dans presque tous les musées, cet organisme
est négligé ou insuffisant, réduit à un capharnaüm où les richesses s´entassent et sont pratiquement inaccessibles.
Or ces magasins-laboratoires doivent être le cerveau du musée. Un musée doit être enfin un centre
d´enseignement ».
126
Texto original: « [...] compréhension internationale dans les rapports entre les peuples et les nations ».
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Texto indicado por Regina Maria do Rego Monteiro Abreu no Seminário: Museus, Identidades e Patrimônio
Cultural, na mesa 1: História dos museus na interface com a antropologia (12/06/2007) promovido pelo Museu
de Arqueologia da Universidade de São Paulo em 12 a 14 de junho de 2007.
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mestiços, inclusive no caso da população americana que seria a comprovação da mestiçagem
de vários séculos entre a Europa ocidental e a Ásia oriental. O cientista acreditava que do:
[...] ponto de vista cultural, os museus de etnologia podem
demonstrar claramente que todos os povos da terra, qualquer que seja
a cor da sua pele ou a forma dos seus cabelos, contribuíram para o
progresso da civilização e que a nossa cultura européia é a resultante,
em grande parte, de levas vindas dos continentes, de todas as latitudes,
de todas as longitudes128 (RIVET, 1954: 84).
Paul Rivet completou suas idéias abordando o fato de que o Velho Mundo recebeu
contribuições dos “selvagens” do Novo Mundo, considerados inferiores pelo homem branco,
que deveria compreender pelo conhecimento das origens que o seu orgulho adveio da
cooperação de outros povos. Rivet também enfatizou que a noção de progresso devia libertarse do estudo da evolução humana e terminou com a reflexão de que:
Certamente a marcha da humanidade não pode ser figurada por uma
curva ascendente regular; esta curva presente das irregularidades, das
ascensões bruscas, das quedas brutais, dos patamares onde o esforço
humano parece sapatear no mesmo lugar. Aquele que estuda
demasiadamente esta curva sobre um curto lapso de tempo corre o
risco de embalar-se de esperanças excessivas, ou abandonar-se a um
pessimismo estéril. Aquele que quiser julgar deve saudavelmente
tomar um retrocesso suficiente para obter uma vista conjunta do
resultado dos esforços dos nossos antepassados e os nossos próprios
esforços. Então aparece, dentro de toda a sua grandeza, a maravilhosa
ascensão da nossa espécie. Para quem sabe ver e compreender, um
imenso hino de fé e de esperança propaga-se e amplifica-se ao curso
das eras, diante da longa estrada que a humanidade percorreu. E falta
fazer ouvir este hino aos visitantes dos nossos museus. Não é lhes
enganar, é dar-lhes uma visão mais justa do seu próprio valor, da
eficácia do esforço, e isto é mais necessário ainda às horas de dúvida
ou de aflição.
Em resumo, o estudo do homem pode e deve, através dos nossos
museus, demonstrar que os agrupamentos humanos atuais são o
resultado de múltiplas mestiçagens, e que seria vão procurar na sua
composição um argumento em prol de um racismo. Ele pode e deve
provar a solidariedade dos povos da terra, exaltar e fortificar o
sentimento das interações culturais que, ao curso das eras, se
produziram entre os diversos continentes; pode e deve restituir a
confiança do homem no seu destino e provar-lhe que é na via da
compreensão internacional e da solidariedade humana que pode
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Texto original: « [...] point, de vue culturel, les musées d´ethnoogie peuvent démonstrer clairement que tous
les peuples de la terre, quelle que soit le couleur de leur peau ou le forme de leurs cheveux, ont contribué au
progrès de la civilisation et que notre culture euroéenne est en grand partie la résultante d´apports venus de tous
les continentes, de touts les latitudes, de toutes les longitudes. »
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direcionar qualquer confiança para um futuro melhor129 (RIVET,
1954: 84, grifos nossos).
Através da abordagem de Paul Rivet percebe-se a importância que o museu adquiriu
como meio de divulgação da “teoria da ação”130. As pesquisas científicas no campo da
Etnologia teriam uma função prática no âmbito da sociedade. A “fé e a esperança” na espécie
humana adviriam de estudos do presente e das realizações do passado, ao curso das eras. Esta
afirmação denotou a incumbência dos estudos arqueológicos, que deveriam comprovar o
valor e eficácia dos esforços humanos servindo de alento para as horas difíceis do presente,
portanto, a Arqueologia no âmbito dos estudos etnológicos desencadearia noções de
identidade, pertencimento e possibilidade de crença no futuro já que seria responsável pela
visão global da humanidade ao longo da sua caminhada, demonstrando a contribuição do ser
humano para a continuidade e o desenvolvimento da espécie, ativando a solidariedade e as
interações culturais entre os povos. Conforme abordou Fernández, este conceito de identidade
relacionado com a democracia cultural estão na base dos enfoques museológicos modernos,
bem como do desenvolvimento comunitário e são derivados de uma visão delineada pela
antropologia (FERNÁNDEZ, 2003: 98). A identidade humanista procurada por Rivet diferiu
da identidade nacional defina por Meneses como “[...] integração supostamente harmoniosa,
que neutralize os conflitos e mascare as contradições [...]” resultando na função anestésica do
patrimônio cultural (MENESES, 2004: 183). Ao contrário, Rivet propôs exatamente a
exaltação das diferenças e a consciência de que a diversidade concorreu para a formação do
Humano, cuja prova era visível pelo patrimônio etnológico e arqueológico existente nos
museus. Essa noção identitária seria a desencadeadora do sentimento de pertença, pois:
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Texto original: Certes la marche de l’humanité ne peut pas être figurée par une courbe ascendante régulière;
cette courbe présente des irrégularités, des ascensions brusques, des chutes brutales, des paliers où l’effort
humain paraît piétiner sur place. Celui qui étudie cette courbe sur un trop court laps de temps risque ou de se
bercer d’espoirs
excessifs, ou de s’abandonner à un pessimisme stérilisant. Qui veut juger sainement doit prendre un recul
suffisant pour obtenir une vue d‘ensemble du résultat des efforts de nos ancêtres et de nos propres efforts. Alors
apparaît, dans toute sa grandeur, la merveilleuse ascension de notre espèce. Pour qui sait voir et comprendre, un
immense hymne de foi et d’espérance se propage et s’amplifie au cours des âges, tout le long de la route que
l’humanité a parcourue. I1 faut faire entendre cet hymne aux visiteurs de nos musées. Ce n’est pas les tromper,
c’est leur donner une vision plus juste de leur propre valeur, de l’efficacité de l’effort, et ceci est plus nécessaire
encore aux heures de doute ou de détresse.
En résumé, l’étude de l’homme peut et doit, par l’intermédiaire de nos musées, démontrer que les groupements
humains actuels sont le résultat de multiples métissages, et qu’il serait vain de chercher dans leur composition un
argument en faveur d’un racisme. Elle peut et doit prouver la solidarité de tous les peuples de la terre, exalter et
fortifier le sentiment des interactions culturelles qui, au cours des âges, se sont produites entre les divers
continents; elle peut et doit rendre confiance à l’homme dans son destin et lui prouver que c’est dans la voie de la
compréhension internationale et de la solidarité humaine qu’il peut s’acheminer en toute confiance vers un
avenir meilleur.
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Expressão já citada e utilizada por Jean Jamim (1993: 165).
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[...] está em cena o conteúdo espacial da existência. Ora, sou o que
sou num espaço ocupado, habitado e, numa palavra, apropriado por
muitos outros muito antes de mim. Nessa linha, a informação
arqueológica, dando-me a medida da ação humana e do trabalho
humano, confere uma espécie de selo de dignidade ao espaço em que
estou presente. Independentemente, portanto, da diferença e da
distância, há uma trilha de identificação, que introduz qualidade na
vivência (MENESES, 2004: 188).
Assim, esta idéia de que a “[...] ciência deve estar a serviço do povo e por ela que o
museu deve entregar-se a um verdadeiro serviço público” (JAMIM, 1993: 166), na visão de
Paul Rivet não tinha somente o fito de valorizar os grupos autóctones e que sofriam
discriminações raciais, mas também desejava a compreensão e o respeito mútuo das diversas
culturas. No final da vida de Paul Rivet, em meio às discordâncias da França em relação à
independência argelina, o cientista também bradou contra opiniões que em prol da Argélia
criticavam a civilização européia131:
Não me parece, é claro, que os povos jovens devam desesperar-se por
não possuir as tradições dos outros povos. Mas êsses outros povos não
têm por que se envergonhar do seu passado. Devemos orgulhar-nos do
que a Europa deu ao mundo, do que o homem branco – sim, o homem
branco – fêz pela Cultura e pela Civilização132 (DUARTE, 1960: 164165).
Portanto, as idéias de Rivet foram direcionadas à favor da compreensão e da tolerância
entre os grupos humanos independente de suas características, ditas raciais, e de sua
localização geográfica. Para Paul Rivet o caminho da liberdade estava associado ao da cultura
e dela adviria o aperfeiçoamento do homem e dos povos: “[...] Um ser que não mata a fome
não é livre, o ser que não pode ler um jornal não é livre. È claro que a melhoria do nível de
vida material e cultural não é uma condição suficiente de liberdade, mas é uma condição
necessária. Para usar o jargão da moda, é a condição “prévia” indispensável (RIVET, 1957:
227).
Desta forma, Paul Rivet buscou seus objetivos em relação à Antropologia e a fundação
do Museu do Homem desenvolvendo vários trabalhos que concorreriam para materializar o
programa museológico já descrito. As ações foram iniciadas por: a) um programa de
131

