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Figura 14: Paulo Duarte e os objetos de sua história.  
Máscara mortuária de Mário de Andrade, desenho de Paul Rivet por Flávio de Carvalho para 

o IPH, retrato da mãe de Paulo Duarte e o Jornal “A Folha de São Paulo”. 
Agência Estado.  

“Não nos movemos, pois, pelas ‘coisas’ 
que desenterramos, mas pelas ‘gentes’ 
que temos a pretensão de saber colocar 
por detrás delas”  

         Luis Raposo 
___________________________ 
“Por medio de los objetos el pasado se 
acerca al presente, con los objetos, el 
pasado viaja al presente y con ellos la 
cultura fluye.” 
                          Josep Ballart
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CAPÍTULO 4  

PRÉ-HISTÓRIA DO BRASIL: ESSA GRANDE DESCONHECIDA250  

4.1 - Ações, Instituições e Legislações: combate à incompreensão e à destruição  

4.1.1 - Comissão de Pré-História   

Com a volta definitiva de Paulo Duarte ao Brasil e após a experiência mal sucedida da 

Missão Franco-Brasileira, o intelectual empreendeu a tarefa delegada por Paul Rivet cujo 

objetivo centrava-se na efetivação de medidas para a implementação das pesquisas científicas 

arqueológicas com o intuito de justificar a fundação do Museu do Homem Americano.  

Estas metas correlacionavam-se com outras semelhantes cobiçadas por Duarte desde 

os tempos do Departamento de Cultura e consistiam na implantação do Departamento do 

Patrimônio Histórico e Artístico de São Paulo no âmbito do planejado Instituto Paulista de 

Cultura e a finalidade principal era a preservação, inclusive do patrimônio arqueológico.  

O pretendido Instituto Cultural também previa englobar outras instituições municipais 

e estaduais e entre elas o Museu Paulista, foco desde os anos 30 de propostas de 

reformulações idealizadas por Duarte e Mário de Andrade. Esta Instituição comporia com 

outros museus um complexo museológico responsável pelo desenvolvimento social. A idéia 

fundante destas propostas previa a transformação da nação a partir de definições de 

modernidade e identificação da particularidade, estabelecendo a mediação entre o futurismo 

tecnológico e o nacionalismo conservador (HARDMAN, s.d.: 294).  

No período do Departamento de Cultura ocorreu a cooperação entre esses intelectuais: 

Paul Rivet, Mário de Andrade e o próprio Duarte. A convergência de mentalidades 

proporcionou parcerias entre as experiências desenvolvidas pelo Museu do Homem e o 

Departamento. O primeiro exílio de Duarte também colaborou com as extensas relações entre 

esses intelectuais cuja diferença de pensamento concerniu à questão da brasilidade.  

Mediante o segundo exílio e o contato com Paul Rivet no Museu do Homem, as 

propostas para um patrimônio cultural amplo ganharam um recorte direcionando os interesses 

de Duarte para o patrimônio arqueológico. As experiências de descrença política, exílio, 

                                                

 

250 Título baseado em frase de Paulo Duarte (FUNARI, 1994). 
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guerra, nacionalismos com exacerbação de preconceitos levaram Duarte a repensar a 

perspectiva nacional para um viés universalista, agregando às ideologias iniciais uma visão 

que estabelecia a compreensão do país a partir da Humanidade e de contextos regionais mais 

vastos como, por exemplo, a América Latina.  

Para Duarte “[...] políticos e países têm que pensar e agir universalmente, porque os 

homens cada dia ficam mais cidadãos do mundo do que de pequenas pátrias – e todas as 

pátrias são pequenas – e estas se transformam em meras províncias de uma única pátria 

terrestre” (DUARTE, 1950: 6-7). As novas reflexões sobre nacionalidade, territorialidade, 

guerra, humanidade e organizações políticas fizeram o intelectual concluir que os fatores 

primários de formação do Estado seriam substituídos pelo humano. Desta forma, Duarte 

acreditava que: 

A guerra é mais uma origem de uma disciplina imposta, necessária ao 
primitivo, pois para o civilizado a disciplina é aceita e não imposta. A 
ligação estreita e a cooperação exigidas pela guerra só se obtém com o 
comando único, e este leva facilmente a ditadura. 
De outro lado a guerra leva à conquista, e esta é sempre um roubo. 
Com ela a consangüinidade cede lugar a territorialidade com base na 
organização política e dela, da territorialidade nasce o conceito de 
nacionalidade. Assim, a agricultura, a escravatura e a territorialidade 
são fatores primários de formação do Estado, o que demonstra que a 
guerra, até esse momento constitui uma necessidade para as 
instituições sociais humanas, desde a horda até a nação. 
Mas neste momento que vivemos, tudo indica que a nação começa a 
decair para ser substituída pelo humano, e este dispensa a guerra251.   

Portanto, as finalidades explícitas de valorização do humano, luta contra a guerra e os 

nacionalismos, responsáveis pelo desencadeamento de preconceitos, revestiram a missão 

cultural e científica de Paulo Duarte de aspectos transformadores relacionados à liberdade 

humana, cidadania, dignidade e civilização, compreendidas como o afastamento do estado 

primário, responsável pela suplantação e domínio de povos por outros considerados 

superiores e desencadeados pelas organizações políticas ditatoriais de esquerda ou direita 

(DUARTE, 1950).  

A idéia sustentava-se na crença de que tal quadro de coisas somente seria revertido 

pelo desenvolvimento intelectual e científico através da implantação de sistemas educativos e 

                                                

 

251 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: (curso 1960) – Pasta 285 - Recorte de jornal 
com reportagem onde não consta o título.  Folha de São Paulo, São Paulo, 19/10/1960. 
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culturais adequados252 que livraria a nação de um “desenvolvimento inferior”, pois, Duarte 

concebia que sem informação não se poderia resolver nenhum problema social, pois a 

estruturação da sociedade vinha pela cultura253. No Departamento de Cultura, o grupo ligado a 

Armando de Salles Oliveira tinha exatamente tentando resolver algumas questões sociais pela 

implantação de mecanismos culturais tendo por base dados empíricos obtidos pela condução 

de ações pautadas pelos conhecimentos científicos254. 

Em 1951, sustentado por estas idéias, Duarte recomeçou suas atividades em prol do 

conhecimento científico através de ações de informação e divulgação sobre a importância do 

patrimônio arqueológico brasileiro focando seus estudos nos sambaquis. Pela Faculdade de 

Filosofia, Paulo Duarte conseguiu do então diretor, professor Euripedes Simões de Paula, uma 

verba para que Paul Rivet viesse a São Paulo ministrar um curso sobre as origens do Homem. 

Segundo Duarte, o curso de Paul Rivet despertou grande interesse255 e foi publicado pela 

Revista Anhembi256 e pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP257. 

O intelectual brasileiro fundara a Revista Anhembi em 1950. Definida como uma 

publicação voltada para a cultura surgiu, inicialmente, com o apoio monetário de alguns 

amigos de Duarte. O periódico contou com artigos de renomados cientistas, intelectuais e 

artistas, nacionais e internacionais, dentre os quais constavam grandes nomes da cultura 

universal com os quais Duarte manteve contato no seu tempo de exílio, inclusive fora da 

França.   

No entanto, a Revista foi atingida pela posição política do ex-jornalista. As críticas 

direcionadas a Getúlio Vargas e Adhemar de Barros ocasionaram a falta de anunciantes que 

temiam associar a imagem das suas empresas e indústrias às tendências políticas de Paulo 

Duarte. Segundo a narrativa do intelectual, representantes da Associação Comercial de São 

Paulo e da Federação das Indústrias e do Comércio o procuraram com a proposta de 

financiamento da Revista desde que Paulo Duarte interrompesse as críticas aos 

                                                

 

252 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta sem 
identificação. Carta de Paulo Duarte aos diretores do Jóckey Club de São Paulo, sem data.  
253 Unicamp – CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: contribuições para a Campanha do Instituto 
de Pré-História 1959-1960 – Pasta 286 – sub-pasta 14 (1976-1984): Entrevista concedida por Paulo Duarte a 
Tjerk G. Franken e Ricargo Guedes em 12/04/1977, pp. 48.  
254 Análise realizada no capítulo 1 desta dissertação. 
255 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. 
256 RIVET, Paul. “As origens do Homem”. In: Revista Anhembi. São Paulo, separatas 24-25. Nov/dez-1952. 
257 RIVET, Paul. “As origens do Homem”. In: Col. Cursos e Conferências 2. Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da USP. Seção publicações, 1952.  
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governantes258. “Aí, eu disse para eles: ‘Bem, em conclusão, vocês estão me propondo a 

prostituição da minha filha. Nesse caso, prefiro matá-la’. Eles saíram muito desapontados, e 

eu matei a Anhembi em 1963259”.  

Curiosamente, as análises dos treze anos de publicação da Anhembi revelaram 

pequena abordagem sobre a Pré-História ou ações de Duarte neste campo. Salvo alguns 

editoriais, os artigos sobre o tema concentram-se nos anos 1961 e 1962, período 

correspondente aos cursos de extensão universitária e implantação do Instituto de Pré-História 

na Universidade de São Paulo. Paul Rivet colaborou com vários artigos para a Revista e 

recebeu a notícia do surgimento da publicação em carta enviada por Duarte: “[...] aparecerá 

em São Paulo uma nova revista de alta cultura sob a minha direção. Naturalmente uma revista 

será um novo instrumento de aproximação cultural franco-brasileira260” (DUARTE, 1960: 

56). 

A parceria entre Duarte e Paul Rivet continuou em 1952 quando o último retornou ao 

Brasil e foi recebido pelo governo estadual Lucas Nogueira Garcez, professor universitário 

que estabelecera ligação política com Paulo Duarte 261 . Em almoço com o americanista, 

acompanhado pelo intelectual brasileiro, Garcez ouviu a abordagens dos problemas referentes 

aos sambaquis. Os cientistas apresentaram a proposta de uma Comissão de Pré-História que 

“[...] vigilasse pelas jazidas e iniciasse a pesquisa cientifica262”.   

Nesta visita, Paul Rivet também participou de investigações arqueológicas realizadas 

conjuntamente com Paulo Duarte em um sambaqui de Cananéia à margem do Rio Jacob. 

Durante este período os cientistas elaboraram os projetos para o futuro Instituto de Pré-

História conforme narrativa do próprio Duarte: 

Flávio [de Carvalho] lhe fêz dois retratos de que Rivet gostou 
imensamente por causa das côres e da expressão. Um dêstes retratos 

                                                

 

258 Nesta entrevista Paulo Duarte colocou que criticava Getúlio Vargas e Adhemar de Barros e que a pressão dos 
anunciantes era para que findasse a crítica a ambos. No entanto, no período da pressão narrada por Duarte, 
Getúlio Vargas já havia morrido. Não é possível saber se o entrevistado somente quis enfatizar que também 
criticava Vargas no início da Revista e por isso não tinha tantos anunciantes ou se  mesmo após a morte de 
Getúlio, os anunciantes não admitiam críticas ao antigo presidente já que é possível perceber na Revista que 
mesmo após a morte de Vargas, a crítica continúa ao mesmo e ao período que governou. 
259 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.15.  
260 Carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 30/07/1950 publicada em (DUARTE, 1960: 56).  
261 Sobre o processo de rompimento de Lucas Nogueira Garcez com Adhemar de Barros e a articulação política 
de Paulo Duarte na aproximação de Garcez com a UDN consultar (HAYASHI, 2001: 32-33).   
262 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. 
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ficou com Rivet e o outro Flávio o reservou ao futuro Instituto de Pré-
História que projetamos aqui Rivet fez ainda comigo uma viagem a 
Cananéia onde ficamos uma semana, fazendo pesquisas no sambaqui à 
margem do rio Jacob. (Fig.15) 
Atravessava êle, nesse momento, uma das suas crises de artrite 
obliterante que o impedia quase de andar. Assim, levávamos para o 
sambaqui uma cadeira de lona, sêntado na qual ele orientava a 
escavação. Ao surgir porém qualquer coisa interessante, quando 
viamos, Rivet havia deixado a sua cadeira e estava ao nosso lado 
participando diretamente da investigação [...] 
Trouxemos de lá três crânios, ossos e vários instrumentos líticos 
encontrados no sambaqui (DUARTE, 1960: 69-70).    

       

 

Figura 15 – Pesquisa arqueológica no sambaqui Maria Rodrigues, Cananéia. Arquivo Paulo 
Duarte 
Conjunto de documentos iconográficos – referente Visita de Paul Rivet ao Brasil em 1952.     

Portanto, as missões de Rivet ao Brasil tinham o objetivo de estruturar juntamente com 

Duarte a instituição científica, promover a pesquisa arqueológica e viabilizar os projetos, não 

só financiando-os, mas também exercendo com sua presença de cientista renomado uma 

pressão sobre a autoridade governamental. Pois, o americanista já alertara Duarte que 

pretendia o “[...]auxílio dos governos americanos, o que seria sobretudo um apoio moral e 
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uma colaboração que desejo tão estreita quanto possível com os cientistas de cada país 

interessado”263 (Duarte, 1960: 107).  

No caso brasileiro, a pressão exercida pelos intelectuais funcionou à medida que Lucas 

Garcez criou a Comissão de Pré-História e definiu suas atribuições em 19/12/1952 pelo 

decreto n. 21.935. Conforme a análise dos artigos do documento, e mediante a afirmação de 

que Paulo Duarte foi redator264 deste decreto, foi possível identificar nas disposições legais as 

concepções que o autor imprimiu à legislação. No artigo 1º foram estabelecidas duas funções 

precípuas da Comissão: proteção e interesse científico dos sambaquis265. Desta forma não só a 

preservação estava contemplada, mas também a pesquisa arqueológica.  

O artigo 2º definiu a quantidade de membros da comissão e acrescentou que os 

integrantes seriam escolhidos preferencialmente entre especialistas de quaisquer ramos 

científicos de interesse: pré-histórico, etnológico, antropológico, paleontológico, arqueológico 

ou geológico266. A indicação destas áreas de conhecimento contemplou as idéias de Rivet, 

compartilhadas por Duarte, de que as pesquisas pré-históricas englobavam estudos 

interdisciplinares que pretendiam a melhor compreensão do Homem. Este não se dividia em 

compartimentos estanques. As divisões científicas somente foram criadas pela grande 

quantidade de tarefas que os cientistas deveriam abranger e desta forma os diversos campos 

do conhecimento antropológico seriam contemplados267 (RIVET, 1948a: 112).  

Quanto ao parágrafo segundo, do mesmo artigo, que optou pela não remuneração dos 

integrantes da Comissão268, o próprio Duarte explicou: 

A nomeação em caráter efetivo destina-se a dar estabilidade à 
Comissão que deve viver completamente alheada do interêsse 
partidário. A gratuidade do cargo afasta as pretensões das centenas de 
candidatos a emprego, permitindo dar o posto apenas aos dedicados à 

                                                

 

263 Carta de Paul Rivet a Paulo Duarte em 08/06/1955 publicada na obra acima citada. 
264 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 4- sub-pasta: 
Processos Paulo Duarte – contagem de Serviço Público. Curriculum Vitae de Paulo Duarte. Carimbo do processo 
com a data de 1964. 
265 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 1952. Altera o 
decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à proteção dos 
sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 dez. 1952. 
pp.1.  
266 Ibidem, pp.1. 
267 Esta condução teórico-metodológica está analisada no capítulo 2 desta dissertação. 
268 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 1952. Altera o 
decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à proteção dos 
sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 dez. 1952. 
pp.1. 
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pesquisa científica. Sendo funções efetivas, tem o regulamento que 
prever os casos de destituição dos membros269.    

Apesar de não revelar este fato, as experiências no Departamento de Cultura, muitas 

vezes tumultuadas por interesses partidários e de candidatos a emprego, provavelmente, 

contribuíram para a inclusão deste item na legislação de 1952. 

Dentre as atribuições da Comissão ressaltavam-se a efetivação: do tombamento 

voluntário ou compulsório dos sítios sambaquieiros e de outras tipologias (lapas e grutas) no 

território do Estado, que oferecessem interesse científico digno da proteção do mesmo, bem 

como a realização da sua exploração científica preservando e conservando o material 

encontrado270 (art. 3º, dispositivo “a”)271.  

Neste caso, o tombamento compulsório previa as resistências dos exploradores de 

sambaquis. Ao estendê-lo para outras tipologias de sítios arqueológicos, Duarte ampliou a 

defesa de documentos pré-históricos com características diferenciadas que também poderiam 

contribuir para a compreensão da Origem do Homem Americano. Quanto à relação 

estabelecida entre tombamento e “interesse científico digno

 

da proteção do Estado”, talvez a 

legislação pudesse deixar lacunas para a interpretação estatal sobre a existência ou 

inexistência da “dignidade” da proteção, possibilitando a valorização de alguns sítios em 

detrimento de outros. Esta idéia poderia ocorrer, mesmo mediante a proposta científica de 

Rivet baseada em Mauss que ressaltava a importância de qualquer expressão cultural, onde 

tudo seria recolhido e documentado (DEBAENE, 2002). Portanto, qualquer zona de ocupação 

arqueológica seria digna de proteção do Estado e de interesse científico. Tal ambigüidade na 

legislação apareceu em decorrência da tentativa de se estabelecer que o “interesse científico 

digno de proteção” estava correlacionado com pesquisas orientadas por cientistas e não pelos 

amadores, pois “Qualquer curioso julga-se com o direito de excavar um sambaqui até 

encontrar o primeiro crâneo e depois abandonar a jazida parcialmente inutilizada272”, portanto 

o dispositivo legal tinha por finalidade acabar com a exploração parcial do sambaqui, já que 

                                                

 

269 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: 
Decretos, leis e pareceres. Justificação artigo por artigo. Sem data, pp.5. 
270 Redação realizada e resumida por mim com base nos dispositivos do Decreto nº 21.935. 
271 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 1952. Altera o 
decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à proteção dos 
sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 dez. 1952. 
pp.1. 
272 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: 
Decretos, leis e pareceres. Justificação artigo por artigo. Sem data, pp.5. 
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Duarte considerava que “Uma jazida pré-histórica pode ser completamente inutilizada por 

uma pequena excavação feita fóra das normas técnico-científicas. Em todo o mundo, as leis 

sobre o assunto adotaram êste texto273”.  

Ao evidenciar o outro lado da questão da legislação preservacionista, André Prous 

afirmou a impossibilidade de formação de tantos profissionais no período e denotou 

importância aos amadores devido ao trabalho de coleta de material. Ao abordar o caso da 

legislação protecionista do Paraná, o autor ressaltou que a nova lei de preservação impediu 

essas atividades ocasionando a destruição do patrimônio arqueológico (PROUS, 1992: 12). 

Desta opinião já compartilhava, desde o XXXI Congresso Internacional dos Americanistas 

em 1954, José Loureiro Fernandes, que atuando em prol da preservação do patrimônio 

arqueológico daquele estado acreditava que era preferível obter uma amostragem ao invés de 

perder os vestígios arqueológicos pela destruição dos sítios, mesmo porque muitas vezes as 

coletas se faziam em sambaquis já destruídos onde não era mais possível a recuperação do 

registro arqueológico, como por exemplo, o sambaqui de Matinhos, onde o pesquisador 

empreendera uma coleta. Para Loureiro Fernandes: 

Na impossibilidade de um trabalho sistemático de arqueólogo, 
procurando salvar algum material antropológico do sambaqui que 
vinha sendo destruído tivemos um entendimento com o Departamento 
Estadual [...] 
Achados esses que não merecem maiores pormenores pois, êstes 
estratos  foram revolvidos pela enxada de antigos e atuais moradores, 
uma vez que o sambaquis de Matinhos, durante muitos anos foi lugar 
de eleição para plantio de roças de milho e feijão. 
Na época da exploração, a vegetação era de pequeno porte, o exame 
do tronco das árvores assegurava-lhes uma existência de pouco mais 
de um decênio. Aliás o proprietário do terreno nos confirmou que há 
cêrca de 15 anos havia feito uma grande roça no local. 
Não obstante, essas raízes penetravam a mais de 70 centimetros, 
atingindo as ossadas humanas dos estratos superiores da camada 
média como deixamos documentado no caso do sepultamento número 
5 (FERNANDES, 1955: 582-584).   

Loureiro Fernandes, diretor do Museu Paranaense e da seção de Antropologia da 

instituição, de 1936 a 1947, alertava para a inexistência, no órgão, de arqueólogo e verba para 

custeio de pesquisas científicas. Desta forma restava a opção de coleta de material, 

principalmente ósseo, que em sua maioria encontrava-se em péssimas condições de 

conservação. Por esse motivo, o material de melhor condição era “[...] gessado em bloco e 

                                                

 

273 Ibidem, pp.2. 
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depositado no Museu Paranaense, para que do sambaqui em destruição permanecesse algum 

documentário sobretudo dos tipos de sepultamento, permitindo futuros estudos comparativos” 

(FERNANDES, 1955: 587-588). 

Apesar do conhecimento desta questão, os integrantes da Comissão de Pré-História em 

São Paulo enfatizavam outras situações, onde o desmonte do sambaqui acontecia 

contemporaneamente, por curiosos e colecionadores. Esse grupo chamava a atenção para a 

coleta de material, sem método científico, totalmente desprovida de valor porque inviabilizava 

a recuperação de informações advindas do contexto em que se encontravam os documentos 

arqueológicos. Duarte afirmou que: 

A primeira fase a vencer no entanto não se circunscreve ao incremento 
às pesquisas mas sim na defesa das jazidas, defesa contra o 
amadorismo, contra os simples colecionadores que devastam 
sambaquis para colher peças as quais, identificadas cientificamente, 
isto é, não só pelo que significam mas a camada e o local exatos em 
que são encontradas nas jazidas, sem essas informações nenhum valor 
têm (DUARTE, 1955: 613).   

