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Figura 11 – Acervos do Brasil e do México no Musée de l´Homme 
Photothéque Musée de l´Homme -  Col. Musée de l´Homme    

A minha terrível experiência impõe-me a conclusão de que ainda é extemporâneo 
pensar em coisas altas, fazer concorrência ao pequeno interesse ou à orientação de 

pequeno porte daqueles que raciocinam dentro de estreitos âmbitos locais. 
(Paulo Duarte - carta ao governador Carlos A. Carvalho Pinto - 1959).       
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CAPÍTULO 3 

O MUSEU DO HOMEM E A REDE DE AÇÕES NA AMÉRICA LATINA  

3.1 - Desilusão Franco-Brasileira e a derrocada do projeto latino americano: O Instituto 

Francês de Altos Estudos Brasileiros  

No período do pós-guerra Duarte relatou que as dificuldades do Museu do Homem 

eram imensas, pois, faltava tudo, tanto na Instituição como na França inteira e o órgão estava 

ameaçado de parar suas atividades devido à falta de material de trabalho. Após oito anos de 

exílio e o enfraquecimento da ditadura militar brasileira Paulo Duarte pôde voltar ao 

Brasil151por cinco meses e conseguiu através de amigos doações para o Museu francês. Esta 

prática se daria algumas vezes em período posterior quando da tentativa de manutenção das 

instituições brasileiras, principalmente arqueológicas, criadas pelo jornalista. 

Antes da partida para o Brasil, Duarte retomou os seus trabalhos e aproximou-se de 

Paul Rivet através das conversas sobre o Museu do Homem, a respeito das pesquisas e até 

projetos individuais. Paulo Duarte comentou que: 

[...] Rivet, um dia, depois do jantar, me chamou no seu gabinete 
naquele apartamento no alto do Palais de Chaillot, para comunicar a 
sua decisão de me dar uma situação estável a seu lado. Vamos fundar, 
disse êle, o instituto de altos estudos brasileiros, que será o paradigma 
de outros ligados aos principais países da América Latina,

 

com os 
quais a França tem que estreitar contatos. Mas vamos fundá-lo como 
um departamento do Museu. Você se incumbirá de desenvolver no 
Museu a parte etnográfica brasileira que já é importante. Para isso 

                                                

 

151 Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, o governo federal brasileiro (Getúlio Vargas) foi obrigado a 
retomar o processo político democrático eleitoral, o Estado Novo terminou no final de outubro de 1945. Paulo 
Duarte retornou ao Brasil, mas voltou logo à França porque sua vida estava estabelecida lá (DUARTE, 1960). 
Em alguns documentos Paulo Duarte afirmou: “A minha primeira vinda, depois da longa ausência do exilio foi 
em inicio de 1947”. No entanto, em outra entrevista Duarte narrou que participou de todo o processo de 
devolução do jornal “O Estado de São Paulo” para os Mesquita em 1945. Em atas de reunião do Instituto Franco 
Brasileiro também há referências de viagens de Paulo Duarte ao Brasil em 1945. Provavelmente, quando o 
jornalista citou a volta ao Brasil em 1947 falou de um período mais longo em que ficou no país, apesar de voltar 
pela primeira vez em 1945. Cf. documentos: a) Unicamp – CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – 
Correspondência (1960-1965) - Pasta 131 – Processo relativo ao pedido de vencimentos como diretor e professor 
do Instituto de Pré-História. b) 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. 3. c) Unicamp –- CEDAE-
IEL -  Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros (1945 – 1951) - 
Pasta 276 – Ata de Reunião do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros  em 13/06/1946.  
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toda a galeria do subsolo e mais um grande salão ao lado do 
departamento da áfrica branca ficará a sua disposição. 
Assim nasceu o Institut Français dês Hautes Etudes Brasiliennes, do 
qual fui nomeado secretário geral, sendo Rivet o presidente (Duarte, 
1960: 38, grifos nossos).   

A narrativa de Duarte sobre a comunicação da fundação do Instituto apontou que o 

interesse no Brasil decorreria da possibilidade dos estudos científicos no país colaborarem 

com a compreensão da América. O espaço cedido para o novo departamento e a ala de 

etnografia brasileira denotou a importância que Paul Rivet atribuía ao país como paradigma 

para o continente latino-americano, interpretação corroborada pelas várias citações de como 

Rivet via no Brasil um exemplo de convivência no que tangia à miscigenação. A incumbência 

também apontou a confiança de Rivet em Paulo Duarte para materializar as idéias que 

compartilhavam.  

A implementação de um instituto não era idéia nova para Paul Rivet. Ele mesmo havia 

participado da organização do Instituto de Etnologia da Universidade de Paris cujos objetivos 

eram coordenar, organizar e desenvolver os estudos etnológicos, especialmente os que 

interessavam às colônias francesas, bem como formar pesquisadores (DUARTE, 1980: 264, 

(SOULIER, 2003). 

Quando exilado na Colômbia, com o apoio do presidente Eduardo Santos, Rivet 

fundou o Instituto de Etnologia Nacional de Bogotá em 04 de julho de 1941. Apesar de fundá-

lo neste momento de exílio, a idéia era anterior ao período da sua demissão e fuga do Museu 

do Homem. Laurière comentou que Paul Rivet ampliando o horizonte histórico da 

compreensão da civilização, inclusive pela teoria difusionista, valorizou os povos indígenas 

através dos conhecimentos e do “knowhow” destes grupos que deixaram como prova o seu 

legado material à humanidade.Tal atitude tinha por finalidade combater a prática do racismo e 

da incompreensão destas sociedades, portanto, a fundação do Instituto colombiano tinha por 

objetivo valorizar o lugar do índio no país, que até então, priorizava o passado arqueológico 

na tentativa de aproximação com as civilizações andinas desprezando os indígenas que faziam 

parte da sociedade daquele momento, ou seja, os índios das “terras baixas” (LAURIÈRE, 

2007).  

Cristiana Barreto confirmou está valorização do patrimônio arqueológico na América 

Latina motivado, na maioria das vezes, pelo seu caráter monumental, contudo, avaliou que o 

resgate arqueológico nesta perspectiva teve influência no estabelecimento da identidade 

cultural das populações no presente (BARRETO, 1999-2000). 
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No entanto, como alertaram Rotman e Castells, inúmeras vezes, a instituição das 

identidades culturais esteve associada às questões do Estado-Nação e as formas de construção 

patrimonial funcionaram como recurso de unificação, fato que relacionou a seleção 

patrimonial com os interesses dos Estados e com a hegemonia das classes sociais. As autoras 

afirmaram que: “Tal fato ocorreu na maioria dos Estados latino-americanos, que sendo nações 

com produções culturais heterogêneas, vêm excluindo parte das mesmas, privilegiando um 

patrimônio cultural dominante” (RUTMAN; CASTELLS, 2007: 59). Funari complementou 

esta idéia ao afirmar que: “A homogeneidade é um conceito originário dos movimentos 

nacionalistas e capitalistas, em oposição direta a uma abordagem internacionalista. As 

culturas, assim como as nações, foram vistas pela ideologia burguesa como entidades 

homogêneas e delimitadas[...]152” (FUNARI; OLIVEIRA, 2006: 124)153. Desta forma, a 

orientação internacionalista de Paul Rivet tentava evitar a homogeneização patrimonial, bem 

como dirimir contendas entre povos e culturas e foi a partir desta perspectiva que Paul Rivet 

orientou a fundação do Instituto colombiano.   

Rivet avaliava que a valorização indígena colombiano baseada na aproximação com as 

sociedades andinas e a ideologia indiginista não contribuíam para uma nação multicultural à 

                                                

 

152 Esta forma de compreender cultura e nação ressaltada por Funari foi identificada em texto de Herbert Baldus 
que afirmou que a “cultura etnológica” é: “A harmonica

 

expressão total do sentir, pensar e querer, poder, agir e 
reagir de uma unidade social, expressão que nasce de uma combinação de fatores hereditários, físicos e 
psíquicos, com fatores coletivos morais, e que, em união como o equipamento civilizador, como por exemplo, 
instrumentos, armas, etc., dá á unidade social

 

a capacidade e a independência necessárias para suster a luta 
material e espiritual pela vida” (BALDUS, 1935: 155, grifos nosso). Tal conceituação enfatizou a compreensão 
do caráter nacional e Baldus caracterizou as peculiaridades nacionais denotadas aos brasileiros pela transmissão 
cultural dos povos primitivos com o intuito de contribuição para a humanidade.Tal pensamento adequou-se às 
propostas modernistas de identificação do nacional a partir da valorização das especificidades locais e 
conseqüente contribuição para o universal a medida que Baldus afirmou: “[...] estudamos etnologia brasileira 
para conhecer a continuação de tais culturas no caráter nacional brasileiro” (BALDUS, 1935: 162, grifo nosso). 
Desta forma, o modernismo buscou justapor a integração e a mobilização através do sertanejo, símbolo de 
homogeneidade nacional constituído pela formação da diversidade étnica indígena, ao patrimônio colonial, ou 
seja, houve uma revalorização patrimonial que não evidenciou os conflitos na perspectiva de encontrar a 
identidade nacional ou “o caráter nacional brasileiro” justapondo as manifestações culturais nacionais indígenas 
às coloniais. 
Paul Rivet também tentou esta justaposição patrimonial na perspectiva de valorização de outros povos e culturas, 
sem, contudo, menosprezar, lesar ou favorecer qualquer herança cultural, fossem elas, espanhola, crioula ou 
indígena (LAURIÉRE, 2007). O conceito de cultura etnológica definido por Baldus encontrou similaridade no 
conceito de cultura arqueológica definido por Funari no âmbito do contexto nacionalista como: “Complexos 
materiais, fechados e homogêneos são interpretados como o produto de grupos do passado porque, se diz, dentro 
de tais grupos as pessoas compartilham um conjunto de normas prescritivas de comportamento que eram 
aprendidas na mais tenra idade e, por isso, produziam uma cultura comum”.  
Texto original: “Complejos materiales cerrados y homogéneos son interpretados como el producto de grupos del 
pasado porque, se dice, dentro de tales grupos las personas compartían un conjunto de normas prescriptivas de 
comportamiento que eran aprendidas en la más tierna edad y, por lo tanto, producían una cultura común 
(FUNARI, 2006: 124). 
153 Texto original: “La homogeneidad es un concepto originario de los movimientos nacionalistas y capitalistas, 
en oposición directa a un abordaje internacionalista. Las cultura, así como las naciones, fueron vistas por la 
ideología burguesa como entidades homogéneas y delimitadas […]”. 
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medida que na primeira hipótese havia a valoração apenas das sociedades dos Andes e 

nenhuma aproximação com os indígenas vivos e no segundo caso, não existia um programa 

de interferência na realidade dos nativos, pois, a ideologia indiginista procurou uma melhor 

integração dos autóctones à sociedade aproximando-o do camponês sem levar em conta suas 

especificidades culturais154 (LAURIÈRE, 2007).  

Com o fito de mudar esta situação, a implantação do Instituto de Etnografia Nacional 

de Bogotá teria por objetivo, portanto, o ensino da etnologia geral, americana e colombiana 

formando pessoal capacitado para trabalho de campo, investigação etnológica de todo o 

território nacional, a publicação de trabalhos, o desenvolvimento da solidariedade entre os 

povos, especificamente no âmbito da sociedade colombiana como uma forma de combater o 

racismo e o complexo de inferioridade destes povos, sentimento corroborado pelo discurso de 

que o atraso do país devia-se a tais populações, principalmente, pela anarquia física 

(LAURIÈRE, 2007). 

A relação estabelecida entre o atraso da nação e a existência indígena não foi 

exclusividade colombiana. No Brasil era expressão constante nos discursos naturalistas do 

século XIX, inclusive no caso de Hermann von Ihering, quando a ele foi atribuída a idéia de 

defesa do extermínio dos indígenas que atravancavam o progresso, bem como nos textos de 

Silvio Romero que destacaram em vários momentos a inaptidão do povo brasileiro devido à 

história, raça e cultura afirmando que: “O povo brasileiro, pelo seu estado de cultura, por seus 

antecedentes étnicos e históricos, por sua educação, por seu caráter, por suas tendências, não 

era e nem é apto para esse federalismo que lhe coseram aos ombros” (ROMERO, 1911: 132).   

Na Colômbia, as primeiras expedições de campo organizadas pelo Instituto ocorreram 

nos anos de 1941 e 1942 e neste período, houve o enriquecimento das coleções etnológicas e 

arqueológicas155 do país. Ao deixar a região em 1943, quando do término do seu contrato, 

                                                

 

154 Laurière avaliou que este posicionamento de Paul Rivet seria interpretado principalmente pelos indiginistas 
como uma neutralidade política que não levava em conta a marginalidade social que se encontravam as 
populações indígenas. Para Langebaek a influência de Paul Rivet e da escola boasina reforçou o paradigma dos 
estudos arqueológicos calcados na corrente teórica histórico-cultural predominante na arqueologia colombiana 
contribuindo para a ausência do desenvolvimento da arqueologia marxista no país. Contudo, para o autor, a 
presença de Rivet também cooperou com o distanciamento das idéias racistas que poderiam engendrar-se no 
discurso histórico-cultural (Laurière, 2007; Langebaek, 2006). O histórico do desenvolvimento das correntes 
teóricas arqueológicas foi tratado de forma mais detalhada na conclusão desta dissertação. 
155 Para Paul Rivet a perspectiva do patrimônio arqueológico seguiria as idéias de Marcel Mauss que orientava 
“recolher” os documentos etnograficos que representassem “[...] sobretudo as manifestações médias de uma 
cultura antes que as suas manifestações prodigiosas ou marginais (grosseiramente, colher antes que a jóia), a 
distinção entre a parte superior e a parte inferior da cultura é abandonada; tudo, numa cultura, merece ser 
recolhido e passa a ser ‘documento’ (DEBAENE, 2002). Artigo disponível em URL: 
http://revuelabyrinthe.org/document1209.html.

 

Consultado em 28 de agosto de 2007. 

http://revuelabyrinthe.org/document1209.html
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Rivet não acreditava mais no sucesso da instituição colombiana pela exigüidade de pessoas 

interessadas na etnografia e pela falta de recursos. Rivet alertava para a necessidade de que os 

estudiosos capacitados não se perdessem em atividades de ensino e trabalhassem em campo. 

Toda a situação do Instituto havia piorado com a saída do ex-presidente Eduardo Santos do 

país, o governante possibilitara a implantação do órgão por Rivet. Para o adequado 

funcionamento do instituto colombiano, o americanista também havia pensado em uma rede 

de museus regionais e institutos “satélites”. Ao tentar sanar a deficiência orçamentária, antes 

de sua saída, Rivet propôs a fusão do Serviço de Arqueologia Nacional e o Instituto 

Etnológico colombiano. No entanto, segundo Laurière, Paul Rivet priorizou a etnografia. A 

autora afirmou que no relatório final sobre os dois anos de funcionamento do Instituto, o 

americanista ressaltou que a investigação arqueológica viria apenas em segundo lugar, porque 

era menos prioritária: as pedras e os esqueletos poderiam esperar (LAURIÈRE, 2007).  

Esta informação é interessante, pois se sabe que Rivet deu total apoio às pesquisas pré-

históricas no Brasil e sempre nas suas proposições denotou grande importância aos 

conhecimentos arqueológicos, os quais possibilitavam a compreensão do Homem através de 

suas realizações passadas. Contudo, na prática das suas atividades estes estudos estavam 

associados aos etnográficos, lingüísticos, antropológicos entre outros. A constatação de 

Laurière permitiu compreender que a ação de Paul Rivet também se adequou às 

peculiaridades locais. No caso da Colômbia interessava mais urgentemente as pesquisas 

etnográficas, que dariam maiores frutos àquele tipo de realidade retirando o foco da 

arqueologia monumental, a qual foi destacada por carta de Gerardo Reichel- Dolmatoff a 

Rivet como um tipo de pesquisa ligada ao prestígio científico, orgulho da nação colombiana 

pela suntuosidade dos grandes arquitetos pré-históricos e dos preciosos objetos de ouro que 

figurariam com maior esplendor nas vitrinas de um museu156.  