Em relação ao episódio entre a França e a Argélia, Paul Rivet foi censurado por apoiar a política francesa
contra a independência argelina. Na entrevista concedida a Gilles Martinet do jornal “France Observateur” em
março de 1958, um pouco antes da sua morte e reproduzida no livro “Paul Rivet por êle mesmo” (DUARTE,
1960: 164-165), o cientista francês mostrou-se arrependido justificando que as suas ações de propaganda em prol
da França deveram-se às promessas falaciosas do governo francês.
132
Entrevista de Paul Rivet ao jornal “France Observateur” reproduzida por Paulo Duarte no livro “Paul Rivet
por êle mesmo”, 1960: 164-165.
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formação no Instituto de Etnologia; b) expedições de campo em equipe principiadas pela
missão Dakar-Djibouti (1931-1933) caracterizada pela etnografia e lingüística e sob a direção
de Marcel Griaule; c) programa de publicações etnológicas com os Trabalhos e memórias do
Instituto de Etnologia (1926) e o Boletim do Museu de Etnografia do Trocadero (1929); d)
criação de novas sociedades de cultura como a dos africanistas e oceanistas; e) coleta,
conservação e exposição de objetos etnográficos e reformulação expográfica com a
contratação de G. H. Rivière, f) melhoria dos centros de documentação, bibliotecas e arquivos
com informações técnicas sobre as coleções etnográficas e g) programa de divulgação cultural
por entrevistas radiadas, artigos, exposições temporárias. Todo este trabalho contou com
recursos da Sociedade dos amigos do Museu de Etnografia do Trocadero e com voluntários
responsáveis pelos trabalhos (JAMIM, 1993: 166-167).
Além das reformulações teóricas, metodológicas e expográficas o Museu do Homem
ganhou um novo prédio. O antigo Palácio do Trocadero, que abrigava o Museu de Etnografia
do Trocadero, foi fundado na Exposição Universal de 1878 e projetado pelos arquitetos
Gabriel Davioud e Jules Bourdais. Devido a Exposição Universal de 1937 foi demolido e
substituído pelo Pallais de Chaillot (fig.8), vasto e de melhor adaptação, permitindo após o
término da Exposição Universal a reunião das coleções de antropologia física do Museum,
dos conjuntos etnográficos do Trocadero, bibliotecas e laboratórios que formaram o novo
Museu do Homem fundado em 20 de junho de 1938 (SOUSTELLE, 1976; BALLART, 1997).

Figura 8 – Pallais Challois –
Disponível em: http://www.paris1900.lartnouveau.com [Consultado em 21/08/2007]
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Expulso do Brasil em novembro do mesmo ano, Paulo Duarte chegou à Instituição
francesa neste contexto de transformações que abarcou a reformulação do Museu no novo
espaço abrigando uma expografia totalmente remodelada e que refletiu, principalmente, a
mudança teórico-metodológica do conhecimento antropológico ampliando os conceitos
científicos que agregaram as suas funções a idéia de responsabilidade social da ciência.
Segundo comentários de Paul Rivet a Tiête Borba as mudanças trouxeram:

[...] uma eficiência pelo menos duas vezes maior. É que antes; os
serviços correlatos e até semelhantes andavam dispersos, sem ligação,
de modo que se perdiam muitas vezes em mais de um lugar, energias,
tempo, pessoal, dinheiro realizando-se uma mesma pesquisa. Várias
bibliotecas havia em cada um desses pontos desligados. Reunidas,
atualmente, completam-se e aqui podemos nesta casa agradável viver
como uma grande família trabalhando num sentido comum. O nosso
ambiente de camaradagem animaria ainda mais o prazer do estudo se
o gosto da investigação precisasse do incentivo para quem a ama de
verdade (DUARTE, 1980: 258).
Paul Rivet tentou manter este ambiente mesmo durante o período inicial da ocupação
da França no ano de 1940, o cientista explicou que toda a cadeia operatória museológica do
Museu do Homem: “[...] documentação, pesquisa, ensino, publicações e museu público
retomaram a sua vida normal” (DUARTE, 1980: 258). O americanista achava importante
divulgar que ao lado da França que enfrentava a invasão alemã estava uma França que
trabalhava, investigava e produzia. Também acreditava, que quando combatentes voltassem
do front deveriam achar a “máquina científica” funcionando e se alguns deles não retornassem
era necessário que houvesse “[...] moços capazes, formados durante e apesar da guerra,
prontos a continuar o trabalho interrompido” (DUARTE, 1980: 264). Desta maneira, as
atividades desenvolvidas pelo Museu do Homem prosseguiriam: os alunos freqüentavam os
cursos, as missões não foram interrompidas e outras novas eram formuladas, mecanismos de
resistência como a elaboração de um jornal clandestino, La Résistance, também foram
organizados a partir do Museu (DUARTE, 1980: 264).
Portanto, a missão do Museu do Homem na conformação de mentalidades ficou ainda
mais evidente no período da invasão francesa, pois o objetivo era fazer da Instituição um
exemplo de resistência e esperança no período de guerra onde a luta e a formação de material
humano contribuiriam para a efetivação da “teoria da ação” e mais uma vez, o museu tornouse o instrumento de consubstanciação desta missão científica. O próprio Duarte, quando
abordou o papel desempenhado pela resistência no Museu do Homem comentou que além de
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laboratório científico, a Instituição “[...] era ainda, uma escola de caráter na qual receberiam
diploma aqueles que persistissem fiéis a cultura e a autenticidade moral e mental” (DUARTE,
1960: 5).
Paulo Duarte relatou que na manhã da invasão (13/06/1940) ainda pretendendo
continuar no Museu foi persuadido por Paul Rivet para que deixasse a Instituição, pois ao que
dissera Rivet, o jornalista poderia tornar-se mais útil fora dela. No entanto, o próprio
americanista continuou comandando a resistência por oito meses até o momento em que foi
denunciado à Gestapo.
O cientista refugiou-se em zona livre e com a ajuda do presidente da Colômbia
Eduardo Santos conseguiu permissão para sair da França uma hora antes da sua prisão em
11/02/1941. Outros integrantes do Museu do Homem como: Boris Vildé, Anatole Lewitzky,
Ivonne Odon e Débora Lifschitz foram presos, posteriormente os dois primeiros foram
fuzilados enquanto as duas últimas foram deportadas para campos de concentração. Ivonne
Odon, que era bibliotecária do Museu ficou durante a guerra no campo de Dachau, apesar de
doente foi libertada pelas forças norte-americanas e reassumiu seu posto. Ao contrário Débora
Lifschitz (Fig. 9) que era do Departamento da África Negra morreu no campo de
concentração de Auschiwitz (DUARTE, 1960: 27).

Figura 9: Cartaz com funcionários do Musée de l´Homme e que foram vítimas da ocupação
nazista. Photothéque Musée de l´Homme - Col. Musée de l´Homme
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Quanto a Paulo Duarte, a saída do Museu do Homem o tornou, segundo as suas
palavras, um “bi-exilado”133. Expulso do Brasil e mediante a impossibilidade de continuar na
França, o jornalista fugiu para Portugal e posteriormente seguiu para Nova York nos Estados
Unidos. Com vistas a sua sobrevivência ministrou cursos na Universidade de Wyoming
(1941) e conferências na Universidade de Vermont em Burlington, trabalhou na National
Broad-casting como locutor (NBC) e na seção de Etnologia do Museum of Modern Art
(1941-1943). Devido a sua condição de exilado foi mobilizado durante a Guerra, pois um
decreto norte-americano exigia que todo estrangeiro deixasse o país no prazo de três meses
sob pena de mobilização. Sem alternativa Paulo Duarte se colocou à disposição do
Departamento de Guerra, momento em que foi enviado para Portugal e Espanha em missão
cultural do Museu de Arte Moderna e do Metropolitan Museum encarregado de comprar
obras artísticas para os museus norte-americanos. Nesta fase conheceu novos companheiros
de exílio, dentre eles, os surrealistas Luis Buñuel e André Breton (DUARTE, 1946, 1960,
1985).
Portanto, a partir da análise do histórico de transformações ocorridas no Museu do
Homem neste período e da trajetória de Paulo Duarte é possível afirmar que, apesar de
interesse anterior, o despertar arqueológico do jornalista se efetivou contextualmente no
torpor do exílio, onde travou contato com Paul Rivet, conheceu a implantação do projeto
museológico desenvolvido no Museu do Homem, presenciou as modificações ocorridas no
âmbito da Antropologia, direcionou a sua formação científica, conviveu com colegas que
acreditaram na possibilidade da ciência mudar a realidade social através da instituição
museológica e vivenciou as agruras do preconceito, da guerra, do exílio, do desmantelamento
das estruturas políticas e sociais e recebeu a notícia da morte violenta dos próprios
companheiros de trabalho. Enfim, “[...] O espetáculo era lastimável [...], [...] daqueles de
tatuar o espírito de quem os presenciava” (DUARTE, 1960: 13).
Desta forma, não é difícil inferir os motivos da aproximação entre Paulo Duarte e Paul
Rivet a partir do cotidiano do Museu, das experiências de exílio e das convergências de
mentalidades no que se refere à compreensão do papel da ciência como agente transformador
da existência. No entanto, não é desprezível a comparação entre a trajetória de Paulo Duarte e
Paul Rivet que apontam semelhanças nas escolhas, nas práticas e na perspectivas de
observação da realidade. Ambos interessados por medicina, Paul Rivet formado nesta área e
133

Unicamp – CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: contribuições para a Campanha do Instituto
de Pré-História 1959-1960 – Pasta 286 – sub-pasta 14 (1976-1984): Entrevista concedida por Paulo Duarte a
Tjerk G. Franken e Ricargo Guedes em 13/04/1977, pp. 24.
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Paulo Duarte não, volveram os interesses para a Antropologia. Os envolvimentos políticos, as
crenças na possibilidade de mudança pela cultura, a experiência na criação de instituições
culturais e/ou preservacionistas, a visão sobre a cultura material e sobre a importância da sua
preservação, o posicionamento socialista134 e finalmente, o compartilhamento do contexto
sócio-político-cultural da época denotaram para Paulo Duarte a possibilidade de realização
das suas convicções seguindo o caminho percorrido pelo americanista e em contrapartida,
Paul Rivet encontrou no jornalista mais um adepto na busca da materialização do mesmo
ideal. E é na busca destas mentalidades convergentes que Paul Rivet escreveu para Paulo
Duarte em julho de 1941, o cientista francês demonstrou sua vontade de realizar na Colômbia
aquilo que tinha feito em Paris e confirmou a possibilidade da materialização de uma única
crença:
É preciso trabalhar para esquecer. Tenho uma confiança absoluta no
futuro. Um dia virá em que todos os exilados retomarão o caminho de
volta aos seus respectivos países. Dêste espantoso período restarão
apenas novos elos, mais sólidos, mais humanos, entre todos aquêles a
quem um ideal comum destinou à perseguição (DUARTE, 1960:
21/22).
Enquanto não havia possibilidade de retorno à França Paul Rivet continuou sua
atividade científica por dois anos na Colômbia onde fundou o Instituto de Etnologia (1941) e
preparou a síntese da sua obra “Les Origines de l´Homme Américain”. Nomeado pelo
General de Gaulle Conselheiro Cultural para América Latina, no ano de 1943, Paul Rivet
criou o Instituto Francês da América Latina e a Biblioteca francesa no México (SOUSTELLE,
1976).
Neste período de exílio, Paul Rivet encontrou Paulo Duarte nos Estados Unidos
(1942), em conferência promovida por Franz Boas na “Ecole Libre de Hautes Etudes” em
Columbia. Paulo Duarte encarregado de realizar o resumo deste evento, que seria publicado
em jornais norte-americanos e franceses dos Estados Unidos, contou que Rivet versou sobre
134