Assim, Duarte informava a importância da utilização de métodos científicos que 

proporcionariam informações sobre os sambaquis e que eram totalmente desconhecidos pelos 

amadores, pois era inexistente até mesmo “A precaução elementar de limpar-se inteiramente o 

sambaqui da camada vegetal que o envolve, na qual até árvores centenárias existem, e que 

têm que ser estudadas, como auxílio ao cálculo da idade[... ]” (DUARTE, 1955: 614).  Em 

discussão realizada ainda com base na metodologia científica arqueológica, Duarte comentou: 

O professor Loureiro Fernandes falou há pouco na necessidade de não 
se permitir a destruição dos sambaquis sem uma cuidadosa coleta de 
material arqueológico encontrado. Conheço bem o pensamento dêste 
ilustre professor, por isso quero esclarecê-lo, no sentido de não ser 
mal interpretado, pois a simples coleta não basta. Um sambaqui só 
pode ser desmontado por um especialista, as diversas câmadas tem 
que corresponder a uma planta na qual se vão assinalando a posição de 
cada objeto ou ossada descobertas, porque um esqueleto ou um 
instrumento sôlto , sem essa identificação nada significam para o 
estudo das culturas que os sambaquis têm que revelar a quem souber 
interrogá-lo. Como sei que êste é o pensamento do professor Loureiro 
Fernandes, que tão bem conheço pelo convívio e amizade que 
mantenho com o ilustre professor de Curitiba, quero deixá-lo claro 
para evitar possíveis equívocos. Além do mais a investigação tem que 
ser feita lentamente aos pouquinhos e o único instrumento que a 
Comissão de pré-história está usando nas suas pesquisas em Maratuá, 
por meio do sr. Joseph Emperaire, cuja comunicação impressionou 
pela sua profundidade e minúcia científica embora nenhuma 
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conclusão se possa tirar ainda delas, é uma pequena trolha e uma 
peneira pela qual está sendo passado todo o sambaqui de milhares de 
metros cúbicos! A morte à pá e ao enxadão ou à picareta tem que ser 
um lema da pesquisa científica dos sambaquis” (DUARTE, 1955: 
615).   

O diretor do Museu Nacional, representante do Rio de Janeiro, Luis de Castro Faria 

suscitou outra questão relacionada com a pesquisa profissional que desprezava os elementos 

culturais nos estudos arqueológicos. Castro Faria lembrou que os primeiros estudos em 

sambaquis estavam ligados à Antropologia Física e à craniologia, áreas de estudos que 

desviavam a atenção dos pesquisadores para o material ósseo. O cientista acrescentou que este 

fato juntamente com o pequeno interesse dedicado aos elementos culturais, devido à pobreza 

e valor estético dos artefatos, bem como a semelhança dos mesmos, fez com que os 

sambaquis fossem, quase sempre, tratados pelos antropólogos físicos dentro do conceito de 

uniformidade e exclusão dos aspectos culturais (FARIA, 1955: 575).  

Além destes problemas, José Anthero Pereira Júnior, outro integrante da Comissão de 

Pré-História de São Paulo, chamava a atenção principalmente para os colecionadores e a falta 

de acesso aos artefatos coletados: 

Devemos frisar contudo que esta tendência de arrecadar e de amontoar 
antiguidades seja quais forem, com a ausência parcial ou total de um 
espírito científico, é mais comum do que parece, e isso de certa forma, 
vem prejudicando certos estudos com relação ao índio antigo. De fato, 
achados de importância ficam às vezes desconhecidos dos 
especialistas e jazidas valiosas são revolvidas por quem de todo 
desconhece o método a ser seguido em tais atividades [PEREIRA JR, 
1955: 71).   

No entanto, estas discussões ocorreram no âmbito do XXXI Congresso Internacional 

dos Americanistas (1954) e foram posteriores à implantação da Comissão de Pré-História 

(1952). No Decreto nº 21.935, Duarte antecipando a relevância de tais questões para os 

estudos científicos tentava coibir a atuação dos amadores. 

Para acabar com a dúvida sobre a expressão “interesse científico digno de proteção do 

Estado” pode-se recorrer a outro dispositivo legal constante do Decreto estadual que atribuiu a 

Comissão de Pré-História a função de: 

elaborar seu regimento interno e propor anteprojeto em que fiquem 
consubstanciadas as medidas legislativas, autônomas ou supletivas da 
legislação federal, de proteção aos bens referidos neste decreto e, 
eventualmente, a outros bens de interêsse público, que por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história pátria ou do Estado, quer 
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por seu excepcional valor prehistórico, arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico, inclusive aos monumentos naturais, bem 
como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados 
pela industria humana (art. 3º, dispositivo “g”, grifo nosso)274.   

Este texto constante do Decreto estadual encontrou similaridade com o Art.1º do 

Decreto-Lei federal nº 25 275 e de certa forma solucionava a questão ambígua sobre o 

“interesse científico digno

 

da proteção do Estado”, em discussão até este momento. A análise 

deste dispositivo permitiu vislumbrar, que ao contrário da possível análise errônea de 

exclusão de qualquer tipo de cultura ou sítio, a expressão “interesse científico digno de 

proteção do Estado” tinha na realidade o fito de incluir aspectos pré-históricos, arqueológicos, 

etnográficos, bem como paisagens diversificadas dotadas de caráter notável pela natureza ou 

pelo Homem. Portanto, o trecho pretendia incluir na proteção uma maior quantidade de 

aspectos culturais, como orientavam Rivet e Mauss e que até então não foram considerados 

dignos (BRUNO, 1991; FUNARI, 2002). Também cabe ressaltar que Duarte previu na 

redação do Decreto de Criação da Comissão de Pré-História outros artigos 276  que 

complementavam as idéias do texto original e que não foram inclusos na publicação final 

gerando, portanto, esta contradição e possibilidade de interpretação ambígua.  

Os últimos elementos do dispositivo legal relacionados à exploração científica, à 

preservação e à conservação contemplaram a pesquisa arqueológica, bem como a cadeia 

operatória museológica277 (art. 3º, dispositivo a). 

                                                

 

274 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 1952. Altera o 
decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à proteção dos 
sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 dez. 1952. 
pp.2. 
275 BRASIL. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 06 dez. 1937. Decreto-Lei Artigo disponível em 
URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0025.htm . Consultado em 28 de agosto de 2007. 
O Artigo 1º, § 2º deste Decreto-Lei determinou que: “Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e 
são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe 
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo 
indústria humana”.  
276 Cf. texto “justificação artigo por artigo” em  MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em 
fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: Decretos, leis e pareceres. Pp.1-6 
277 Decreto nº 21.935. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – 
Pasta 2- sub-pasta: Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 
1952. Altera o decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à 
proteção dos sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 
dez. 1952. pp.1 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0025.htm
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Ainda em relação às atribuições da Comissão, ressaltava-se a necessidade de 

entendimento com o Departamento Nacional de Produção Mineral (Ministério da Agricultura) 

na obtenção de que fosse consignada nos decretos de autorização de pesquisa e lavra, 

disposição pela qual o Estado promoveria, sem prejuízo da exploração econômica das jazidas, 

as pesquisas ou investigações científicas, cabendo-lhe a propriedade do material científico 

encontrado, que seria protegido278 (art. 3º, dispositivo “b”).  

Em relação a esta disposição, Duarte estabeleceu exaustivos contatos com o 

Departamento Nacional de Produção Mineral e o Ministério da Agricultura, órgãos federais 

responsáveis pelas autorizações de pesquisa e lavra das jazidas minerais, a fim de conseguir 

melhores resultados do Decreto estadual (nº 21.935) em relação à preservação dos sítios 

sambaquieiros. A ligação dos sambaquis a estes organismos federais sucedeu de legislação, 

anterior a este período, que não atentou para a especificidade de um detalhe na definição 

correta de jazida: o seu caráter natural. A grande parte da problemática da preservação dos 

sambaquis aconteceu em decorrência da exclusão deste termo nos textos legislativos.   

Conforme esclareceu Duarte, a constituição de 1937 estabeleceu que as minas e 

demais riquezas do subsolo eram consideradas de propriedades distintas das que constituíam o 

solo, no que tangia a exploração ou aproveitamento industrial. Mesmo de propriedade 

privada, o aproveitamento industrial dependeria de autorização federal. A mesma Carta 

Constitucional determinou que a nacionalização de minas, jazidas minerais, quedas d´agua ou 

outras fontes de energia teria regulação por um decreto específico para as minas, desta forma, 

em 25 de janeiro de 1940 instituiu-se o Código de Minas pelo Decreto-lei nº 1985. A 

constituição de 1946 não alterou o que foi disposto anteriormente279 e a regulamentação da 

exploração das jazidas continuou em conformidade com o Código de Minas de 1940. Tal 

Código definiu jazida mineral como: “[...] toda massa de substância mineral ou fóssil, 

existente no interior ou na superfície da terra e que apresente valor para a indústria”. E como 

mina, “[...]a jazida em lavra, entendido por lavra o conjunto de operações necessárias á 

                                                

 

278 Redação realizada e resumida por mim com base nos dispositivos do Decreto nº 21.935. Ibidem,  pp.1. 
279 O Art. 152 da Constituição de 1946 estabeleceu que: “As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as 
quedas d'água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento 
industrial” e o Art. 153 afirmava que o: “O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráulica 
depende de autorização ou concessão federal na forma da lei”. BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos 
Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Senado, 1946. Constituição disponível em: URL: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0025.htm . Consultado em 28/85/2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0025.htm
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extração industrial de substancias minerais ou fósseis da jazida” (art.1º, § 1º)280. Com base 

nessas definições o arqueólogo afirmou que a legislação deveria fazer referência a: “[...]toda 

massa de substância mineral ou fóssil , de origem natural [...]281”.   

Desta forma, esta legislação não atenderia o caso do sambaqui, cuja origem é artificial. 

Sendo assim, a exploração dos sítios sambaquieiros, constituídos por massa de substância 

mineral e fóssil (calcáreo de conchas) e a de outros sítios arqueológicos como as grutas 

pesquisadas por Lund em Minas Gerais, ficou condicionada ao mesmo tipo de 

regulamentação das jazidas naturais e não se atentou para a questão da pesquisa científica 

arqueológica282.  

Esse problema legislativo impulsionou a destruição dos sambaquis, os quais mutilados 

desde o século XVI, porém de forma lenta, adquiriu uma exploração industrial contando com 

a concessão do Ministério da Agricultura. Duarte, ainda salientou, que este fato não era um 

problema de implicações somente nacionais, mas que atingia a ciência mundial, pois, [...] os 

sambaquis são fontes de pesquisa insubstituíveis. Sem o seu estudo não será mais possível 

determinar as origens do homem americano nem tão pouco estudar-se a prehistoria do 

continente” (DUARTE, 1951: 208).  

Conforme estas inquietações pode-se verificar que Duarte imprimiu aos estudos 

científicos a sua mentalidade humanista. A preocupação com o sítio arqueológico brasileiro 

não era mais nacional e sim universal, pois as pesquisas arqueológicas do Brasil, mais 

especificamente de São Paulo, não pretendiam somente desenvolver o país através do 

conhecimento, instrução e desencadeamento de sentimentos de identidade e pertença, mas 

resolveriam a questão da origem do homem americano, tema que contribuiria para equiparar a 

importância do continente com outros povos no que tangia à cooperação para o 

desenvolvimento da Humanidade, promovendo desta forma a solidariedade entre as nações. 

Portanto, o conhecimento científico viria pautado pela identificação da responsabilidade 

social e política da ciência arqueológica. 

                                                

 

280 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição: BRASIL. Decreto-Lei  nº 1985 , de 29 de janeiro de 1940. 
Código de Minas. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 30 jan.1940 – retificado em 03 fev. 1940. 
281 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – A preservação dos monumentos arqueológicos e pré-historicos. O Estado de São 
Paulo, São Paulo, 02/03/1958 
282 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – A preservação dos monumentos arqueológicos e pré-historicos. O Estado de São 
Paulo, São Paulo, 02/03/1958. 



 
191

  
Esta perspectiva na Arqueologia brasileira, totalmente inovadora para a época, 

encontraria ecos futuramente, ampliando a sua dimensão através da chamada Arqueologia 

Pública, resultante de mudanças de quadros teórico-metodológicos que desencadeariam o 

engajamento científico na busca do resgate arqueológico, inclusive, da história dos excluídos 

e das denominadas “minorias” implementando ações positivas em prol destas populações 

(MERRIMAN, 2004; FUNARI, 2004; ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2006).   

Este posicionamento da Arqueologia Pública adveio de um longo percurso de 

transformações das correntes teóricas, onde os estudos arqueológicos relacionados aos 

contextos histórico e social através da corrente teórica denominada de histórico-cultural, 

estabeleceram aproximações das noções de nação desenvolvidas no século XIX, calcadas em 

definições de: povo (grupo étnico biologicamente definido), território delimitado e cultura 

(língua e tradições sociais homogêneas). Em decorrência destes elementos surgiu o conceito 

de cultura arqueológica, pautado por conjuntos de artefatos semelhantes e contemporâneos e 

com ocupação em território demarcado. O surgimento deste modelo teve sua inserção no 

contexto de tentativa de identificação das origens pré-históricas dos povos europeus. Esta 

corrente teórica é pautada pela idéia de que a cultura de um povo é homogênea e transmitida 

pelas gerações (FUNARI, 2003).  

Contrária à corrente acima descrita, surgiu na década de 60 a Arqueologia Processual, 

também conhecida como New Archaeology e tinha por base a Arqueologia Antropológica 

norte-americana. A condução teórica desta linha criticava a busca de eventos e culturas 

singulares propostos pelo histórico-culturalismo. A Arqueologia Processual pregava que a 

existência das regularidades no comportamento humano levava à maximização dos resultados 

e a minimização dos custos. Com base no contexto capitalista enfatizava o aspecto 

materialista sem levar em conta as diversidades culturais (FUNARI, 1990).  

Em oposição a estas idéias a partir da década de 80 surgiu na Inglaterra a Arqueologia 

Pós-Processual, a qual firmou alguns pontos em comum com a Arqueologia Social 

redimensionando sua ligação com a História (FUNARI, 1990; SCHIFFER, 2000). O 

estabelecimento da relação passado-presente com a função crítica e de compreensão da 

atualidade intensificou a ligação desta corrente com a dimensão política da disciplina 

arqueológica. No âmbito destas discussões, a preocupação com a responsabilidade social da 

Arqueologia ganhou maior dimensão no World Archaeological Congress (Congresso Mundial 

de Arqueologia) em 1986, focando as relações de poder na sociedade e reconhecendo a 
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necessidade de engajamento científico conduzindo ao ativismo da ciência arqueológica nos 

anos 90 culminado com o crescimento da chamada Arqueologia Pública, compreendida como 

uma Arqueologia disponibilizada para o público (FUNARI, 1990, 2003; CALI, 2005). 

Portanto, entendida como “[...] o relacionamento entre a pesquisa e o manejo de bens culturais 

com os grupos sociais interessados, de forma a promover a participação da sociedade na 

gestão de seu patrimônio arqueológico e histórico” (ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2006: 64).   

Vários autores afirmam que os arqueólogos transitam entre as correntes teóricas em 

conformidade com as necessidades tipológicas de cada estudo (FUNARI, 2006; 

LANGEBAEK, 2006). Schiffer ressaltou que muitos profissionais ainda resistem ao 

conhecimento teórico de certas correntes da Arqueologia Social por não se adequarem às 

especificidades dos seus objetos de pesquisa e propõe que os arqueólogos estabeleçam pontes 

entre as diversas teorias (SCHIFFER, 2000).  

Os apontamentos sobre o histórico de tais correntes teóricas possibilitaram a 

identificação dos diversos tipos de discurso científico construídos através das idéias 

infundidas ao conhecimento da ciência, bem como ressaltaram, resumidamente, o caminho 

percorrido pela Arqueologia. Temporalmente afastado destas discussões, Duarte denotou à 

Arqueologia brasileira uma mentalidade humanista inovadora que permitiu a identificação de 

similaridades com alguns pressupostos de cidadania, intervenção social, promoção e gestão do 

patrimônio arqueológico encontrados posteriormente na Arqueologia Pública, que originária 

do pós-guerra refletiu o contexto histórico vivido por Duarte e Rivet. As experiências de 

exílio, guerra e preconceitos vividos por estes cientistas deixaram profundas marcas na 

concepção científica e imprimiram à Arqueologia da época uma mentalidade de engajamento 

político e social responsável pela transformação da sociedade através do conhecimento 

arqueológico, por este motivo a destruição dos sítios sambaquieiros ganhou, pela 

interpretação científica de Duarte, uma dimensão não mais nacionalista, mas universalista. 

Portanto, constituindo-se como um problema da Humanidade, já que os sambaquis brasileiros 

ajudariam na compreensão das Origens do Homem Americano e teriam implicações para a 

Civilização. Paul Rivet não mediu esforços na colaboração com Duarte tentando salvar o 

patrimônio da Humanidade.  E por este motivo Duarte concluiu: “Se houvesse uma polícia 

internacional só o que está acontecendo com os sambaquis do norte, de São Paulo, de Santa 

Catarina e do Paraná, principalmente justificaria uma intervenção. Porque o povo que não 
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compreende estas coisas tem que ser coagido a, pelo menos, respeitá-las” (DUARTE, 1951: 

208).  

E em consonância com os desejos de Duarte, a Carta de Nova Delhi de 1956, definiu 

alguns princípios internacionais que deveriam aplicar-se às pesquisas arqueológicas: 

Estimando, que a garantia mais eficaz de conservação dos 
monumentos e obras do passado reside no respeito e dedicação que 
lhes consagram os próprios povos e certa de que tais sentimentos 
podem ser enormemente favorecidos por uma ação apropriada, 
inspirada na vontade dos Estados Membros de desenvolver as ciências 
e as relações internacionais, 
Convencida de que os sentimentos que dão origem à contemplação e 
ao conhecimento das obras do passado podem facilitar grandemente a 
compreensão mútua entre povos e que, para isso, é preciso beneficiá-
los com uma cooperação internacional e favorecer por todos os meios 
a execução da missão social que lhes cabe,

 

Considerando que, se cada Estado é mais diretamente interessado nas 
descobertas arqueológicas feitas em seu território, toda a comunidade 
internacional participa, entretanto, desse enriquecimento,

 

Considerando que a história do homem implica no conhecimento das 
diferentes civilizações; que é preciso, portanto, em nome do interesse 
comum, que todos os vestígios arqueológicos se inspirem em 
determinados princípios comuns aferidos na experiência e na prática 
dos serviços arqueológicos nacionais, 
Estimando que, se o regime das pesquisas diz respeito, antes de tudo, 
à competência interna dos Estados, é preciso, entretanto, conciliar este 
princípio com o de uma colaboração internacional amplamente 
concebida e livremente aceita [...]” (grifos nosso)283    

As determinações da Carta de Nova Delhi estabelecidas em 1956, e, portanto após as 

ações implementadas por Duarte e Rivet, iniciadas em 1947, e em consonância com a 

mentalidade desses intelectuais, não denotaram a capacidade de premonição dos cientistas, 

mas a ação dos mesmos para o estabelecimento de normas internacionais eficazes na 

condução da pesquisa e da preservação do patrimônio arqueológico.    

A Unesco instituída em 1945 no contexto do pós-guerra, sob a condução do norte-

americano Mac Leish e do francês Leon Brum tinha por objetivo: “[...]dedicar-se a melhoria 

de suas atividades à cooperação livre dos espíritos e das forças do pensamento criador, ao 

                                                

 

283 Carta de Nova Delhi, de 05 de novembro de 1956. Recomendação que define os princípios internacionais em 
matéria de pesquisas arqueológicas. Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura. Nova Delhi, 06 nov. de 1956 In: BASTOS, R. L.; TEIXEIRA, A. Normas e 
Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico - Org. Haroldo Gallo, Rossano Lopes Bastos e Marise Campos de 
Souza – São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2005, pp. 65-76. 
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serviço da cultura universal e da paz [...]” (DUARTE, 1955: 446-447). Com estes objetivos os 

países membros da organização internacional identificaram na utilização cultural e científica 

um mecanismo de transformação universal. Proclamador destes princípios, Rivet participou 

em várias reuniões do órgão internacional nas delegações francesas.  

No ano de 1955, em ato de protesto contra a instrução para aprovação da entrada da 

Espanha no órgão internacional, o americanista abandonou a delegação francesa. No entanto, 

em 1956, participou como delegado da França na Assembléia Geral da Unesco em Nova 

Delhi e eis o motivo da proximidade entre as asserções da Carta de Nova Delhi e as 

atribuições da Comissão de Pré-História em São Paulo.  

Em artigo para Anhembi em 1951, Henri Laugier284 reafirmou o espírito com que se 

deveria encarar o trabalho das associações das Nações Unidas: “O primeiro dever de todos é 

sentir profundamente a unidade real, a solidariedade real de todos os homens no mundo, 

quaisquer que sejam as divisões que os separam, as ambições ou os antagonismos que os 

dividam” (LAUGIER, 1951: 5). Assim, os princípios estabelecidos para a pesquisa 

arqueológica eram decorrentes das mentalidades destes intelectuais que organizaram 

instituições de caráter internacional com o fim de transformar a realidade social através da 

ciência e da cultura285.   

As ações desenvolvidas por Paulo Duarte e Paul Rivet no âmbito da ciência 

arqueológica certamente anteviam o conjunto de ações positivas implementadas pela Unesco 

a fim de combater os conflitos da humanidade desencadeados pela II Guerra e que tiveram 

tônica nas proposições racistas.  

O Ato Constitutivo da Unesco promulgado em 1945 colocava a questão da 

interpretação dada para raça, até aquele momento, como principal chaga social e o dever da 

instituição em combatê-lo, declarando em seu estatuto que: “[...] a grande e terrível guerra que 

terminou há pouco tornou-se possível pelo renegamento do ideal democrático de 

dignidade,igualdade e respeito da pessoa humana e pela vontade de substituí-lo, explorando a 

ignorância e o preconceito, pelo dogma da desigualdade das raças e dos homens”.  

                                                

 

284 Ex-diretor geral do serviço de relações culturais da França e ex-secretário adjunto das Nações Unidas, 
também compartilhou com Duarte da idéia de criação do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros, bem 
como propôs um cargo no órgão para o intelectual brasileiro. 
285 Duarte alertou para a mudança de mentalidade da Unesco a partir do episódio da entrada da Espanha 
totalitária no órgão internacional através da pressão exercida às delegações por parte de países que apoiavam 
interesses norte-americanos e ingleses. Duarte chamou a atenção para o fato da Unesco encaminhar-se para a 
situação de um organismo submetido à política de governos donos da situação internacional através “[...] de 
forças de persuasão amigavelmente autoritárias![...]” (DUARTE, 1955: 447). 
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(DUARTE, 1951: 332). Desta forma na luta contra o preconceito racial, a Resolução do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, na seção de 1948, solicitou que se 

pesquisasse a possibilidade ‘[...]de propor e recomendar a adoção geral de um programa de 

difusão de fatos científicos destinados a fazer desaparecer o que se convencionou chamar de 

‘preconceitos de raça’ (DUARTE, 1951: 332). 

Duarte narrou que em 1949, a Conferência Geral da Unesco aprovou três resoluções 

ligadas à pesquisa e à difusão dos “[...] ‘dados científicos relativos às questões de raça’, e 

enfim, ‘a preparação de uma campanha de educação baseada nesses dados’” (DUARTE, 

1951: 332). 