Em contrapartida, no Brasil, o apoio de Rivet a Paulo Duarte centrou esforços nos 

estudos pré-históricos que não podiam esperar devido à destruição dos sítios arqueológicos. 

Herbert Baldus abordou o interesse “[...] que Rivet sempre mostrou pela pré-história dêste 

país, seja publicando, já em 1908, um trabalho referente a ‘race de Lagoa Santa`, seja 

colaborando, até os últimos anos, com Paulo Duarte na organização sistemática da pesquisa 

                                                                                                                                                        

 

Texto original: « [...] surtout les manifestations moyennes d’une culture plutôt que ses manifestations 
monstrueuses ou marginales (grossièrement, la cuiller plutôt que le bijou), la distinction entre le haut et le bas de 
la culture est abandonnée ; tout, dans une culture, mérite d’être recueilli et de devenir « document ». 
156 Carta de Gerardo Reichel- Dolmatoff a Paul Rivet em 01/09/1944 - Fundos Rivet, arquivos BMH, 2 AP 1 C. 
Citada por Christine Laurière, « Paul Rivet (1876-1958), Le savant et le politique », Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, Número 7 – 2007. Artigo disponível em URL: http://nuevomundo.revues.org/document3365.html. 
Consultado em 28 de agosto de 2007. 

http://nuevomundo.revues.org/document3365.html
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sôbre os sambaquis [...]”(BALDUS, 1958: 469). Herbert Baldus também citou a participação 

e o papel desempenhado por Rivet como presidente no XXX Congresso dos Americanistas 

em 1954, na cidade de São Paulo, onde a ajuda do cientista francês foi fundamental para a 

efetivação da escavação de um sambaqui no litoral paulista, cujos resultados das pesquisas 

foram apresentados no Congresso. Luis A. León também chamou a atenção para o fato de que 

vários campos do saber foram valorizados e utilizados por Rivet: “Nas suas mãos a 

paleontologia, a arqueologia, a etnologia, a lingüística, as ciências biológicas e ainda a 

medicina tem entrado [nos estudos da origem] em função do homem americano”157 e 

complementou abordando a importância destas pesquisas para a formação de coleções que 

“[...] procedentes do Equador, do Peru e de outros países da América foram adquiridas graças 

às gestões do doutor Rivet [...]”158. O autor ressaltou ainda que as coleções enviadas para o 

antigo Museu do Trocadero demonstraram “[...]ricas e valiosas manifestações da cultura do 

homem americano159” (LÉON, 1958: 306).  Adolfo de Hastos abordou a importância dos 

pesquisadores europeus e norte-americanos na exploração do passado

 

da América Latina 

salientando os serviços de Paul Rivet neste campo (HASTOS, 1958: 93, grifo nosso).  

No caso da Colômbia a proposta do Instituto perdeu o sentido com o novo 

governo de Laureano Gomes que enfatizava a culpa das populações autóctones pelo atraso do 

país160. Após a saída da Colômbia, Rivet fundou o Instituto Francês da América Latina no 

México em 1943. De caráter diferenciado dos institutos etnográficos, os institutos de altos 

estudos franceses em parceria com outros países visavam estudos em qualquer campo do 

saber, inclusive o etnográfico, sobre o passado ou atualidade, e não estavam ligados 

especificamente à etnografia ou áreas desenvolvidas no âmbito das pesquisas etnográficas 

como a lingüística, a arqueologia entre outras. O Instituto Francês de Altos Estudos 

Brasileiros caracterizou-se pelo conhecimento cultural e científico amplo, inclusive o pré-

histórico no horizonte do etnográfico. 

Além dos institutos, empreendimentos como as expedições etnológicas também 

concorreram para a exploração científica de vários países latino-americanos. No período de 

                                                

 

157 Texto original: “En sus manos la paleontología, la arqueología, la etnología , la lingüística, las ciencias 
biológicas y aún la medicina han entrado en función del hombre americano”. 
158 Texto original: “[...] procedentes del Ecuador, del Peru y de otros países de América fueron adquiridos 
gracias a las gestiones del doctor Rivet […]. 
159 Texto original: “[...] ricas y valiosas manifestaciones de la cultura del hombre americano”. 
160 Para maiores informações sobre o contexto de derrocada do Instituto de Etnografia Nacional de Bogotá 
consultar Christine Laurière, « Paul Rivet (1876-1958), Le savant et le politique », Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, Número 7 – 2007. Artigo disponível em URL: http://nuevomundo.revues.org/document3365.html. 
Consultado em 28 de agosto de 2007 ou LAURIÈRE, Christine. Paul Rivet (1876-1958), Le savant et le 
politique. Tese de doutorado apresentada à École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2006. 

http://nuevomundo.revues.org/document3365.html
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1947 a 1952, Henry Reichlen participou da missão etnológica francesa no Peru organizada 

por Paul Rivet. Em 1940 Reichlen era responsável, temporário, pelo departamento de 

América Latina do Museu do Homem e conservou o cargo até 1947. Durante este período 

reinstalou as salas de exposição da América, da Oceania e dos povos árticos, bem como 

reorganizou as coleções arqueológicas do Peru, pertencentes ao departamento que era 

responsável (FAUVET-BERTHELOT, 2001). 

No caso brasileiro, as expedições etnográficas promovidas por Levy-Strauss e Vellard 

ocorreram em parceria com a França desde o tempo do Departamento de Cultura e com a 

colaboração do mesmo órgão. Segundo Duarte, Paul Rivet revelou como lhe interessava a 

união com o Brasil para a promoção destas missões: 

Uma coisa que, a meu ver, produziria excelentes frutos, dizia ele, seria 
uma colaboração permanente entre o Brasil e a França, por exemplo. 
Facílima de ser organizada já sob a forma de missões mistas como foi 
a missão Lévi-Strauss-Veillard161 [sic] tão bem compreendida pelos 
estudiosos do Departamento de Cultura de São Paulo, já pelo envio 
regular de um pesquisador francês que, sob a direção de especialistas 
brasileiros iria colher elementos para uma tese, numa população 
indígena determinada de comum acordo com o Museu do Homem. 
Essa colaboração existe, desde há dez anos, com o México. Nem pode 
calcular o êxito dela; e ia ser estabelecida nas mesmas bases com a 
Colômbia se a guerra não estalasse. Apenas um atraso de ano, penso 
eu pois espero vê-la funcionar em 1941. Por que não se tentar ligação 
semelhante com o Brasil onde o interesse etnográfico é tão grande? 
(DUARTE, 1980: 265, grifos nossos).   

A partir das afirmações de Rivet foi possível perceber como o Museu do Homem 

estabeleceu parcerias de pesquisas etnográficas em vários países da América Latina (Fig.12) 

desde a década de 1930, inclusive na Colômbia e no México, onde havia um projeto de 

colaboração em missões mistas que em face da Segunda Guerra ganharam maior dimensão 

devido à acolhida do americanista resultando na fundação dos Institutos já aqui mencionados.  

O número de visitas que Rivet fez a estes dois países até 1948 tornando esses territórios os 

mais visitados da América Latina neste período confirmaram este planejamento científico162.  

Essas informações também sustentaram os argumentos apresentados no editorial de 

05/07/1947 do “El Tiempo”, de Bogotá, o qual abordou “[...] o lucro que a guerra trouxera aos 

países americanos permitindo que sábios e professôres viessem como portadores de cultura e 

                                                

 

161 Conforme Duarte, Jean Vellard também pesquisou a região paraguaio-argentina para estudo dos Guaiaquis 
(DUARTE, 1970: 379). No caso da missão brasileira empreendida por Lévi-Strauss com o auxílio do 
Departamento de Cultura, Duarte afirmou que a coleção doada para São Paulo desapareceu após a saída dos seus 
organizadores da Instituição  e que o prefeito ligado ao Estado Novo assinou um despacho afirmando que: “[... ] 
dora em diante, a Prefeitura só poderá interessar-se por etnologia municipal!” (DUARTE , 1970: 379-380). 
162 Cf. dados que constam da Tabela 4, a seguir. 
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grandeza intelectual [...]” (DUARTE, 1960: 22). Para Paulo Duarte, “Infelizmente o Brasil 

não pensou assim. Os seus governantes preferiram vender vistos de entrada de modo que a 

seleção se fêz pelo dinheiro e não pelo saber” (DUARTE, 1960: 22).     

 

Figura 12 – Sala de exposição com acervos da América Latina – Musée de l´Homme 
Photothéque Musée de l´Homme -  Col. Musée de l´Homme  
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TABELA 4* 

MISSÕES DE PAUL RIVET NA AMÉRICA LATINA (1901 A 1955)  
Visitas realizadas nos anos de referência Total de 

visitas 
Países da 
América 
Latina 

1901-
1906 

1928 1929 1930 1938 1939 1941-
1943 

1943-
1944 

1947 1948 1951 1952 1954 1955  

Antilhas     1          1 
Argentina      1         1 

Bolívia      1     1  1  3 
Brasil   1    1     1   1 1 

(Congresso 
dos America-

nistas)  

5 

Chile            1 1  2 
Colombia     1  1   1     3 

Costa 
Rica              

1 1 

Cuba           1    1 
El 

Salvador    
1           1 

Equador 1          1 1   3 
Guatemala

    

1       1 1   3 
Honduras            1  1 2 
México   1 1 1   1 1 

(Confe-
rência 

Geral da 
Unesco)  

1 1  1 8 

Panamá           1    1 
Peru 1 

(1906)     
1     1 1   3 

Uruguai             1 
(Conferência 

Geral da 
Unesco)  

1 

            * Tabela elaborada a partir de dados constantes da obra Miscellanea Paul Rivet, Octogenario Dicata, Vol.1, pp.LIV-LV.   
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As análises dos dados das missões de Paul Rivet à América Latina163, a partir dos anos 

50, demonstraram que o cientista viajou para países que até então não havia visitado ou 

retornou às localidades pelas quais passou no período de 1906 a 1948, aumentando e 

concentrando o número das viagens realizadas pela América. Esta prática foi verificada em 

missões efetuadas na Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Peru e Uruguai. Além do interesse político, não se pode descartar 

o interesse científico à medida que o pesquisador francês tentou estabelecer amplas relações a 

partir das características arqueológicas que uniam zonas de ocupação com técnicas primitivas 

que poderiam correlacionar-se. Conforme destacou Lines a: 

Costa Rica pertence segundo a mais moderna classificação 
arqueológica, ao complexo metalúrgico

 

que inclui nosso próprio país 
com os vizinhos Panamá, Colômbia e Equador. Os metais usados 
nesta subdivisão são o ouro, o cobre e ligas de ouro e cobre, ou seja, a 
já designada, desde os tempos hispânicos de “tumbaga”. A tipologia 
dos objetos desta ampla zona metalúrgica guarda certa coesão 
morfológica, com técnicas e metais idênticos

 

(LINES, 1958: 574, 
grifos nosso).  

Assim, as missões realizadas à Costa Rica, ao Panamá e ao Equador não se 

configuram somente como coincidência política. As viagens apresentaram, sobretudo, uma 

compreensão arqueológica da região. O interesse científico desta parte do globo terrestre foi 

ressaltado por Bosch-Gimpera quando chamou a atenção para a necessidade do conhecimento 

dos sambaquis do território latino-americano: 

Quando conhecermos melhor a evolução das culturas primitivas 
americanas e sua cronologia nas distintas regiões, como o conjunto de 
suas misturas

 

será acaso possível uma explicação satisfatória do 
mosaico de povos americanos

 

já complicado desde o princípio. Para 
ele [Paul Rivet] é preciso acorrer aos resultados de arqueólogos, 
antropólogos, etnólogos e lingüistas. Somente quando puderem 
coordenar seus resultados se chegará a uma solução (BOSCH-
GIMPERA, 1958: 72, grifos nosso).  

O mesmo autor em publicação dos II Encontros Intelectuais de São Paulo em 1964 

ressaltou a importância de países como Chile, Brasil, Colômbia, Guianas e Venezuela para o 

estudo dos sambaquis (BOSCH-GIMPERA, 1964: 116). Parece curioso, que dentre as regiões 

evidenciadas por BOSCH-GIMPERA, somente o Chile e Brasil receberam a visita do 

                                                

 

163 Idem. 
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americanista nos anos 50. As pesquisas aprofundadas e posteriormente efetuadas nos 

sambaquis destes lugares desenvolveram-se com o apoio de Paul Rivet e realizaram-se através 

do trabalho do arqueólogo Joseph Emperaire indicado pelo próprio cientista francês. Paul 

Rivet acrescentou à esta lista de países importantes para as pesquisas arqueológicas 

relacionadas aos sitos sambaquieiros o Uruguai, que recebeu o americanista em 1954.  

No ano seguinte, Paul Rivet comentou com Duarte seus planos de pesquisa para estas 

três regiões (Brasil, Chile e Uruguai): 

Acho que Emperaire e sua mulher, depois do Brasil poderão 
prosseguir as suas pesquisas no Uruguai e no Chile, onde também 
existem sambaquis a serem explorados. A meu ver sua missão duraria 
vários anos, por conta do governo francês, com auxílio dos governos 
americanos, o que seria sobretudo um apoio moral

 

e uma colaboração 
que desejo tão estreita quanto possível com os cientistas de cada país 
interessado. Parece-me que foi sempre assim que apresentei o meu 
plano e creio que você estará de acôrdo164 (DUARTE, 1960: 107, 
grifo nosso).    

Portanto, além de políticas as visitas sucedidas não se abstiveram do caráter científico. 

Cabe aqui ressaltar que mesmo após a saída do Museu do Homem, Rivet ainda tinha grande 

influência política, principalmente, por ter abraçado a causa do governo francês em relação à 

Argélia, tal fato levava inclusive à possibilidade de financiamento francês para as pesquisas 

na América Latina. Paul Rivet conhecia as dificuldades econômicas da região e pretendia que 

o apoio dos governos americanos fosse mais de caráter moral do que monetário.  

Os países latino-americanos mais visitados nesta segunda fase165 de viagens realizadas 

por Paul Rivet foram México e Brasil. No primeiro caso, a aproximação deve-se a longa 

trajetória de colaboração entre o país e o americanista na execução dos trabalhos científicos e 

culturais, bem como o seu exílio neste local culminando com a fundação do Instituto Francês 

da América Latina. Desde 1929, as ausências de Paul Rivet detectadas nas visitas constates ao 

México corresponderam ao período de reformulação do Museu do Homem, as dificuldades 

enfrentadas pela II Guerra e os problemas em face da sua aposentadoria. Com exceção destas 

fases, quase que anualmente, foram realizadas missões de Paul Rivet àquele país, o 

americanista ressaltou os resultados positivos dos empreendimentos culturais no México. Em 

                                                

 

164 Carta de Paul Rivet a Paulo Duarte em 08/06/1955 publicada na obra acima citada. 
165 Cf. tabela 4 dividi as Missões de Paul Rivet à América Latina em dois blocos. O primeiro compreendeu o 
período de 1901 a 1948 enquanto que o segundo encontra-se delimitado pelas barreiras cronológicas 
estabelecidas entre 1951 a 1955. O primeiro conjunto de viagens correlaciona-se com as atividades científicas do 
americanista anteriores e no âmbito da Segunda Guerra Mundial, enquanto que o segundo bloco foi pautado pelo 
período Pós-guerra, por suas relações políticas e pela saída do Museu do Homem desde 1950.  
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relação ao Brasil, apesar de visitas anteriores foi a partir dos anos 50 que o cientista retornou 

ao país por mais vezes. A aproximação entre Rivet e Paulo Duarte no Museu do Homem 

encetou projetos que iniciados no Brasil serviriam de paradigma para a América Latina. A 

amizade com Duarte também explicou o número de viagens ao território brasileiro, em 1956, 

Rivet passou rapidamente pelo Brasil com a única finalidade de visitar o amigo Paulo Duarte. 