Em texto redigido em 1934 por Sergio Milliet para a propaganda eleitoral de Paulo Duarte como deputado
estadual, o jornalista foi apresentado como “[...] candidato natural de um socialismo sadio [...]” (DUARTE,
1976:189). A aproximação de Paulo Duarte com o socialismo na França através de Charles Rebber, Henri
Barbusse e Léon Blum fizeram-no declarar que as conferências comunistas não o convenceram sobre o
radicalismo marxista, mas “[...] melhoraram muito a minha admiração por Marx e Engels [...]”(Duarte,
1976:189; Hayashi, 2001: 20). Na revista Anhembi Paulo Duarte escreveu sobre o socialismo democrático e o
totalitário e afirmou que: “[...] Possivelmente, só o socialismo democrático fôra capaz de congregar os homens
de boa vontade e de lucidez de um e outro lado” (DUARTE, 1950: 24). Quanto a Paul Rivet, Jamim afirmou que
o cientista francês era socialista, pertencia a ala esquerda da S.F.I.O. e foi eleito deputado socialista (JAMIM,
1993: 164). Em relação a este assunto Paulo Duarte afirmou que Rivet foi um militante socialista e só deixou o
Partido Socialista quando os dirigentes se aliaram aos colonialistas, aos imperialistas, aos reacionários. “Mas o
socialista jamais se modificou, a sua ação prosseguiu a mesma, não hesitou em abandonar o laboratório e vir
para a rua tôdas as vezes em que fôsse necessário defender a liberdade e a dignidade humana (DUARTE,
1960:7)
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os problemas sociológicos e a necessidade de compreensão e persuasão para solucioná-los,
citando inclusive o Brasil como exemplo bem sucedido. Neste mesmo encontro, em um
almoço de homenagem a Rivet, o americanista ressaltou “[...] a união dos povos em torno de
uma mesma Pátria comum, após esta guerra horrorosa que há de ensinar aos homens a serem
mais homens” (DUARTE, 1960: 28). Paul Rivet e o cientista alemão Franz Boas135 há muito
se correspondiam e partilhavam das mesmas crenças na ciência, como mecanismo de
intervenção social. Ambos acreditavam na inexistência de culturas superiores e inferiores
interpretando-as como fenômenos específicos e originais (DUARTE, 1960).
Desta forma, a ciência como elo de aproximação entre estes intelectuais europeus
decorreu do contexto de transição entre a busca da origem calcada em questões nacionalistas e
evolucionistas, acirradas por duas grandes guerras, e a procura da valorização das realizações
humanas com o fito de transformar a realidade presente. Nessa perspectiva, a observação do
passado era um elemento importante para a compreensão da trajetória do Homem. A
Arqueologia foi compreendida no interior deste aparato como um possível mecanismo de
valorização da sociedade, inclusive, a européia, pois, Paul Rivet associando a corrente
evolucionista e a cultural descartou a inferioridade dos povos, mas entendeu que existiam
diversos estágios de desenvolvimento e que a França e outros países em estágios
diferenciados poderiam contribuir para o progresso de outras nações. Então, para Rivet não
deveria existir discriminação de nenhuma espécie e sim um trabalho conjunto para a melhoria
de condições materiais e intelectuais da humanidade, pois o caminho da cultura era a via da
liberdade:
Cabe aos povos evoluídos ajudá-los com paixão e desinterêsse a
adquirir essa cultura, e ao mesmo tempo melhorar suas condições de
vida, e saltar as etapas que eles próprios levaram séculos para
percorrer. Cabe aos povos atrasados em seu desenvolvimento
compreender que essa ajuda exterior nada tem de humilhante, que não
se trata de uma esmola, mas de direito e que ela exige da parte deles
um esforço constante, consciente e tenaz.
O atraso desta evolução, mesmo que possa ser imputado a fôrças
exteriores egoístas, não deve em caso algum servir de pretêxto a um
sentimento e revide odiento, nem a uma exaltação de nacionalismo
racista. É só nessas condições que formaremos uma humanidade,
melhor, fraternal, liberta de seus ódios, de seus rancores e, pelo menos
em parte, de suas desigualdades e injustiças (RIVET, 1957: 229-230).
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Franz Boas com 84 anos morreu no período desta visita em almoço promovido por Paul Rivet para
homenageá-lo (DUARTE, 1960).
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A partir das afirmações fornecidas por Paul Rivet é possível perceber que apesar do
distanciamento do nacionalismo reacionário do período, o americanista ainda vê a França
como exemplo para as outras nações menos “desenvolvidas” e esse modelo foi permeado a
partir da perspectiva do passado, ou seja, da origem do homem, pois, a França tomada pela
Alemanha nazista não serviria de exemplo, ao contrário se configuraria como a personificação
da desolação, daí a afirmação de Sevcenko de que a busca da origem vislumbrava o
estabelecimento de uma “nova ordem e um novo mundo” (SEVCENKO, 1992: 155).
Para a concretização dos objetivos de valorização da humanidade, da paz, da
compreensão e da harmonia universal, Paul Rivet utilizou a mesma “arma” dos nacionalistas
do século XIX: a busca do passado para a valorização da origem. À volta ao tema das raízes
foi revisitado em vários momentos tentando-se justificar ações presentes, muitas vezes, em
face de análises completamente opostas. Ballart constatou que um grande número de eruditos
autodidatas, denominadas atualmente de filólogos, arqueólogos e etnólogos que se
entusiasmavam com o passado tiveram em comum a paixão por um mesmo tema: descobrir as
raízes e a alma dos povos. Com este intuito, os próprios nazistas no século XX utilizaram a
arqueologia na tentativa de justificar as suas teorias:
A Alemanha de Hitler desenvolveu extraordinariamente a arqueologia
pré-histórica em busca do heróico povo ariano. Bettina Arnold, que
estudou a evolução da arqueologia alemã desde os anos vinte,
comprovou como entre 1933 e 1939 o regime multiplicou por três as
subvenções às escavações, enquanto dotava a todas as universidades
do país de cátedras de arqueologia. Os dirigentes nazistas conheciam
perfeitamente o valor do passado como arma, e o da arqueologia em
concreto para utilizá-la na farta propaganda diária dirigida aos
cidadãos. Hitler mesmo passava por um grande aficionado pela
arqueologia com amplos conhecimentos sobre a civilização grega e
sustentava publicamente que os dórios procediam da mesma origem
que os arianos.O dogma racial do regime precisava de uma
interpretação do passado da Europa segundo a qual a maior parte da
Europa central e oriental havia sido dominada pelos arianos em época
pré-romana. Por isso, durante a guerra seguiu escavando as zonas
ocupadas com a intenção de justificar cientificamente a invasão e a
limpeza racial. [...]136(BALLART, 1997: 205).
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Texto original: “La Alemania de Hitler desarolló extraordinariamente la arqueología prehistórica en busca del
heroico pueblo ario. Bettina Arnold, que estudió la evolución de la arqueología alemana desde los años veinte,
comprobó cómo entre 1933 y 1939 el régimen multiplicó por tres las subvenciones a las excavaciones, mientras
dotaba a todas las universidades del país de cátedras de arqueología. Los dirigentes nazis conocían perfectamente
el valor del pasado como arma, y el de la arqueología en concreto para utilizarla en la saturante propaganda
diaria dirigida a los ciudadanos. Hitler mismo pasaba por un gran aficionado a la arqueología con amplios
conocimientos sobre la civilización griega y sostenía públicamente que los dorios procedían del mismo solar que
los arios. El dogma racial de régimen precisaba de una interpretación del pasado de Europa según la cual la
mayor parte de la Europa central y oriental había sido dominada por los arios en época prerromana. Por eso
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Em cursos e conferências publicados na Revista Anhembi sobre “As origens do
Homem”, Paul Rivet alertou para o perigo das hipóteses e sínteses a partir dos estudos préhistóricos, para o cientista “[...] o problema da origem do homem foi demasiadas vêzes
falseado no ponto de partida pelo que se pode chamar um ‘êrro de ótica’. Rivet afirmou, que
sem dúvida, os arianos já eram um povo mestiço” (RIVET, 1953: 40).
Consciente da importância das pesquisas, etnológicas, pré-históricas, lingüísticas para
embasamento da origem do homem, Paul Rivet as utilizou com o intuito de abordar as
questões de miscigenação, bem como a valorização dos povos da América e outros, ainda
colonizados, demonstrando a contribuição dos mesmos para os avanços da humanidade e por
isso, o estabelecimento da idéia de “Pátria comum”, sendo “Oportuno e necessário que tanto a
nossa velha Europa como a jovem América adquiram a consciência do muito que devem à
civilização indígena”. (RIVET, 1948b: 9). Deste ponto de vista, a instituição museológica era
fundamental para a divulgação, popularização e comprovação científica destas idéias.
No caso de Paulo Duarte a busca pelas Origens do Homem compartilhando os ideais
de Paul Rivet tomaram maior amplitude se levarmos em consideração a sua história individual
de “bi-exilado” enfrentando a perseguição de representantes brasileiros do governo no
exterior que tentavam impedir as possibilidades de trabalho do intelectual137. Na abordagem
de Josep Ballart sobre os fenômenos sócio-culturais que desencadeiam processos da busca do
passado na tentativa de sanar problemas ocasionados pela imposição da civilização urbana
encontram-se alguns elementos que se ajustam à análise da situação de Paulo Duarte. Dentre
eles destacam-se: as necessidades de re-estabelecimento do sentimento identitario e de
pertença, hipótese que encontrou sustentação nas imposições postas pela distância da pátria,
separação física do território, substituição da relação do individuo com seu grupo político e
intelectual, tanto no Brasil como posteriormente, na França, adaptação a novos padrões
culturais europeus e norte-americanos gerando um ambiente de inquietude, confusão,
desamparo, estranhamento e desilusão com o próprio país e a humanidade (BALLART, 1997:
226). A tentativa de restauração destes elos perdidos encontrou refúgio na convergência do
ideal científico enquanto prática social compartilhado com Paul Rivet. Este direcionamento de
Duarte não era novo à medida que a análise das práticas desenvolvidas no período do
Departamento de Cultura, criação da Universidade de São Paulo e outros organismos culturais