Mediante estas proposições, Rivet e Duarte viram na pesquisa e na difusão do 

conhecimento arqueológico uma plataforma de atendimento das resoluções da Unesco à 

medida que o estudo das populações autóctones tinha como fito demonstrar as miscigenações 

e a contribuição de todos os povos para a humanidade, desta forma, exterminando 

preconceitos. Como afirmou Ballart: “Sob a tripla divisa de conservação, estudo e difusão, os 

bens do patrimônio cultural deviam contribuir ao progresso ético, cívico e material da 

cidadania286” (BALLART, 1997: 232). Para o autor, esta visão ocasionou um movimento de 

institucionalização patrimonial, primeiramente, no âmbito dos Estados regulados por 

formulações jurídicas e legais e na segunda metade do século XX atingiu proporções 

internacionais com o reconhecimento da existência de um patrimônio da humanidade: 

Este reconhecimento da existencia de um legado histórico e 
conseqüente atribuição de um alto valor ao mesmo que se produziu 
em todas as normas legais nacionais da categoria foi assumida na 
segunda metade do século XX pela legislação de âmbito internacional. 
Para a UNESCO e para toda a legislação internacional que do alto 
organismo depende existem bens que tem um caráter especial porque 
estão investidos de um valor universal atemporal, dito em outras 
palavras, que existe um patrimônio comum da humanidade. A 
UNESCO, por meio de diversas Recomendações ou Convenções tem 
se pronunciado em distintas ocasiões a favor da salvaguarda do 
patrimônio cultural da humanidade e se tem insistido aos Estados para 
se implementar medidas protecionistas287 (BALLART, 1997: 56). 

                                                

 

286 Texto original: “Bajo la triple divisa de conservación estudio y difusión los bienes del patrimonio cultural 
debían contribuir al progreso ético, cívico y material de la ciudadanía”. 
287 Texto original: “Este reconocimiento de la existencia de un legado histórico y la consiguiente atribución de 
un alto valor al mismo que se produce en todas las normas legales nacionales de rango es asumida en la segunda 
mitad del siglo XX por la legislación de ámbito internacional. Para la UNESCO y para toda la legislación 
internacional que del alto organismo depende existen unos bienes que tienen un carácter especial porque están 
investidos de un valor universal intemporal; dicho en oras palabras, que existe un patrimonio común de la 
humanidad. La UNESCO, por medio de diversas Recomendaciones y Convenciones se ha pronunciado en 
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Cabe ressaltar, no entanto, que este direcionamento da Unesco para as questões 

científicas já encontrara abrigo nas reformulações instituídas por Paul Rivet no Museu do 

Homem, onde a ciência e a divulgação através da Comunicação Museológica tinham por 

finalidade principal o fim do preconceito. Também é necessário lembrar que no período da II 

Guerra Mundial, antes da criação da Unesco, Paul Rivet no Instituto de Etnologia Nacional de 

Bogotá, fundado em 1941, conduziu pesquisas Etnográficas no sentido de dirimir contendas 

raciais no interior da sociedade colombiana que desvalorizavam o indígena e imputavam-lhe 

culpa pelo atraso nacional. Desta forma, a criação de instituições como a Unesco, por 

intelectuais que compartilhavam da mentalidade de Paul Rivet, tinham por objetivos a 

implementação de ações de responsabilidade social transformadoras da realidade, gerando 

principalmente, a compreensão mútua entre os povos através de mecanismos científicos e 

culturais e no caso brasileiro, a arqueologia demonstrava total requisito para este fim. Distante 

dos estudos centrados em uma arqueologia monumental latino-americana e com o apoio e 

tenacidade de Duarte serviria como paradigma para um projeto latino-americano.  

Assim, muitas das disposições presentes na Carta de Nova Delhi ganharam 

proximidade com dispositivos encontrados no Decreto-Lei de criação da Comissão de Pré-

História, que apesar de implementados quatro anos antes das disposições internacionais, 

demonstraram as mentalidades do contexto histórico daquele momento responsável pelas 

idéias infundidas à ciência arqueológica.  

A Carta de Nova Delhi, em relação aos bens protegidos, recomendou a conservação de 

qualquer vestígio arqueológico que apresentasse interesse público do ponto de vista da 

história ou da arte, onde cada estado membro adotará os critérios apropriados para a 

determinação do interesse público dos vestígios em seu território. Devem submeter-se a 

presente recomendação os monumentos, móveis ou imóveis, que apresentam interesse amplo 

para a Arqueologia288.  

                                                                                                                                                        

 

distintas ocasiones a favor de la salvaguardia del patrimonio cultural de la humanidad y ha instado a los Estados 
a implementar medidas proteccionistas”.  

288 Carta de Nova Delhi, de 05 de novembro de 1956. Recomendação que define os princípios internacionais em 
matéria de pesquisas arqueológicas. Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura. Nova Delhi, 06 nov. de 1956 In: BASTOS, R. L.; TEIXEIRA, A. Normas e 
Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico - Org. Haroldo Gallo, Rossano Lopes Bastos e Marise Campos de 
Souza – São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2005. Resumo e redação realizada por mim com base nos dispositivos da 
Carta, pp.67.  
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A disposição sobre a proteção de bens na Carta de Nova Delhi encontrou similitude 

com o Decreto estadual de Criação da Comissão de Pré-História, principalmente, com o 

dispositivo que estabeleceu o tombamento em face do “interesse digno da proteção do 

Estado” (art. 3º, dispositivo “a”), bem como as disposições legais sobre a proteção de bens de 

interesse público caracterizado por fatos memoráveis da história pátria ou do Estado e valor 

excepcional prehistórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico, inclusive 

monumentos naturais, bem como sítios e paisagens de feição notável (dotados pela natureza 

ou pela indústria humana) que se importe conservar e proteger (art. 3º, dispositivo “g”) 289. 

Estes elementos já aqui discutidos inseriram-se com plenitude nas recomendações do 

documento de Nova Delhi.  

Em relação aos princípios gerais que fizeram referência à proteção do patrimônio 

arqueológico, a Carta determinou que: cada Estado Membro deveria garantir a proteção do 

seu patrimônio arqueológico, submeter as explorações e as pesquisas arqueológicas ao 

controle e à prévia autorização da autoridade competente, obrigando quem quer que tenha 

descoberto vestígios arqueológicos a declará-los, o mais rapidamente possível. Aplicar 

sanções aos infratores, determinar o confisco dos objetos não declarados, precisar o regime 

jurídico do subsolo arqueológico e, quando esse subsolo for propriedade do Estado, indicá-lo 

expressamente na legislação entre outros290.   

Quanto a este princípio da Carta que encontrava paralelo no Decreto estadual no 

dispositivo que previa o entendimento com o Departamento Nacional de Produção Mineral do 

Ministério da Agricultura (art. 3º, dispositivo “b”), como já vimos, Duarte centrou os seus 

maiores esforços, pois devido às peculiaridades locais e o desconhecimento científico a 

exploração dos sambaquis ficara sob a jurisdição destes órgãos responsáveis pela exploração 

comercial de jazidas naturais. A implantação da mentalidade de pesquisa científica e 

preservação tiveram que vencer liames burocráticos e concessões de destruição permitidas 

pelo próprio órgão federal, já que as disposições da Carta de Nova Delhi (1956) com 
                                                

 

289 Decreto nº 21.935. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – 
Pasta 2- sub-pasta: Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 
1952. Altera o decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à 
proteção dos sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 
dez. 1952. pp.1-2. Resumo realizado por mim com base nesse Decreto estadual. 
290 Carta de Nova Delhi, de 05 de novembro de 1956. Recomendação que define os princípios internacionais em 
matéria de pesquisas arqueológicas. Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura. Nova Delhi, 06 nov. de 1956 In: BASTOS, R. L.; TEIXEIRA, A. Normas e 
Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico - Org. Haroldo Gallo, Rossano Lopes Bastos e Marise Campos de 
Souza – São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2005. Resumo realizado por mim com base nos dispositivos da Carta, pp.67-
68.  
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similitude no Decreto de 1952 eram seguidas por órgão estadual e não federal e, portanto, 

entravam em confronto com algumas disposições da legislação nacional. O próprio Duarte em 

carta ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Dr. Avelino 

Ignácio de Oliveira, reclamava: 

Daí a necessidade de uma campanha intensiva dos homens lúcidos do 
Brasil a favor dos sambaquis. É tremendamente triste vermos estas 
fontes insubstituíveis de pesquisa sôbre a origem do homem 
americano serem devastadas não só com a indiferença mas também 
até com a cumplicidade do govêrno brasileiro ao dar as concessões de 
exploração sem pensar nas necessárias reservas a favor do 
aproveitamento científico das jazidas. 
A mentalidade cheia de lucidez, que encontrei agora no Ministério da 
Agricultura, dá um ânimo novo para esta proeza que estamos 
dispostos a realizar291.   

As boas relações com o Ministro da Agricultura, João Cleophas, no entanto, não 

impediam que o Departamento Nacional de Produção Mineral continuasse expedindo 

permissão para a exploração das jazidas, mesmo mediante os esforços de Duarte e dos 

contatos estabelecidos com o próprio Ministério. Duarte insistia para que se incluíssem nas 

futuras concessões um texto com a exigência de estarem os concessionários em dia com a 

legislação estadual. O intelectual ressaltava que este amparo federal era essencial para a 

defesa dos sambaquis292. Além da insistência junto ao Diretor Geral do DNPM, o arqueólogo 

também apelava para o Ministro: “É-me indispensável o texto de sua portaria incluindo nas 

concessões a serem dadas a obrigatoriedade de obediência à legislação estadual subsidiária, 

para que possamos agir com autoridade naquele sentido”293.  

Em maio de 1953, o Dr. Avelino Ignácio de Oliveira (DNPM) solicitava ao Ministro 

da Agricultura a aprovação do texto que apareceria no corpo dos decretos de autorização de 

pesquisa ou de lavra, no entanto, a condição só apareceria nos pedidos expedidos para a área 

do território do Estado de São Paulo, nem pela lei os sambaquis dos outros estados estavam 

protegidos. O texto autorizado pelo Ministro João Cleophas em 28/05/53 determinava que: 

‘O autorizado tem expresso conhecimento e obriga-se a seguir os 
preceitos do Decreto do Govêrno do Estado de São Paulo de nº 

                                                

 

291 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História (Governo Federal) – Carta de Paulo Duarte ao Dr. Avelino em 29/05/1953. 
292 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História (Governo Federal) – Carta de Paulo Duarte ao Dr. Avelino em 13/07/1953. 
293 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História (Governo Federal) – Carta de Paulo Duarte a João Cleophas (Ministro da Agricultura) 
em 29/05/1953. 
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21.935, de 19 de dezembro de 1952, especialmente no que toca à 
defesa do material científico existente na jazida que constitui objeto da 
presente autorização’294   

As sanções aos infratores, também previstas pela Carta, constaram de documento 

anterior ao oficial, mas não foram observadas pelo Decreto estadual, que não fez nenhuma 

referência às  medidas punitivas. O dispositivo que não entrou na legislação final previa uma 

multa pesada, apesar de não determinar o valor. Duarte justificou a sanção com base nos 

elevados interesses comerciais dos concessionários. Além disso, a penalidade também incluía 

a possibilidade de interdição e desapropriação da jazida. Paulo Duarte pensara em ação mais 

radicalizada que consistia na declaração de utilidade pública de todos os sambaquis e 

desapropriação dos mesmos por parte do Estado, mas reconhecia que tais medidas trariam 

dificuldades políticas e conseqüente prejuízo “[...] da defesa científica dos monumentos, o que 

constitue a providência mais urgente, dada a ameaça de desaparecimento dessas 

insubstituíveis fontes de pesquisa científica”295.   

No entanto, no decreto estadual previa-se a proposição de utilidade pública de 

sambaquis, grutas, lapas e outras jazidas contendo vestígios paleontológicos, quando não 

fossem do domínio da União e quando julgado conveniente ou quando os proprietários 

colocassem obstáculos à ação da Comissão296 (art. 2º, dispositivo “e”).   

Portanto, as considerações estabelecidas na Carta de Nova Delhi sobre a proteção do 

patrimônio arqueológico foram efetivadas por Duarte, em período anterior, às condições pré-

estabelecidas em documento internacional. 

Das disposições que constaram na Carta relativas aos “órgãos de proteção”, 

considerava-se, principalmente, que: no impedimento para a atuação uniforme do exercício 

das atividades administrativas relativas às pesquisas, devido à diversidade de tradições e 

desigualdades de recursos, orientavam-se alguns princípios comuns a todos os organismos 

nacionais. As diretrizes estabeleciam que os serviços de pesquisa arqueológica deveriam, 

                                                

 

294 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História (Governo Federal) – Carta de Avelino Inácio de Oliveira (Diretor do DNPM0 ao 
Ministro da Agricultura João Cleophas. Sem data. 
295 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: 
Decretos, leis e pareceres. Justificação artigo por artigo. Sem data, pp.6. 
296 Decreto nº 21.935. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – 
Pasta 2- sub-pasta: Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 
1952. Altera o decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à 
proteção dos sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 
dez. 1952. pp. 2. Resumo realizado por mim com base nesse Decreto estadual. 
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sempre que possível, contar com administrações centrais do Estado, ou pelo menos, 

organizações que dispusessem por força de lei, de meios que lhes permitissem adotar medidas 

de urgência indispensáveis. Essa instituição deveria promover conjuntamente com os 

institutos de pesquisas e universidades, o ensino de técnicas de escavação arqueológicas e 

criar uma documentação central com mapas que se referissem aos seus monumentos móveis 

ou imóveis, assim como uma documentação junto a cada museu importante, de acervos 

cerâmicos, iconográficos, etc. Os recursos financeiros seriam disponibilizados com o bom 

andamento dos órgãos e a execução de um plano de trabalho proporcional à riqueza 

arqueológica do país e fariam parte deste programa as publicações científicas, a fiscalização 

das descobertas fortuitas e a manutenção das escavações e monumentos. Finalmente, cada 

Estado Membro deveria considerar a conveniência de manter intactos, total ou parcialmente, 

determinado número de sítios arqueológicos de diversas épocas com o fito de que a 

exploração futura possa beneficiar-se dos progressos da técnica e do avanço dos 

conhecimentos arqueológicos. Também propugnava reservar testemunhos. Se o terreno assim 

o permitisse seriam preservadas porções do sítio para um controle da estratigrafia, bem como 

da composição do meio arqueológico297.  

Os primeiros dispositivos da Carta, no que concernem aos órgãos de proteção, foram 

contemplados pela Comissão de Pré-História, a qual subordinada ao governo do Estado de 

São Paulo manteve contatos que permitiram adotar medidas de urgência em relação à 

fiscalização através da repressão policial, vigilância das jazidas, vistoria através de transporte 

oferecido por entidade governamental entre outros. Durante o governo Garcez, a Comissão 

contou com o apoio de diversas instâncias estatais para a manutenção dos empreendimentos 

iniciais. Os elementos pertinentes à colaboração com as universidades e institutos de pesquisa 

foram vinculados aos próprios membros da Comissão, cuja composição contaria com 

integrante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, um do 

Museu Paulista, um do Instituto Geográfico e Geológico e um da Assessoria Técnico 

Legislativa do Estado (art. 2º, § 1º)298. 

                                                

 

297 Carta de Nova Delhi, de 05 de novembro de 1956. Recomendação que define os princípios internacionais em 
matéria de pesquisas arqueológicas. Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura. Nova Delhi, 06 nov. de 1956 In: BASTOS, R. L.; TEIXEIRA, A. Normas e 
Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico - Org. Haroldo Gallo, Rossano Lopes Bastos e Marise Campos de 
Souza – São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2005. Resumo realizado por mim com base nos dispositivos da Carta, pp.68-
69.  
298 Decreto nº 21.935. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – 
Pasta 2- sub-pasta: Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 
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  Quanto ao ensino de técnicas das escavações arqueológicas, um dispositivo 

regulamentar que não integrou o texto final do Decreto-Lei, previa a:  

[...] oportunidade a todos os estudiosos brasileiros de trabalharem nas 
pesquizas prehistóricas, tirando o aspecto odioso de um privilegio ao 
alcance de alguns apenas. Ademais, facilitará a criação de uma escola 
científica através dos estudiosos e principalmente alunos da 
Universidade que fazem os cursos de Etnologia, Antropologia, 
Paleontologia, Paleontologia [sic] e Antropologia [sic]. Finalmente, 
preparará um quadro de pesquizadores e futuros elementos que 
garantam a continuidade científica da Comissão de Prehistória299 (artº 
17: 5).   

Além da inexistência de indícios sobre a forma da realização desta proposição, o 

Decreto-Lei nº 21.935 não contemplou o elemento legislativo descrito acima. No entanto, nas 

práticas desenvolvidas pela Comissão existiu a tentativa de agregar estudantes, por diversas 

vezes, aos trabalhos de campo implementados300. As propostas de ensino ganharam maior 

profundidade com a criação do Instituto de Pré-História e Etnologia ligado à Comissão e 

posteriormente, o Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo, órgãos que serão 

discutidos mais adiante. No entanto, o parágrafo único do Decreto estadual estabeleceu que a 

Comissão estava autorizada a solicitar o concurso de cientistas e técnicos, alunos 

universitários e pessoal habilitado para a melhor execução das atribuições301. A manutenção 

das escavações e as publicações ficaram restritas pela falta de verba, motivo pelo qual, Duarte 

voltou-se mais enfaticamente para a fiscalização e defesa das jazidas promovendo um 

conjunto de ações que culminariam com a preservação do patrimônio arqueológico. Apesar do 

destaque da atuação enérgica no campo da preservação, Paulo Duarte não desconsiderou as 

pesquisas científicas, principalmente com o auxílio de Paul Rivet que ajudou na subvenção de 

                                                                                                                                                        

 

1952. Altera o decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à 
proteção dos sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 
dez. 1952. pp.1. Resumo realizado por mim com base nesse Decreto estadual. 
299 Cf. texto “justificação artigo por artigo” em  MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em 
fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: Decretos, leis e pareceres. pp.5. 
300 Previa-se para o Congresso dos Americanistas (1954) a pesquisa científica do sambaqui Maratuá. Em 1953, 
Duarte escreveu a Loureiro Fernandes convidando-o para as pesquisas e solicitando que ele conseguisse “[...] 
dois bolsistas para virem praticar em São Paulo nesse primeiro sambaqui a ser metodicamente estudado”. MAE-
USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: Comissão de 
Pré-História – Correspondência enviada – Carta de Paulo Duarte a Loureiro Fernandes em 29/10/1953. 
301 Decreto nº 21.935. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – 
Pasta 2- sub-pasta: Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 
1952. Altera o decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à 
proteção dos sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 
dez. 1952. pp.2. Resumo realizado por mim com base nesse Decreto estadual.  
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pesquisas arqueológicas desenvolvidas para o XXXI Congresso Internacional dos 

Americanistas, portanto Duarte atendeu em ambos os campos, pesquisa e preservação, as 

proposições da Carta de Nova Delhi em consonância com o Decreto-lei estadual nº 21.935.  

No que toca à documentação, a Comissão organizou um cadastro das jazidas e tentaria, 

posteriormente, desenvolver um instituto ligado a Pré-História e a Etnologia, o qual 

contemplaria o Museu do Homem Americano. Outras ações no campo das reformulações 

museológicas seriam estendidas ao Museu Paulista.  

Quanto aos blocos testemunhos, em vários eventos científicos, Duarte ressaltou a 

necessidade de reserva de sítios para pesquisas futuras com melhores condições tecnológicas 

e profissionais capacitados. Segundo Duarte, a ausência de: aparelhamento científico, 

instalações pela medição de Carbono 14, especialistas em várias áreas de conhecimento como 

“zoólogos”, “geomorfologistas”, “malacologistas” entre outros impossibilitava a adequada 

pesquisa arqueológica, naquele momento. 

Em sã consciência, diante da nossa precariedade técnica e 
incapacidade científica, mercê do abandono em que vive a cultura, 
graças à indiferença dos governos pelas Universidades, 
freqüentemente até usadas como instrumento de política partidária, às 
vezes até hostilizadas por êles ao ponto de professores ultimamente 
terem servido de boa matéria-prima para povoar prisões ou dar 
assunto a inquéritos revolucionários, em sã consciência pois, o nosso 
verdadeiro dever de homens de pensamento, de professores, de 
pesquisadores está menos em incentivar uma pesquisa pré-histórica, 
que só podemos realizar imperfeita e incompleta , com a destruição de 
elementos insubstituíveis, do que preservar as jazidas a fim de serem 
convenientemente aproveitadas num futuro melhor armado 
cientìficamente para essa missão esplendida [...] (DUARTE, 1968: 
29).   

Assim, a determinação de reserva de blocos testemunhos contida na Carta foi focada 

por Duarte devido às peculiaridades locais que conduziam à restrição de pesquisas pela 

grande número de causas descritas pelo arqueólogo.   

O Documento de Nova Delhi propugnava em relação à “constituição de coleções 

centrais e regionais” as seguintes orientações: ao considerar a Arqueologia uma ciência 

comparativa e no intuito de facilitar o trabalho de comparação, fica estabelecida a  

necessidade de criação e organização de museus e das coleções (centrais, regionais e locais) 

procedentes de pesquisas. Esta disposição tentava evitar pequenas coleções dispersas e com 

acesso restrito. Orientava-se a criação de estabelecimentos com organização administrativa e 
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corpo técnico suficiente para assegurar a boa conservação dos objetos. Previa-se também a 

criação de um pequeno organismo de caráter educativo, eventualmente um museu, junto aos 

sítios arqueológicos importantes. A organização deveria permitir que o visitante 

compreendesse melhor o interesse dos vestígios apresentados302.  

Apesar de não constar nenhuma referência explícita sobre o assunto no Decreto nº 

21.935, as disposições estaduais estabeleciam o entendimento com o órgão responsável pela 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional (SPHAN) “[...] no sentido de os 

sambaquis, grutas e lapas, que oferecem interêsse científico, serem incluídos entre os bens 

que devam ser protegidos, na forma estabelecida pelo Decreto-lei 25, de 30 de novembro de 

1937, quando não os possa alcançar a proteção prevista neste decreto”303 (art. 3º, dispositivo 

“c”).  

Assim os museus estavam contemplados, pois a legislação nacional sobre o patrimônio 

(Decreto-lei nº 25) incluía no âmbito das ações de proteção, de responsabilidade da União: 

“[...] a conservação e a exposição de obras históricas e artísticas

 

de sua propriedade, além do 

Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, tantos outros museus 

nacionais quantos se tornarem necessários, devendo outrossim providênciar no sentido de 

favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com finalidades similares” 304 

(Capítulo V, art. 24, grifo nosso).   