As relações firmadas por Rivet no México e no Brasil estabeleceriam uma 

proximidade científica entre estes países, mesmo após a morte do americanista. Os eventos 

realizados por Paulo Duarte contaram com a participação e apoio de cientistas mexicanos 

como Pedro Bosch-Gimpera, Juan Comas e Eusébio Dávalos-Hurtado que seguiram linhas de 

pesquisas arqueológicas voltadas para a compreensão da origem do homem americano. A 

importância que Rivet delegou a esses dois países na busca de respostas sobre as origens foi o 

fator que levou Bosch-Gimpera a afirmar que o: “[...] inolvidável Paul Rivet, cujo espírito 

está sempre presente, quando se trata de americanismo, e especialmente quando se está no 

Brasil e no México[...] (II Encontros..., 1964: 29)”.  

Neste período, alguns países latino-americanos não fizeram parte do roteiro científico 

e político realizado por Paul Rivet. A ausência do americanista, por exemplo, em território 

colombiano chamou a atenção devido às várias alusões à sua importância no contexto dos 

estudos do “complexo metalúrgico” citado por Lines, bem como nas pesquisas sambaquieiras 

referenciadas por BOSCH-GIMPERA. No primeiro momento, as tentativas não tão bem 

sucedidas de valorização da pesquisa etnográfica com o Instituto Etnológico Colombiano, no 

tempo do exílio do americanista, talvez pudessem explicar a causa provável da falta do 

interesse de Rivet nas visitas ao país, no entanto, além da Colômbia outros lugares citados 

como importantes para os estudos arqueológicos como Venezuela e Argentina também não 

receberam o cientista nos anos 50. As questões políticas destes países explicam a ausência de 

Rivet. Compostas por governos ditatoriais, simpatizantes do nazi-facismo e alternâncias de 

golpes militares foram os motivos que fizeram com que tais nações não possibilitassem, 

naquele momento, a pesquisa arqueológica compreendida no plano científico humanista de 

Paul Rivet. No entanto, esse quadro no início dos anos 60 apontou para um contexto inicial de 

mudanças onde se reconhecia, pelo menos, a importância dos sítios pré-históricos de caráter 

diferenciado daqueles ligados à arqueologia monumental. Nos II Encontros Intelectuais de 

São Paulo, Bosch Gimpera, na sessão plenária do dia 22/08/1961, em sua comunicação sobre 

“A Pré-História e as Origens do Homem Americano” abordou as várias tipologias dos sítios 
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arqueológicos e a diversidade das culturas pré-históricas em inúmeras regiões da América 

Latina e apesar de ressaltar a incapacidade de conhecimentos amplos a respeito de muitos 

destes locais demonstrou que os países já tinham a dimensão da importância dos diferenciados 

tipos de estudos para o conhecimento das Origens do Homem Americano (BOSCH-

GIMPERA, 1964). Essa consciência levou Duarte a afirmar que: 

Todos os paises cultos do mundo, desde muito antes da primeira 
guerra dão uma atenção especial as jazidas pré-históricas porventura 
existentes em seus territórios. Mesmo na América do Sul, só não 
cogitaram disso, com exceção do Brasil, aqueles onde não existem 
jazidas prehistoricas conhecidas. 
Assim as nações da América Central, sem excepção, a Colômbia, a 
Venezuela, o Peru, o Equador, o Chile, a Argentina, todos, possuem 
serviços especializados com amparo numa legislação eficiente e 
severa que permite a preservação, a defesa e a pesquisa científica dos 
depósitos arqueológicos [...] 
Só a Bolívia faz par com o Brasil pelo desinteresse e indiferença com 
que permite a destruição dessas jazidas preciosas e insubstituíveis pelo 
vandalismo comercial que não respeita nada166.  

   Desta forma, como apontou Duarte, as regiões latino-americanas de uma forma geral, 

pelo menos, tinham legislações que permitiam a defesa dos sítios. Contudo, a legislação 

preservacionista destes países não impediu os equívocos ocorridos na pesquisa: 

A indiferença dos governos faz com que todo conhecimento neste 
campo seja superficial. Além disso, os pesquisadores sul-americanos 
são patriotas e fantasistas demais; o autodidatismo, a vaidade e o 
patriotismo atrapalhará muitíssimo a ciência sul-americana. E um 
pouco também a norte americana, pois muitos pesquisadores dos 
Estados Unidos fazem questão de ignorar tudo quanto se tem feito na 
Europa no campo americanista com referência ao sul. A prova mais 
notável é o que se passou com Ameghiano, cujo nativismo o levou a 
afirmar que o homem tivera origem ali por perto de Buenos Aires. 
Quanto aos norte-americanos, Rivet, pouco antes de sua morte na 
última edição de ‘Origens do Homem Americano’, protestou contra a 
omissão da contribuição européia, importantíssima, esplendida, mas 
que se procura silenciar nos Estados Unidos. Passando-se por cima 
dessas bobagens e ainda com a colaboração do carbono 14, a verdade 
aparece aos poucos167.  

                                                

 

166 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 4 – sub-pasta: IPH 
– Especiais. Texto de Duarte abordando a necessidade de uma legislação preservacionista nacional. 
167 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: (curso 1960) -  Pasta 285 – Recorte de jornal 
com a reportagem: Introdução a Pré-História geral – O homem dos sambaquis teria sido destruído por um 
invasor mais avançado. Folha de São Paulo, São Paulo, 19/11/1960. 
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Neste contexto, a tentativa de implantação por Paulo Duarte de uma arqueologia 

humanista e universalista, em contraposição, aos nacionalismos despontaria quase que como 

uma exceção em um quadro sul-americano voltado muitas vezes para um modelo de 

arqueologia norte-americana, fato que corroborava a expectativa de Rivet de transformar o 

Brasil em paradigma para os estudos das origens calcado no direcionamento universalista 

proposto pelo americanista francês. A intenção do desenvolvimento de tal viés arqueológico 

por Duarte não impediu que várias regiões brasileiras seguissem a linha norte-americana de 

pesquisa arqueológica através da implantação do Projeto Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA) instituído pela parceria entre o SPHAN e o Smithsonian 

Institution (PROUS, 1992; FUNARI, 1994).  

Ao voltar o foco de análise para o caso brasileiro no período inicial das pesquisas, 

verificou-se que o histórico da parceria entre França e Brasil remontou a 1935 com as missões 

mistas brasileiras desenvolvidas por Levi-Strauss. O aluno de Rivet já defendia para a 

Universidade de São Paulo, fundada em 1934, a criação de um Instituto de Antropologia 

Física e Cultural. 

Levi-Strauss abordou a necessidade da vinculação do Instituto à Universidade 

justificando a reciprocidade que se poderia estabelecer entre estas instituições, bem como a 

especificidade de cada uma delas168. Para Claude Levi-Strauss o Instituto com base nas 

experiências francesas seria organizado para abranger conhecimentos específicos, 

interdisciplinares e de caráter técnico, os quais não existiriam nos departamentos da 

Universidade onde os estudos estariam ordenados em conjuntos mais gerais da disciplina e 

voltados para o ensino, enquanto que os institutos se responsabilizariam pelo progresso 

científico provendo a necessidade de novos cursos e disciplinas, demasiado técnicos ou 

especializados. O Instituto também teria por fim preparar especialista e jovens pesquisadores 

e revelar-se um órgão de pesquisa (LEVI-STRAUSS, 1935: 247-263). 

As idéias de Levi-Strauss para o Instituto de Antropologia Física e Cultural eram as 

idéias de Paul Rivet, Marcel Mauss e Lucien Lévy Bruhl implantadas no Instituto de 

Etnologia da França e seriam sobre estes pilares que Paulo Duarte implantaria e tentaria 

sustentar o Instituto de Pré-História169 fundado no final dos anos 50 no Brasil. No momento 

da proposta de um Instituto de Antropologia Física e Cultural, Claude Levi-Strauss já 

                                                

 

168 Para maiores detalhes ver: LEVI-STRAUSS, Claude. Em prol de Instituto de Antropologia Física e Cultural. 
IN: Revista do Arquivo Municipal de São Paulo. São Paulo, 1935, vol. XVIII. Ano II. 
169 Assunto desenvolvido no capítulo 4 desta dissertação. 
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explicava o sistema de funcionamento do Instituto de Antropologia com exemplos voltados 

tanto para a Arqueologia como para a Lingüística. O próprio Instituto orientaria os alunos 

para os departamentos que apresentassem cursos mais generalizados e proporia novos cursos 

de caráter mais técnico, como: “[...] Geologia e a Paleontologia Quaternárias, a Prehistória 

comparada, a psico-fisiologia comparada do homem com a do macaco, etc...” (LEVI-

STRAUSS, 1935: 251). 

Portanto, as convergências destas mentalidades, no que tange à pesquisa e à 

organização das instituições, levaram à implantação do Instituto de Altos Estudos Brasileiros 

na França em 28 de julho de 1945. Ainda em Lisboa, durante o exílio, Duarte escreveu a Paul 

Rivet informando a sua pretensão de colocar em prática uma velha idéia: a execução de um 

instituto de estudos brasileiros em Paris e quiçá no Museu do Homem. O jornalista confessou 

que Levi-Strauss sabia dessa aspiração também conhecida por Laugier e Bonnet170. 

Desta forma o desejo de Paulo Duarte conjugado aos anseios de Rivet levou à 

materialização da Instituição171. No discurso de inauguração, o americanista abordou o motivo 

da criação do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros calcado na perspectiva do 

conhecimento mútuo de ambos os países, principalmente, o do Brasil pela França. Para Rivet 

poucas pessoas na Europa estudavam as repúblicas americanas e especificamente o Brasil. A 

idéia geral era de que um continente novo não era complexo e o americanista ressaltou o 

caráter multifacetário do país a partir da perspectiva étnica, cultural, econômica e social. Ao 

narrar sobre a relação histórica entre Brasil e França, Rivet alertou que não só o passado do 

Brasil despertava interesse, mas também o seu futuro, pois, tanto no Brasil como na maior 

parte dos países latino-americanos constituíam-se elementos étnicos originais advindos da 

                                                

 

170 A idéia de que o Instituto franco-brasileiro partiu da sugestão de Duarte está presente na carta de 11/07/1944 
publicada em (DUARTE, 1960: 35). Em correspondência de Paulo Duarte a Mário Guimarães em  27/12/52, o 
intelectual afirmou que:  “[...] levado apenas pelo amor que tenho à cultura francesa e à minha terra, consegui 
que o governo francês fundasse um Instituto de Cultura brasileira em Paris”. Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo 
Paulo Duarte – Pré-História – Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros (1945-1953) - Pasta 278 – Carta de 
Paulo Duarte a Mário Guimarães em 27/12/52. 
A proposta era compartilhada com companheiros do Museu do Homem entre eles Laugier que participou da 
fundação do Instituto franco-brasileiro como Diretor Geral do Serviço de Relações Culturais e posteriormente, 
representou a França na Unesco e Georges Etienne Bonnet que foi do Partido Radical Socialista, participou da 
oposição nazista e tinha formação em ciência política na Sourbonne (Duarte, 1960).  
171 Paulo Duarte narrou que na solenidade de inauguração apareceram representantes das organizações de alta 
cultura: Sorbonne, Instituto de Etnologia da França, College de France, Museum d´Histoire Naturelle e Louvre 
(DUARTE, 1960: 38). 
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mistura entre negros, índios e brancos e a partir desta miscigenação apareceria um novo tipo 

físico e uma cultura original. A etnologia era atraída por estas características no Brasil172 . 

O presidente do Instituto também falou sobre a importância que a França exerceu 

culturalmente nos povos da América e que o Instituto pretendia abrir suas portas para os 

melhores estudantes brasileiros de todas as classes sociais e não somente a classe privilegiada, 

desta forma se objetivaria a ampliação de bolsas de estudo. Desejava-se implantar um 

programa amplo de difusão cultural onde os trabalhos de escritores, artistas, mestres, de 

qualquer especialidade, seriam expostos e haveria divulgação da língua portuguesa quer em 

traduções ou publicações do pensamento brasileiro em variados domínios do saber173.   

O contraponto também seria a meta, Rivet queria enviar estudantes franceses ao Brasil 

para a realização de teses em diversos aspectos da vida brasileira, bem como mestres 

franceses que colaborassem de forma duradoura com os mestres do pensamento brasileiro e 

por fim, colocar à disposição popular produções de qualidade e de vários campos do saber, 

cuja realização poderia pertencer aos cientistas, artistas, escritores, médicos e pesquisadores 

franceses174. 

Cabe ressaltar que as atividades realizadas no Instituto também visavam a 

popularização da cultura, ou seja, o acesso da população à produção científica e cultural, 

principalmente, o produto da cultura francesa, que até então encontrava-se restrito às classes 

abastadas. Essa tônica apareceu de forma constante tanto nas ações de Paul Rivet como nas de 

Paulo Duarte. Em relação a Rivet surgiu, primeiramente, na reformulação do Museu de 

Etnografia do Trocadero e no caso de Paulo Duarte nas empreitadas desenvolvidas com Mário 

de Andrade no Departamento de Cultura enfatizando as responsabilidades científica e cultural 

em prol das sociedades. Estes aspectos marcaram mais uma vez a aproximação das 

mentalidades destes intelectuais, bem como apontaram o direcionamento estabelecido por 

estes estudiosos para a mudança da realidade aplicando a “teoria da ação”175. 

                                                

 

172 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros 
(1945-1951) – Pasta 276 - Publicação sobre a sessão inaugural do Institut Français Des Hautes Études 
Brésiliennes – 28/07/1945. 
173 Unicamp - CEDAE-IEL -  Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Instituto Francês de Altos Estudos 
Brasileiros (1945-1951) – Pasta 276 - Publicação sobre a sessão inaugural do Institut Français Des Hautes 
Études Brésiliennes – 28/07/1945. 
174 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros 
(1945-1951) – Pasta 276 - Publicação sobre a sessão inaugural do Institut Français Des Hautes Études 
Brésiliennes – 28/07/1945. 
175 Expressão utilizada por JAMIM (1993: 165) que abordou que muitas vezes as ações em prol da popularização 
e integração cientificas e culturais tinham uma caráter hegemônico principalmente ao que se refere as colônias 
francesas. 
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Também vale lembrar que o instituto franco-brasileiro voltado para a cultura em geral 

recebeu de Rivet, conjugando os trabalhos, uma galeria no Museu do Homem. Esta seção 

brasileira de etnografia permitiria a exposição de acervos etnográficos e arqueológicos 

brasileiros. 

Paulo Duarte como secretário geral do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros 

impulsionou várias atividades com o fito de conseguir realizar os objetivos estabelecidos nos 

estatutos da Instituição, inclusive com a colaboração de brasileiros. Entre os anos de 1945 a 

1949, Duarte empreendeu três viagens ao Brasil e trabalhou nos dois países em prol do 

Instituto, bem como continuou como redator chefe do jornal “O Estado de São Paulo176” até 

1950, mas afirmou que desde 1946 deixou claro para Julio de Mesquita Filho que “[...] não 

pensava mais em voltar trabalhar à noite, porque eu estou orientado noutro campo, no Museu 

do Homem. Eu precisava aproveitar meu tempo na Antropologia, e não mais no 

jornalismo”177. Neste período também traduziu para o português o livro “Lês Origines de 

l´Homme Americaine” (DUARTE, 1960; HAYASHI, 2001). 