durante la guerra se siguió excavando en las zonas ocupadas con la intención de justificar científicamente la
invasión y la limpieza racial”.
137
Na obra “Mário de Andrade por ele mesmo”, Paulo Duarte relatou vários casos onde enviados ou supostos
enviados do governo brasileiro iam nos locais de trabalho dos exilados exigindo a demissão dos mesmos em
nome das boas relações com o governo de Getúlio Vargas (DUARTE, 1985).
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revelou que as idéias daquele período denotavam à cultura uma importância fundamental para
a transformação social onde a prática científica implicava nas resolução de problemas da
sociedade138, mentalidade também compartilhada com Mário de Andrade.
A convicção de Paulo Duarte sobre a importância científica e cultural, como aplicação
social nos anos 20 e 30 (século XX), também se traduziu como prática preservacionista do
patrimônio histórico e artístico, onde o arqueológico inseria-se, mas não de uma maneira tão
enfática. Neste momento de exílio, devido ao seu interesse antropológico e à nova
mentalidade de valorização à humanidade e não mais especificamente a pátria, o legado
arqueológico adquiriu contornos mais efetivos proporcionando melhor conformação às novas
necessidades de utilização do passado, pois conforme afirmou Ballart:
Há, pois, passados e passados e é quase uma lei da história o fato de
condenar um passado para substituí-lo por outro que concorde melhor
com as inquietudes do presente. Os homens têm encontrado sempre
um passado para o seu presente. Não é extraordinário, pois, que nestes
momentos concretos do século XX nosso presente encontre em cada
lugar um ou distintos passados que lhe seduzam. Por ele os vestígios
do passado recebem tanta atenção, uma atenção que é critica em
algumas ocasiões, ingênua em outras e ainda excessiva em outras, e
permite pontos de vista distintos e matizes novos em relação a forma
como era contemplado o passado em outro momento139 (BALLART,
1997: 169).
Desta forma, o patrimônio arqueológico foi vislumbrado por Duarte como um recurso
de integração à humanidade. Os novos conhecimentos científicos adquiridos e direcionados
para a Arqueologia ganharam a responsabilidade de funcionar como alavanca da auto-estima,
tanto do jornalista como do ser humano. Em face do exílio, das desilusões com a política, da
mudança de direcionamento dos órgãos culturais organizados pelo intelectual no Brasil, dos
“nacionalismos”, da preocupação com o desenvolvimento da nação e do Homem devido à
Guerra e as concepções ditatoriais e nazistas fizeram com que Duarte não pensasse
unicamente na questão da pátria e sim do humano. As experiências de exilado errante, com
dificuldades de fixação em qualquer território140 levaram Paulo Duarte ao desprezo das
138