Apesar do artigo explicitar que a conservação e a exposição relacionavam-se às obras 

históricas e artísticas o patrimônio arqueológico estava, de certa forma, contemplado, pois 

conforme afirmava Duarte: “É evidente que, dentre monumentos e documentos de valor 

                                                

 

302 Carta de Nova Delhi, de 05 de novembro de 1956. Recomendação que define os princípios internacionais em 
matéria de pesquisas arqueológicas. Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura. Nova Delhi, 06 nov. de 1956 In: BASTOS, R. L.; TEIXEIRA, A. Normas e 
Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico - Org. Haroldo Gallo, Rossano Lopes Bastos e Marise Campos de 
Souza – São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2005. Resumo realizado por mim com base nos dispositivos da Carta, pp. 69.  
303 Decreto nº 21.935. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – 
Pasta 2- sub-pasta: Decretos, leis, pareceres e portarias.Transcrição do Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 
1952. Altera o decreto 17.468-B, de 31 de julho de 1947, para instituir a Comissão de Pré- História destinada à 
proteção dos sambaquis, grutas e lapas, situados em território estadual. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20 
dez. 1952. pp.1. Resumo realizado por mim com base nesse Decreto estadual. 
304 BRASIL. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 06 dez. 1937. O dispositivo citado encontra-se no 
Capítulo V, disposições gerais, art. 24. Decreto-Lei artigo disponível em URL: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/De10025.htm . Consultado em 28 de agosto de 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/De10025.htm
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histórico se acham incluídos os de valor prehistórico, pois a Prehistória305 é a base da História, 

constituindo a fase histórica da humanidade que não deixou documentos escritos”306.  

Independentemente dos preceitos legislativos, as instituições museológicas sempre 

foram contempladas nas ações culturais de Paulo Duarte. Basta lembrar as atividades 

implementadas pelo Departamento de Cultura em prol do desenvolvimento dos museus, 

inclusive os regionais307. Os organismos preservacionistas foram discutidos de forma mais 

ampla na elaboração do Decreto-Lei nº 25, por Mário de Andrade e Duarte, mas as vastas 

análises e proposições não entraram no texto final da legislação, ocasionando a reduzida 

referência existente no Decreto Nacional, ou como afirmou Miceli: [...] a “generosidade 

etnográfica” da proposta andradina revelou-se descompassada das circunstâncias daquele 

momento, ao passo que a entronização do barroco firmou-se como a pedra de toque da 

política preservacionista” (MICELI, 1987: 44). Mário Chagas complementou a informação: 

Em verdade, a conceituação de bem cultural de Mário de Andrade foi 
rejeitada, a explicitação de Mário de Andrade em relação à origem do 
bem cultural a ser preservado foi mascarada, o seu projeto 
museológico foi postergado. Com estas afirmações, convém 
esclarecer, não pretendemos desvalorizar o decreto-lei nº 25, mas 
apenas destacar o distanciamento existente entre ele e o anteprojeto de 
Mário de Andrade, onde está incluída a proposta de adoção de quatro 
livros de Tombo: arqueológico e etnográfico, histórico, das belas-
artes, e das artes aplicadas e tecnologia industrial, e de quatro museus 
correspondentes ao referidos livros de tombo. (CHAGAS, 1999: 78).   

Portanto, vários aspectos relacionados com essa ótica patrimonial museológica, 

mesmo no que diz respeito ao tombamento dos bens culturais, que previa uma série de 

exigências de inventariação como registro fotográfico, sonoro, reproduções manuscrita, enfim 

vasta documentação que comporia os acervos museológicos não foram contemplados, ou seja, 

além da ausência de registro na legislação, a metodologia não foi desenvolvida pela SPHAN 

(AZEVEDO, 1987). Tal fato escamoteou a importância que estes intelectuais atribuíram aos 

museus.  

Novamente, no Decreto-Lei estadual, os museus não tiveram abordagem explícita, mas 

também foram alvos das ações de Duarte na tentativa de organização do Museu do Homem 

                                                

 

305 Cf. discussão sobre o assunto no capítulo 1 desta dissertação. 
306 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta: Decretos, 
leis, pareceres e portarias. Texto de Paulo Duarte abordando legislação e destruição de sambaqui. 
307 Cf. discussão sobre o assunto no capítulo 1 desta dissertação.  
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Americano e na proposta de reformulação do Museu Paulista. Portanto, mais um tópico da 

Carta de Nova Delhi já integrava o Decreto-lei nº 21.935.  

Alguns esclarecimentos são necessários em relação à eficácia parcial do Decreto-Lei 

nº 25 no que diz respeito ao patrimônio arqueológico. Apesar de incluir as referências 

patrimoniais no âmbito da proteção do patrimônio histórico e artístico308, o Decreto Nacional 

determinou no artigo 17 que: “As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser 

destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de 

multa de cincoenta por cento do dano causado” 309. Essa disposição propugnava que o sítio 

fosse tombado e, portanto, era de interesse para a preservação arqueológica, mas dificultava a 

pesquisa, que acarretava mutilação ou destruição. Por outro lado, apesar do dispositivo do 

Decreto Nacional nº 25310 (art 1º, Capítulo I) permitir pela abrangência das definições, a 

salvaguarda dos sítios sambaquieiros, a legislação protecionista confrontava-se com o Código 

de Minas, implantado posteriormente (1940) e que determinava que as jazidas estavam sob a 

sua jurisdição311  (art.12). Como, erroneamente, não foi destacado o fato da competência 

jurídica incidir sobre as jazidas naturais, os sítios sambaquieiros também ficaram sob a guarda 

do DNPM. Em contrapartida um Decreto-Lei de 1942 312 abordava que a extração de 

espécimes fósseis dependia de autorização do DNPM, mas que independiam destas 

fiscalizações os museus nacionais e estaduais e os estabelecimentos congêneres, devendo 

neste caso somente haver prévia comunicação da pesquisa ao órgão federal. Esta lei pretendia 

atender os vários reclamos de estudiosos do Museu Nacional e vários outros institutos 

científicos e culturais, inclusive internacionais que afirmavam que a destruição de fontes de 

investigação científica não condiziam com o progresso cultural do país. No entanto, essa 

                                                

 

308BRASIL. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 06 dez. 1937. O dispositivo citado encontra-se no 
Capítulo 1, Do patrimônio histórico e artístico nacional, art.1. Disponível em URL: 
http://www.planalto.gov.br//ccivil/Decreto-Lei/Del0025.htm. Consultado em 28 de agosto de 2007. 
309 Ibidem. Capítulo III, Dos efeitos do Tombamento,  art. 17.  
310 Ibidem. Capítulo I, Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, art. 1º : “Art. 1º Constitue o patrimônio 
histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.  
311 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição: BRASIL. Decreto-Lei nº 1985 , de 29 de janeiro de 1940. 
Código de Minas. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 30 jan.1940 – retificado em 03 fev. 1940. art.12. 
312 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição: BRASIL. Decreto-Lei nº 4146, de 07 de março de 1942. 
[Depósitos fossilíferos]. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 08  mar. 1942. art. 1º, § único.  

http://www.planalto.gov.br//ccivil/Decreto-Lei/Del0025.htm
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legislação mostrou-se ineficaz porque o DNPM concedia indiscriminadamente as 

concessões313. 

 Em todas estas legislações também se misturavam instâncias de jurisdição, no caso do 

Decreto-Lei nº 25 havia a possibilidade de transferência dos bens tombados de uma entidade 

para outra, mesmo sendo eles pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios, enquanto 

que no Código de Minas e no Decreto-Lei de 1942 a autorização dependia de instância 

federal.   

Assim, havia conflito entre jurisdição e ambigüidade nas definições que englobavam o 

mesmo objeto de proteção e/ou exploração. As abordagens diferenciadas dificultavam as 

medidas de preservação. O próprio decreto de constituição da Comissão de Pré-História usou 

a lacuna do Decreto-Lei de 1942 para não necessitar de autorização prévia para pesquisa314, 

no entanto, o mesmo Decreto estadual 21.935 que tentava impedir a exploração dos 

concessionários confrontava-se com a lei nacional impedindo a ação preservacionista, pois os 

exploradores usavam da brecha da legislação na justificativa de que o estabelecimento das 

condições de concessão era de competência da União, fato que diminuía o poder da lei 

estadual. O próprio Duarte reconhecia: “O Garcez compreendeu bem o problema: fez uma lei 

provisória, por que o assunto é de competência federal [...]”315. Conclusão, o único decreto 

que poderia legislar sobre a proteção dos sambaquis em âmbito nacional (Decreto-Lei nº 25) 

tinha validade limitada devido à implantação do Código de Minas316. No entanto, neste 

                                                

 

313 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – A preservação dos monumentos arqueológicos e pré-historicos. O Estado de São 
Paulo, São Paulo, 02/03/1958. 
314 No dispositivo “c” do artigo 3º do Decreto-Lei nº 21.935, institui-se que a Comissão deve: “explorar os 
depósitos fossilíferos, nos termos do parágrafo único do artigo 1º do Decreto-lei 4.146, de 7 de março de 1942, 
fazendo a devida comunicação ao Departamento Nacional de Produção Mineral e impedir as explorações que 
não tenham a autorização do mesmo Departamento, solicitando o auxílio das autoridades locais, se necessário 
para o cumprimento dessas atribuições”.  MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de 
organização) - Pasta 2 – sub-pasta: Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição: BRASIL. Decreto-Lei nº 
1985 , de 29 de janeiro de 1940. Código de Minas. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 30 jan.1940 – 
retificado em 03 fev. 1940. (art. 3º, dispositivo “c”). 
315 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Instituto de Pré-História. Carta de Paulo Duar te a Herbert. Sem data. 
316 Nenhum documento isolado possibilitou estas análises, mas sim o conjunto de documentos sobre legislação.A 
documentação do Instituto de Pré-História apresentou alguns indícios destas questões, mais enfaticamente os 
documentos encontrados em: MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) -
Pasta 3 – sub-pasta: Comissão de Pré-História – A preservação dos monumentos arqueológicos e pré-historicos. 
O Estado de São Paulo, São Paulo, 02/03/1958 e MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em 
fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: Comissão de Pré-História – Instituto de Pré-História. Carta de Paulo 
Duarte a Herbert. Sem data. A publicação da mesa-redonda: Patrimônio Arqueológico. In: Revista do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, SPHAN/Pró-Memória, 1987, nº 22. pp. 193-205, bem como MENESES,  Ulpiano 
T. B. de. Para uma política Arqueológica do SPHAN. IN: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
SPHAN/Pró-Memória, 1987, nº 22. pp. 206-209 também contribuíram para as análises aqui desenvolvidas.  
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mesmo Código havia um dispositivo que poderia impedir a destruição do sítio arqueológico 

em regime de urgência, o qual determinava que: “A autorização será recusada se a lavra fôr 

considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesse que superem a utilidade da 

exploração industrial, a juízo do Governo”317 (art.36). Apesar deste dispositivo, parece que os 

interesses econômicos evitavam o uso deste artigo. Então, a atuação da Comissão de Pré-

História dependia da habilidade em mover-se neste emaranhado legislativo, cujo êxito fôra 

alcançado devido à formação de Duarte como advogado e o auxílio do assistente jurídico da 

Comissão, bem como o conhecimento científico do arqueólogo que possibilitava suscitar 

questões específicas do arcabouço teórico da disciplina, por exemplo, a compreensão de que 

os sambaquis eram jazidas artificiais e não naturais, e portanto, não caberiam naquele tipo de 

definição do Código de Minas. E por este motivo, Duarte alertava para a ineficácia da 

legislação existente. Tanto a que abordava o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, bem 

como a que regulava a proteção dos depósitos fossilíferos, concluindo: “ [...] não podem de 

forma alguma, satisfazer aos reclamos de uma ação ampla, coordenada e eficaz e que deve 

versar simultaneamente, sobre os dois termos capitais do problema: a proteção das jazidas e a 

regulamentação das escavações arqueológicas e pré-históricas” 318 , ou seja, para as duas 

funções precípuas da Comissão: a preservação e a pesquisa.   

Quanto ao “Regime das pesquisas e colaboração internacional” estabelecido na Carta 

de Nova Delhi não há nenhum paralelo na legislação estadual, mas é importante focar alguns 

dispositivos que são interessantes para a identificação das mentalidades de Paul Rivet e o seu 

grupo na composição dos parâmetros internacionais para a pesquisa arqueológica. O texto 

sobre colaboração internacional considerou que era dever dos Estados Membros: “[...] 

estimular as pesquisas executadas, seja por missões mistas

 

compostas por equipes científicas 

de seu próprio país e por arqueólogos que representem instituições estrangeiras, seja por 

missões internacionais” 319 . Também abordou a necessidade do representante do Estado 

conceder um arqueólogo capaz para ajudar a missão e colaborar com ela320 (grifos nosso).  

                                                

 

317 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição: BRASIL. Decreto-Lei nº 1985, de 29 de janeiro de 1940. 
Código de Minas. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 30 jan.1940 – retificado em 03 fev. 1940. art.36. 
318 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – A preservação dos monumentos arqueológicos e pré-historicos. O Estado de São 
Paulo, SãoPaulo, 02/03/1958. 
319 Carta de Nova Delhi, de 05 de novembro de 1956. Recomendação que define os princípios internacionais em 
matéria de pesquisas arqueológicas. Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura. Nova Delhi, 06 nov. de 1956 In: BASTOS, R. L.; TEIXEIRA, A. Normas e 
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Parece significativo que as disposições da Carta de Nova Delhi tenham encontrado 

tantos paralelos com o Decreto-Lei nº 21.935, que constituiu a Comissão de Pré-História 

quatro anos antes do Documento Internacional. O fato de Paul Rivet participar como delegado 

da França na Assembléia Geral da Unesco em Nova Delhi apresentou-se como um forte 

indício da sua influência no que tange à contemplação de algumas especificidades locais na 

Carta. Muito provavelmente, a Assembléia e o Documento de Nova Delhi, refletiram a 

mentalidade e a experiência do americanista, compartilhada com o seu grupo intelectual e 

científico, e a cooperação com Paulo Duarte em um contexto que proporcionou a diversidade 

e especificidade de algumas asserções presentes na Carta. É necessário lembrar que além do 

empenho de Rivet junto ao governo Garcez para a instituição da Comissão de Pré-História, a 

cooperação do cientista francês foi fundamental para a realização do XXXI Congresso 

Internacional dos Americanistas. Neste Encontro realizou-se visita ao sambaqui Maratuá e 

foram apresentadas as pesquisas desenvolvidas por Joseph Emperaire, arqueólogo indicado 

pelo próprio Paul Rivet. Portanto, o americanista acompanhou detalhadamente os problemas 

enfrentados pela Comissão e estas questões também foram observadas na Carta de Nova 

Delhi, pois, nem mesmo a legislação francesa de 1941321 apresentava alguns elementos que 

apareceram na Carta. As incursões de Paul Rivet pela América Latina também contribuíram 

para o conhecimento das diversidades contextuais.  

Desta forma, é possível em linhas gerais estabelecer três tópicos principais na 

disposição da Carta: 

O primeiro relacionado diretamente à mentalidade de Paul Rivet, compartilhada com o 

seu grupo científico e intelectual, refletidas em asserções da Carta que visavam - desenvolver 

a ciência e as relações internacionais, a compreensão mútua entre os povos e a cooperação 

                                                                                                                                                        

 

Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico - Org. Haroldo Gallo, Rossano Lopes Bastos e Marise Campos de 
Souza – São Paulo: 9ª SR/IPHAN. pp.71. 
320 Ibidem. pp.71. A carta também apresentou uma grande quantidade de aspectos relacionados à cooperação 
internacional que não cabem no âmbito desta dissertação, mas para conferi-los consultar a obra referenciada. 
321 Um documento de 27/09/1941 que abordou a Regulamentação das escavações arqueológicas na França foi 
encontrado entre a documentação de Duarte com grifos no que tange ao dispositivo de punição em caso de não 
cumprimento das deliberações (art. 21). Somente este artigo interessou para Duarte, pois as outras determinações 
do documento francês apresentaram um contexto relacionado às questões nacionais da França e não serviram 
como paradigma para o caso brasileiro. Em relação a este documento vale lembrar que foi expedido no momento 
em que o General Pétain estava no governo francês, quando da ocupação alemã e, portanto, não havia nenhuma 
influência de Paul Rivet. Desta forma, a legislação estadual paulista não foi induzida pela legislação francesa e 
muito provavelmente não foi nela que Paul Rivet se pautou para a Assembléia de Nova Delhi. A respeito desta 
abordagem. Cf. Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Concessões, Pareceres, Criação da Comissão 
de Pré- Histó ria, Criação do Instituto e Sambaquis -  Pasta 273 – Extrait du numéro du 15 Octobre 1941. Journal 
Officiel de L´État Français. Réglementation des fouilles archéologiques, Paris, 15/10/1941.  
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entre as nações com vistas à finalidade de missão social, compreender a história do Homem 

através do conhecimento das civilizações e desenvolver a colaboração internacional nas 

pesquisas322.    

O segundo fez referências às disposições mais generalizadas encontradas no conjunto 

das legislações de vários países, principalmente europeus, não só normatizando o 

gerenciamento do patrimônio arqueológico, mas a diversidade do patrimônio histórico e 

artístico. Tais dispositivos apresentaram-se na forma de: penalidades contra a destruição, 

órgãos de inspeção, desapropriação por utilidade pública, restrição de direito à propriedade, 

proteção de bens móveis e imóveis, sítios pitorescos, belezas naturais e paisagens 323 

(DUARTE, 1938).   

O último tópico abordou algumas especificidades, com as quais, as experiências 

brasileiras juntamente com outras práticas de Rivet puderam contribuir. Dentre elas a 

orientação de que: a exploração e a pesquisa arqueológica deve submeter-se ao controle e 

prévia autorização da autoridade competente, bem como, a determinação da obrigatoriedade 

de declaração de vestígios arqueológicos. Estas normas relacionaram-se com os casos 

brasileiros de destruição dos sítios arqueológicos e a atuação de amadores e colecionadores na 

coleta de material ou os próprios concessionários na destruição dos mesmos. Também se 

dispôs no Documento Internacional a necessidade de precisar o regime jurídico do subsolo 

arqueológico, item refletido pelo caso brasileiro tendo em vista a profusão de legislação e 

enganos em alguns dispositivos legislativos. A Carta também atentou para a promoção de 

ensino de técnicas de escavação arqueológicas promovidas conjuntamente com institutos de 

pesquisa e universidades. Neste caso, além de seguir um modelo francês implantado por Paul 

Rivet no Museu do Homem, que evidenciava a participação interdisciplinar nas pesquisas, o 

dispositivo baseava-se na experiência brasileira de necessidade de profissionais 

especializados. 

                                                

 

322 Cf. dispositivos na Carta de Nova Delhi In: BASTOS, R. L.; TEIXEIRA, A. Normas e Gerenciamento do 
Patrimônio Arqueológico. Gallo et al (orgs). São Paulo: 9ª SR/IPHAN. p.65-76.  
323 Paulo Duarte no livro Contra o Vandalismo e o Extermínio abordou diversas legislações pertencentes à 
diferentes países que focaram tais questões. O estudo cronológico de Duarte que aparece nesta obra (DUARTE, 
1938: 116-119) foi realizado para a discussão sobre a criação da lei de proteção do patrimônio histórico e 
artístico de São Paulo e provavelmente a lei nacional, já que Paulo Duarte fez constar em Curriculum Vitae nos 
anos 1936-1937 a atividade de “redator com Mário de Andrade, da Lei de Proteção do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Brasil”. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – 
Pasta 4- sub-pasta: Processos Paulo Duarte – contagem de Serviço Público. Curriculum Vitae de Paulo Duarte. 
Carimbo do processo com a data de 1964.  
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 Previa-se também na Carta a criação de documentação central com mapas para 

identificação dos monumentos móveis ou imóveis, publicações científicas, manutenção das 

escavações e monumentos e blocos testemunhos intactos. Tais asserções encontram parâmetro 

em algumas ações de Paul Rivet como publicação e implementação de pesquisa científica e 

principalmente, nas necessidades brasileiras de conhecimento de região ampla onde estavam 

dispostos os sambaquis. Em relação a este caso a Comissão de Pré-História contatou o 

Diretório Regional de Geografia comunicando o empenho do órgão na preservação dos 

sambaquis paulistas e a utilidade dos mapas dos municípios de Cananéia e Iguape. “Para essas 

viagens de inspecção, e para fins de estudo sôbre a existência e localização de outros 

sambaquis, faz-se sentir agudamente a necessidade de um mapa dos municípios onde são 

essas jazidas encontradas”324. A disposição sobre publicações científicas encontrava respaldo 

na experiência brasileira, principalmente, pela quase ausência de mecanismos de difusão 

científica nessa área de conhecimento possibilitando o intercâmbio das experiências de 

estudiosos das diversas regiões do país. No que tange à questão da manutenção das 

escavações, o exemplo brasileiro foi característico, pois a dificuldade de verba para o 

desenvolvimento das pesquisas implicou na ênfase preservacionista que assinalou a Comissão 

paulista. A disposição sobre os blocos testemunhos, necessários em qualquer pesquisa 

arqueológica, eram fundamentais na experiência brasileira, pois, a ausência de condição 

técnico-científica e econômica expressa pela falta de profissionais capacitados, aparelhamento 

adequado e verba inviabilizavam as condições da pesquisa científica. Por fim, a 

recomendação de museus de caráter educativo contemplando coleções centrais, regionais e 

locais encontraram nas necessidades brasileiras, modelos teóricos museológicos 

desenvolvidos por Mário de Andrade e Paulo Duarte, com metodologia que propugnava e 

atendia os ideais de popularização científica com a finalidade de compreensão mútua, 

conhecimento das civilizações, instrução, cidadania, desenvolvimento das identidades e do 

sentimento de pertença. As coleções centrais, regionais e locais preencheriam o requisito de 

abarcar a diversidade nacional. Ainda neste dispositivo, as experiências de Paul Rivet no 

Museu do Homem demonstravam o êxito das instituições museológicas para a mediação e 

desenvolvimento da implementação de processos preservacionistas que contemplavam a 

                                                

 

324 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado - Comissão de Pré-História. Carta Jayme Alípio de Barros (Encarregado do Serviço de 
Expediente) pa ra o Secretário do Diretório Regional de Geografia em 30/12/1953.  
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responsabilidade social da ciência arqueológica. O próprio depoimento de Rivet, apesar de 

critico, demonstrou que a discussão museológica ocorreu na Assembléia Geral de 1956: 

E, no entanto foi em Nova Delhi, por ocasião de uma conferência da 
UNESCO, que me foi dado ouvir um secretário de estado francês, 
apanhado no turbilhão da demagogia anticolonialista, proclamar que, 
de volta a Paris, mandaria abrir um museu destinado a revelar ao 
nosso povo os tesouros da cultura da Ásia. Como se não tivéssemos 
um museu Guimet e um Museu Cernuschi, como se não tivéssemos o 
Museu do Homem, como se não tivéssemos tido centenas de 
pesquisadores que contribuíram para revelar a êsses mesmos povos as 
origens e as tradições de que êles hoje se orgulham. E como se não 
existissem na Índia museus em condições de mostrar a imensa 
contribuição da cultura ocidental [...]325 (Duarte, 1960: 164).  