A partir deste momento, o jornalista transformara-se em “estudioso de Antropologia 

da América Latina”178, mais especificamente e no âmbito dos estudos antropológicos,  em 

pré-historiador. 

Os trabalhos no Instituto começaram com a organização de pessoal179 e 

posteriormente, Paulo Duarte tentou conseguir com amigos e órgãos governamentais 

brasileiros, de várias instâncias, ajuda financeira e doações. Pressupunha-se a instalação de 

algumas seções como as de Literatura, História e Geografia, Artes, Ciências Matemáticas e 

                                                

 

176 A partir de 1940 a redação do jornal “O Estado de São Paulo” foi tomada pelo governo de Getúlio Vargas e 
devolvida somente em 1945 após negociações que contaram com a participação de Paulo Duarte ajudando os 
Mesquita na recuperação do jornal. Para maiores detalhes ver: (HAYASHI, 2001:25-26) ou documento 
encontrado em 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.9. 
177 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.9. 
178 Cf. carta direcionada ao editor do livro de Marcellin Boulle em 25/11/1952. (Duarte, 1960: 76). 
179 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 – 
sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos 
Brasileiros) à Yolanda Leite em 12/08/1945. 



 
150

 
Físicas e também havia previsão de um programa inicial de cinco bolsas de estudo instituídas 

pelo governo francês180. 

O fato de conhecer as instâncias brasileiras de poder, bem como a sua organização 

facilitava o acesso de Duarte aos poderes públicos e ao solicitar ajuda para o instituto franco-

brasileiro demonstrou as vantagens que a instituição poderia oferecer ao país e as estruturas 

governamentais. No caso da prefeitura, apesar do declínio das atividades das seções do 

Departamento de Cultura, Paulo Duarte tentou convencer ao prefeito do município de São 

Paulo, Dr. Abrahão Ribeiro, de que os departamentos municipais seriam beneficiados com as 

informações  e conhecimentos fornecidos pelo Instituto. Com Paul Rivet, o intelectual 

conseguiu a promessa de futura inauguração de um curso de língua portuguesa e outro de 

cultura brasileira dividido em duas partes: cultura intelectual e etnologia181.   

O interesse de Duarte em obter um grande volume de doações, tanto em dinheiro como 

em livros, tinha por objetivo impressionar o governo francês e demonstrar que o Brasil 

também atribuía importância à Instituição. O intelectual desejava montar uma biblioteca de 

cultura brasileira em Paris, pois segundo Duarte, não havia nenhuma do gênero. A empreitada 

com várias cartas encaminhadas aos “homens ricos e inteligentes”182 como autores, 

intelectuais e editores rendeu um montante de quatro mil volumes, mas Duarte insistia na 

tarefa, pois, acreditava que as aquisições não eram suficientes183 (Fig.13) , até porque, Paul 

Rivet e Paulo Duarte pretendiam que o Instituto fosse paradigma para outras Instituições 

implantadas posteriormente, as quais seriam centros de cultura latina abarcando tanto os 

povos da Europa como da  América, imaginava-se a instalação de núcleos em Roma, Madrid, 

Lisboa, México, Bogotá, Montevideo e Buenos Aires e os fundos se destinariam:  

[...] a manter, por enquanto em Paris, depois naquelas outras capitais, 
logo que a situação permitir, cursos de língua e literatura brasileiras, a 
publicar documentos existentes nos arquivos principalmente de Paris, 

                                                

 

180 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - 
sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos 
Brasileiros) a A. de Almeida Jr. (Secretário de Educação). Sem data. 
181 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - 
sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos 
Brasileiros) ao Dr. Abrahão  Ribeiro (prefeito do município de São Paulo) em 11/01/1946. 
182 As cartas foram enviadas para Roberto Simonsen, Samuel Ribeiro, Silvio Penteado, Armando Penteado, José 
Ermírio de Moraes e Cintra Godinho. - Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da 
França (1944-1947) – Pasta 275 - sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do 
Instituto de Altos Estudos Brasileiros) a Heracio Lafer em 12/02/1945.  
183 Unicamp - CEDAE-IEL -  Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - 
sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos 
Brasileiros) a Heracio Lafer em 12/02/1945.  
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do Vaticano, de Gênova, de Madrid e de Lisboa, documentos êsses de 
interêsses para a história e para a vida brasileira184.   

 

Figura 13 – Paulo Duarte e Paul Rivet com os livros doados para a biblioteca do Instituto 
Francês de Altos Estudos Brasileiros. Photothéque Musée de l´Homme -  Col. Musée de 
l´Homme   

A mudança do foco nacionalista para o humanista ocorrida na mentalidade de Paulo 

Duarte foi vislumbrada através práxis institucional estabelecida para este órgão e manter-se-ia 

nos anos 50 e 60 no momento da implementação das instituições de caráter arqueológico no 

Brasil. Os estudos abrangeriam o Homem Americano e apesar das pesquisas aconteceram em 

território nacional elas tinham o fito de contribuir para a América estabelecendo uma rede de 

relações intercontinentais que confirmariam a origem humana. Paulo Duarte justificou a sua 

postura nos vários pedidos de verba para a implantação do Museu do Homem Americano 

                                                

 

184 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - 
sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos 
Brasileiros) a Chiquinho em 18/03/1946 (provavelmente Francisco de Mesquita). 
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através da explicação de que as ocupações humanas não obedeciam às fronteiras nacionais, 

idéia que embasava cientificamente o humanismo defendido por Paulo Duarte e Paul Rivet185.  

A aquisição de acervo foi outra ação implementada por Duarte a partir da incumbência 

de desenvolver no Museu do Homem a parte de etnografia brasileira e com esse intuito o pré-

historiador entrou em contato com o Museu Nacional a fim de poder adquirir duplicidade de 

material etnográfico. Duarte solicitou da diretora do museu brasileiro, Heloisa Alberto Torres, 

as duplicatas do acervo para início da coleção. O Museu do Homem cederia o material que 

possuía em duplicidade, algumas peças, inclusive, incorporadas ao Museu pelas expedições 

realizadas no Brasil por Levi-Strauss, mas o número de objetos não era suficiente para o 

desenvolvimento da seção. Paulo Duarte também consultou a diretora a respeito da 

possibilidade de ministrar um curso de alguns meses sobre qualquer assunto etnológico. 

Como de costume, Duarte também tentou demonstrar como o Instituto Francês de Altos 

Estudos Brasileiros poderia prestar importantes serviços para o Museu Nacional adquirindo 

peças “antropográficas”186 e etnográficas para o órgão do Brasil187.  

O empenho de Paulo Duarte na organização, divulgação, valorização e tentativas de 

desenvolvimento de mecanismos para sobrevivência do Instituto foi de fundamental 

importância para a continuidade desta Instituição na França. No entanto, por parte do Brasil 

ao que tudo indica, a instituição não despertou grandes interesses. O socorro das instâncias 

governamentais, instituições privadas e a ajuda de particulares foram angariados devido às 

relações pessoais, fato que no âmbito das ações de Paulo Duarte permitiu a viabilização de 

projetos culturais que se efetivaram devido à tenacidade do intelectual. O relato de Duarte 

abordou a dimensão desta questão: 

Na realidade, só as relações pessoaes

 

poderão influir a favor de uma 
solução satisfatória. Foi exatamente disso que me vali, há quase dois 
anos, para fazer constar, na França aquela ‘importantíssima 
contribuição do Brasil’ a favor do Instituto Frances de Altos Estudos 
Brasileiros. De fato aconteceu essa coincidencia feliz: á testa do 
governo de São Paulo, da prefeitura da capital paulista, do Ministério 
da Fazenda e do Ministério do Exterior, achavam-se velhos amigos 

                                                

 

185 Este assunto é abordado no capítulo 4 devido à tentativa de melhor organizar o trabalho cronologicamente, 
pois, as ações em prol do Museu do Homem Americano começaram a partir dos anos 50. 
186 Denominação utilizada por Paulo Duarte em carta direcionada a Heloísa Alberto Torres. Unicamp – Arquivo 
Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta 
de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos Brasileiros) à Heloísa Alberto Torres do Museu 
Nacional em 30/06/1947. 
187 Unicamp – Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - sub-pasta: 
Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos Brasileiros) à 
Heloísa Alberto Torres do Museu Nacional em 30/06/1947. 
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meus. Depois de bater inutilmente ás portas oficiaes, fui bater á Casa 
desses amigos188 (grifos nossos).   

Outro aspecto preponderante aventado pela afirmação de Duarte foram os 

imbricamentos estabelecidos com as instâncias de poder administrativo, neste caso, o sucesso 

parcial das investidas do intelectual deveu-se às coincidências entre a ocupação de cargos 

políticos e a sua boa relação com os seus ocupantes. A importância deste aspecto na 

continuidade ou ruptura dos processos de implantação das instituições científicas e culturais 

desenvolvidas por Paulo Duarte foi relevante no êxito ou malogro das suas realizações, pois o 

intelectual há muito já havia percebido “[...] como era importante a gente ser amigo de um 

homem importante [...] (DUARTE, 1975: 250, HAYASHI, 2001: 13). O contrário também 

abortou muitos projetos, as contendas políticas de Duarte muitas vezes foram as responsáveis 

pela derrocada de alguns empreendimentos. No caso dos “homens ricos” a contrapartida 

também procedeu, pois, a sua aproximação com grupos nos quais inseriam-se homens de 

posse permitiu a viabilização de planos que foram apoiados devido às relações de amizade.  

No campo das conquistas para o Instituto franco-brasileiro, Duarte apontou como 

entraves os interesses pessoais sobrepostos aos assuntos culturais e revelou “[...] a vergonha 

que sentia de aparecer em Paris levando apenas algumas centenas de livros que particulares 

haviam oferecido, sem a menor manifestação oficial de que o Brasil compreendera o alcance 

daquele centro genuinamente brasileiro, em Paris [...]189. Alguns amigos de Duarte, ocupantes 

de cargos políticos190 auxiliaram financeiramente o Instituto e Duarte pode justificar na 

França a criação da Instituição em nome do Brasil. O intelectual se utilizou de outro golpe de 

sorte que permitiu a valorização das doações devido à situação cambial. Tal sucessão de fatos 

possibilitou que Duarte apresentasse a  “importantíssima contribuição do Brasil” triplicada 

pela transformação de cruzeiros em francos e desta forma ultrapassou a subvenção do governo 

francês. Esta estratagema permitiu a obtenção de verba do governo da França na mesma 

proporção concedida no instante da fundação do órgão191. 

                                                

 

188 Unicamp – Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - sub-pasta: 
Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos Brasileiros) a Raul 
Fernandes em 20/08/1947. 
189 Idem. 
190 Macedo Soares, Abrahão Ribeiro, Gastão Vidigal e João Naves de Fontoura. 
191 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - 
sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos 
Brasileiros) a Raul Fernandes em 20/08/1947.  
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Portanto, o empenho na obtenção de recursos durante os dois primeiros anos de vida 

do Instituto, mais do que possibilitar o desenvolvimento de outros projetos na Instituição 

devia-se à necessidade de manutenção e sobrevivência do órgão. Apesar de todas as 

dificuldades: 

O Instituto tornou-se logo conhecido e havia diariamente grande 
número de estudantes e estudiosos freqüentando a sua biblioteca. 
Informações sôbre o Brasil eram solicitadas todos os dias por 
institutos culturais e organizações outras como ministérios, 
repartições, entidades da indústria e comércio francês (DUARTE, 
1960: 40).   

Os problemas do Instituto franco brasileiro começaram com a proximidade de 1950, 

momento da aposentadoria compulsória de Paul Rivet. A disputa sucessória da direção do 

Museu do Homem foi influenciada por questões decorrentes do período da Resistência , do 

exílio de Rivet e da retomada do órgão. A eleição para o novo diretor era decidida pelo 

Conselho do Museum. Segundo Duarte, a indicação de um substituto pelo próprio Rivet 

talvez fosse acatada se o americanista não tivesse aguçado o desejo de vingança por parte dos 

conselheiros, os quais motivados pelas ações de Rivet davam preferência, no processo 

sucessório, a Henri Vallois cuja orientação científica diferia daquela impetrada pelo cientista 

francês (DUARTE, 1960).  

Como narrou Duarte, devido ao passado de lutas e resistências de Paul Rivet 

relacionadas com a ocupação francesa, o cientista não poupou membros do Conselho que não 

tiveram a mesma atitude. Rivet condenava essas pessoas publicamente nos discursos 

proferidos pela imprensa. Desde 1947 Rivet assumiu a presidência do conselho superior da 

Rádio-Televisão francesa (DUARTE, 1960; SOUSTELLE, 1976).   

Dentre esses inimigos de Rivet estava Henri Vallois, diretor do Instituto de 

Paleontologia Humana por muitos anos, que havia substituído Paul Rivet na direção do 

Museu do Homem no período em que o cientista fugiu da Gestapo e fôra demitido pelo 

governo de Pétain. Quando reassumiu a direção do Museu, o americanista não deu nenhuma 

justificativa a Vallois, que não se manifestara contra os ocupantes no momento anterior. 

Quando Paul Rivet fundou o Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros e atribuiu a Paulo 

Duarte a responsabilidade de desenvolver a parte de etnografia brasileira cedeu ao intelectual 

o espaço da galeria e do salão onde Vallois montara o seu laboratório de Antropologia 

(DUARTE, 1960). 
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Além desta desavença somava-se a discordância de orientação científica entre ambos e 

segundo Duarte, o americanista temia que Vallois transformasse o Museu em um “[...] 

gabinete de Antropologia Física, tirando-lhe o caráter de laboratório de sociologia [...]”, 

orientação que Rivet imprimiu ao órgão (DUARTE, 1960: 43). 

Neste contexto, Duarte afirmou que sempre manteve uma relação amistosa com o 

futuro diretor do Musée192 (DUARTE, 1960). No entanto, não se podia negar as proximidades 

científicas, ideológicas e afetuosas entre Duarte e o americanista. Esses fatos, muito 

provavelmente, contribuíram para o tratamento que Vallois deu ao Instituto franco brasileiro, 

posteriormente. 

A análise sobre a proximidade das mentalidades entre Paulo Duarte e Paul Rivet 

também encontraram base na aproximação contextual das instituições que eles criaram e que 

avançaram ou retrocederam devido às questões políticas. Os dois intelectuais partícipes de 

partidos políticos e enfronhados nas questões da época não se eximiram de inserções em 

revoluções, guerras, embates ideológicos gerando inimigos que, no poder, interfeririam nos 

processos de criação de instituições culturais e preservacionistas. O contrário também 

ocorreu, as amizades conquistadas em todas àquelas instâncias muitas vezes contribuíram 

para o desenvolvimento institucional. No caso do Museu do Homem, a contenda política de 

Rivet associada ao direcionamento científico influenciou na derrocada do processo 

museológico de intensa dimensão social que após treze anos de implementação estagnava e 

chegava ao fim. 

O Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros foi mais um exemplo de instituição 

que não avançou por motivos políticos. Em meio às questões de sucessão do Museu do 

Homem, Paulo Duarte resolveu voltar a sua pátria independentemente da proposta de Henry 

Laugier, pois quando “[...] soube que eu já podia voltar para o Brasil, me procurou e disse 

que, como eu já me tinha revelado com um espírito mais universal do que nacional, ou de 

bairro, ele se lembrou de me dar uma posição na Unesco”193 (grifo nosso) ou na ONU, pois, 

                                                

 

192 As possíveis candidaturas apoiadas por Paul Rivet no processo eletivo da direção do Museu do Homem eram 
as de dois antigos alunos do americanista: Claude Levi-Strauss e Jacques Soustelle. O primeiro mediante a 
análise do contexto e a possível inviabilidade da sua indicação não apresentou sua candidatura. Soustelle, 
arqueólogo de prestígio havia perdido visibilidade científica por conta do afastamento da ciência e da sua 
aproximação com a política. Vallois ao contrário continuava dedicado inteiramente à ciência (DUARTE, 1960). 
193 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.2. 
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conforme Duarte o lugar oferecido por Laugier possibilitaria que o primeiro exercesse a 

função de político ou de homem de cultura em qualquer um dos dois organismos194. 

Apesar da oferta Duarte afirmou que era “[...] um exilado político, de modo que eu 

abandonar a oportunidade de ir para o Brasil, para continuar a luta, seria, por assim dizer, uma 

deserção. Não posso absolutamente deixar meus companheiros lá, por uma posição pessoal. 

Aliás, vou dizer mais: me atrai muitíssimo, me dá vontade trair” 195. 

Nesta decisão apareceu a ambigüidade de Duarte, até então desiludido com a política 

recusou um posto na Unesco para continuar a luta no Brasil. Hayashi abordou a posição do 

intelectual no terreno político e concluiu que apesar da promessa em deixá-lo dedicando-se à 

cultura não foi esse o ocorrido e o cientista brasileiro atuou nos dois campos196 (HAYASHI, 

2001: 25). Mesmo porque Duarte não dissociava estas questões, para ele o Brasil só teria 

sucesso através de transformações culturais que seriam implementadas por atitudes políticas. 

Esse pensamento avaliado muitas vezes como dicotômico interferiu, posteriormente, no seu 

reconhecimento enquanto cientista. Nos trabalhos arqueológicos as referencias a Paulo 

Duarte, normalmente, ocorrem no âmbito da legislação preservacionista e mais raramente, 

fala-se do seu papel enquanto pesquisador do período pré-histórico (pré-colonial) e promotor 

do conhecimento científico através de congressos, publicações, palestras entre outros. 

Ao longo do desenvolvimento profissional de Duarte, várias situações ocorreram 

acarretando a sua desqualificação científica deixando marcas que se externariam nas futuras 

gerações de arqueólogos que normalmente, avaliaram Duarte como um importante intelectual 

preservacionista, mas não um profissional da área. Dentre esses fatores de desqualificação 

científica pode-se destacar três episódios: a) formação profissional em outro contexto 

histórico, onde o universo cientifico internacional não estava atrelado somente às 

especificidades dos estudos arqueológicos e o detentor do conhecimento não atuava de forma 

estanque e compartimentada inserido em barreiras acadêmicas; b) disputa da autoridade 

científica entre o mestre e os discípulos e c) contenda e dissensões ideológicas e políticas que 

culminaram com a tentativa de desmoralização profissional (HAYASHI, 2001).  

O primeiro aspecto relaciona-se ao novo contexto de produção científica onde a 

formação universitária era um novo elemento de legitimação do intelectual. O segundo tópico 

origina-se das contendas ocorridas entre Paulo Duarte e as pesquisadoras do IPH que 

                                                

 

194 Idem. 
195 Idem. 
196 Cf. Hayashi (2001) para maiores detalhes sobre as incursões políticas de Paulo de Duarte.  
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estudaram no exterior e voltaram com novo arcabouço científico teórico-metodológico 

entrando em conflito com a prática profissional de Duarte culminando com o questionamento 

da autoridade científica do pesquisador e o último elemento diz respeito às dissensões 

políticas que se corporificaram nas relações institucionais universitárias. Hayashi narrou que 

no processo sofrido por Paulo Duarte no âmbito das discussões ocorridas entre o intelectual e 

o Conselho Universitário da USP, “[...] a comissão processante ironizou o fato de Duarte não 

ter incluso no processo seu título de professor universitário do Brasil, dos Estados Unidos e da 

França, locais onde afirmava ter lecionado” (HAYASHI, 2001: 165). 

A formação científica de diversas áreas de conhecimento ocorrida no âmbito 

universitário, que o próprio Duarte criou, foi motivo de desqualificação do arqueólogo que 

enfrentou a partir dos anos 60 críticas em face da implementação de novos métodos 

científicos197. 

Apesar das diferenças histórico-contextuais da formação arqueológica do intelectual, 

cuja inserção ocorreu atrelada ao conhecimento etnográfico, o pesquisador acomoda-se na 

denominação de arqueólogo profissional. Para Adolfo de Hostos, as pessoas ou grupos 

responsáveis pela reunião e conservação dos vestígios indígenas abrangem cinco categorias: 

os indígenas sobreviventes, as pessoas não interessadas na sua coleta e que vivem 

acidentalmente em contato com os vestígios, os dedicados à coletá-las para tirar-lhes proveito 

material, os que as tem conservado meramente como peças interessantes, curiosas ou 

artísticas e os que recolhem para estudá-las. Neste último grupo estão os arqueólogos, 

classificados segundo o autor em: a) aficionados e b) profissionais ou arqueólogos científicos.  

Estes últimos: “[...] promoveram um importante papel, junto aos aficionados, na tarefa de 

obter dos seus respectivos governos os fundos necessários para a conservação e exposição das 

antiguidades”198 [..], bem como prestaram “[...] seus serviços às entidades  oficiais, ligaram-se 

a planos, orientações e objetivos científicos”199 (HOSTOS, 1958: 89). Paulo Duarte pertencia 

a este último grupo não somente pelas ações de salvaguarda e comunicação, mas também pela 
                                                

 

197 A mudança de parâmetros científicos e questionamento a respeito da qualificação e formação profissional de 
Duarte foram constatadas pela própria auto-denominação do intelectual: em carta de 25/11/1952 ao Sr. Masson 
(editor do livro de Boulle), Paulo Duarte se identificou como “um simples estudioso de Antropologia da América 
Latina” (DUARTE, 1960: 76). No entanto, em 1961, na seção de 21 de agosto ocorrida no II Encontro de 
Intelectuais de São Paulo, Duarte ponderou que: “Nós, os verdadeiros arqueologistas de S. Paulo [...] (II 
ENCONTROS...,1964:16), tal frase demonstrou  as implicações das mudanças contextuais científicas sofridas 
por Duarte. 
198 Texto original: “[...] han jugado un importante papel, junto a los aficionados, en la tarea de obtener de sus 
respectivos gobiernos los fondos requeridos para la conservación y exhibición de las antigüedades”. 
199 Texto original; “[...] sus servicios a entidades oficiales, se han ceñido a planes, orientaciones y objetivos 
científicos”. 
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atuação e promoção de mecanismos que possibilitaram o desenvolvimento científico, cujos 

objetivos abarcavam a responsabilidade social através da divulgação científica.  

No momento em que chegara ao Brasil, confirmando a atuação política, Duarte já 

tinha a sua candidatura a deputado oficializada, pois a lei brasileira permitia que grupos 

políticos pudessem efetivá-la. Paulo Duarte a exemplo da sua primeira eleição em 1934 não 

fez propagandas e nem participou de comícios políticos e apesar de não eleito obteve a 

posição de segundo suplente de Deputado Federal200.  

No caso da luta cultural houve intensa continuidade, pois Duarte prosseguiu 

trabalhando pelo instituto franco-brasileiro quando voltou definitivamente ao seu país.  

Antes de sua partida em fins de março de 1950, Duarte esteve no Instituto de 

Paleontologia Humana com Vallois conversando sobre o futuro da instituição franco-

brasileira e o da seção de etnografia brasileira no Museu do Homem. O futuro diretor garantiu 

a sua boa vontade para com o órgão, mas ressaltou que só poderia discutir o seu 

posicionamento quando fosse nomeado. No entanto, quatro meses depois Rivet informou a 

Duarte sobre a difícil vicissitude enfrentada: [...] Como eu supunha, a situação, aqui, em vez 

de melhorar, não fêz senão piorar, e pensei que a minha presença à testa do Instituto [Francês 

de Altos Estudos Brasileiros] só poderia agravar as coisas. Apresentei de novo pois a minha 

demissão e tenho motivos para crer que  o meu sucessor foi nomeado”201 (DUARTE, 1960: 

52).  

Apesar da promessa de Vallois, diversas vezes e por fontes variadas, Duarte recebeu a 

notícia de campanha contra o Instituto por parte do novo diretor, mesmo assim escreveu a 

Rivet encorajando-o a prosseguir na batalha em prol do órgão franco-brasileiro comunicando 

que conseguira uma nova subvenção do governo do Brasil. Duarte avisou que em breve 

voltaria à França e que continuava trabalhando em um material que possibilitaria a 

publicação, em 1951, do primeiro volume da coleção França-Brasil e assim o Instituto 

inauguraria uma nova fase da sua vida (DUARTE, 1960). 
                                                

 

200 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. 3. 
201  Paul Rivet abordou um novo pedido de demissão da presidência do Instituto franco brasileiro porque já havia 
ocorrido um primeiro pedido. Ainda no Museu do Homem, Paulo Duarte discutira com Rivet e ameaçou pedir 
demissão. Mediante o anúncio de Paulo Duarte o presidente do Instituto e então diretor do Museu do Homem 
também realizou o seu pedido de destituição sendo dissuadido por Duarte. No momento da carta (17/07/1950) 
afastado do Museu do Homem pela sua aposentadoria e diante da situação com Vallois achava que seria melhor 
demitir-se novamente. O Conselho concedeu-lhe um afastamento e encaminhou Souza Dantas para substituí-lo 
provisoriamente. Devido a este motivo, Paulo Duarte tinha a esperança de conseguir encaminhar novamente as 
atividades do Instituto, contudo deixou claro que não concordava com a demissão de Rivet (DUARTE, 1960). 
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Contudo, no final de 1951, Duarte novamente enfrentaria problemas políticos internos 

que interfeririam no Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros. O intelectual, um pouco 

antes da referida data, ainda lutava pela Instituição estabelecendo contatos governamentais na 

tentativa de adquirir uma nova sede para o órgão, devido aos problemas com Vallois, bem 

como uma nova subvenção.Estas negociações teriam surtido efeito com a promessa do 

Ministro João Neves de fornecer crédito para a compra de um novo local para a instalação do 

órgão, bem como a comunicação,pelo mesmo ministro, de subvenção do Instituto pelo 

governo do General Eurico Gaspar Dutra202. No entanto, as verbas faltavam e da última vez, 

sob um novo governo, um funcionário da embaixada transmitiu censura à Instituição com a 

acusação de pouca produtividade. Paulo Duarte escreveu prestando esclarecimentos ao Chefe 

da Divisão Cultural do Itamarati com o fito de tranqüilizar o poder público203 e inclusive, 

comunicar que se houvesse qualquer prevenção em relação a sua pessoa, o intelectual afastar-

se-ia da instituição franco- brasileira para não prejudicá-la204.  

Mas, o esclarecimento do Ministro Mário Guimarães sobre as dificuldades para com o 

Instituto, devido às “informações más”, trouxe a Duarte a desconfiança de que desejavam 

tomar conta da Instituição para colocá-la a serviço da própria vaidade. Nesta situação, Paulo 

Duarte comunicou que deixaria oficialmente o órgão e sugeria para substituí-lo o nome do 

próprio difamador. O cientista brasileiro bradava contra a falta de verificação das 

informações, pois, segundo ele, qualquer consulta aos relatórios enviados sanariam as 

desconfianças205: 

Ora, tais informações, só podem vir dos despeitados, mas o fato é que 
as informações verdadeiras ai se acham arquivadas no Itamaratí e se o 
Itamaratí duvida delas, mande verificá-las por pessoa de confiança 
mentalmente idôneo, não um interessado ou na destruição ou na posse 
do Instituto. Não acha você, Mário Guimarães que a situação é clara e 
eu tenho toda a razão de vir a você neste apelo à lucidez que sempre 
lhe reconheci para desfazer mal entendidos e chamar a sua atenção 
contra a nuvem de fumaça que certos malvados querem manter diante 
de seus olhos?206 

                                                

 

202 Duarte no período de exílio já havia estabelecido contato com o general Eurico Gaspar Dutra, Ministro de 
Guerra do governo Vargas, devido a uma passagem clandestina pelo Brasil para comunicar suposto plano de 
invasão alemã. Nesta mesma visita Duarte pediu a restauração do Forte de Bertioga (DUARTE, 1946, 1985). 
203 É necessário lembrar que no ano de 1951 Getúlio Vargas voltou ao poder e que Paulo Duarte foi exilado, 
anteriormente, durante o Estado Novo implantado por Vargas.  
204 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Instituto Francês de Altos Estudos 
Brasileiros (1945 – 1953) - Pasta 278 - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos 
Brasileiros) a Mário Guimarães em 27/12/1952. 
205 Idem. 
206 Idem. 
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Reais ou não, as desconfianças de Duarte não eram de todo descabidas. Até então, não 

fôra posta em dúvida a idoneidade do Instituto, a mudança política começava a trazer 

problemas que impediam as ações culturais, ocorrência semelhante viria a acontecer com os 

projetos arqueológicos. As alterações governamentais se refletiriam em cada atividade voltada 

para a Arqueologia nos anos 50 e 60. Outro ponto a destacar é àquele relacionado à inserção 

de Duarte nos meandros políticos. A proximidade com os ministros e a facilidade de reclamar 

e solicitar se devem ao período político anterior ao seu exílio, Mário Guimarães fora chefe de 

polícia no governo de Armando Salles de Oliveira.  

A tentativa de promover mecanismos de sustentação para o Instituto devia-se ao fato 

de que a subvenção do governo brasileiro fôra cortada em 1951 e a do governo francês em 

1952207. Em 1954, Paulo Duarte ainda lutava para dar ao Instituto “[...] uma séde definitiva no 

‘Quartier Latin’ perto da Sorbonne onde estará muito mais a mão dos estudantes e 

professores”208. Duarte continuava com a estratégia de tentar convencer sobre a importância 

do Instituto abordando a doação de crânios pré-históricos das coleções do Museu do Homem 

cedidas por instituições culturais francesas e remetidas para a Universidade São Paulo e a 

Faculdade de Filosofia do Paraná, bem como ressaltou a doação de mil teses oferecidas pela 

Sorbonne209.   

A coleção enviada ao Brasil e retirada de acervo duplicado revelou o fato de que no 

âmbito das coleções etnográficas estavam inseridas as pré-históricas. As referências à 

etnografia não excluíam os outros campos de saber, o próprio Rivet abordou esta questão: 

Os estudos etnológicos tem lugar marcado no ensino superior ao lado 

de tudo quanto seja ciência natural. Devem abranger os estudos de 

Etnografia, Lingüística, Geografia Humana, Antropologia Somática, 

Geologia, Paleontologia dos tempos quaternários, Psicofisiologia do 

homem e dos antropóides, Fisiologia comparada das raças. Ah! É 

preciso não esquecer ainda uma: Pré-História (DUARTE, 1980: 263). 

. 

                                                

 

207 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Instituto Francês de Altos Estudos 
Brasileiros (1945 – 1953) - Pasta 278 – Relatório sobre o histórico e as atividades do Institut Français des Hautes 
Études Brésiliénnes de Paris enviado ao Ministro Vicente Rao.  
208 Idem. 
209 Idem. 
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Essa questão não deve suscitar confusões devido a terminologia, pois, no próprio 

relato da fundação do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros, o americanista Paul 

Rivet afirmou que deixaria a cargo de Paulo Duarte a seção de etnografia brasileira. E  Duarte 

explicou em entrevistas que quando Paul Rivet se apercebeu das riquezas das jazidas pré-

históricas do Brasil criou uma seção de etnologia e pré-história dedicada exclusivamente ao 

país no Museu do Homem em Paris210.    