Abordagem realizada no capítulo 1 desta pesquisa.
Texto original: sustituirlo por otro que concuerde mejor con las inquietudes del presente. Los hombres han
encontrado siempre un pasado para su presente. No es una excepcionalidad, pues, el que en estos momentos
concretos del siglo XX nuestro presente encuentre en cada lugar uno o distintos pasados que le seduzcan. Por
ello los vestigios del pasado reciben tanta atención; una atención que es crítica en unas ocasiones, ingenua en
otras y aún desmesurada en otras, y que comporta pontos de vista distintos y matices nuevos en relación a como
era contemplado el pasado en otro momento.”
140
Expulso do Brasil e impossibilitado de permanecer na França devido a invasão alemã, Duarte foi para
Portugal e também não pode permanecer neste país devido as tendências políticas de Salazar. Ao chegar nos
Estados Unidos devido a Guerra também teria que sair do território norte-americano e só pôde permanecer
quando se colocou à disposição do Departamento de Guerra.
139
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fictícias fronteiras políticas141 valorizando à “Pátria Comum”142 e a integração à humanidade
pela origem compartilhada que ligava os homens de várias partes do globo terrestre. O
patrimônio foi concebido, portanto, como documento material desta agregação e os museus
instituições fundamentais na apresentação desta concepção de compreensão da humanidade e
através destas instituições preservacionistas era possível adquirir a sensação de pertencimento
à “família humana”, visão confirmada em carta de Paulo Duarte a Mário de Andrade em
25/12/1943:
Para mim êle existiu [o ano de 1943] e foi muito movimento e triste.
Perdi meu pai, as saudades apertaram e voltei à Europa. Nem que seja
para ver tristezas, vale à pena a gente voltar à Europa. Aqui é o
laboratório onde está o caldo de cultura do grande fermento universal.
Muita enxurrada vai correr ainda por baixo e por cima das pontes.
Mas ainda é daqui que sairá o ar espiritual que a América tem de
respirar. Somos novos demais para ter civilização por conta própria.
Novos e bêstas, porque pensamos quase sempre o contrário. Isso tudo
me atraía e me fêz arrostar a viagem com boa cara. E, depois da morte
de meu pai, eu precisava de uma coisa forte para distrair. Nova York é
idiota demais para se aguentar durante crises espirituais [...].
Creio que gasto pelo menos algumas horas para combater o
envelhecimento espiritual já que o físico não há mesmo remédio. Só
tenho medo de entregar os pontos um dia, apesar da opinião de Leo
Vaz, segundo o qual quando a gente os entrega até dá graças a Deus,
arrependido de não o haver feito há mais tempo. Mas você me faz
falta também. Não posso nem ver um quadro ou uma estátua, ou uma
gravura ou uma fachada (eu vim aqui quase só para ver fachadas),
nem beber um vinho sem pensar em você: já porque podia estar vendo
ou bebendo comigo, já porque pode estar aí doente sem poder bebê-lo,
mas como não pode ser, consolo-me escrevendo [...].
Se eu fôsse ao Brasil levava umas gravuras do Museu do Prado. Mas
não vou de modo que é inútil. O diabo dêsse museu consola a gente
pertencer a essa desmoralizada e imoral família humana. O que vale é
que eu já não pertenço a ela (DUARTE, 1985: 273-274, grifos nosso).

Paulo Duarte realizou esta visita ao Museu do Prado ainda mobilizado pelo Museu de
Arte Moderna norte americano, a evidente dicotomia apresentada na carta demonstrou o
estado de espírito do intelectual que além dos problemas pessoais como a dificuldade de
adaptação aos padrões culturais, evidenciado por crítica à Nova York, a morte do pai e o
sofrimento devido ao afastamento do seu grupo intelectual, à medida que Mário de Andrade
141

Sobre discussão destas fronteiras imaginadas que se configuram como um espaço territorial limitado
representado pelos mapas, Benedict Anderson faz interessante abordagem de como são responsáveis pela
configuração do nacionalismo (ANDERSON, 1993).
142
Expressão utilizada por Paul Rivet em 1942 no encontro com Franz Boas e outros intelectuais (DUARTE,
1960: 28).
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além de amigo era representante deste grupo, apresentou a batalha travada contra a
contradição de pertencer ou não à “família humana”. Ao mesmo tempo em que o jornalista
não quer pertencer a humanidade que o desapontou, o contato com a cultura material no
museu despertou o sentimento de integração, pertencimento e consolo pelas criações passadas
da humanidade. Apesar dos elementos patrimoniais descritos não se referirem
especificamente ao patrimônio arqueológico, Duarte se sente parte da humanidade através do
patrimônio cultural porque houve a crença na origem humana compartilhada. Neste relato a
mentalidade convergente com a de Paul Rivet explicitou-se através da valorização da
contribuição européia e a responsabilidade da mesma em servir de paradigma para o
desenvolvimento da América, que se encontra em estágio diferenciado. No entanto,
independentemente do desenvolvimento alcançado por uma nação e as causas dele, o
jornalista pregava a igualdade entre os povos: “A preocupação com a dignidade humana exige
que todos os cidadãos sejam iguais perante a lei e usufruam igualmente das vantagens que ela
lhes garante, quaisquer que sejam as diferenças físicas ou intelectuais entre êles” (REVISTA
ANHEMBI, 1951a: 333-334). Portanto, o modelo do passado que serviria aos objetivos
almejados por Paulo Duarte funcionaria segundo Ballart como:
[...] o passaporte ideal à condução de paraísos desejados através de um
túnel do tempo que alimenta nossa fantasia e nos ajuda a recobrar o
tempo perdido. Que outra coisa senão a fantasia que ocasiona o
entusiasmo dos devotos do cinema de época ou da novela histórica? E
os visitantes de tantas atrações turísticas, museus, inclusive, que
proliferam pela velha Europa e pela nova América, baseadas no
patrimônio histórico e arqueológico? A fantasia nos libera, enquanto
que o tempo que cedemos ao passado nos renova porque recobramos o
‘tempo perdido’ que desejamos para nos mesmos e não para os vis
estímulos da cotidianidade143 (BALLART, 1997: 50).
No entanto, a evasão para estes intelectuais não significava simplesmente uma
nostalgia, mas tinha a função de estabelecer as mudanças no presente.
Portanto, no período de exílio ocorreram reformulações de algumas idéias que Paulo
Duarte compartilhava com Mário de Andrade. A estruturação nacional através da cultura
cedeu lugar à organização da “única pátria terrestre”144. Os regionalismos e as especificidades
143

Texto original: “[…] el pasaporte ideal para la transportación hacia paraísos añorados a través de un túnel del
tiempo que alimenta nuestra fantasía y nos ayuda a recobrar el tiempo perdido. ¿Qué otra cosa sino la fantasía
mueve el entusiasmo de los devotos del cine de época o de la novela histórica? ¿Y el de los visitantes de tantas
atracciones turísticas, museos incluidos, que proliferan por la vieja Europa o por la nueva América, basadas en el
patrimonio histórico y arqueológico? La fantasía nos libera, mientras que el tiempo que cedemos al pasado nos
renueva porque recobramos ‘tiempo perdido’ que deseamos para nosotros y no para los viles apremios de la
cotidianeidad”.
144
Expressão utilizada por Paulo Duarte (1950: 26).
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da “redescoberta do Brasil” responsáveis pelo estabelecimento da identidade nacional145
foram ampliados para um contexto humano, ou seja, a estruturação da sociedade nacional foi
substituída pela idéia de estruturação da humanidade. Obviamente, que a nação contribuiria
com elementos culturais, etnológicos e arqueológicos para essa organização humana e era
valorizada por isto, mas não era mais o alvo, o fim em si mesma. Desta forma, quando Paulo
Duarte voltou do exílio ao Brasil, as questões referentes ao humanismo e ao nacionalismo
foram direcionadas ao patrimônio arqueológico, pois, este contribuiria para desvendar a
origem humana e a importância das realizações dos indígenas para a civilização. Tal
abordagem abrangeria um contexto mais amplo a medida que os focos de estudos eram a
respeito da Origem do Homem Americano, e portanto, a compreensão do Homem ampliar-seia para o entendimento da América146. Enfim, as questões de identidade e peculiaridades
nacionais dos anos 20 e 30 adquiriram um sentido reformulado para a minimização dos
efeitos das identidades nacionais exacerbadas (nacionalismos) que inferiorizavam as outras
nações ampliando os preconceitos. As dissensões entre Mário de Andrade e Paulo Duarte,
mediante a abordagem reformulada pela último, apareceram em carta de 07/08/1942 enviada
pelo escritor modernista ao jornalista: a
Aí a estreiteza subserviente da crítica de você, quando se desilude da
ciência e da arte brasileira. Você não as julga naquilo em que elas são
‘originais’, isto é, peculiares. Êste ‘peculiar’ desagrada a você, porque
você o sente em quanto ser do mundo, sem pesquisar o que êle tem de
“primitivo” digamos. De fato, repare bem: quando você julga um
conto, uma canção, um adorno, um costume de povos primitivos, você
se esforça em compreendê-los como tais e consegue achar belos os
documentos [...]147(DUARTE, 1985: 246-247).
145