Além dos museus, discutiu-se a necessidade de arqueólogo capaz para a ajudar a 

missão (mista ou internacional), esta asserção encontrava em Paulo Duarte o modelo eficaz 

para o desenvolvimento dos estudos científicos arqueológicos, pois possuía conhecimentos 

científicos, jurídicos e políticos necessários à organização das missões científicas 

arqueológicas. 

Portanto, a cooperação entre estes cientistas no desenvolvimento de mecanismos de 

pesquisa e preservação foi importante não somente para o desenvolvimento da Arqueologia 

em São Paulo, mas, inclusive, para o estabelecimento de parâmetros para a arqueologia 

internacional, no que concerne às especificidades locais, justificando a esperança de Paul 

Rivet de que o Brasil servisse de paradigma para a América Latina e pelo visto, o modelo não 

serviu somente a este continente.   

Além de todas estas questões, o Decreto-Lei nº 21.935 também visava a alteração do 

decreto 17.468-B de 31 de julho de 1947, o qual Duarte responsabilizou pelo fracasso da 

primeira Missão Franco-Brasileira 326 à medida que permitiu a exploração comercial dos 

sambaquis e segundo o cientista destituiu a Comissão formada pelo Museu do Homem e pela 

Faculdade de Filosofia, patrocinada pelo jornal “O Estado de São Paulo”. Conforme opinião 

de Duarte, por prevenções políticas, ocorreu a destituição dessa Comissão do Museu do 

                                                

 

325 Entrevista concedida por Paul Rivet a Gilles Martinet do jornal “France Observateur” em março de 1958, um 
pouco antes da sua morte e reproduzida em (DUARTE, 1960: 164-165). 
326 Projeto de pesquisa científico-arqueológico organizado pelo Museu do Homem e pelo Instituto Francês de 
Altos Estudos Brasileiros cuja abordagem encontra-se no capítulo 3 desta dissertação. 
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Homem e nomeou-se outra que nada fazia 327 . Duarte afirmava que este fato além da 

politicagem também ocorrera por interesses econômicos.  

Esta situação levou o arqueólogo a redigir com o deputado federal Plínio Barreto, em 

setembro de 1947, um projeto de lei federal destinado à proteção das jazidas paleontológicas. 

O deputado federal Aureliano Leite relatou o projeto no mesmo ano, mas, para o intelectual, 

os interesses comerciais suplantaram a proposta. Duarte narrou o caso de “Um chefe político 

da situação, de Cananéia chegou a dizer-nos, um dia, naquela cidade, que era inútil qualquer 

esforço, pois o Govêrno de S. Paulo faria abortar a tentativa” (DUARTE, 1970: 350). E o 

projeto ficou parado na Câmara dos Deputados. Assim, a destruição dos sambaquis ocorria 

em várias regiões, motivadas por demandas diversas que englobavam desde as necessidades 

de pavimentação (Fig. 16), até os interesses econômicos: “[...] as estradas não asfaltadas, 

pavimentadas com as suas conchas, drenam facilmente as águas e consolidam os leitos. No 

Paraná e Santa Catarina construíram estradas inteiras com material dessas jazidas. As ruas de 

Cananéia eram, até há alguns anos, pavimentadas com restos de sambaquis [...]” (DUARTE, 

1968: 20).  

                         

 

                                                                        
Figura 16 – Ruas em Cananéia com pavimentação de conchas de sambaquis.  

Em outro exemplo, Duarte narrou um mercado para a venda dos sítios sambaquieiros 

onde ocorriam exigências em relação ao produto:  

Um sambaqui composto de grande quantidade de berbigão, por 
exemplo, não tem o mesmo valor representado por outro composto de 

                                                

 

327 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de nova organização) – Pasta 2- sub-pasta: 
Decretos, leis e pareceres. Justificação artigo por artigo. Sem data, pp.1.  
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ostras ‘puras’. A farinha fabricada com carapaças de berbigão não é 
muito apreciada por ser um tanto salgada e não poder ser dada 
discricionariamente à criação doméstica. Já a obtida de ostras é 
preferida, por ser doce e poder ser dada sem qualquer restrição, às 
aves. O comprador japonês, por exemplo, tomou por hábito fazer uma 
espécie de prova gustativa do material trincando-o entre os dentes, 
antes de entrar em negociações. 
Dada a grande procura de farinha de ostras, tanto em Santos como em 
São Paulo, sobretudo no interior dêste, os produtores da região fazem 
previsões otimistas a respeito dos fornecimentos. Informaram-nos que 
esperam poder dispor mensalmente, de 700 a 4000 toneladas de 
matéria-prima, sendo 500 de material britado! (DUARTE, 1951c: 209-
210).     

Esta narrativa apresentou a dimensão conflituosa entre os interesses econômicos e 

culturais relacionados à preservação dos sambaquis. Além da importância científica, Duarte 

tentava apelar para argumentos morais com o intuito de findar a exploração: 

Os sambaquis são também cemitérios de épocas longínquas. Estão 
cheios de esqueletos e ossadas humanas, que aparecem no material daí 
originário. Essa falta de respeito por si só não justificaria uma ação 
enérgica contra os energúmenos ganhadores de dinheiro? Que se diria 
amanhã de quem pretendesse explorar um velho cemitério com o fito 
de explorar cálcio oriundo de restos humanos? É exatamente o que 
estão fazendo os demolidores dos sambaquis brasileiros (DUARTE, 
1951c: 210).   

As justificativas de Duarte compreendiam uma gama diversificada de argumentos que 

tentavam convencer um vasto público a respeito da importância do patrimônio arqueológico. 

O cientista necessitava aproximar da sua causa o poder estatal e com esta finalidade utilizava 

o discurso da missão social e a dimensão internacional dos sítios para os diversos povos, 

servindo-se da cooperação do cientista francês. Também procurava agregar pesquisadores e 

estudantes a sua causa abordando a relevância do tema sobre as Origens do Homem e por fim, 

para o público mais generalizado, estabeleceu a proximidade entre passado-presente incitando 

o reconhecimento de continuidade entre as populações desaparecidas e a da atualidade, 

empregando a tática de despertar um sentimento de oposição aos concessionários. As ações de 

Duarte, portanto, consistiam primeiramente, em apresentar a desconhecida Pré-História 

brasileira para um público diversificado, ou seja, no primeiro momento, torná-la pública na 

perspectiva de transformar a realidade de destruição dos sítios arqueológicos. E com este 

espírito Duarte comunicou a aprovação do Decreto estadual e a criação da Comissão de Pré-

História para Paul Rivet: 
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Fique tranqüilo a respeito dos sambaquis. O governador transformou 
em lei projeto que lhe apresentei quando do almoço em que também 
esteve presente. Ele não mudou uma letra, os membros da comissão 
são exatamente os mesmos, e o presidente sou eu. Vamos começar 
logo a trabalhar. Estou de pleno acordo: é preciso fazer uma pesquisa 
metódica para o Congresso de 1954. Assim que a verba estiver pronta 
escrever-lhe-ei. 
Estou me batendo agora pela criação do Instituto do Homem 
Americano, que compreenderá primeiro os seguintes departamentos: 
Pré-história, Geologia, Paleontologia, Fotografia e Cinema, 
Antropologia, Etnologia, Lingüística. Se um dia êsse belo sonho se 
realizar teremos evidentemente necessidade de um homem como o 
senhor328 (DUARTE, 1960: 80).   

Por essa carta percebe-se a continuidade da parceria entre o cientista francês e 

brasileiro na condução da viabilização dos estudos e da preservação dos sambaquis, bem 

como na continuidade da idéia da constituição de uma instituição responsável pela pesquisa e 

divulgação científica com base em diversas áreas do conhecimento. 

Em 04 de agosto de 1953, na perspectiva de concretização destes projetos, o governo 

de São Paulo, impulsionado por Duarte, instituiu um novo Decreto-Lei (nº 22.550) que 

reservava para pesquisas, de diversos ramos de conhecimento, os sambaquis existentes no 

território paulista. Os estudos ficaram a cargo da Comissão de Pré-História, que poderia 

solicitar a colaboração de institutos universitários e órgãos culturais e científicos com 

interesse em pesquisas de natureza pré-histórica, paleontológica, arqueológica e 

antropológica329.  

                                                

 

328 A referência à necessidade de um homem como Rivet para concretização do sonho do Instituto do Homem 
Americano devia-se, principalmente, ao fato da disponibilização da vinda do cientista francês para o Brasil. 
Finalizado o trabalho na direção do Museu do Homem exigiam a desocupação do local onde morava e o 
americanista pretendia vender sua biblioteca, pois, não teria condições de preservá-la fora daquele espaço. “Caso 
minha biblioteca passasse para São Paulo, eu gostaria de seguí-la, isto é, iria de boa vontade terminar meus dias 
no Brasil como professor, se me quiserem, a fim de organizar o Centro de Etnologia e Lingüística, cujo projeto 
fizemos. Eu assumiria com prazer um contrato de um, dois anos, ou mais, à vontade da Universidade” 
(DUARTE, 1960: 80). Percebe-se que as contingências vividas por estes intelectuais também influenciavam na 
estruturação das instituições. Outro fato que chamou a atenção na abordagem de Rivet foi a necessidade de 
criação de um órgão que não se tinha certeza, naquele momento, do tipo de instituição. O americanista 
denominou um Centro de Etnologia e Lingüística, enquanto Duarte pensava em um Instituto do Homem 
Americano em outros cartas apareceram Instituto de Pré-História e Lingüístic e Instituto de Pré-História 
Americana, que contaria com um departamento de Lingüística. Apesar da diferença de nomenclatura as 
finalidades institucionais eram as mesmas e abrangeriam várias áreas de conhecimento. Cf. carta de Paulo Duarte 
a Paul Rivet em 10/01/1953, carta de Paul Rivet para Paulo Duarte, sem data, recebida pelo último em 
03/01/1953  e carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 31/03/1953. Todas  publicadas em  (DUARTE, 1960: 80). 
329 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição: São Paulo. Decreto-Lei nº 22.550, de 4 de agosto de 1953. 
Reserva para fins de pesquisa os sambaquis existentes no território paulista. Diário Oficial do Estado, São 
Paulo, 05 ago. 1953. Resumo realizado por mim com base nesse Decreto estadual. 
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Essa luta pela pré-história mobilizou estudiosos de outros estados que também 

estabeleceram mecanismos na tentativa de defesa dos sítios arqueológicos da sua região. 

Anterior ao Decreto-Lei estadual que constituía a Comissão de Pré-Historia em São Paulo, 

Loureiro Fernandes conseguiu do governador do Paraná Bento Munhoz da Rocha o Decreto-

Lei nº 1.346330 (29/06/1951) reservando para fins de pesquisa de proto-história, os sambaquis 

existentes no litoral paranaense e o Decreto nº 5.405331 (09/05/1952) determinando que a 

exploração das jazidas existentes no litoral daquele estado seriam requeridas na Divisão do 

Patrimônio, Histórico e Artístico Cultural do Paraná (P.H.A.C.P), mediante concessão 

fornecida pelo DNPM. A divisão paranaense examinaria o valor do sambaqui para as 

pesquisas e se o fosse considerado “pobre” a licença poderia ser concedida sem nenhuma 

outra formalidade, por outro lado, se o sambaqui fosse avaliado como “rico” a demolição 

ficava subordinada à Assistência técnica da Divisão do P.H.A.C.P. O Decreto determinava 

que as custas e a manutenção do técnico devido ao exame dos sambaquis correriam por conta 

do interessado e previa multa como punição na ausência de atendimento as disposições 

legislativas. Estes dois últimos dispositivos, apesar da hipótese de inclusão aventada por 

Duarte, não constavam de legislação estadual paulista. Em relação aos decretos paranaenses 

Duarte comentou: “Antes da lei paulista apareceu uma leizinha paranaense que contorna o 

caso federal e está dando resultados lá”332.  

Apesar de determinar um número de tópicos bem menores que a lei de São Paulo, a 

legislação do estado do Paraná cumpriu o seu papel. No entanto, com os mesmos problemas 

de contradição com as instâncias federais não contou em período posterior com o apoio de 

Bento Munhoz da Rocha. Segundo Duarte, o ex-governador quando ministro da agricultura 

mostrara-se indiferente à defesa dos sambaquis. A constatação do crescimento da destruição 

das denominadas jazidas em outros estados acarretou um novo apelo em 1952 para que o 

projeto de legislação nacional parado na Câmara dos deputados fosse aprovado (DUARTE, 

1970). 

                                                

 

330 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição: Curitiba.Decreto-Lei nº 1.346, de 29 de maio de 1951. 
Reserva para fins de pesquisa os sambaquis existentes no litoral paranaenese. Diário Oficial do Estado do 
Paraná, Curitiba, 30 de jun. 1951.  
331 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição:Curitiba.Decreto-Lei nº 5.405, de 09 de maio de 1952. Dispõe 
sobre legislação e licença para exploração das jazidas calcáreas. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, 
10 de mai. 1952.  
332 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Instituto de Pré-História. Carta de Paulo Duarte a Herbert. Sem data. 
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A solicitação consistia no convencimento da importância internacional do patrimônio 

arqueológico brasileiro. Noticiava-se no documento que o próximo congresso dos 

americanistas realizar-se-ia em São Paulo e que os países adiantados disputavam a sede do 

evento, que graças à influência e apoio de Paul Rivet aconteceria no Brasil. Assim, 

interessava “[...] em 1954, apresentar os primeiros resultados científicos de uma investigação 

que, além do mais, mostraria o índice elevado de nossa cultura, através do esforço abnegado 

de especialistas brasileiros”333.  

Dois anos antes do XXXI Congresso Internacional dos Americanistas, Paul Rivet e 

Paulo Duarte organizavam os preparativos do evento. O americanista comunicava ao 

brasileiro que cuidaria do projeto do Instituto de Pré-História e Lingüística e questionava 

sobre a quantidade de verba necessária para a implementação de um ano de pesquisa em 

sambaqui brasileiro. Rivet abordou a possibilidade de enviar um pesquisador e conseguir 

verba do governo francês para a realização do intento de formar uma segunda Missão Franco-

Brasileira334 (DUARTE, 1960: 79).  

Em agosto de 1953 Rivet comunicava o êxito na obtenção de verbas, pela Comissão 

de Escavações das Relações Culturais da França, para as pesquisas de sambaquis brasileiros e 

reiterava seus esforços na tentativa de conseguir recursos para a fundação do Instituto de Pré-

História, pois considerava que a “[...] ocasião é magnífica para a França firmar-se de novo, 

graças a você. Não aproveitá-la seria loucura. Fique certo de que não a perderei de vista [...]” 

(DUARTE, 1960: 87-88).   

A partir destas afirmações verifica-se que o americanista conjugava interesses 

científicos e políticos em relação ao Brasil, bem como em outros países da América Latina335. 

Além das implicações científicas, Rivet tinha a missão delegada pelo governo francês de 

realizar propaganda em prol da França e a afirmação do americanista evidenciou esse 

objetivo. Por este motivo, seduzia-lhe mais a fundação do Instituto de Pré-História no país, 

unindo estes dois interesses (científico e político), do que o emprego de esforços para a 

manutenção do Instituto Francês de Altos Estudos Brasileiros. Um Instituto de Pré-História no 

Brasil teria maior visibilidade no processo de reabilitação da França do que permitiria um 

Instituto de Altos Estudos Brasileiros em seu país. O objetivo inicial da fundação do Instituto 

                                                

 

333 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias. Cópia de documento enviado à Câmara Federal com características de 
abaixo-assinado.Sem data e sem assinaturas. 
334 Carta de Paul Rivet a Paulo Duarte em 29/12/1952 publicada em (DUARTE, 1960: 79). 
335 Cf. discussão desenvolvida no Capítulo 3 desta dissertação. 
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Brasileiro em 1945 perdera sentido em face dos novos objetivos políticos de propaganda 

francesa devido ao caso argelino.  

Concomitantemente à tentativa de conseguir verba para o XXXI Congresso 

Internacional dos Americanistas, Duarte negociava com a colônia francesa em São Paulo 

recursos para a fundação do Instituto de Pré-História e já pensava no estabelecimento de 

Cadeiras de Pré-História e Antropologia com professores franceses. No entanto, a falta de 

colaboração levou Duarte a afirmar que: 

Não importa, com ou sem a ajuda francesa e mesmo, se isso 
acontecesse, contra a própria França, continuarei a defender os 
interêsses da sua cultura no Brasil, porque, na minha opinião, o Brasil 
tem necessidade do espírito francês. E, nesse sentido, estou em 
contato com o governador de S. Paulo para a organização do Instituto 
do Homem Americano aqui. (DUARTE, 1960: 89).   

Neste período Rivet comunicava que estava confirmada a vinda da pesquisadora 

Henriette Alimen para os estudos científicos em sambaquis brasileiros, posteriormente foi 

enviado Joseph Emperaire e Duarte afirmou que não sabia o motivo da mudança dos 

profissionais. Em relação ao apoio incondicional de Duarte a França, apesar de não concordar 

com a posição do país em relação à Argélia, o brasileiro fez referencia ao apoio cultural. Ele 

acreditava que os povos jovens necessitam do “espírito francês”. No caso do americanista, o 

mesmo abordou a sua missão política determinada pela França “[...] aceitei, a pedido de Guy 

Mollet e Cristian Pineau, a tarefa de advogar, em tôdas as repúblicas sul-americanas e depois 

nos corredores da ONU, a causa do gôverno francês”336 (DUARTE, 1960: 164). Apesar disso 

Rivet afirmava que acreditava na promessa de solução do problema pelas autoridades 

francesas e por isso relatou: “Fiz, em nome deles, aos governos sul-americanos, promessas 

que êles jamais tiveram intenção de cumprir – e só percebi tarde demais”337 (DUARTE, 1960: 

164).  

Apesar de ambígua, a posição de Rivet não era só política e nem somente científica, 

até porque entendia que a ciência teria como missão a transformação da sociedade, portanto, 

era explícita a dimensão política no seu  pensamento científico. Contudo, quando o 

americanista afirmou que a fundação do Instituto de Pré-História era uma ocasião magnífica 

para que a França se firmasse novamente, não me parece apenas uma preocupação científica. 

                                                

 

336 Entrevista concedida por Paul Rivet a Gilles Martinet do jornal “France Observateur” em março de 1958, um 
pouco antes da sua morte e reproduzida em (DUARTE, 1960: 164-165). 
337 Ibidem. 
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Também é preciso lembrar que a parceria cultural entre Paul Rivet e o Brasil aconteceu na 

década de 30 e os propósitos científicos não se perderam, posteriormente. No entanto, nesse 

momento de transição entre a ênfase na proposta científica e a oficialização do projeto 

político, optou pela justaposição de interesses que conduziram Rivet na abordagem do 

governo francês para o financiamento de pesquisas arqueológicas brasileiras em 1954. Este 

posicionamento não traía o ideal do americanista de transformação social, pois, propugnava a 

harmonia e cooperação entre os povos e não a crítica ou dissensões por preconceitos ou 

prerrogativas de desprezo cultural para nenhum dos lados do conflito.  

De qualquer forma, o fato se concretizou na ajuda financeira francesa para o 

Congresso Internacional. Em carta enviada ao Paulo Duarte, Rivet comunicou a prática do 

profissional escolhido para a tarefa de examinar cientificamente um sambaqui paulista [...] 

[Joseph Emperaire] estudou as populações do extremo sul da América e possui uma 

experiência tôda especial de pesquisas em sambaquis” 338 (DUARTE, 1960: 93). O 

americanista também abordou o conhecimento das dificuldades financeiras enfrentadas pela 

Comissão do IV Centenário e concluiu: “Desculpe-me pedir me esclareça sôbre essa situação 

que  [Paulo] Carneiro me definiu como bastante séria. Ficaria desolado se vocês renunciassem 

ao Congresso dos Americanistas, cuja importância é capital para o Brasil e para a França”339 

(DUARTE, 1960: 93, grifo nosso).   

A idéia de sediar o XXXI Congresso Internacional dos Americanistas ocorreu no 

âmbito das comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo e Duarte era responsável 

por três eventos: o Congresso Internacional de Escritores, os Encontros Intelectuais da Unesco 

e o Congresso Internacional dos Americanistas (BALDUS, 1955; HAYASHI, 2001). Apesar 

das dificuldades da Comissão organizadora do evento340 os projetos coordenados por Duarte 

não sofreram alteração.   

Antes do Congresso, Emperaire realizava a pesquisa no sambaqui de Maratuá (Fig. 17) 

e Duarte abordava o plano de prorrogar no Brasil a estadia do arqueólogo até o primeiro 

impulso do Instituto de Pré-História, que seria segundo Duarte, o núcleo do futuro Instituto do 

Homem Americano, “[...] criado a imagem e semelhança do ‘Musee de l´Homme’ (o de Rivet 

e não o de Vallois)” 341 (Duarte, 1960: 96). Também com o fito de desenvolver as atividades 

                                                

 

338 Carta de Paul Rivet a Paulo Duarte em 23/03/1954 publicada em (DUARTE, 1960: 93). 
339 Ibidem. 
340 Para maiores detalhes sobre as dissensões existentes na Comissão de Organização do IV Centenário e da 
posição de Duarte nesses eventos cf. (HAYASHI, 2001: 111-118). 
341 Carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 29/06/1954 publicada em (DUARTE, 1960: 96). 
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de campo, a Comissão de Pré-História organizou equipes de trabalho com a colaboração da 

Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (cadeiras de Etnologia, Antropologia, 

Geologia e Paleontologia), o Museu do Ipiranga e a Escola de Sociologia e Política e destes 

institutos foram selecionados alunos e professores interessados em participarem das 

pesquisas342.  

 

Figura 17 – J. Emperaire, Paulo Duarte e Paul Rivet no Sambaqui de Maratuá – 1954 
       Arquivo Paulo Duarte.          