Enquanto Duarte enfrentava os problemas políticos e tentava meios para manter o 

Instituto, Paul Rivet sofria ante o desmoronamento do seu projeto museológico, o qual 

implementado no Museu do Homem ruía conjuntamente com o instituto franco-brasileiro: 

No museu, a situação continua a mesma. Um trabalho de sapa contra a 
obra que tanto trabalho me deu para pôr em pé. O pessoal desgostoso, 
em vez de se revoltar ou pelo menos reagir, prefere refugiar-se no 
imobilismo. Nada sai dêsses serviços dotados por mim de todos os 
meios de trabalho. Pouco a pouco, os visitantes classificados deixam 
de vir ao museu. A queda do número de entrada é catastrófica. E ainda 
me reclamam um aluguel pela sala do Instituto de Etnologia depois de 
haverem despejado o centro de ‘Hautes Études Brésiliennes’! Seja 
qual fôr o lado para que me volte, só vejo motivos de inquietações211 

(DUARTE, 1960: 125).   

Rivet ainda abordou que a última esperança perdida para “[...] recomeçar a obra que 

Vallois comprometeu [...]” seria a volta de Soustelle. Contudo, o americanista não acreditava 

mais nessa possibilidade devido à candidatura do cientista a deputado e continuidade dos 

trabalhos políticos como governador da Argélia (Duarte, 1960: 125). Rivet queria “[...] um 

museu de sociologia e não um depósito de ossos velhos” (DUARTE, 1960: 142).  

No ano de 1956 Paulo Duarte reafirmou a Rivet a sua velha idéia de instalar em Paris 

“[...] um verdadeiro centro de estudos brasileiros [...]” também colocava Paul Rivet a par da 

negativa de passar a biblioteca do instituto franco- brasileiro para outra organização conforme 

consultado pelo reitor da Universidade de Paris Jean Sarrailh212 (DUARTE, 1960: 128).   

Em correspondência, Paulo Duarte tentava informar Paul Rivet sobre as suas ações em 

prol do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros. Neste período, o americanista 

empreendia viagens principalmente aos países da América Latina divulgando a França em 

                                                

 

210 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História III (1959 – 1960) - Pasta 284 – Recorte de 
jornal com reportagem: Homens já viviam em Santos há 5 mil anos antes de Cristo. Folha da Tarde, São Paulo, 
20/03/59. 
211 Carta de Paul Rivet a Paulo Duarte em18/12/1955 publicada em (DUARTE, 1960: 125).  
212 Carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 31/01/1956 publicada em (DUARTE, 1960: 128). 
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nome do governo e tentando reverter a imagem negativa do país que tratava com violência o 

movimento de independência da Argélia.   

A saída do Museu do Homem e a função política afastaram Paul Rivet do instituto 

franco brasileiro, no entanto, o americanista aproximara-se de Paulo Duarte na tentativa de 

fundar um Instituto de Pré-História e Etnologia no Brasil, bem como o Museu do Homem 

Americano213. Desta forma, Duarte estabeleceu com outras pessoas ligadas ao instituto 

franco- brasileiro uma rede de comunicações sobre a situação da Instituição e as medidas que 

tomava na tentativa de reerguê-lo. 

Com o intuito de colocar a par Rivet dos seus objetivos, Duarte comunicou ao 

americanista que Roger Bastide, o então vice-diretor do instituto franco-brasileiro receberia 

informações sobre os seu plano214, que consistia em: conseguir um local para o órgão no 

segundo andar da Casa de Comte através de conversa e acordo estabelecido com Paulo 

Carneiro215. O intelectual brasileiro esperava que esta solução fosse temporária, pois 

aguardava os resultados de novas investidas na obtenção de recursos para a instalação de uma 

sede definitiva no Quartier Latin. Duarte também informava que tentou obter recursos para a 

reforma da casa de Conte e que Paulo Carneiro estava encarregado de procurar Paul Rivet e 

Roger Bastide para a avaliação da viabilidade do projeto. Paulo Duarte mostrara-se muito 

animado ante a nova possibilidade216 (DUARTE, 1960: 136). 

Ainda empenhado na fundação do Museu do Homem Americano no Brasil e 

estabelecendo maiores contatos com Rivet sobre esse assunto, Paulo Duarte comunicava a sua 

pretensão de voltar a Europa em 1956 para reorganizar o instituto franco-brasileiro com a 

finalidade de firmar bases definitivas para a instituição217 (DUARTE, 1960: 136).   

No entanto, no final deste mesmo ano (1956), Duarte ainda recebia carta da França 

reclamando sobre os caixotes de livros entulhando o espaço do local de um outro Instituto 

                                                

 

213 Temática analisada no quarto capítulo desta dissertação. 
214 Carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 31/01/1956 publicada em (Duarte, 1960: 128). 
215 Segundo resenha de Maria Amélia M. Dantes, No período de 1946-1950 Paulo Carneiro foi representante do 
Brasil na Unesco. O cientista, no período da carta de Duarte, empenhava-se na salvaguarda do patrimônio da 
casa de Auguste Comte. Cf. DANTES, Maria Amélia M. “Acompanhando os caminhos de Paulo Carneiro, um 
brasileiro universal”, História, ciências, saúde - Manguinhos, v.13, n.4,Rio de janeiro, out/dez.2006. Artigo 
disponível em URL: http://www.scielo.br/scielo.php. A par destas informações é possível constatar, mais uma 
vez, as mentalidades deste período que contextualizadas pelo pós-guerra tentavam o desenvolvimento científico 
a serviço do Humano, da solidariedade entre os povos e aproximação de ideais, possibilitando realizações numa 
rede ampla de cooperação entre os cientistas de diversos campos do saber. Os interesses pelas questões de 
salvaguarda patrimonial também foi um elo de aproximação entre os intelectuais. 
216 Carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 25/04//1956 publicada em (DUARTE, 1960: 136). 
217 Idem. 

http://www.scielo.br/scielo.php
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onde estavam guardados218. O intelectual pediu a ajuda de Roger Bastide para a Instituição e 

ainda falava da esperança na obtenção de um subsídio eficaz, pelo menos do Brasil. O projeto 

de Paulo Duarte era doar a sua biblioteca brasileira ao órgão franco-brasileiro. Segundo 

Duarte, a sua biblioteca contava com aproximadamente dez mil volumes que englobavam 

História, Literatura, Sociologia que acrescentada aos livros do organismo torna-lo-ia “um 

verdadeiro centro de estudos brasileiros”219 ou mesmo “sul-americano”220.  

Duarte confessou que maturara há alguns anos a idéia de doação da sua biblioteca e tal 

devia-se ao receio da repetição de uma situação que culminasse um novo exílio assemelhado 

aos de 1932 e 1937 e acaso o fato se efetivasse teria uma forma de viver na França. “Nisso 

está uma das razões de todos os passos no sentido de consolidar o instituto e impedi-lo de ser 

oficializado pelo govêrno brasileiro, porque então cairia nas mãos de diplomatas estéreis que 

logo o reduziriam a uma lerda burocrática”221 (DUARTE, 1960: 146).  

Diante desta incerteza, Rivet sempre confirmou que o lugar de Paulo Duarte estava 

guardado e a este fato o jornalista atribuiu sua disposição para o combate no Brasil: “[...] isso 

me dava uma segurança que a instabilidade e mesmo a displicência dos meus amigos e 

companheiros de luta nunca me delinearam” (DUARTE, 1960: 108).  

Obviamente que Paulo Duarte buscava uma certa segurança através da manutenção 

dos contatos na Europa, no entanto, a sua disposição em defesa da instituição franco-brasileira 

não se deve somente a este fato, pois esta mesma tenacidade foi encontrada na condução de 

outros processos como: a instalação do Instituto de Pré-História e Etnologia e a passagem 

desse órgão para a USP como Instituto de Pré-História. A implantação destas instituições 

ocorreu com peleja e firmeza mesmo após a morte de Rivet, ou seja, independente do fim do 

amparo que o americanista representava para o jornalista, o combate ocorreu. A luta pela 

implantação das organizações explica-se pelo interesse cultural e científico e principalmente, 

pela crença que somente a cultura e a ciência poderiam modificar a situação através da 

difusão e educação dos povos.   

Praticamente um ano antes da morte de Rivet, Paulo Duarte dava-lhe notícias da 

continuidade do seu esforço para com as causas do Instituto e o americanista mesmo doente 

                                                

 

218 Não se obteve informação sobre este instituto, desconfia-se que seja o “Institut des Hautes Études de 
l´Amérique Latine”, fundado em 1954, pois em 1957 Rivet tranqüilizava Duarte sobre a guarda da biblioteca 
brasileira neste instituto, aí sim com a denominação confirmada. Cf. cartas de Paulo Duarte a Paul Rivet 
(19/11/1956) e de Paul Rivet a Paulo Duarte (11/03/1957) publicadas em (DUARTE, 1960:144/148). 
219 Carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 07/01/1957 publicada em (DUARTE, 1960: 145). 
220 Idem, pp.146 
221 Idem, pp.146. 
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preocupava-se em informar-lhe dos livros abrigados no Instituto de Altos Estudos da América 

Latina em Paris222 (DUARTE, 1960: 148-149).  

O instituto franco-brasileiro foi o elo que ligou Paul Rivet a Paulo Duarte no primeiro 

ano em que o jornalista voltou para o Brasil. No entanto, a aproximação por conta de novos 

projetos relacionados diretamente à Pré-História (pesquisa e divulgação) permitiu o 

estabelecimento de sólida amizade que culminou com intensa parceria entre ambos. Contudo, 

Rivet voltado também para outros planos relacionados com a política não apresentou o 

mesmo empenho pela reorganização do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros, que ao 

que tudo indica não despertava mais tanto interesse. O assunto tratado por Rivet com Duarte a 

respeito da instituição franco-brasileira só teve continuidade pelo mesmo motivo que Hayashi 

atribuiu à algumas relações de Paulo Duarte com os Mesquita: [...] O engajamento intelectual 

é muitas vezes o resultado da preponderância do sentimento e da afetividade sobre a razão” 

(HAYASHI, 2001: 10). 

Ao contrário, a idéia do Instituto de Pré-História e Etnologia mereceu maior atenção 

do cientista francês porque a possibilidade de implantação de um futuro Museu do Homem 

Americano apresentaria mecanismos mais efetivos para a concretização das expectativas de 

Paul Rivet. O americanista pensava que, de alguma forma, poderia ligar a instituição pré-

histórica brasileira ao Museu do Homem quando Vallois deixasse a direção do órgão dentro 

de quatro ou cinco anos223. Segundo Paulo Duarte, Paul Rivet afirmou: “[...] a segunda coisa 

que quero ver ainda, antes de morrer, é o Instituto de Pré-História de São Paulo224, 

intimamente ligado ao ‘Musée de l´Homme’” (DUARTE, 1960: 142).  

Portanto, a persistência de Duarte em reorganizar o instituto franco-brasileiro estava 

na crença de que: “[...] Sendo os países jovens mais receptores do que doadores de cultura, é 

evidente que o Brasil, mais que a França, seria beneficiado pelo novo organismo, sem 

esquecer também que as nossas elites se têm formado sob a égide do pensamento 

                                                

 

222 Carta de Paul Rivet a Paulo Duarte em 11/03/1957 e carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 03/04/1957 
publicadas em (DUARTE, 1960: 148-149). 
223 Conforme Duarte, Rivet ainda lutava para arrancar Soutelle da política. O americanista acreditaria pela 
narrativa de Duarte que o contato de Soustelle com o Museu do Homem “[...] fa-lo-á perder a ilusão da extrema-
direita, como perdeu a da extrema-esquerda, e o reintegrará definitiva nos quadros da ciência [...]” (DUARTE, 
1960: 142), e era a partir desta esperança que Rivet pensava na integração do futuro Instituto de Pré-História ao 
Museu do Homem, fato que nunca ocorreu. 
224 Rivet somente fez referência ao projeto

 

do Instituto de Pré-História, pois, a Instituição somente seria 
organizada depois da sua morte. Este episódio foi narrado por Paulo Duarte ao descrever uma passagem de Paul 
Rivet ao Brasil onde esteve por curto tempo em um encontro com Duarte  no Rio de Janeiro em 21/09/1956 
(DUARTE, 1960). 
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francês[...]”225  ou seja, o instituto franco-brasileiro para o jornalista era uma possibilidade de 

transformação da realidade brasileira. Mesmo mediante as perspectivas do estabelecimento de 

novas organizações, o exemplo da cultura francesa era para Duarte fundamental e seria 

possibilitado pelos objetivos fixados pelo próprio estatuto de fundação do Instituto Francês de 

Altos Estudos Brasileiros: “[...] crear um laço permanente entre o mundo intelectual brasileiro 

e o francês, fazer conhecer em França o movimento intelectual brasileiro e, no Brasil, o 

movimento intelectual francês” [...]226, portanto somente o estabelecimento desta 

reciprocidade intelectual permitiria o desenvolvimento da nação e da humanidade 

contribuindo para a civilização, pois, para Duarte,  além da educação popular, a preparação da 

elite política era fundamental para os novos rumos do país.  

A morte de Rivet acabaria com esta esperança de transformação a partir das ações 

desenvolvidas no instituto franco-brasileiro e o foco seria direcionado para a fundação do 

Instituto de Pré-História. Depois do Departamento de Cultura, O Instituto Francês de Altos 

Estudos Brasileiros era a segunda desilusão na tentativa de mudança do país, entendido 

naquele momento, no âmbito da pretendida transformação universal e assim Duarte 

lamentava: “[...] O destino de nosso instituto abandonado pôr ambos os governos [...]” e 

complementava “[...] mas que podíamos fazer, a não ser lastimar, diante da incompreensão 

dos poderes públicos pelas coisas do espírito? Se até na França acontecia que dirá no Brasil” 

(DUARTE, 1960: 136).  

Sem solução para este caso Duarte continuou na luta pela fundação do Instituto de Pré-

História e Etnologia.  

3.2 - Paradigma para os estudos pré-históricos: A Missão Científica Franco-Brasileira   

Quando Paulo Duarte voltou definitivamente ao Brasil nos anos 50 chegou com a 

tarefa de desenvolver um centro de estudos pré-históricos em São Paulo. Segundo o jornalista, 

Rivet queria fundá-lo devido a importância dos sambaquis e grutas para o desenvolvimento do 

                                                

 

225 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Instituto Francês de Altos Estudos 
Brasileiros (1945 – 1953) - Pasta 278 – Relatório sobre o histórico e as atividades do Institut Français des Hautes 
Études Brésiliénnes de Paris enviado ao Ministro Vicente Rao.  
226 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Museu do Homem da França (1944-1947) – Pasta 275 - 
sub-pasta: Instituto (1945-1946) - Carta de Paulo Duarte (Secretário Geral do Instituto de Altos Estudos 
Brasileiros) a A. de Almeida Jr. (Secretário de Educação). Sem data. 
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tema sobre a origem do Homem Americano. O valor dos sambaquis para a abordagem das 

origens já fôra corroborado por Rivet desde sua visita ao Brasil em 1928 quando constatou a 

destruição destes documentos arqueológicos. Para justificar a montagem de um centro 

científico era necessário implementar uma pesquisa sistemática dos sambaquis227.  