Eduardo Morais abordou que a construção da cultura nacional através do modernismo introduziu o
nacionalismo como um processo de renovação, a idéia dos modernistas é que só participaremos do universo
cultural se houver a contribuição do coeficiente brasileiro de nacionalidade. Mário de Andrade explicou que “[...]
abrasileiramento do brasileiro não quer dizer regionalismo nem mesmo nacionalismo. O Brasil pros brasileiros
não é isso, significa só que o Brasil, pra ser civilizado artisticamente, entrou no concerto das nações que hoje em
dia dirigem a civilização da terra, tem de concorrer pra esse concerto com a sua parte pessoal, com o que o
singulariza e individualiza, parte essa única que poderá enriquecer e alargar a civilização” (MORAIS, 1978: 71).
No entanto outros estudos que abordam o Modernismo, como o de Saliba, apontam o movimento como
nacionalista e indicam que o regionalismo foi abafado por um paulistimo, pois o regionalismo dava uma
conotação muito provinciana ao movimento (SALIBA, 2002: 205-206).
146
Em carta direcionada ao editor do livro de Marcellin Boulle em 25/11/1952, Paulo Duarte se definiu como:
“[...] um simples estudioso de Antropologia da América Latina” (DUARTE, 1960: 76), fato que confirma os
estudos sobre a origem não mais direcionada ao nacional e sim num contexto ampliado da América. Tal
mudança metodológica da pesquisa deve-se à idéia de que as fronteiras e os países são criações humanas e que
na pré-história a ocupação não se adequava a essas barreiras geográficas, tal proposição confirma as discussões
de Anderson ao interpretar a nação como uma comunidade politicamente imaginada. Para aprofundamento sobre
nacionalismo, racismo e colonialismo ler Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas, México: Fondo de
Cultura Econômica, 1993.
147
Essa resposta constou da carta de Mário de Andrade enviada a Paulo Duarte em 07/08/1942. No âmbito
destas discussões Mário de Andrade atribuiu a Paulo Duarte a incompreensão do que é nacional e a valorização
da cultura européia, tal observação não era descabida, pois o afastamento pelo exílio fez com que Duarte

127

A esta divergência Paulo Duarte, entre outras coisas, respondeu que: “[...} é êste
peculiar da arte e da ciência brasileira que me desagrada, porque êsse ‘peculiar’ melhor se
chamaria se chamasse falsificação. Não é o primitivismo que eu repilo é o primitivismo
safado”148 (DUARTE, 1985: 250).
Essa transformação do Nacionalismo para o Humanismo foi enfatizada por Paulo
Duarte na afirmação de que: “[...] o mundo está dividido como sempre o foi e como sempre o
será, até quando a luz da razão afugentar universalmente as trevas das paixões e até quando o
sentimento lógico e natural de ‘humanidade’ triunfar do sentimento provisório e artificial de
nacionalidade” (REVISTA ANHEMBI, 1951b: 511) e complementou: “[...] nação é uma
etapa vencida da evolução humana, seus intêresses têm que sotopor-se aos intêresses
universais [...]” (DUARTE, 1950: 7).
Portanto, a primazia estabelecida foi a compreensão do Homem, enquanto elemento
universal e onde seriam consideradas as diferentes contribuições humanas, posteriormente,
utilizar-se-ia este conhecimento em prol do desenvolvimento de cada nação, tal idéia foi
apresentada em texto com base em Jean Maxence, onde Ronald de Carvalho afirmou que:
“Nossas experiências são o prosseguimento de experiências anteriores. Não devemos romper
as cadeias da fidelidade. [...] mas é necessário, antes entender-se sobre o homem, para depois
entender-se sobre o Estado”149 (RONALD DE CARVALHO, s.d., apud SEVCENKO, 1992:
311).
Outras questões das décadas de 20 e 30 permaneceriam nos conceitos de Paulo Duarte
como, por exemplo, a responsabilidade da Intelligentsia na condução dos processos de
estabelecimento da dignidade humana através da educação orientada pela intervenção da
pesquisa científica e desenvolvimento cultural (PECAULT, 1994), bem como o papel do
museu enquanto meio de comunicação de massa, responsável pela pesquisa, vulgarização e
popularização do conhecimento para público amplo e variado, idéia compartilhada com Mário
de Andrade e comprovação da sua eficácia nas experiências obtidas com o Museu do Homem.
Após a libertação de Paris em 1944, Paul Rivet retomou o seu lugar no Musée de
l´Homme e recomeçou sua atividade política reassumindo o seu posto de Conselheiro
Municipal, perdido com a ocupação da França. Em seguida foi eleito deputado constituinte e
valorizasse “o ar espiritual” da Europa, o intelectual achava que a América teria muito a aprender à partir das
experiências européias com o intuito de desenvolver a civilização. No entanto, quando este olhar volvia ao
passado esta opinião se transformava e havia a valorização das diversas culturas, ponto de convergência com as
idéias de Paul Rivet.
148
Carta de Paulo Duarte a Mário de Andrade em 04/09/42.
149
Ronald de Carvalho. Caderno de imagens da Europa, s.d., pp. 23-24.
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por último deputado da Assembléia Nacional. Mesmo antes de retornar à Paris, Rivet enviou
para Paulo Duarte um telegrama com um convite para que o jornalista voltasse para a França
e trabalhasse no Museu do Homem150 (Fig. 10). Nos anos seguintes Duarte dividiu sua estadia
entre a França e o Brasil desenvolvendo trabalhos nos dois países .