Em apresentação intitulada “Informations preliminaires sur les sambaquis du littoral 

de S. Paulo” no XXXI Congresso Internacional dos Americanistas foram comunicadas partes 

dos estudos desenvolvidos e coordenados por Joseph Emperaire, o qual somado ao discurso 

de Herbert Baldus proferido na solenidade de abertura configurava o impulso que São Paulo 

recebia no campo das pesquisas arqueológicas. O apoio de Paul Rivet foi essencial para que a 

                                                

 

342 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Relatório de atividades da Comissão de Pré-História 
encaminhado ao Governador do Estado de São Paulo em 1954, referente às atividades de 1953.  
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cidade se transformasse em anfitriã do evento. Herbert Baldus (presidente da Comissão 

Organizadora) ressaltou a importância de Paulo Duarte e Jairo Ramos na obtenção de verbas 

particulares e governamentais para a realização do Congresso Internacional:  

O fato de estarmos aqui reunidos para realizar em São Paulo o XXXI 
Congresso Internacional de Americanistas não significa, apenas, que 
esta cidade, por ocasião das comemorações do IV Centenário de sua 
fundação possa se dar ao luxo de convidar tantos e tão eminentes 
cientistas de numerosos países do Velho e do Novo Mundo. É antes 
demais nada a confirmação de que São Paulo se tornou um centro de 
estudos do homem americano. (...) não estamos certos de que o nosso 
convite fôsse aceito. A aceitação devemos, principalmente, à 
intervenção do Sr. Prof. Paul Rivet, representante da França (...). (...) 
tivemos, na Consultoria Técnica de Congressos da Comissão do IV 
Centenário, dois companheiros que defenderam intransigentemente a 
nossa verba, tornando-se, assim, credores da gratidão dos 
americanistas: são eles o Sr. Prof. Jairo Ramos e o Sr. Dr. Paulo 
Duarte.” (Baldus, 1955: xliv, xlv, xlvi).  

O mesmo orador evidenciou os objetivos do XXXI Congresso Internacional dos 

Americanistas que transcendiam ao “[...]estudo histórico e científico das duas Américas e seus 

habitantes, mas também [focavam] o combate incessante a qualquer ideologia que procure 

falsear ou suprimir os conhecimentos antropológicos a fim de justificar discriminações raciais 

e preconceitos etnocêntricos” (BALDUS, 1955: xlvii). 

O XXXI Congresso Internacional dos Americanistas proporcionou a divulgação das 

pesquisas arqueológicas, a troca de informações entre os estudiosos de estudos pré-históricos 

e áreas afins e permitiu a discussão de métodos, questões preservacionistas e proposição de 

hipóteses de trabalho decorrentes do desenvolvimento dos estudos científicos realizados343.  

Ao final das discussões, as moções IV e V relacionadas com a Pré-História dispuseram 

sobre: a importância do valor científico das jazidas, a necessidade de acabar com a destruição 

das mesmas, a urgência de legislação de âmbito nacional, agregando uma lei especial que 

assegure a proteção e outra geral com o estabelecimento das exigências mínimas para as 

escavações arqueológicas e pré-históricas. E mediante a necessidade de desenvolver os 

estudos adequadamente no Brasil e nos países americanos interessados, com pesquisadores 

preparados adequadamente, solicitava a criação da cadeira de Arqueologia e Pré-História 

junto às Faculdades de Filosofia das Universidades brasileiras (BALDUS, 1955: lxxiii). 

                                                

 

343 Cf. discussões, apresentações de pesquisa, encaminhamento das seções em (BALDUS, 1955). 
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Portanto, como no Decreto-Lei estadual de constituição da Comissão de Pré-História, 

as moções centraram-se na necessidade de formação especializada e de legislação adequada 

coibindo a destruição por interesses econômicos ou o amadorismo e o simples colecionismo. 

Elementos também contemplados, posteriormente, na Carta de Nova Delhi.  

Além das possibilidades dos conhecimentos científicos, o Congresso Internacional dos 

Americanistas permitiu a divulgação do trabalho da Comissão de Pré-História de São Paulo, 

exercendo junto às autoridades mais uma demonstração da importância do estado paulista 

neste campo de estudos. Desta forma o objetivo de defender e divulgar “[...] um patrimônio de 

que talvez 90 por cento dos nossos homens públicos não têm a mínima idéia [...]”344, pelo 

menos no governo Garcez, fora coroado com êxito devido à dimensão internacional que 

adquiriu. A participação de tantas autoridades científicas de diversas localidades no 

Congresso demonstrou a necessidade de mensurar o grau de importância do evento em um 

estado que destruía os seus sítios arqueológicos, onde inexistia a pesquisa acadêmica no 

campo de estudo e somava-se a este estado de coisas a quase total ausência de condições 

técnicas, de formação profissional, de aparato legislativo adequado para a regulamentação, 

nenhum grande projeto institucional para esse tipo de estudo e desconhecimento público desta 

área, quase que generalizado. Portanto, após dois anos de atividade com a colaboração efetiva 

de Paul Rivet, a transformação da cidade em sede do evento internacional comprovava a 

importância das ações de Duarte para a divulgação dos estudos pré-históricos.   

No entanto, o resultado do Congresso era fruto de uma ação diária de transposição de 

dificuldades de todos os tipos enfrentadas pela Comissão. Desde junho de 1953 os trabalhos 

do órgão foram iniciados com a instalação dos serviços na sede do Instituto Geográfico e 

Geológico, espaço oferecido pelo seu diretor que também integrava a Comissão 345 . Em 

seguida, veiculou-se pelos jornais a necessidade de comparecimento dos concessionários 

                                                

 

344 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta sem denominação. 
Carta de Paulo Duarte ao presidente da República Juscelino Kubitschek em 06/12/1958. 
345 A Comissão de Pré-História era integrada por: Paulo Duarte (eleito presidente), Frei Reginaldo de Sá 
(arqueólogo Dominicano e tesoureiro), Egon Schaden (professor de Antropologia da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo), Herbert Baldus (Diretor do Museu Paulista e professor de sociologia da Escola de 
Sociologia e Política), Waldemar Lefèvre (Diretor do Instituto Geográfico e Geológico do Estado), José Anthero 
Pereira Jr. (arqueólogo), Manuel J. de Albuquerque Lins Neto (assitente jurídico da Comissão e membro da 
Assessoria Técnica do gabinete do governador e encarregado da elaboração de projetos de leis suplementares 
para a consolidação da Comissão. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de 
organização) - Pasta 1 – sub-pasta: Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Relatório de atividades da 
Comissão de Pré-História encaminhado ao Governador do Estado de São Paulo em 1954 referente às atividades 
de 1953. 
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paulistas à sede do organismo para regularização e o tombamento voluntário dos sambaquis 

em conformidade com o Decreto-lei estadual346 .   

Após esta medida a Comissão de Pré-História iniciou as atividades de fiscalização das 

empresas exploradoras e para a otimização dos resultados contatou o Ministério da 

Agricultura e as secretarias estaduais de Segurança Pública, bem como solicitou a cooperação 

das prefeituras municipais da região onde se encontravam os sambaquis. A infinidade de 

ofícios, viagens, esclarecimentos aos ministros e diretores de órgãos estaduais e federais, bem 

como o contato direto com o governador solicitando providências diretas no encaminhamento 

de várias questões burocráticas resultaram em ação coordenada promovendo a cooperação 

entre órgãos federais, estaduais e municipais, os quais até então trabalhavam isoladamente 

impossibilitando qualquer ação em prol da preservação dos sambaquis. Assim, os contatos 

com João Cleophas (Ministro da Agricultura), Avelino Inácio de Oliveira (Diretor do 

Departamento Nacional de Produção Mineral) e Rodrigo de Melo Franco (Diretor do 

Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tinham a finalidade de 

estabelecer a compreensão da dimensão de cada um dos órgãos na responsabilidade de 

preservação dos sambaquis, bem como direcionar de forma cautelosa qualquer decisão destes 

organismos que implicaria na salvaguarda ou destruição dos sítios347.   

Com as prefeituras municipais, responsáveis por regiões que provavelmente possuíam 

sambaquis, o Presidente da Comissão de Pré-História firmou contato solicitando a 

colaboração na tarefa de fiscalização das empresas exploradoras e informações de 

contribuintes dos impostos de indústrias e profissões com o intuito de identificar atividades 

relacionadas com a extração, transporte, moagem e venda de conchas calcáreas. A parceria 

ocorreu com as prefeituras de Santos, Guarujá, São Vicente, Pedro de Toledo, Ilha Bela, 

Itariri, Jacupiranga, Eldorado Paulista, Juquiá, Ubatuba, São Sebastião, Cananéia, Miracatu, 

Iguape, Cubatão, Caraguatatuba, Registro e Itanhaem348. Muitas vezes algumas prefeituras 

não respondiam às solicitações de Paulo Duarte e algumas eram acusadas, pelo Presidente da 

Comissão, de tentar burlar a lei de proteção das jazidas. Para Duarte alguns prefeitos estavam 

                                                

 

346 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Relatório de atividades da Comissão de Pré-História 
encaminhado ao Governador do Estado de São Paulo em 1954, referente às atividades de 1953. 
347 Idem 
348 Idem. 
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acostumados com a destruição dos sambaquis para a pavimentação de ruas349.  O episódio da 

prefeitura de Cananéia foi ilustrativo, pois Duarte comunicava ao governador Jânio Quadros 

em 1955, que sob fiscalização o município demonstrou total desrespeito as legislações e 

solicitava do governador a notificação do prefeito pela autoridade policial e pedia que o 

governador ordenasse a ida do próprio presidente da Comissão ao local para apurar 

responsabilidades350. Em resposta a este pedido, o governador Jânio Quadros encaminhava 

ordens ao general Pradel para que recebesse Paulo Duarte e colocasse a sua disposição a 

autoridade policial, inclusive, com instruções às autoridades de Cananéia para defender pela 

força o patrimônio histórico e cultural que representavam os sambaquis351. Neste caso, é 

interessante perceber como Paulo Duarte induzia as ações dos governadores para atitudes que 

considerava necessárias para o andamento dos trabalhos. As solicitações conduziram em 

muitos casos as ações do governo Garcez e posteriormente, também a do seu substituto Jânio 

Quadros para decisões relacionadas ao patrimônio arqueológico.  

Paulo Duarte promoveu contatos com Elpídio Reale (Secretário de Estado dos 

Negócios da Segurança Pública) solicitando a cooperação de autoridades policiais para o 

trabalho da Comissão. O Secretário expediu circulares aos delegados de polícia com 

instruções e providências relacionadas aos exploradores de sambaquis. A pressão policial 

levou muitos dos exploradores, especialmente de Iguape, a regularizarem a situação em 

conformidade com os decretos estaduais de proteção aos sambaquis352.  

O Presidente da Comissão também estabeleceu contatos com a Divisão de caça e pesca 

da Secretaria da Agricultura com a finalidade de requerer auxílio dos inspetores e fiscais deste 

órgão para o envio de informações relativas à existência e localização de sítios como 

sambaquis, casqueiros, conheiros ou grutas, bem  como notificação sobre a exploração 

industrial. Com esta atitude a Comissão recebeu dados desconhecidos sobre a existência de 

                                                

 

349 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Carta de Paulo Duarte ao Governador Jânio Quadros em 
02/03/1955. 
350 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Carta de Paulo Duarte ao Governador Jânio Quadros em 
09/03/1955. 
351 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Carta do Governador Jânio Quadros ao General Pradel em 
18/03/1955. 
352 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Relatório de atividades da Comissão de Pré-História 
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sambaquis em regiões como São Sebastião, imediações de Porto Novo e Enseada, litoral norte 

do estado, onde são menos comuns a ocorrência deste tipo de sitio353.  

E com a Secretaria da Fazenda (diretor Raphael Giusti) Duarte solicitou ajuda aos 

serviços de fiscalização onde obteve dados sobre cada empresa exploradora como: posição 

frente a legislação federal e estadual, início das atividades de venda de material de sambaquis, 

movimento das empresas entre outras que possibilitaram o conhecimento da situação das 

companhias responsáveis pela exploração354.  

A relação com os concessionários foi iniciada de forma tensa, mesmo porque 

provocaria transformações não somente nas mentalidades, que concebiam àquele tipo de 

jazida somente como bem econômico e eram induzidas para um novo vislumbre do sítio de 

exploração como bem cultural, mas principalmente, pelas conseqüências econômicas dessa 

mudança.  

No entanto, por conta das medidas extremadas tomadas por Duarte, muitas vezes, a 

transformação da mentalidade, por parte dos concessionários, foi efetivada por força policial. 

Duarte narrou, que a má vontade inicial de alguns foi afastada e com o desenvolvimento dos 

trabalhos da Comissão, ó órgão contou “[...] com a boa vontade de empresas exploradoras, a 

quem a firmeza de propósitos da administração estadual conseguiu definitivamente 

convencer, obtendo sua colaboração”355.  

A parceria com as empresas no intuito de preservação das jazidas teve início no 

momento do tombamento voluntário. A Comissão procurada pelas diversas companhias, que 

operavam legalmente ou não, recebia o comunicado da existência de sambaquis 

desconhecidos e inexplorados. Em um dos casos, um proprietário de sambaqui em Cubatão 

(sítio Cotiapará) que atendeu ao edital de tombamento, colaborou com o estudo e a 

preservação das jazidas colocando à disposição da Comissão condução, guiando pessoalmente 

os membros do órgão estatal até o local. Em outro exemplo, uma companhia que iniciou de 

forma cordial os contatos que evoluíram para uma relação tensa, cooperou com os trabalhos 

colocando à disposição da Comissão operários e materiais para as pesquisas realizadas nos 

sambaquis visitados. Algumas vezes os entendimentos estabelecidos entre a Comissão e os 

                                                

 

353 Ibidem. 
354 Ibidem. 
355 Ibidem. 



 
225

 
proprietários impediam o desmonte do sambaqui, iniciado somente com a assistência dos 

membros da Comissão de Pré-História356.  

Porém, avolumaram-se situações geradas por tensões entre os concessionários e a 

Comissão. A cobrança de um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública em 

flagrantes de desrespeito à legislação revelou o confronto: no primeiro caso, o proprietário 

que não atendera voluntariamente o edital de tombamento fôra cientificado pessoalmente por 

membros da Comissão à respeito da impossibilidade legal da destruição de um sambaqui no 

município de Cubatão  e recebendo mal o representante da Comissão afirmava “[...] que 

desmontaria os sambaquis situados em sua propriedade quando e como quisesse357”. Ao final 

de todas as tentativas de acordo, em visita de inspeção à região, se verificou a total destruição 

do sambaqui 358 . A utilização de subterfúgios também era freqüentemente constatada: o 

proprietário de uma fábrica de adubos em Cubatão conseguiu uma permissão para pesquisa e 

empreendia a exploração comercial. Para evitar os questionamentos da Comissão de Pré-

História, o proprietário recorrera ao Ministério da Agricultura declarando tratar-se de pesquisa 

em calcáreo fosfato, depósito natural e não conchas calcáreas, que compõem os sambaquis359. 

Esse caso especificamente chamou a atenção porque a Comissão juntamente com a Polícia de 

São Paulo elaboravam justamente um inquérito sobre esse proprietário em relação a 

exploração clandestina. Segundo Duarte, a coleta de indícios da ilegalidade advinda de 

trabalho longo e penoso estava próxima da conclusão, confirmando a culpa do proprietário, 

quando este conseguiu a concessão do órgão federal, perdendo-se assim todo o trabalho 

realizado360. Ainda somam-se aos exemplos situações em que o concessionário interpelado a 

respeito do procedimento de exploração apresentava concessão anterior ao decreto  estadual 

explicando que ao buscar informação junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral 

sobre uma nova legislação fôra informado de que “não haviam tomado conhecimento de 

qualquer lei ou decreto estadual sôbre sambaquis e que poderia continuar trabalhando. Mais, 
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que o Departamento concederia quantas autorizações de pesquisa e lavra fossem 

solicitadas361”.  

Por fim, outras situações de casos de maior violência e conflito entre concessionários e 

a Comissão em meio a imensas disputas e contendas poderia, por descuidos burocráticos, 

levar o descrédito a Comissão, perdendo-se todo o trabalho estruturado. Um caso ilustrativo 

deste processo decorre de comunicado de Rodrigo de Melo Franco (Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico de São Paulo) a Paulo sobre a possibilidade de ganho de causa para um 

interessado na exploração do sambaqui devido à ausência de notificação de tombamento: 

Sua carta me deixou estatelado. Pelo que tem de Brasil! Então, depois 
de um esforço medonho para dar uma lição exemplar, cujo eco bate 
ainda em violência nos ouvidos dos vândalos, estamos arriscados a 
perder todo o trabalho, inclusive os riscos que fiz correr e corri 
pessoalmente expondo-nos às represálias que chegaram  a manifestar-
se da parte dêsses ganhadores de dinheiro e seus capangas? Não é 
possível Rodrigo. È preciso que o advogado do Patrimônio dê duro, 
converse com os juizes, mostre-lhes o interêsse público

 

envolto nisso, 
e sobretudo repare o erro da falta de notificação para o tombamento . 
Ponha-se a culpa no correio, procure-se uma saída, o que não é 
possível é criarmos um ambiente de ânimo

 

a todos os miseráveis que 
são o nosso pesadelo. Entretanto, eu vejo um bom recurso: mesmo não 
seja válido o tombamento, há o decreto lei n. 4.146, de 4 de março de 
1942 (Federal)

 

que dispõe sôbre a proteção dos depósitos fossilíferos . 
Baseado nele, o govêrno de São Paulo baixou o decreto n. 22.550, de 
4 de agosto de 1953, reservando todos os sambaquis existentes no 
território paulista para fins de pesquisa, encarregando a Comissão de 
Pré-História da sua execução. Ora, Athanazio Hernandes foi intimado, 
cientificado e isso está documentalmente provado nos autos. Por êste 
lado, talvez possamos suprir a falta do Patrimônio que comeu mosca 
no caso de tombamento. Isso na eventualidade do advogado dele 
acordar a tempo e alegar a nulidade do tombamento, o que ainda não 
aconteceu mas pode acontecer. Assim, necessário se faz muito 
silêncio em torno do caso para que a lebre não seja levantada. Em 
última instância, há o processo de desapropriação. O sambaqui é de 
importância arqueológica enorme, não é admissível que não façamos 
tudo para salvá-lo! 
Essa advertência impressionante para os interessados na exploração 
dos sambaquis desaparecerá totalmente com a desmoralização do que 
fizemos. Se, amedrontados pela ação, eles chegaram a armar gente 
para nos esperar e se nada fizeram foi porque enfrentamos a 
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capangada com uma fingida bravura que os amedrontou, que não farão 
se a Justiça os proteger agora?362   

A problemática deste caso resumiu as várias dificuldades apresentadas na ação de 

preservação. Os confrontos com os concessionários, inclusive com riscos físicos, a luta entre 

os complexos burocráticos e as várias instâncias de poder evidenciando a colisão de 

mentalidades e interesses, a tentativa de apresentar a importância de algo desconhecido, 

mesmo que o convencimento se desse às custas de pressão policial, e por fim os embates 

legislativos utilizados por ambos os lados na verdadeira guerra que se travara em defesa da 

Pré-História. 

A estes fatos somavam-se toda sorte de dificuldades, desde o roubo das anotações de 

seis meses de trabalho de Emperaire, quando assaltado o acampamento do sambaqui de 

Maratuá 363 até os problemas financeiros que levaram à dedicação quase exclusiva da 

Comissão ao terreno da preservação. Ao longo de toda existência do órgão, Duarte tentava 

alertar para o problema de verba e a sua relação com o desenvolvimento das pesquisas que 

proporcionariam “[...] a cultura paulista a oportunidade de uma contribuição inestimável aos 

estudos sôbre prehistória do Homem Americano” 364 . Duarte relembrava ao governador 

Garcez que a concretização do projeto de exploração científica dos sambaquis só teria êxito 

com a implantação de um centro cientifico auxiliar da Universidade de São Paulo, cuja verba 

fôra prometida e cujo ante-projeto estava em andamento: referia-se a organização do Instituto 

do Homem Americano365. 

A luta por verba para as ações no âmbito da Arqueologia: pesquisa, preservação e 

divulgação esteve presente em toda a história da Comissão. Duarte chegou a afirmar em 1958, 

que o órgão só tivera um pequeno apoio econômico graças ao governo Jânio Quadros e que a 

Comissão era uma “enteadazinha do Governo”. Mesmo o governo Garcez, que criou a 

Comissão, não promoveu o adequado amparo econômico. Assim, Duarte mantinha o órgão 

com “[...] a caridade pública: o[jornal] Estado, o Matarazzo Sobrinho, o Chiquinho Matarazzo 
                                                

 

362 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Instituto de Pré- História. Carta de Rodrigo (Melo Franco de Andrade – Diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) a Paulo Duarte (Presidente da Comissão de Pré-História) 
em 02/02/1959. 
363 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado - Comissão de Pré-História. Carta de Paulo Duarte (Presidente da Comissão de Pré-História) 
a Ignácio Costa Ferreira (Delegado Regional da Polícia de Santos) em 20/09/1954. 
364 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Relatório de atividades da Comissão de Pré-História 
encaminhado ao Governador do Estado de São Paulo em 1954, referente às atividades de 1953. 
365 Ibidem. 
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e Décio de Moraes Junior e outros abnegados que me têm auxiliado todos os anos com 

alguma coisa”366.  

A amizade dos “homens ricos” que sempre amparou Duarte, desde o Departamento de 

Cultura, também se manifestou neste período voltado para a implementação e o 

desenvolvimento da Arqueologia em São Paulo. Colaborando principalmente com as ações de 

divulgação patrimonial e científica idealizadas pelo presidente da Comissão, as doações de 

particulares permitiam que a pequena verba governamental destinada à pesquisa científica não 

fosse desfalcada em ações destinadas à educação. Naquele momento (1955) Empereraire 

voltava ao Brasil, após um período de férias, para continuar as pesquisas na Ilha do Cardoso 

(litoral sul de São Paulo) já iniciadas no ano anterior na região do Canal de Bertioga 

(Guarujá). O arqueólogo francês também assumiria um curso especial de Pré-História que 

seria ministrado na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo visando despertar o 

interesse dos universitários para a pesquisa científica e os trabalhos de campo. A estadia da 

sua permanência na cidade devia-se a cooperação de particulares367. Depois do término da 

pesquisa em São Paulo, Emperaire iniciaria os estudos no Paraná. Paul Rivet alertava Duarte 

para a questão do ensino: 

Êle [Emperaire] vai suficientemente subvencionado para manter aí, 
com sua mulher que o seguirá, dentro de alguns meses, uma vida 
decente. Um e outro devem dedicar-se inteiramente à pesquisa, 
portanto, muito pouco tempo poderão dar ao ensino. Não me oponho, 
naturalmente, a que façam algumas conferências, receio no entanto 
que o título de professor visitante que você lhe deu acarrete 
interrupções do trabalho de campo, que prejudicariam o objetivo 
essencial da sua missão. Penso que nem devem residir em São Paulo, 
mas nas proximidades das escavações. Acho que Emperaire e sua 
mulher, depois do Brasil poderão prosseguir as suas pesquisas no 
Uruguai e no Chile [...]368 (DUARTE, 1960: 107).   