Paulo Duarte ficou encarregado de organizar a Missão Científica Franco Brasileira de 

estudos dos sambaquis ligada ao Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros e, portanto, ao 

Museu do Homem. No ano de 1936, no âmbito da Campanha Contra o Vandalismo e o 

Extermínio, Duarte já criticara o poder público por não custear nenhuma missão que estudasse 

os sambaquis. Após dez anos, outubro de 1946, o jornal já noticiava em que consistiria a 

Missão que seria dirigida por Paul Rivet.  A Missão Científica Franco Brasileira deveria 

desenvolver trabalhos durante um ano e iniciar-se-ia em março de 1947. Organizada nos 

mesmos moldes das várias missões implementadas em vários países da América Latina pelo 

Museu do Homem teria o seu início em São Paulo, mas havia a perspectiva científica de 

pesquisar o litoral brasileiro228. Do lado francês integrariam o projeto além de Paul Rivet e 

Paulo Duarte, Leroy-Gourhan (vice-diretor do Museu) e um técnico especialista em 

escavações pré-históricas, não determinado ainda naquele momento229.  

As missões desenvolvidas conjuntamente entre a França e o país onde se realizavam 

caracterizavam-se pela associação entre cientistas de ambas nacionalidades e a exemplo da 

França unia-se a um instituto ou à Universidade dos países pesquisados. Do lado francês a 

Missão estaria ligada ao Museu do Homem, instituto do Museum d´Histoire Naturelle da 

Universidade de Paris. No caso de São Paulo estaria unida à Universidade de São Paulo, mais 

especificamente, a faculdade de Filosofia da Universidade230 e acrescida de integrantes de 

outras instituições brasileiras como o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu Paulista. 

O fruto das pesquisas seria destinado ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, a Universidade 

                                                

 

227 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Correspondência (1960-1965) - Pasta 131 – 
Processo relativo ao pedido de vencimentos como diretor e professor do Instituto de Pré-História. 
228 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Missão Franco Brasileira – Ata de reunião da “Comissão científica Franco-Brasileira” de  23/12/46 
229 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Missão Franco Brasileira - Recorte de jornal com reportagem: Ramon d´Alderete. Uma importante Missão 
Científica Franco-Brasileira. O Estado de São Paulo, São Paulo, 26/10/1946. 
230 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Correspondência (1960-1965) - Pasta 131 – 
Processo relativo ao pedido de vencimentos como diretor e professor do Instituto de Pré-História. 
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de São Paulo, à seção brasileira do Museu do Homem (Instituto franco-brasileiro) e as 

duplicatas destinadas às outras instituições científicas do país231.  

A Missão voltada para os estudos arqueológicos confirmou a hipótese já aventada, de 

que as pesquisas científicas priorizavam a especificidade do país. Devido à destruição dos 

sambaquis brasileiros a pesquisa seria calcada nos estudos pré-históricos.  

No entanto, como era padrão a ênfase em um campo do saber não impossibilitava 

pesquisas mais amplas. A carta destinada a José Loureiro Fernandes convidando-o para 

integrar a Comissão brasileira informava que a Missão “[...] deverá efetuar, no Brasil, estudos 

pré-históricos, antropológicos e etnográficos”232. 

Segundo Duarte, desde o início de 1947, o jornalista expôs o assunto ao interventor J. 

C. Macedo Soares, bem como comunicou a reserva orçamentária francesa disponível para a 

Missão: “um milhão de francos”. Macedo Soares também colocou à disposição do evento 

científico 600 contos de reis e em prosseguimento aos trabalhos formou-se uma Comissão da 

Faculdade de Filosofia233. Neste ínterim, Macedo Soares deixou a interventoria e foi 

substituído por Adhemar de Barros, que além de baixar um decreto incentivando a exploração 

comercial e industrial das jazidas deixou o legado do sumiço da verba no período do seu 

governo. A falta do montante brasileiro impossibilitou a realização da Missão. 

Sobre este período e episódio há alguns registros bibliográficos234 e documentais que 

apresentaram contradições que necessitam de esclarecimento. 

Realmente, José Carlos de Macedo Soares dispôs verba235 para as despesas da Missão 

oficializando o empreendimento em março de 1947236. No entanto, Marli Hayashi (2001) ao 

                                                

 

231 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Missão Franco Brasileira - Recorte de jornal com reportagem: Ramon d´Alderete. Uma importante Missão 
Científica Franco-Brasileira. O Estado de São Paulo, São Paulo, 26/10/1946. 
232 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) -Pasta 3 – sub-pasta: 
Missão Franco Brasileira – Carta de José Anthero Pereira Junior (Secretario Geral da Comissão Científica 
Franco-Brasileira) ao Dr. José Loureiro Fernandes em 26/12/1946. 
233 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Correspondência (1960-1965) - Pasta 131 – 
Processo relativo ao pedido de vencimentos como diretor e professor do Instituto de Pré-História. 
234 Os registros bibliográficos sobre a Missão são encontrados em: DUARTE (1964: 20-21; 1968:35; 1970: 349-
350;) e HAYASHI (2001:123), que não aborda especificamente a Missão mas faz ilações equivocadas a respeito 
de fatos que dizem respeito a esta proposta de pesquisa científica. 
235 Consta em documento de 12/03/1947 que a verba autorizada foi de CR$ 500.000, 00 (Quinhentos mil 
cruzeiros). É preciso lembrar que a quantia aparece citada de forma diferenciada em outro documento,  processo, 
sem data específica, mas que podemos situá-lo nos anos 60, como 600 contos de reis. A quantia, provavelmente, 
é a mesma e a mudança de denominação refere-se às mudanças monetárias de duas décadas. Cf. MAE-USP – 
Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: Missão Franco 
Brasileira – São Paulo. Decreto Lei, número 17.118 de 12 de março de 1947. Dispõe sobre o criação do Quadro 
da Universidade de São Paulo e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 13 
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desenvolver a hipótese de que não haveria nenhum indício de disponibilização de verbas e ao 

tecer comentários sobre o Museu do Homem Americano e o decreto de nº 17.468-B, alertando 

sobre as divergências políticas entre Adhemar de Barros e Duarte237, cometeu uma série de 

equívocos referentes a episódios diferenciados, ocorridos em tempos distintos, Hayashi 

afirmou que: 

Mesmo declarando ter uma verba de um milhão de francos o projeto 
do Museu [do Homem Americano]

 

teria fracassado porque o 
governo,acusou o jornalista, ao tomar conhecimento de seu interesse 
em preservar jazidas neolíticas, assinou um decreto autorizando a 
destruição e exploração comercial das mesmas. Não me parece que a 
acusação de Paulo Duarte tenha sido leviana. De fato, no dia 31 de 
julho de 1947,

 

o governo estadual criou o decreto nº 17.468-B, 
constituindo uma comissão para a proteção dos sambaquis do estado 
de São Paulo. No entanto, o decreto deixava claro que, respeitados os 
interesses científicos, os sambaquis possuíam uma finalidade 
econômica, sendo necessário reduzir o tempo de pesquisas ou 
interdição nessas fontes. Vale lembrar que o governador de São Paulo 
nesse período era Adhemar de Barros, com quem Duarte sempre teve 
divergências políticas. Quanto a questão financeira parece que essa 
verba de um milhão de francos nunca existiu para esse fim. Tomando 
por base uma carta de Paul Rivet ao jornalista, de 02 agosto de 1953, o 
pesquisador francês havia conseguido incluir, naquele ano, no 
orçamento da comissão de escavações das Relações Culturais de seu 
país uma soma do mesmo valor. O dinheiro seria destinado à 
pesquisas de sambaquis brasileiros.

 

E, ao que tudo indica, esses 
estudos seriam feitos durante o XXXI Congresso de Americanistas, 
como já foi mencionado anteriormente. 
De qualquer maneira, durante o governo de Lucas Nogueira Garcez, 
sucessor de Adhemar, a situação tornou-se mais favorável à causa de 
Duarte (HAYASHI, 2001: 123, grifos nosso).   

Em primeiro lugar Hayashi afirmou que o jornalista (Paulo Duarte) declarou que 

mesmo com uma verba de um milhão de francos o projeto do Museu do Homem fracassou 

porque o governo instituiu um decreto autorizando a destruição das jazidas neolíticas e a sua 

exploração comercial. Com base no documento citado por Hayashi para estas asserções, 

                                                                                                                                                        

 

mar. 1947 e Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Correspondência (1960-1965) - 
Pasta 131 – Processo relativo ao pedido de vencimentos como diretor e professor do Instituto de Pré-História. 
236 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Missão Franco Brasileira – São Paulo. Decreto Lei, número 17.118 de 12 de março de 1947. Dispõe sobre o 
criação do Quadro da Universidade de São Paulo e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, São Paulo, 13 mar. 1947. 
237 Marli Guimarães Hayashi  faz uma ampla análise das contendas políticas entre Paulo Duarte, representante do 
grupo do jornal “O Estado de São Paulo, e Adhemar de Barros relacionando este fato com a interferência de 
alguns eventos (HAYASHI, 2001). 
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Revista Veja de 1974, verificou-se que Paulo Duarte não fez tais declarações. O intelectual 

afirmou que: 

[...] quando pude regressar ao Brasil, o Rivet me disse; ‘Chegou a sua 
oportunidade. Você vai fundar um museu do Homem no Brasil. 
Arranjei-lhe uma verba de um milhão de francos para você fazer as 
primeiras pesquisas’. Ao voltar para cá, consegui até criar uma 
comissão na Faculdade de Filosofia para iniciar a pesquisa. Mas o 
governo quando soube do nosso interesse na preservação das jazidas 
neolíticas, baixou um decreto ajudando a destruição dessas jazidas e 
permitindo a sua exploração comercial238.  

Ou seja, Duarte afirmou que conseguiu verba de um milhão de francos para a 

realização das primeiras pesquisas e não para o projeto do Museu do Homem, desta forma, 

por um outro caminho Hayashi acertou ao dizer que: “Quanto a questão financeira parece que 

essa verba de um milhão de francos nunca existiu para esse fim [projeto do Museu]”. 

Realmente nunca existiu, o próprio jornalista afirmou que as verbas seriam utilizadas para os 

estudos científicos, os quais conforme sabemos seriam realizados pela Missão fraco-brasileira 

e posteriormente dar-se-ia a fundação do Museu do Homem, pois conforme já discutido neste 

capítulo, Duarte ressaltou que “Para justificar a montagem de um centro científico [no caso o 

Museu do Homem] era necessário implementar uma pesquisa sistemática dos sambaquis”239.  

Com base em carta de Paul Rivet para o cientista brasileiro em 02 de agosto de 

1953240, Hayashi contrapôs às afirmações de destinação de verba ao Museu do Homem 

Americano, interpretações equivocadas da autora e atribuídas a Paulo Duarte, aventando a 

hipótese que o pesquisador francês conseguira no orçamento da comissão de escavações das 

Relações Culturais de seu país uma soma do mesmo valor destinada às pesquisas de 

sambaquis brasileiros, cujos estudos seriam realizados no XXXI Congresso dos americanistas 

e, portanto não ao Museu. Tais suspeitas são procedentes, mas não pelas conjecturas 

apontadas pela autora e sim porque existiram duas subvenções orçamentárias do mesmo 

valor: um milhão de francos em 1947 e outro em 1953, ambos direcionados às pesquisas pré-

históricas nos sambaquis brasileiros em períodos diferenciados e ações diversas. As pesquisas 
                                                

 

238 Declaração de Paulo Duarte na página 6 da entrevista titulada: Paulo Duarte: um Quixote democrático da 
Revista Veja. São Paulo, Editora Abril, (328): 3-8, 18/12/1974, consultada na Biblioteca da ECA-USP. Col. 
Especial: obras raras. 
239 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Correspondência (1960-1965) - Pasta 131 – 
Relatório histórico de processo relativo ao pedido de vencimentos como diretor e professor do Instituto de Pré-
História. alterar todos relatório histórico. 
240 Cf. Carta de Paul Rivet a Paulo Duarte em 02/08/1953 publicada em (DUARTE, 1960: 87- 88).  
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de 1947 , no âmbito da Missão franco brasileira, foram abortadas porque faltou verba do lado 

brasileiro e a de 1954 foi bem sucedida iniciando as pesquisas sambaquieiras em São Paulo 

neste período apoiadas pelo governador Lucas Nogueira Garcez.  Assim, a autora confundiu 

duas missões científicas arqueológicas diferenciadas que foram planejadas em contextos 

diversos. 

Em nenhum momento da entrevista Duarte responsabilizou o governo de 1947 pelo 

fracasso do projeto do Museu do Homem Americano através do decreto nº 17.468-B. O 

cientista afirmou que essa legislação permitiu a exploração comercial e ajudou na destruição 

das jazidas. O intelectual, de forma mais explícita em outro momento do depoimento, atribuiu 

a Adhemar de Barros o malogro da criação da cadeira de Pré-História na USP em contexto 

diversificado e em face de uma nova eleição do político em 1962. Duarte narrou o fato da 

seguinte forma: 

Foi uma luta que empreendemos para sua conservação, mas uma luta 
da qual só pude ter a primeira vitória com o governo Garcez (1951-
1954), que me deu a primeira lei protetora das jazidas do Brasil e me 
nomeou diretor da Comissão de Pré-História. Mas essa vitória e o 
projeto de se criar uma cadeira de pré-história na USP logo foram 
soterradas quase dez anos depois, com a reeleição de Adhemar de 
Barros, em 1962. Ora, Adhemar de Barros não podia nem fazer idéia 
do que fosse pré-história, já que era um governo que ignorava tudo. 
Adhemar de Barros é típico daquele governo não de primitivos, mas 
de primários. Porque o primitivo guarda tabus a que obedece como se 
fosse uma constituição inflexível. Já o primário esta entre o primitivo 
e o civilizado, de modo que perdeu os tabus e o ‘ethos’ do primitivo, 
mas não adquiriu ainda a consciência do civilizado: são perfeitos 
marginais políticos e sociais241.    

Nesta entrevista Duarte não fez comentários acerca do sumiço da verba e nem do 

malogro da Missão, em outro documento Duarte afirmou: “os 600 contos242 concedidos para a 

                                                

 

241 Declaração de Paulo Duarte na página 6 da entrevista titulada: Paulo Duarte: um Quixote democrático da 
Revista Veja. São Paulo, Editora Abril, (328): 3-8, 18/12/1974, consultada na Biblioteca da ECA-USP. Col. 
Especial: obras raras. 
242 Consta em documento de 12/03/1947 que a verba autorizada foi de CR$ 500.000, 00 (Quinhentos mil 
cruzeiros). É preciso lembrar que a quantia aparece citada de forma diferenciada em outro documento,  processo, 
sem data específica, mas que podemos situá-lo nos anos 60, como 600 contos de reis. A quantia, provavelmente, 
é a mesma e a mudança de denominação refere-se às mudanças monetárias de duas décadas. Cf. MAE-USP – 
Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: Missão Franco 
Brasileira – São Paulo. Decreto Lei, número 17.118 de 12 de março de 1947. Dispõe sobre o criação do Quadro 
da Universidade de São Paulo e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 13 
mar. 1947 e Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Correspondência (1960-1965) - 
Pasta 131 – Processo relativo ao pedido de vencimentos como diretor e professor do Instituto de Pré-História. 
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nossa pesquisa desapareceram misteriosamente com a facilidade com que desaparece dinheiro 

público no Brasil”243 e complementou: “E tudo malogrou! E perdeu-se a oportunidade 

esplêndida, favorecida pelo único gesto lúcido até então partido de govêrnos nacionais em 

relação às jazidas do Brasil. Só nós protestamos, mais ninguém. Nem a Faculdade de Filosofia 

da Universidade atingida também pela selvageria oficial244 (DUARTE, 1970: 350).   