Figura 10 – Paulo Duarte e Paul Rivet no Musée de l´Homme (frente da vitrine com objetos
indígenas brasileiros coletados por Claude Levi-Strauss).
Photothéque Musée de l´Homme - Col. Musée de l´Homme
Desta forma, a análise deste capítulo partiu do conjunto de transformações ocorridas
no período de transição entre o século XIX e XX visando identificar as rupturas que
imprimiram marcas às mentalidades de intelectuais responsáveis pelos mecanismos de
produção cultural e cientifica e a partir de um contexto histórico direcionaram suas idéias para
a reformulação de uma realidade que acreditavam poder transfigurar através da efetivação de
condições de acesso ao conhecimento. O museu tradicionalmente vislumbrado como meio de
comunicação, produção do saber científico e responsável pela salvaguarda do patrimônio
cultural teria o seu papel ressaltando como forma de efetivação e exposição das novas

150

A carta de Paul Rivet, como conselheiro municipal, encaminhando Paulo Duarte para o Serviço de Estrangeiro
aborda a solicitação de permissão de residência definitiva para Duarte em Paris. O documento de maio de 1945
está publicado em (DUARTE, 1960: 38).
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abordagens que a cultura e a ciência desempenhariam no estabelecimento de uma nova
ordem.
Com o fito de resolver e compreender os problemas colocados por aquele período de
intensos acontecimentos a busca pelo passado e a origem denotou à Arqueologia, no âmbito
da Antropologia, à responsabilidade de avaliação sobre a trajetória da humanidade, bem como
a inserção das sociedades em um processo comum de desenvolvimento, pertencimento e
reconhecimento identitario.
A avaliação histórica dos museus com o fito de perceber como se deu a
institucionalização da ciência arqueológica foi o caminho escolhido para compreender o papel
desempenhado pela Arqueologia ao longo do tempo e em que bases foram postas a sua
transformação.
No âmbito deste objetivo pesquisar o histórico do colecionismo e dos contextos de
implantação das instituições museais permitiram reconhecer, ao longo do tempo, as
implicações das diferentes formas da Musealização da Arqueologia como reflexo de uma
determinada compreensão da função dos estabelecimentos preservacionistas na condução das
aspirações de cada sociedade e a par delas o direcionamento dos estudos arqueológicos.
A conjunção de processos políticos que influenciaram cientistas, artistas e intelectuais
promoveram a transformação dos paradigmas científicos e museológicos e desencadearam
uma série de ações que pretendiam a valorização da diversidade cultural, dos diferentes
segmentos patrimoniais, do redimensionamento das questões nacionais e universais, bem
como a popularização e aplicabilidade dos conceitos.
Os museus firmados como estratégias de comunicação dos novos elementos
ideológicos seriam empregados como mecanismos de mediação de significados e
conhecimentos disponibilizados por uma série de reformulações técnico-científicas
museológicas que permitiriam ressaltar as potencialidades patrimoniais. As funções da
instituição museológica como popularizadora e produtora de conhecimento exigiriam
informações específicas de profissionais que atuariam na produção científica nos vários
campos do conhecimento antropológico, bem como uma nova postura em relação aos
aspectos museológicos. Sendo fundamental a divulgação dos experimentos científicos não
mais como método de produção de conhecimento, mas a utilização cotidiana do saber
tornava-se necessário refletir sobre a forma e contextualização de apresentação dos objetos,
disponibilização de informações e sistematização de dados, procedimentos para salvaguardar,
pois, a cultura material adquirindo status de documento através da etnografia requereria novos
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cuidados com a sua preservação, portanto, a cadeia operatória museológica também foi
vislumbrada como área de reflexão para a comunicação dos estudos etnográficos (Tabela 3).
Dessa forma, o museu como mediador entre a ciência e a sociedade também se
transmutou em plataforma de resistência, combate, materialização e reflexo dos anseios da
sociedade.
Nesse contexto a Musealização da Arqueologia mais do que abrigar as referências
patrimoniais dos estudos arqueológicos será responsável pelo desenvolvimento de noções de
identidade e pertencimento, compreensão e respeito mútuo, cooperação e construção
humanitária. Os estudos arqueológicos até então voltados para a construção dos
“nacionalismos” adquiriram uma nova dimensão relacionada com o aperfeiçoamento humano.
Portanto, as conclusões deste capítulo demonstraram a importância dos estudos das
estruturas institucionais culturais e preservacionistas para a avaliação das mudanças de
mentalidades e processos que influenciaram na produção de conhecimento científico. A
identificação do impacto dos contextos históricos para a reformulação da compreensão
cultural e científica somou-se ao intrincado universo de aproximação intelectual e relações
pessoais que imprimiram aos estudos científicos e culturais, conduzidos pela intelectualidade,
a responsabilidade de intervenção no desenvolvimento social.
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TABELA 3*
TRANSFORMAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA NA IMPLANTAÇÃO DO MUSÉE DE L´HOMME DEFININDO NOVOS PARÂMETROS PARA A
MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NO ÂMBITO DOS ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS
Perfil da
Cadeia
Procedimentos
Realidade
Recorte patrimonial
GerenciaPreserNoções de
Musealização da
operatória
museológicos de
arqueológica
mento e
vação
identidade e
Arqueologia no
museológica
salvaguarda e
administrade bens
pertencimento
âmbito da
comunicação
ção da
patriAntropologia
memória
moniais
(física e cultural)
no Musée de
l´Homme
Objetivos:
DesenvolviSalvaguarda: - Transfor- A Arqueologia como um dos pontos - Mudança
Museali Idéia de
mento de
pesquisa, coleta de
mação
de sustentação das teorias desenvodos
zação
pertencimento à
- Identificação da
processos
acervo etnográfico e
institucional vidas por Paul Rivet.
paradigmas
etnográ- Humanidade
realidade
técnicoarqueológico.
implementada memória
fica e
através da
arqueológica a
científicos
da por Rivet - Implementação de acervos e
institucional
arqueo- origem comum
partir da
presentes no
- Formação
contribuindo coleções através da pesquisa
(Rivet –
lógica. (perspectiva
transformações
histórico de
profissional no
para a
científica e inclusão de acervo
transformahumanista
teóricocomposição
Musée de l´Homme.
pesquisa e
arqueológico coletado na América
ção dos
responsável pelo
metodológicas
do Musée de
novas
(maior valorização deste segmento
moldes
desenvolvimento
desenvolvidas
l´Homme
- Reformulação
formas de
patrimonial e das diferentes culturas). instituciode outras
por Paul Rivet e
nas formas
institucional.
Musealizanais).
instituições e
relacionadas às
de
ção da
- Transformação de vertente na
países, portanto,
Ciências do
implementaComunicação:
Arqueologia composição dos acervos até então
- Análise do
transformação
Homem.
ção do
educação – o Museu
no âmbito
voltados para a Antropologia Física.
perfil geointernacional a
acervo
funcionária tanto para do Musée de Os estudos de origem do Homem
sóciopartir da parceria
- Perceber os
institucional
a formação da
l´Homme.
Americano a partir do acervo
cultural,
e ajuda
mecanismos de
e nas
sociedade como para
valorizam a questão da civilização
político e
francesa).
salvaguarda e
práticas de
os processos de
(social) e não a análise física (raça), a temporal.
comunicação
pesquisa,
resistência política.
composição dos acervos e coleções
Museu:
implementados
documentambém foram direcionadas para essa
Resistência e
(identificação das
tação,
- Reformulação
mudança de contexto científico que
implementação
potencialidades
salvaguarda
expográfica
tinha por finalidade a transformação
de mudanças
patrimoniais e
e comunienfatizando o caráter
social.
sociais.
ações
cação.
social do museu e da
museológicas
pesquisa científica.
correspondentes).
* Reflexão elaborada à partir de BRUNO, M. C. O. Musealização da Arqueologia: alguns subsídios. Texto para orientandos 2007.
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