Independente da preocupação de Rivet, que Duarte compartilhava, a subvenção dos 

particulares permitiu que não fosse retirada verba da pesquisa e que as contribuições dos 

mesmos fossem direcionadas para a realização de uma película cinematográfica sôbre os 

                                                

 

366 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História. Carta de Paulo Duarte Francisco Vicente de Azevedo em 
12/06/1958. 
367 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Correspondência enviada.  Modelo de carta que seria enviada à vários colaboradores 
da  Comissão de Pré-História: Ciccilo Matarazzo, Conde Matarazzo, “O Estado de São Paulo”, Hotel Esplanada  
e Fábio Prado. Sem data. 
368 Carta de Paul Rivet em 08/06/1955 a Paulo Duarte publicada em (DUARTE, 1960: 107).  
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sambaquis. O “[...] filme sôbre nossas jazidas prehistóricas servirá amplamente para a 

divulgação entre nós do seu excepcional valor científico e cultural, alertando e prevenindo 

ainda melhor quaisquer tentativas de destruição clandestina. E, no exterior, poderá indicar o 

elevado nível atingido pela pesquisa científica”369.  

Neste relato, além da colaboração de particulares para o desenvolvimento das 

pesquisas arqueológicas em São Paulo, chamou a atenção a importância atribuída por Duarte 

às questões de instrução, formação e divulgação científica (nacional e internacional). As duas 

ações (filme e curso universitário) previam a abrangência de grande diversidade de público. A 

película funcionaria como um mecanismo de instrução à medida que informaria sobre a 

importância dos sambaquis, bem como seria uma ação preventiva de salvaguarda patrimonial. 

Somava-se a estas ambições, a perspectiva de transformar em modelos internacionais as 

pesquisas científicas desenvolvidas em São Paulo, retomando a idéia do Brasil como 

paradigma de estudos científicos arqueológicos para a América Latina.   

Duarte também não descuidava da formação profissional, pois despertar o interesse 

dos estudantes universitários era uma forma de contar com novos profissionais que 

atenderiam as necessidades das especificidades brasileiras relacionadas com a prevenção 

contra os amadores e a ação nociva, segundo Duarte, que exerciam sobre os sambaquis. Por 

este motivo, o cientista brasileiro enfatizou também este aspecto, razão que levou Duarte a 

pensar na figura de Emperaire como um professor visitante, alvo de pequena divergência e 

esclarecimento por parte de Paul Rivet que,  naquele momento, tinha interesses maiores na 

realização das pesquisas. Esta especificidade local na necessidade de formação de 

“arqueólogo capaz” seria observada na Carta de nova Delhi. 

E foi exatemente o interesse pela formação que levou Duarte a propor em 1954 a 

criação do Instituto de Pré-História na Universidade de São Paulo.  Conforme verificado, 

desde a primeira Missão Franco-Brasileira em 1947, Paulo Duarte voltou ao Brasil com a 

tarefa determinada por Paul Rivet de fundar um Centro de Estudos Pré-Históricos. Ao longo 

dos anos, conforme evidenciou a correspondência e as atividades dos dois cientistas, esse 

Centro de estudos ganhou denominações diferenciadas como: Instituto de Pré-História e 

Lingüística, Instituto de Etnologia e Lingüística, Instituto do Homem Americano e até 

                                                

 

369 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Correspondência enviada.  Modelo de carta que seria enviada à vários colaboradores 
da  Comissão de Pré-História: Ciccilo Matarazzo, Conde Matarazzo, “O Estado de São Paulo”, Hotel Esplanada  
e Fábio Prado. Sem data. 
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Instituto de Pré-História Americana, o qual teria um departamento de Lingüística370. Algumas 

vezes houve referência ao Museu do Homem Americano. Em nenhum momento esses 

cientistas levantaram polêmicas em relação às várias denominações da Instituição, portanto, 

independente do nome conheciam o objeto de referência, ou seja, um Instituto de pesquisas 

com ênfase na Pré-história e conforme discutido nesta dissertação, com abrangência em outras 

áreas de conhecimento como Etnografia, Antropologia, Lingüística, Etnologia entre outras.  

Claro que a denominação, provavelmente, estava relacionada com as tendências científicas 

dos estudiosos. No entanto, como a tendência não excluía as outras áreas, não modificaria o 

cerne do projeto. A outra questão relaciona-se a especificidade de cada país. Quando criou o 

Instituto de Etnologia na Colômbia, por exemplo, Rivet deu ênfase ao estudo etnológico, pois 

precisava valorizar o índio contemporâneo naquela sociedade. No caso brasileiro, os esforços 

concentraram-se no conhecimento arqueológico, pois, havia a destruição dos documentos pré-

históricos, portanto, se não houvesse esse foco perder-se-ia a oportunidade de desvendar a 

Origem do Homem Americano, como alertou Duarte inúmeras vezes. 

. Desta forma, o Instituto científico de orientação arqueológica teria departamentos de 

outras áreas do saber e previa-se um museu, o do Homem Americano. O projeto era 

sustentado pelo modelo desenvolvido no Musée de l´Homme e englobava vários laboratórios 

de diferentes disciplinas. Devido à dificuldade de implantação do empreendimento como um 

todo, Duarte enfatizou no final dos anos 50 a criação do Museu do Homem Americano à 

medida o Instituto de Pré-História já se configurava como realidade. Portanto, não havia idéia 

de separação institucional, o complexo cultural englobava museu, laboratórios científicos, 

auditórios entre outros. 

Conforme verificado neste trabalho, a idéia de Instituto ligado à Universidade era um 

projeto do grupo científico ligado ao diretor do Musée de l´Homme. Rivet em 1925 com 

Marcel Mauss e Lucien Lévy Bruhl criou o Instituto de Etnologia vinculado à Universidade 

de Paris. Em 1934, Levi-Strauss já defendia a criação de um Instituto de Antropologia Física e 

Cultural na Universidade de São Paulo e o justificava explicando a especificidade e a 

reciprocidade do Instituto em relação à Universidade. Levy-Strauss também ressaltou, dentre 

outras coisas, a finalidade do Instituto na preparação de especialistas e jovens pesquisadores. 

                                                

 

370 Cf. carta de Duarte a Paul Rivet em 31/03/1953: “[...] Como lhe disse o Instituto de Pré-história americana é 
um lindo projeto, mas não passa de projeto por enquanto [...]”.  Caso o Instituto se torne realidade, não é preciso 
dizer que nêle haverá um posto digno do Sr. A sua ajuda nos seria particularmente preciosa na formação do 
Departamento de Lingüística” (Duarte, 1960: 86). 
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Enquanto as universidades eram voltadas para o ensino mais generalizado, o Instituto 

viabilizaria o progresso técnico-científico com cursos e disciplinas de caráter mais técnico e 

especializado. Portanto, os institutos, na concepção deste grupo, eram responsáveis pelo 

progresso científico provendo a necessidade de novos cursos e disciplinas, demasiado 

técnicos ou especializados 371 (Levi-Strauss, 1935). No decorrer das suas explicações, Levi-

Strauss forneceu amplos exemplos voltados para a Arqueologia e para Lingüística. Não eram 

também estas áreas de conhecimento que possibilitariam desvendar a Origem do Homem 

Americano pela identificação de similaridades e traços comuns através de troncos lingüísticos 

monogênicos ou “uma unidade de evolução da indústria humana em tôdas as longitudes e 

latitudes? (LEVI-STRAUSS, 1935; RIVET, 1953: 7; OLYMPIO FONSECA,  1970; 

OTTENSOOSER, 1970).  

Portanto, a estruturação de um Instituto de Pré-História e Lingüística ou um Instituto 

de Etnologia e Lingüística, por vezes um Instituto do Homem Americano e ainda um Instituto 

de Pré-História Americana com um departamento de Lingüística, ressalvadas as 

denominações, compreendiam uma estruturação institucional de base teórico-científica, que 

englobava pesquisa, formação, avanço-técnico científico e principalmente, a abordagem 

multidisciplinar das origens. Para Duarte: 

Neles [institutos] é que se revelam e acolhem a vocação dos jovens 
para a pesquisa, neles é que se formam os cientistas verdadeiros. Eles 
é que predominam numa verdadeira universidade, mais do que as 
faculdades, cuja missão primeira é o ensino e, secundariamente, a 
pesquisa, pois não há ensino sem pesquisa [...]372   

E foi nessa perspectiva que Rivet e Duarte empreenderam conversas com o 

governador Garcez no que se referiu à fundação do Instituto de Pré-Historia, que seria o 

primeiro passo para o Museu do Homem Americano, pois segundo Duarte, Paul Rivet 

sonhava com um Instituto semelhante ao Musée de l´ Homme  na América Latina 373. 

A promessa de verbas para a criação do Instituto de Pré-História por parte do governo 

Garcez, bem como os contatos com amigos e entidades autônomas estabelecidos por Duarte 

induziam à conclusão de que em breve ocorreria a implantação do Instituto. No entanto, 

                                                

 

371 Cf. assunto abordado no capítulo 3. 
372 Unicamp - CEDAE-IEL – Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Correspondências, portarias e recortes de 
jornais (1960-1965) – Pasta 288 – Carta de Paulo Duarte (Comissão de Pré-História) ao Reitor da Universidade 
em 15/06/1968. 
373 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Congresso,pareceres, criação da Comissão de 
Pré- História , Criação do Instituto, Sambaquis -  Pasta 273 – Carta de Paulo Duarte (Comissão de Pré-História) 
a Alípio Correa Neto (reitor da USP) em 11/10/1955. 
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segundo um dos criadores da Universidade, uma preocupação de ordem moral levou à 

reflexão sobre a injustiça em fundar tal instituição fora da Universidade carente de estudos 

nessa área. “Como o meu intuito fosse exclusivamente cultural, sem nenhum objetivo pessoal 

ou em grupo, quando me veio essa preocupação não hesitei, procurei o governador Garcez, 

mostrando-lhe a conveniência de localizar-se o Instituto de Pré-História na USP”374.  

Essa decisão impossibilitou a fundação do Instituto de Pré-História naquele momento. 

A entrada do projeto de lei na reitoria da Universidade em 05/08/1954 percorreria um longo 

caminho pelas comissões universitárias, pelas dissensões nas reuniões do Conselho 

Universitário através das desconfianças infundadas – segundo Duarte – de que o único 

objetivo daquele Instituto era o de possibilitar ao Presidente da Comissão de Pré-História a 

ocupação de um cargo na Universidade375. Transcorridos todos os prazos para a apresentação 

e aprovação do projeto na Assembléia Técnico-Legislativa e findo o mandato de governador 

de Lucas Nogueira Garcez, o último parecer do Conselho Universitário em 03/08/1955 

concluía que: 

[...] uma vez não se possa ainda pensar realização do Instituto, 
deveriam as Instituições atuais – as cadeiras acima referidas 
[Etnografia, Geologia, Antropologia e Paleontologia], mais o Museu 
Paulista – serem incumbidos de, em colaboração com a Comissão de 
Pré-história levar avante o estudo científico dos sambaquis e de outras 
jazidas de interêsse arqueológico e paleontológico existentes no 
Estado376.      

Conforme ressaltou o próprio Duarte, esse parecer já estava contemplado nos decretos 

estaduais de 1952 e 1953. Mais especificamente o Decreto nº 22.550 (1953) que 

determinava377: 

A organização dessas pesquisas ficará a cargo da Comissão de Pré-
História , criada pelo Decreto nº 21.935, de 19 de dezembro de 1952, a 
qual poderá solicitar a colaboração dos institutos universitários e 

                                                

 

374 Ibidem. 
375 Para detalhes de todo o longo processo cf. (HAYASHI, 2001: 125) e Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo 
Duarte – Pré-História: Congresso,pareceres, criação da Comissão de Pré- História , Criação do Instituto, 
Sambaquis -  Pasta 273 – Carta de Paulo Duarte (Comissão de Pré-História) a Alípio Correa Neto (reitor da 
USP) em 11/10/1955. 
376 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Congresso,pareceres, criação da Comissão de 
Pré- História , Criação do Instituto, Sambaquis -  Pasta 273 – Carta de Paulo Duarte (Comissão de Pré-História) 
a Alípio Correa Neto (reitor da USP) em 11/10/1955. 
377 Ibidem. 
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outras entidades culturais e científicas interessadas em pesquisas dessa 
natureza378.   

Desta forma a criação do Instituto de Pré-História ficou impossibilitada naquele 

momento. O objetivo, declarado por Duarte, de criar um ambiente que incentivasse “[...] a 

formação de técnicos e especialistas em assuntos pré-históricos em nosso meio universitário 

[...] 379 ” não obteve êxito. A tentativa de suprimir deficiências “[...] no que tange aos 

conhecimentos pré-históricos no Brasil e na América do Sul, cuidando com eficiência, desses 

assuntos entre nós um tanto abandonados, por falta de uma orientação segura e criteriosa para 

os efetuar [...]” não encontrou nenhum respaldo por parte dos membros da Universidade380.  

Apesar da decepção de Duarte com os rumos tomados por este processo, o pré-

historiador afirmava: 

Como o meu entusiasmo não podia esmorecer com tão pouco, 
prossigo com a minha idéia: fora da Universidade poderá viver 
perfeitamente um Instituto de Prehistoria alheio aos embates de uma 
política mesquinha de concorrências pessoais. 
Assim prosseguirá também a luta pela defesa do nosso patrimônio 
prehistórico assaltado de todos os lados pelos destruidores de 
sambaquís e pelos ganhadores de dinheiro, sem que jamais um gasto 
tenha sido feito para defender êsse patrimônio insubstituível aqueles 
mesmos tão afeitos em abafar a idéia do Instituto de Prehistória381.   

E a luta continuou efetivamente, a destruição dos sambaquis mais aplacada em São 

Paulo permitiu que Duarte promovesse ações de preservação em prol dos outros estados, onde 

observava a devastação destes documentos pré-históricos.  Em conformidade com as moções 

do XXXI Congresso Internacional dos Americanistas, Duarte iniciou suas ações requerendo 

do DNPM uma relação de concessionários que realizavam pesquisas e lavras em sambaquis 

em todo o território nacional para viabilizar uma ação comum entre os governos de diversos 

                                                

 

378 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Transcrição: São Paulo. Decreto-Lei nº 22.550, de 4 de agosto de 1953. 
Reserva para fins de pesquisa os sambaquis existentes no território paulista. Diário Oficial do Estado, São 
Paulo, 05 ago. 1953. Resumo realizado por mim com base nesse Decreto estadual. 
379 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Congresso,pareceres, criação da Comissão de 
Pré- História , Criação do Instituto, Sambaquis -  Pasta 273 – Processo nº 13133/54 sobre o projeto de  lei que 
visa a criação do Instituto de Pré-História na USP . 09/02/1954. 
380 Ibidem. 
381 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Congresso,pareceres, criação da Comissão de 
Pré- História , Criação do Instituto, Sambaquis -  Pasta 273 – Carta de Paulo Duarte (Comissão de Pré-História) 
a Alípio Correa Neto (reitor da USP) em 11/10/1955. 
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estados382. Nesta nova etapa, o Presidente da Comissão de Pré-História era apoiado por 

Loureiro Fernandes da Universidade de Curitiba. Este estudioso também se empenhou na 

obtenção da legislação protecionista do Paraná e em muito cooperou com Duarte nas 

atividades de preservação junto aos outros estados do país. Em 1953 Duarte, realizou uma 

série de conferências no Paraná sobre Pré-História e o Homem Americano estreitando os 

contatos com o pesquisador paranaense. No I Congresso dos Reitores da Universidade do 

Brasil foi aprovada uma tese de Loureiro Fernandes que solicitava ao Ministro da Educação 

providencias para a preservação das jazidas brasileiras, especialmente os sambaquis383. 

Em 1957 o governo federal designou uma Comissão384 de especialistas para o estudo 

de um anteprojeto de lei que atendesse as reivindicações destes cientistas. Este ato decorreu 

de um longo processo em que Paulo Duarte estabeleceu inúmeros contatos, com os ministros 

Clóvis Salgado (Ministério da Agricultura) e Mario Menegheti (Ministério da Educação), que 

culminou com a elaboração do projeto de lei federal encaminhado pelo Ministro da 

Agricultura Clóvis Salgado ao presidente da República Juscelino Kubitschek, que em reunião 

com Paulo Duarte ficou a par da situação de destruição das jazidas arqueológicas 

brasileiras385.    

O presidente encaminhou a pauta para votação na Câmara Federal chegando 

rapidamente devido a ação do deputado da bancada paulista Lauro Gomes386 , mas durante 

meses ficara parado nesta instância, mesmo após o parecer da Comissão de Educação e 

Cultura em 07/07/1958 que  aprovou o texto e afirmou:   

O projeto constitue sem sombra de dúvida, uma ousada tentativa

 

de 
deslocamento da questão para um plano em que a preservação de 

                                                

 

382 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Governo Federal – Carta de Paulo Duarte ( Presidente da Comissão de Pré-História 
ao Dr. Avelino (Diretor dp DNPM) em  29/05/1953. 
383 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado – Comissão de Pré-História.  Relatório de atividades da Comissão de Pré-História 
encaminhado ao Governador do Estado de São Paulo em 1954 referente às atividades de 1953. 
384 Constituíram a Comisssão: Dr. Benjamim de Campos, consultor juridico do Ministerio da Agricultura; 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do Departamento deo Patrimônio Historico e Artistico Nacional; José 
Candido de Melo Carvalho, diretor do Museu Nacional; José Loureiro Fernades, diretor do Instituto de 
Pesquisas, da Universidade do Paraná, Avelino Ignacio de Oliveira, diretor do Departamento da Produção 
Mineral do Ministério da Agricultura e Paulo Duarte, presidente da Comissão de Pré-História de São Paulo. 
Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Congresso, pareceres, criação da Comissão de 
Pré- História , Criação do Instituto, Sambaquis -  Pasta 273 – Adota o Governo Federal medidas de proteção aos 
sambaquis brasileiros.O Estado de São Paulo, São Paulo, 21/01/1957. 
385 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Congresso, pareceres, criação da Comissão 
de Pré- História , Criação do Instituto, Sambaquis -  Pasta 273 – Adota o Governo Federal medidas de proteção 
aos sambaquis brasileiros.O Estado de São Paulo, São Paulo, 21/01/1957. 
386 Ibidem. 
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jazidas fosseis atende simultaneamente os interêsses mais imediatos 
da exploração econômica e os mais amplos, da investigação científica, 
na qual poderemos ter uma parte que o mundo esperou da inteligência 
brasileira387 (grifo nosso).   

Ainda no início de 1960 a questão não fóra resolvida e os alunos de um Curso de Pré-

História Geral, promovido pela “Folha de São Paulo”, apoiado pela USP e ministrado por 

Duarte, apelavam em um abaixo-assinado ao presidente da República pela aprovação e 

promulgação do projeto de lei nº 3537-A388. 

A burocracia, no entanto, novamente levaria a pauta para diversas comissões sendo a 

última a Comissão Industrial 389 que chamou os idealizadores do projeto para prestar 

esclarecimentos e exigir que constasse do texto original alguma indicação de que “[...] se 

respeitariam as concessões anteriores [...]” (DUARTE, 1970: 363). Mesmo com o Código 

Civil preservando o direito adquirido, conforme alertou Duarte, realizou-se a inclusão do 

artigo. Inúmeros contatos foram estabelecidos com o Presidente da Câmara Ranieri Mazzili, 

mas a aprovação do projeto aconteceria quando Juscelino Kubitschek já saíra do poder. O 

sucessor Jânio Quadros havia perdido a confiança do grupo com a promessa não cumprida de 

apoio financeiro aos Encontros Intelectuais, posteriormente patrocinados pela Unesco. Assim 

somente em 1961 o Senado enviou o projeto para a sanção presidencial de Jânio Quadros 

(DUARTE, 1970: 363). 

Todavia, a lei não fôra regulamentada e a renúncia de Jânio Quadros complicava o 

processo, pois, segundo Duarte, João Goulart não recebeu o Presidente da Comissão de Pré-

História devido o seu posicionamento político refletido na Revista Anhembi. Os novos 

governantes após a deposição de João Goulart também não recebiam o pré-historiador por não 

apoiar, posteriormente, o Movimento. Mediante o projeto de uma nova Constituição 

verificou-se que não havia nenhuma referência à preservação das jazidas. (DUARTE, 1970: 

365).  

O texto de uma pequena emenda incluso no artigo pela intervenção do deputado 

Adauto Lúcio Cardoso fez com que constasse da nova constituição o seguinte artigo: 

                                                

 

387 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
3537/57 – Lei de proteção das jazidas. Parecer ao projeto nº 3.537/57, que “Dispõe sôbre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos e dá outras providências” em 04/07/1958. 
388 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Cursos/artigos (1960) - Pasta 285 – Texto do 
telegrama enviado pelos alunos do Curso de Pré-História Geral em 1960. 
389 O próprio Duarte apresentou dúvidas em relação à denominação desta Comissão com a expressão, “ou coisa 
que valha” (DUARTE, 1970: 363). 
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Artigo 172 – O amparo à cultura é dever do Estado. 
Parágrafo único – Ficam sob a proteção especial do Poder Público os 
documentos, as obras e locais de valor histórico e artístico, os 
monumentos e as paisagens notáveis, bem como as jazidas 
arqueológicas” (DUARTE, 1970: 365).   

Desta forma, mesmo não regulamentada, a proteção das jazidas estava garantida pelo 

menos na Constituição e na Lei Federal nº 3.924/61 que tentava sanar problemas identificados 

na prática cotidiana da Comissão de Pré-História. A inoperância de conceitos científicos que 

já não cabiam naquela época (MENESES, 1987: 195:196) devia-se à tentativa de não 

confrontar leis díspares gerando os problemas enfrentados pela Comissão, bem como 

preservar alguns interesses já estabelecidos evitando intensos conflitos que evitaram por 14 

anos a implantação de uma adequada legislação federal que garantisse a preservação e a 

pesquisa das jazidas. Com o fito de não jogar por terra todos os esforços, Duarte e os seus 

cooperadores tiveram que manter a posição de conciliação.   

[...] o aspecto constitucional foi cuidadosamente preservado na 
elaboração do projeto, cercando-o de todas as garantias possíveis, 
inclusive o aproveitamento econômico das jazidas, como ficou 
estabelecido através do artigo 22 390 do projeto agora submetido à 
Câmara. Da mesma forma, é defendido o aproveitamento científico 
sem outras restrições ao direito da propriedade além dos já 
estabelecidos pela Constituição, pelo Código de Minas e pela lei de 
desapropriações que é o Decreto-lei nº3365, de 21 de junho de 1941, 
também perfeitamente atualizado com a Constituição vigente de 1946. 
Alem disso todas as sanções previstas no projeto acham-se já 
estabelecidas pelo Código Penal, artigos 163 e 167391.   