Apesar do amplo e importante quadro que Hayashi configurou sobre Paulo Duarte, no 

caso da Missão franco-brasileira fazia-se necessário tais esclarecimentos, pois são poucas as 

referências sobre essa tentativa de pesquisa dos sambaquis e certamente a Missão serviu de 

parâmetros para a futura organização de trabalhos desenvolvidos na Comissão de Pré-

História, no âmbito da qual a verba de 1953 seria destinada para os estudos arqueológicos 

apresentados no XXXI Congresso dos americanistas245. 

Outra citação relevante sobre o assunto foi encontrada em Erasmo Garcia Mendes, em 

biografia de Paulo Duarte o autor afirmou que: “Em fins de 1945, de volta ao país após a 

restauração democrática conseguiu [Duarte], na interventoria de Macedo Soares, dois feitos 

de grande importância: a criação, junto à Casa Civil do interventor, do Instituto de Pré-

História

 

precipuamente devotado ao estudo dos sambaquis [...]” (MENDES, 1994: 190, grifos 

nosso).   

Nas pesquisas realizadas não foi encontrada nenhuma referência a respeito da criação 

de um Instituto de Pré-História em 1945. Neste ano fundou-se o Instituto Francês de Altos 

Estudos Brasileiros e os mecanismos de obtenção de verba foram descritos neste capítulo no 

ítem “Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros” e o quê Paulo Duarte conseguiu na 

interventoria de Macedo Soares foi verba para a Missão Científica Franco-Brasileira, frustada 

pelos motivos expostos. O Instituto de Pré-História e Etnologia foi oficializado em 

                                                

 

243 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História – Correspondência (1960-1965) - Pasta 131 – 
Processo relativo ao pedido de vencimentos como diretor e professor do Instituto de Pré-História. 
244 Em outro artigo da Revista Anhembi sobre os sambaquis Duarte acusou Adhemar explicitamente, fato que 
não ocorreu na Revista Veja: “Os cientistas franceses já estavam prontos para embarcar, quando assumiu o 
govêrno de São Paulo o sr. Adhemar de Barros, de acôrdo com as suas normas de desonestidade administrative, 
desviou a verba destinada à pesquisa científica que foi empregada não se sabe como em coisas de interêsse de 
sua politicalha e tudo malogrou. A Comissão não pôde embarcar, apesar de vultosas despesas feitas pelo Museu 
do Homem e por aquele Instituto, [Francês de Altos Estudos Brasileiros] que tiveram assim mais um  documento 
da desorganização e da falta de idoneidade dos governos sul-americanos, por estas e outras justamente 
desmoralizados no exterior. Há mesmo quem afirme que isso se executou para facilitar a organização de uma 
indústria destinada a locupletar-se com o mineral precioso de que são ricos os sambaquis (cálcio), indústria essa 
de que é maior interessado próprio sr. Adhemar de Barros! Sim ou não, o fato é que o decreto foi baixado 
(decreto 17.468-B, e 31-7-1946) e enviado para a região de Cananéia um funcionário da Indústria Animal com a 
missão de estudar a melhor maneira de aproveitamento econômico dos sambaquis!” (DUARTE, 1951: 207). 
245 Estes assuntos serão abordados no capítulo 4. 
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21/03/1959 apesar das discussões ocorridas para a sua efetivação em fins de 1958. Esta 

instituição englobou a Comissão de Pré-História fundada em 1952. Posteriormente, o Instituto 

de Pré-História e Etnologia passou para a USP com a denominação de Instituto de Pré-

História e a Comissão de Pré-história ficou extinta. Sendo assim, não foi encontrado nenhum 

documento que embasasse a afirmação do referido autor.  

Portanto, as primeiras tentativas de Paulo Duarte de organizar a cultura e os estudos 

científicos no âmbito da Arqueologia são muitas vezes desconhecidas ou confundidas com as 

realizações de período posterior, onde os conflitos e a ambigüidades de datas e situações 

apresentam uma imagem distorcida do período impossibilitando uma interpretação apropriada 

sobre a correlação de fatos implicando nos desconhecimento das mentalidades do período que 

foram impressas aos estudos arqueológicos.  

No retorno da análise da primeira Missão franco-brasileira evidenciam-se as 

especificidades de Paulo Duarte para a organização da Missão: secretário geral do instituto 

franco-brasileiro e responsável pela ala de etnografia brasileira no Museu do Homem, Duarte 

adquiriu conhecimentos em Etnologia e Pré-História por meio dos cursos freqüentados no 

Museu de Paris, bem como pela prática cotidiana.Acrescentam-se as estes fatores o 

conhecimento das autoridades políticas e o fato de haver colaborado na fundação da 

Universidade, inclusive indicando os professores, portanto, o cientista brasileiro teria todas as 

facilidades para organizar a Missão.  

Duarte, antes de voltar a Paris para acertar o seu retorno definitivo ao Brasil 

empreendeu uma grande campanha de divulgação da pesquisa, de ênfase pré-histórica, através 

da imprensa de vários estados do país, bem como através de conferências na Biblioteca 

Municipal e no Clube dos Artistas. Esta ampla divulgação registrou a pretensão da Missão, 

por meio do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros, em oferecer livros e peças 

antropológicas para a Universidade de São Paulo, bem como publicar fac-similes fotográficos 

de documentos inéditos dos diversos museus franceses que seriam doados a Biblioteca 

Nacional246. Em contrapartida também levaria filmes científicos e biográficos para o instituto 

franco-brasileiro. 

                                                

 

246 Em relação as questões de reprodução de acervos no que concerne aos museus é interessante observar as duas 
posturas de intelectuais que partilharam mentalidades com Paulo Duarte: Mário de Andrade acreditava que a 
popularização dos acervos em exposições museológicas no interior das cidades ocorreriam mediante a 
reprodução de material, pois o acesso as obras seria difícil numa longa itinerância porque as instituições não 
ficariam tanto tempo sem os seus acervos e no Departamento de Cultura, Mário de Andrade e Paulo Duarte 
fizeram contatos com museus do interior pedindo réplicas. Paul Rivet também era a favor da reprodução, mas 
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Assim, os objetivos do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros eram 

contemplados no que concernia à questão de intercâmbio cultural.   

Em reunião com a Comissão da Missão, Paulo Duarte já abordava a urgência de 

legislação protecionista para os sambaquis e afirmou que anteriormente ao período da Missão 

Rivet já pensara na obtenção desta legislação247.   

A Missão Científica Franco Brasileira não se concretizou pelos motivos já abordados e 

em outubro de 1947, Paul Rivet fornecia notícias ao diretor das relações culturais da França 

sobre a importância da Missão que exploraria os sambaquis brasileiros até então nunca 

estudados metodicamente e justificou que a expedição não pôde concretizar-se por “razões de 

ordem técnica248”.  

Provavelmente, estes problemas de ordem técnica diziam respeito aos problemas 

abordados por Paulo Duarte como o sumiço da verba brasileira e a própria aprovação do 

decreto de 1947 que diminuiu o tempo das pesquisas científicas em prol da exploração 

comercial dos sambaquis.  

Apesar de malograda e pouquíssimo comentada esta Missão foi a base das ações para 

as pesquisas pré-históricas implementadas posteriormente por Duarte em São Paulo. A partir 

desta experiência o cientista brasileiro confirmou a necessidade de um órgão responsável pelo 

desenvolvimento dos trabalhos, uma legislação adequada que combatesse o decreto de 1947, a 

carência de apoio governamental e institucional. São estes elementos que Duarte começou a 

organizar a partir de 1952, inclusive com o apoio de Paul Rivet que pensava iniciar as ações 

para o XXXI Congresso dos Americanistas em 1954 com uma segunda Missão Franco-

Brasileira que desenvolveria uma pesquisa metódica nos sambaquis de São Paulo249. 

E definindo-se como “[...] um simples estudioso de Antropologia da América Latina” 

(DUARTE, 1960: 76, grifo nosso), Paulo Duarte iniciou os processos desenvolvidos nas 

pesquisas e na salvaguarda do patrimônio arqueológico pautando-se pelo modelo museológico 

desenvolvido por Paul Rivet no Museu do Homem, pois segundo Duarte foi na Instituição 

francesa que os projetos de pesquisa arqueológica foram pensados para o Brasil:  

                                                                                                                                                        

 

contrário a itinerância, pois temia pela salvaguarda do patrimônio. Desta forma acreditava que a reprodução era a 
solução para a divulgação e acesso dos acervos sem danificá-los (DUARTE, 1985; RIVET, 1948). Neste caso 
optou-se pela reprodução dos documentos. 
247 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Missão Franco-Brasileira – Ata de reunião da “Comissão Científica Franco Brasileira” em 23/12/1946. 
248 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Missão Franco Brasileira – Carta de Paul Rivet ao Diretor das Relações Culturais da França em 31/10/1947.  
249 Carta de Paul Rivet a Paulo Duarte em 29/12/1952 publicada em (DUARTE, 1960: 78-79). 
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[...] subíamos ao grande terraço do “Palais de Chaillot” onde, depois 
de lançar os olhos sôbre aquela paisagem inigualável de ‘vingt siècles 
d´Histoire’ começávamos a trocar idéias sobre estudos e planos 
futuros. Foi aí que êle me incumbiu de traduzir ‘Les Origines de 
l´Homme Américain’, foi aí que estruturamos o ‘Institut Français des 
Hautes Études Brésiliennes’, combinamos o desenvolvimento de uma 
seção etnográfica brasileira que pela primeira vez ocuparia tôda a 
comprida galeria de baixo. Aí também sonhamos pela primeira vez 
com um Instituto de Pré-História, com um Museu do Homem 
Americano em São Paulo (DUARTE, 1960: 139).   

Portanto, o intuito deste capítulo foi demonstrar que os processos de pesquisa, 

musealização e salvaguarda arqueológicos iniciados nos anos 50 e 60 por Paulo Duarte em 

São Paulo tiveram como base o modelo institucional empreendido por Paul Rivet a partir do 

Museu do Homem em toda a América Latina, desde a década de 30, com pesquisas 

etnográficas e pré-históricas em alguns países da região.  

As missões científicas contavam com especialistas do Museu do Homem e 

adequavam-se às peculiaridades locais dedicando-se ao campo do saber que mais 

caracterizava o território, por exemplo, no Brasil e no Peru a ênfase foi voltada para os 

estudos pré-históricos enquanto que na Colômbia enfatizaram-se os estudos etnográficos. No 

entanto, independente do viés da pesquisa dado pela missão, não foram abandonadas outras 

áreas do saber como a Lingüística, a Antropologia, a Geologia, a Paleontologia entre outros.  

Os estudos nos países latino-americanos visavam contribuições para as questões da 

Origem do Homem Americano, a inclusão das populações latinas num quadro de 

contribuições universais para a humanidade, o estabelecimento de noções de pertencimento e 

identitárias e ainda parcerias científicas que ajudassem os países latino-americanos no 

desenvolvimento a partir da França.   

Assim, as missões empreenderiam a pesquisa e a coleta de documentos, os quais 

analisados permitiriam a formulação científica que deveria popularizar-se implementando a 

instrução e a transformação da realidade.  

Os institutos colaborariam também com as missões e ensejariam uma série de ações 

que possibilitaria a integração cultural entre o país latino-americano e a França. Todo 

conhecimento produzido seria comunicado pelos museus. A cultura material coletada era 

encaminhada para o Museu do Homem e para os museus dos países onde se desenvolviam as 

pesquisas, como constam da Tabela 5. 
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O Brasil poderia funcionar como paradigma para a América Latina à medida que 

apresentava algumas condições peculiares como: interesse e formação de Paulo Duarte no 

Museu do Homem, mentalidade que convergia com as ações de Paul Rivet, conhecimentos 

pessoais e políticos que poderiam facilitar a implantação dos processos culturais e científicos 

e experiências anteriores na viabilização de projetos com o Departamento de Cultura. Por 

estes motivos as teorias de materialização das crenças de Paulo Duarte e Paul Rivet 

avançaram para a idealização do Instituto de Pré-história e o Museu do Homem Americano. 

O malogro de alguns empreendimentos na América Latina deveu-se principalmente às 

questões orçamentárias e o desinteresse pelas propostas culturais que não eram formuladas 

pelos próprios países e sim aplicadas pelo Museu do Homem muitas vezes conflitando com os 

interesses políticos da região onde eram desenvolvidos, por exemplo, o caso colombiano. 

No caso brasileiro, apesar da derrocada do Instituto e da não concretização da Missão, 

os dois empreendimentos permitiram posteriores parcerias com Paul Rivet e forneceram bases 

de estruturação para a implementação de instituições responsáveis pela pesquisa e salvaguarda 

dos sítios arqueológicos em São Paulo. 
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TABELA 5* 

IMPLANTAÇÃO DA LINHA TEÓRICO-METODOLÓGICA DO MUSÉE  DE L´HOMME NOS PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA 
ARQUEOLOGIA NA AMÉRICA LATINA 

Mudança da 
realidade 

arqueológica, 
museológica e 

cultural 
(ênfase na 

responsabilidade 
social científica) 

Cadeia operatória 
museológica 

Procedimentos 
museológicos 
de salvaguarda 
e comunicação 

Realidade 
arqueológica 

Recorte 
patrimonial 

Gerencia-
mento e 

administração 
da memória 

Preservação 
de bens 
patri-

moniais 

Noções de identidade e 
pertencimento 

Objetivos:  

- Implementação de 
missões científicas e 

instituições 
científico-culturais e 
preservacionistas por 

Paul Rivet e Paul 
Duarte nos países 
latino-americanos. 

- Organização de 
instituições e 

missões científicas 
cujo produto seria 

exposto nos 
museus (existentes 
ou na perspectiva 

de futura 
organização).  

- Formação de 
coleções pela 

aquisição e coleta 
de acervo através 

das missões 
científicas, bem 

como pelas trocas,  
de coleções em 

duplicidade, entre 
instituições 

preservacionistas. 

Salvaguarda:  
-preservação 

do acervo 
através da 

Musealização 
da 

Arqueologia.    

Comunicação: 
- Populariza-

ção científica e 
exposição do 
acervo através 

da 
comunicação 
museológica 
(Ex. ala de 

etnografia do 
Museu do 
Homem). 

- Ausência de 
pesquisa 

científica em 
sítios 

arqueológicos 
latino-

americanos.  

- Destruição 
dos sítios.  

- Condução 
das pesquisas 
arqueológicas 
pautadas pela 
valorização 
estética do 

artefato 
arqueológico 

latino-
americano.  

- Acervo 
arqueológico 
no âmbito da 
Antropologia 
(Física e 
Social).  

- Valorização 
de outro 
segmento 
patrimonial 
arqueológico 
latino-
americano 
como 
mecanismo de 
mudança da 
realidade 
social. 

-Implantação 
de novos 
paradigmas 
teórico-
metodológicos 
e institucionais 
responsáveis 
pela seleção 
patrimonial.  

- Observação 
das 

especificidades 
locais para o 
desenvolvi-
mento do 

planejamento 
museológico, 

cultural e 
arqueológico.  

- Pesquisa 
científica.  

- Museali-
zação da 

Arqueologia
. 

- Pertencimento à 
Humanidade pela origem 
comum.  

-Cooperação francesa no 
fomento as pesquisas e 
instituições culturais na 
perspectiva de 
desenvolvimento social.  

- Estabelecimento de 
novos parâmetros para as 
identidades culturais na 
tentativa de promoção da 
auto-estima modificando 
a percepção social do 
indígena.  

- Enfoque sobre o 
continente americano 
evidenciando a 
importância social e 
política da região.  

- Inclusão social com 
projetos voltados para 
classes sociais distintas. 

* Reflexão elaborada à partir de BRUNO, M. C. O. Musealização da Arqueologia: alguns subsídios. Texto para orientandos 2007. 
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