E assim, “Independente de suas limitações e falhas a lei 3924/61, foi e tem sido um 

poderoso instrumento na luta para a preservação arqueológica no Brasil” (BASTOS, 

TEIXEIRA, 2005: 12).  

A aprovação da legislação em âmbito nacional foi mais uma conquista, pois 

possibilitava o planejamento de ações e realização de contatos científicos com a finalidade de 

compartir experiências nos estudos arqueológicos, bem como empreender ações de 

                                                

 

390 Cf. Lei Federal nº 3924 (art.22, Capítulo VI): “O aproveitamento econômico das jazidas, objeto desta lei, 
poderá ser realizado na forma e nas condições prescritas pelo Código de Minas, uma vez concluída a sua 
exploração científica, mediante parecer favorável da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou 
de órgão oficial autorizado”. BRASIL. Lei Federal Nº 3924. Dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-
históricos. Brasília, DF: Senado, 1961. In: BASTOS, R. L.; TEIXEIRA, A. Normas e Gerenciamento do 
Patrimônio Arqueológico - Org. Haroldo Gallo, Rossano Lopes Bastos e Marise Campos de Souza – São Paulo: 
9ª SR/IPHAN, 2005, pp.4-13. 
391 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias. Texto sobre legislação e destruição de sambaquis. Sem data. 
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preservação em todo o território. Um cientista da Bahia expressou a necessidade de 

planejamento das pesquisas arqueológicas em âmbito nacional, lamentou a falta de 

conhecimento dos trabalhos realizados em outras localidades e chamou a atenção para este 

fato, que na sua opinião, prejudicava o desenvolvimento metódico e eficaz da arqueologia 

brasileira392. Portanto, além da preservação, a lei nacional possibilitaria conjugar ações em 

várias regiões do país sem a desvantagem de uma legislação que não atendia às necessidades 

brasileiras de preservação e pesquisa.  

Todo o processo de aprovação da legislação nacional chamou a atenção para a 

constante dificuldade de implantação de projetos científicos devido à burocracia e os 

meandros da política partidária, pois, a demora dos trâmites culminava com a saída de 

autoridades políticas, com as quais o pré-historiador estabelecera entendimentos, ocasionando 

sempre a necessidade de uma nova empreitada a cada novo governo. Esta dinâmica, inúmeras 

vezes, foi responsável pelo retrocesso de possíveis conquistas por oposições políticas 

oportunizando, inclusive, o incentivo à atuação dos exploradores: toda “[...] vez porém que a 

situação política assume rumos novos, os violadores de sambaquís tomam ofensiva na 

tentativa de destruir tão preciosos [sic] e insubstituíveis fontes de cultura [...]393”. Funari e 

Pelegrini atribuíram tal fato às “[...] políticas públicas devotadas à proteção patrimonial [que] 

tem cambiado de acordo com os conceitos de identidade nacional dos governos que se 

sucedem no poder” (FUNARI; PELEGRINI, 2006: 47). Contudo, no caso de Duarte, o 

contraposto também ocorreu, as amizades com autoridades promoveram avanços para o 

encaminhamento das reivindicações.  

Até aqui, a legislação foi, muitas vezes, o fio condutor da análise sobre as ações da 

Comissão de Pré-História porque, inicialmente, a lei seria o mecanismo responsável pelo 

estabelecimento da conduta considerada adequada para a implementação dos planos de Rivet 

e Duarte, pois “[...] somos ainda países mais de progresso do que de civilização. Entre nós, o 

ganhador de dinheiro tem ainda prioridade sôbre o homem de pensamento. Não podemos 

passar sem geladeira ou sem automóvel, mas podemos viver sem bibliotecas e sem 

laboratórios [ ...] (DUARTE, 1964: 23).  E como é mais difícil transformar as mentalidades, 

                                                

 

392 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Correspondência recebida. Carta de V. Calderon (Instituto de Ciências Sociais da Universidade da Bahia a 
Comissão de Pré-História em 07/08/1962. 
393 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 1 – sub-pasta: 
Governo do Estado - Comissão de Pré-História – Carta de Paulo Duarte (Comissão Pré-História) ao governador 
Jânio Quadros em 02/03/1955. 
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Paulo Duarte não se intimidou em usar a força policial para a execução da legislação porque 

na opinião do intelectual: “[...] a lei é necessária e existe com o objetivo de coibir os 

indivíduos inconscientes ou inescrupulosos aos seus deveres morais de respeito social e 

individual [...]394”. Mesmo com a lei, Duarte reclamava que continuava a destruição dos sítios 

em âmbito nacional aplacada em São Paulo pela ação da Comissão: 

Era de esperar que, com a lei, as jazidas ficassem em paz. Mas a lei, 
ora lei!, já disse um estadista famoso. A violação dos sambaquis 
prossegue em quase todo o Brasil. Em S. Paulo, a fiscalização 
exercida pelo Instituto de Pré-História fêz cessar o abuso. Alguns 
processos por êste movimento conseguiram a condenação de alguns 
violadores de sambaquis, o que intimidou os infratores recalcitrantes 
[...]. 
A última batalha de agora é para que a lei se cumpra em todo o Brasil. 
Contra isso aí estão ainda numerosíssimos políticos. Aliados a 
numerosíssimos homens de negócio. Todos com muita sensibilidade 
financeira, mas sem nenhuma sensibilidade cultural (DUARTE, 1968: 
38).   

No entanto, outros conjuntos de ações seriam enfatizados em um segundo momento. A 

educação, a instrução e a apresentação da Pré-História se fizeram por diversos mecanismos, 

desde congressos especializados, a realização de película com finalidade ampla, conversas 

com os concessionários convencendo-os a apoiar a Comissão, contatos com as autoridades 

para que percebessem  a importância científica e tentativa de formação do público 

universitário. Apesar da diversidade e da abrangência do público, as primeiras ações, 

instituições e legislações configuraram a possibilidade de um novo quadro de compreensão 

humana a partir do passado, pois, para Duarte os conhecimentos pré-históricos tinham a 

finalidade de esmerar a humanidade porque “[...] o melhor elemento de aperfeiçoamento é 

conhecer o Homem e principia-se a conhecer o homem pela Pré-História” (DUARTE, 1964: 

24).   

Assim, a Comissão de Pré-História que, a principio, centrou suas atividades em 

mecanismos de preservação dos sítios e coibição da mentalidade voltada para a destruição dos 

documentos arqueológicos, bem como ações de instrução e convencimento sobre a 

importância da Pré-História, seria incorporada a um novo instituto que focava objetivos 

direcionados para as ações de divulgação e popularização do conhecimento pré-histórico, ou 

                                                

 

394 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Correspondência enviada. Carta de Paulo Duarte a Lúcia em 15/12/1962.  
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como afirmou Duarte, além das medidas de proteção “[,,,] não é menos certo que a ação 

oficial deve estender-se mais além, alcançando a importantíssima tarefa de aproveitamento 

cultural destas jazidas (grifo nosso)395”. .   

4.1.2 – Instituto de Pré-História e Etnologia  

Conforme abordado, após a mal sucedida tentativa de criação do Instituto de Pré-

História na Universidade de São Paulo, Duarte direcionou esforços na promoção de uma 

legislação de cunho nacional para evitar a destruição dos sambaquis. O projeto de constituição 

do centro científico pré-histórico ficou temporariamente parado, mas em setembro de 1956, 

no último encontro entre Paulo Duarte e Paul Rivet - no Rio de Janeiro - ambos conversaram 

sobre seus sonhos relacionados ao Instituto de Pré-História e ao Museu do Homem 

Americano. Neste encontro Rivet revelou seu desejo de ver, antes da sua morte, o Instituto de 

Pré-História de São Paulo ligado ao Musée de l´Homme. Os cientistas também pensavam em 

uma viagem de Duarte para realização de conferências em Paris e que tal intento seria um 

grande apoio europeu para o Museu do Homem Americano (DUARTE, 1960: 142). 

Quando Rivet voltou para a Europa continuava a correspondência com Duarte e nas 

últimas cartas noticiava a debilidade de sua saúde. Mesmo o assim, o americanista, entre 

internações e cirurgias, ainda combinava o desenvolvimento de projetos com o amigo Paulo 

Duarte. O brasileiro soube por Roger Bastide que Rivet comentava muito sobre o Instituto de 

Pré-História e em 1957, Duarte enviou notícias sobre a possível concretização do projeto: 

“Encontro-me neste momento em pleno trabalho de organização dessa entidade. E a sua 

presença seria para mim não somente uma garantia de êxito, mas também uma grande 

alegria396” (DUARTE, 1960: 150).  

Duarte, apesar da doença de Rivet, tentava animá-lo mencionando a estruturação da 

instituição ambicionada por ambos. O brasileiro relatava que em face das notícias da melhoria 

da saúde do americanista comunicada por Roger Bastide suscitava: 

[...] a minha certeza de revê-lo aqui em S. Paulo (sem que isso me 
impeça de revê-lo em Paris), no ano que vem, para visitar o nosso 

                                                

 

395 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Governo Federal – Justificativa de como dever ser o Instituto de Pré-História, 
encaminhado por Paulo Duarte (Presidente da Comissão de Pré-História) ao Ministro da Educação e Cultura 
Clóvis Salgado. Sem data. 
396 Carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 08/04/1957 publicada na obra referenciada. 



 
240

 
Instituto do Homem Americano. Realmente espero obter, com o 
auxilio oficial e de algumas organizações privadas, os fundos 
necessários a uma fundação com êsse nome muito inspirada no 
fenômeno “Musée de l´Homme’ (o de Rivet, está claro). Para 
começar, creio poder contar com 20 milhões de cruzeiros (cêrca de 80 
milhões de francos). De outro lado, a condessa de Périgny, cujo 
falecido marido fêz arqueologia na África e na América Central, pôs a 
minha disposição 1.500.000 cruzeiros destinados ao Instituto. 
Aconselhei-a a vincular essa quantia a uma bôlsa de estudos a ser 
concedida a um pré-historiador, obrigatoriamente francês, para 
pesquisa sôbre a pré-história brasileira. Esta medida foi concretizada 
em escritura pública para evitar a concorrência de outros países, e, 
tenho mesmo intenção de dar ao Instituto um cunho científico bem 
francês, pois não é a Pré-história uma ciência de Origem francesa? 
Espero inaugurar oficialmente esta nova instituição no próximo ano 
com a presença de Paul Rivet seu inspirador397 (DUARTE, 1960: 
155).    

Contudo, no ano seguinte (1958) ocorreu a morte de Paul Rivet. Paulo Duarte 

enfatizou que ao americanista devia “[...] a melhor parte da minha formação intelectual”. E 

com o espírito de realização do projeto idealizado por ambos ocorreu, em 21 de março de 

1959, a fundação do Instituto de Pré-História e Etnologia (IPHE). No mesmo ano da morte de 

Rivet morria Joseph Emperaire  que desenvolvia pesquisas no sul do Chile, quando explorava 

uma caverna398. 

Conforme ata da reunião que deliberou a criação da Instituição o objetivo principal do 

órgão era “[...] prestar serviços notáveis tanto a São Paulo como ao Brasil”. Esta idéia, 

conforme abordada no início deste capítulo, retomava o projeto de constituição do Instituto 

Paulista de Cultura, o qual inicialmente criado no próprio estado tornar-se-ia um Instituto 

Brasileiro de Cultura, mediante a possibilidade do futuro mandato de Armando Salles de 

Oliveira. Previa-se a parceria do Instituto Brasileiro com a Universidade e englobaria museus 

e Departamentos do Patrimônio Histórico e Artístico (DUARTE, 1985:55).  

Assim, as mentalidades que Duarte e Rivet imprimiam aos estudos arqueológicos de 

São Paulo eram relacionadas ao projeto científico desenvolvido no Departamento de Cultura e 

no Museu do Homem com uma nova caracterização que substituía os objetivos denotados ao 

caráter nacional do primeiro caso pelas finalidades universalistas no segundo. 

                                                

 

397 Carta de Paulo Duarte a Paul Rivet em 10/08/1957. 
398 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Correspondência enviada – Carta de Paulo Duarte ao governador em 31/12/1958. 
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E foi com base nestas propostas que muitos nomes conhecidos da intelectualidade e 

ciência brasileira participaram da reunião que visava a fundação do IPHE399.   

Com vistas a contribuir tanto para São Paulo como para o Brasil necessitava agir no 

âmbito de diferentes estágios. A Comissão de Pré-História implantara uma série de 

procedimentos em São Paulo que eram inexistentes em outros territórios.Nesta nova fase 

institucional de São Paulo, em que o IPHE englobara a Comissão de Pré-História, os esforços 

não estavam mais centrados na coibição, mas sim na educação. A ação de impor um outro 

tipo de comportamento de forma urgente, para evitar a destruição cedia lugar para as ações de 

educação com a compreensão da valorização dos estudos científicos, pois como alertara 

Rivet: era preciso justificar a implantação de um centro de pesquisas arqueológicas, Instituto 

que englobaria um museu, demonstrando a importância das pesquisas. Esse percurso foi 

realizado em São Paulo, no caso deste estado era preciso pensar nos museus. Quanto aos 

outros territórios brasileiros: 

                                                

 

399 Estes participantes foram considerados sócio-fundadores do Instituto de Pré-História e Etnologia: Alipio 
Correa Neto, da Faculdade de Medicina; Anisio Teixeira, diretor do INEP, Antonio Brito da Cunha, da 
Faculdade de Filosofia da USP; Aristoteles Orsini, da Faculdade de Farmacia; Aziz ab’saber da Faculdade 
catolica de Campinas; Benedito Junqueira Duarte; Cantidio de Moura Campos, da Faculdade de Medicina; 
Cornelio Duarte; Darcy Ribeiro, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos; Fernando Altenfelder Silva, da 
Escola de Sociologia e Politica; Flavio Pereira; Florestam Fernandes, da Faculdade de Filosofia de S. Paulo; 
Francisco Matarazzo Sobrinho, do Museu de Arte Moderna; Frank Goldman, da Faculdade de Filosofia de Rio 
Claro; Harald Schultz; Herbert Baldus, do Museu Paulista; Jaime Alipio de Barros; Jairo Ramos; da Faculdade 
Paulista de Medicina; J. Loureiro Fernandes, da Faculdade de Filosofia do Paraná; João de Paiva Carvalho, do 
Instituto Oceanografico de São Paulo; José Anthero Pereira Junior, da Comissão de Pré-historia de S. P.; José 
Candido de Carvalho, Diretor do Museu Nacional; José Reis, do Instituto Biologico de SP; Juanita Duarte; Lauro 
Travassos, do Instituto de Manguinhos; L. de Castro Faria, do Museu Nacional; Lucas Nogueira Garcez, da 
Escola Politécnica de S. Paulo; Otavio da Costa Eduardo, da escola de Sociologia e Politica de SP; Oscar 
Ladmann; Oto Bier, da Faculdade Paulista de Medicina; Paulo Duarte, da Comissão de Pré-historia de S. P.; 
Paulo Nobrega, Diretor do Instituto Biologico de SP; Reinaldo Saldanha da Gama, da Faculdade de Filosofia de 
SP; Renato Loccht, da Faculdade de Medicina de SP; Rodrigo de Melo Franco de Andrade, Diretor do 
Patrimonio Historico e Artistico Nacional; Rui Ribeiro Franco, da Faculdade de Filosofia de S. Paulo; Sergio 
Buarque de Holanda, da Faculdade de Filosofia de SP; Tagea K. S. Bjornberg, do Instituto Ocenaografico de SP; 
Valdemar Lefévre, Diretor do Instituto Geografico e Geologico do Estado de SP; Victor Sadowski, do Instituto 
Oceanografico de SP; Wilma Chiara, do Museu Paulista, W. Besnard, Diretor do Instituto Oceanografico de SP e 
Zeferino Vaz, Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Algumas pessoas que não estavam na 
reunião, mas justificaram os motivos, bem como apoiaram a fundação também entraram na lista de sócios,  
foram eles: Claude Lévi-Strauus, da Sorbnonne; Eduardo Galvão, do Museu Goeldi; Fernando Azevedo, da 
Faculdade de Filosofia de São Paulo; Heloísa Alberto Torres, do Conselho Nacional do Índio, João José 
Bigarella, do Pa raná; Júlio de Mesquita Filho, diretor de “O Estado de São Paulo”,; Maria Isaura Pereira de 
Queiros, Faculdade de Filosofia de São Paulo; Marta Vanucci Miniucci, do Instituto Oceanográfico; Pierre 
Mombeig, Ins titut des Art et Metiers, de Paris; Roger Bastide, École des Hautes Études, de Pa ris. Também 
foram declarados membros fundadores os que contribuíram financeiramente para a fundação da Instituição: 
Francisco Matarazzo Sobrinho, conde Francisco Matarazzo, Cristiano Altenfelder Silva, Fábio Prado e José 
Ermírio de Morais.  MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 
– sub-pasta: Comissão de Pré-História – Instituto de Pr é-História. Descrição da reunião de Fundação do Instituto 
de Pré-História. Sem data.  
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“[...] ainda se impõe a criação de um instituto que possa dar a sua 
colaboração aos poderes públicos no momento de iniciar a necessária 
ação repressiva e protetora dos sambaquís, grutas e lapas, que 
constituem o grosso do patrimônio prehistórico brasileiro; que 
centenas dessas jazidas foram já inteiramente destruidas pela 
exploração comercial que ameaça o que ainda resta em todo o 
território do país [...]400.   

Portanto, o empreendimento de Duarte iniciado em prol da Pré-História em São Paulo 

não tinha dimensões somente no Estado, mas no Brasil e ampliava-se com ações e paradigmas 

para a América Latina de uma forma generalizada.  

Como tarefa do Instituto também era prevista a formação de técnicos e especialistas 

nas pesquisas pré-históricas com universitários, principalmente, os licenciados das Faculdades 

de Filosofia para trabalho de campo e laboratório. Duarte enfatizava que para o bom 

andamento dos trabalhos era necessário um ambiente favorável, equipes especializadas e 

professores habituados às pesquisas em jazidas pré-históricas, pois o Instituto “[...] destina-se 

a ser assim uma organização auxiliar de tôdas as Universidades brasileiras, a suprir uma 

lacuna no terreno da especialização e da investigação científica voltada para o conhecimento 

dos problemas prehistóricos sul-americanos”401.  

A proposta de abrangência das atividades do Instituto em todo o território nacional 

levou à tentativa de obtenção de auxílio federal a medida que a cooperação para a fundação 

do Instituto foi promovida por particulares. Duarte ressaltava os benefícios institucionais no 

que concernia ao ensejo de pesquisa conjunta entre professores nacionais e estrangeiros e 

alunos universitários em atividades em cavernas e sambaquis. Todo este quadro, abordava 

Duarte, seria uma colaboração inestimável para a cultura brasileira e as instituições culturais e 

educacionais como universidades e museus seriam contemplados com elementos científicos 

que  outros países não mediriam esforços para obter402.  

Finalmente, as pesquisas científicas realizadas por Emperaire justificavam, conforme 

perspectiva encetada desde a primeira mal sucedida Missão Franco-Brasileira, a criação de 

um Instituto de Pré-História e Etnologia, pois confirmava Duarte que: “[...]ficou provada a 

                                                

 

400 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – Ata da 
Assembléia Geral de Constituição do Instituto de Pré-História e Enologia em 21/03/1959. 
401 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Governo Federal – Justificativa de como dever ser o Instituto de Pré-História, 
encaminhado por Paulo Duarte (Presidente da Comissão de Pré-História) ao Ministro da Educação e Cultura 
Clóvis Salgado. Sem data. 
402 Idem. 
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importância do litoral paulista para as investigações sobre as Origens do Homem Americano, 

pois restos orgânicos encontrados em sambaquís dos arredores de Santos medidos pelo C14 

deram uma antiguidade de cerca de oito mil anos403.     

O planejamento museológico que seria implementado foi idealizado, inicialmente, no 

âmbito do Instituto de Pré-História e Etnologia, mas a primeira fase da sua concretização 

ocorreu no Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo.  

Portanto, no final da década 50, com vistas à criação do Instituto de Pré-História e de 

um Museu Duarte contatou os poderes públicos e particulares. No caso dos últimos 

apresentou, em muitos momentos, de forma enfática a sua posição pela ciência e cultura, 

como acreditava que estes elementos promoveriam a melhoria e tentava demonstrar a 

necessidade de classes abastadas e suas instituições subsistirem apenas com uma justificativa 

humana em benefício do coletivo e dos direitos sociais argumentando que chegaria o 

momento da prestação de contas para a sociedade404. O pensamento de Duarte propugnava 

que: 

[...] hoje só podem ter significado coletivo ou humano as obras 
sociais, dentre e à frente delas, as de cultura. A caridade foi 
ultrapassada pela justiça coletiva; a gratidão que, comumente humilha 
e recalca, desaparece para dar lugar ao reconhecimento público405.   

Para Duarte a caridade cultural era tão importante quanto à física porque um povo 

culto saberia como agir para resolver o problema crucial da assistência médica ou outras 

carências, pois a ignorância seria a desencadeadora da miséria e o empobrecimento406.  

E foi com este espírito de obra para a coletividade lutando pela disponibilização e 

acesso cultural e científico, visão do intelectual a respeito das necessidades da sociedade e do 

país, que Duarte iniciou as atividades em busca da divulgação e popularização dos estudos 

arqueológicos nas instituições que desenvolvia ou tentava criar. 

     

                                                

 

403 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) – Pasta 2 – sub-pasta: 
Decretos, leis, pareceres e portarias – Elaboração de decreto de criação de instituições. Sem data. 
404 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) – Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Jóckey Club. Carta de Paulo Duarte a Jaime Torres (membro da diretoria do Jóckey 
Club) em 24/10/1957. 
405 Idem. 
406 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) – Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestados. Ofício de Paulo Duarte (Diretor do Instituto de Pré-História 
da USP) ao sr. Batista Keutenedjian sem data.  
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4.2 - Museum: o sonho revisitado e as perspectivas de popularização científica 

4.2.1 - Os Museus 

A efetivação do Instituto de Pré-História e Etnologia levou Duarte a centralizar 

esforços no projeto de concretização do Museu do Homem Americano e reformulação do 

Museu Paulista. 

As instituições preservacionistas foram alvo da atenção de Duarte e Mário de Andrade 

desde o tempo do Departamento de Cultura e a experiência do primeiro no Museu do Homem 

ampliou este olhar sobre o órgão enquanto mecanismo de transformação social através da 

divulgação científica. 

Ainda no ano de 1953, no âmbito da Comissão de Pré-História, quando se pensava em 

um Instituto do Homem Americano vislumbrou-se que se criaria um museu auto-sustentável 

que promoveria a exploração dos sambaquis paulistas, cujos dividendos seriam aplicados nas 

despesas da Instituição407. 

No projeto previa-se um museu configurado pelo paradigma dos Institutos 

Prehistóricos e Paleontológicos da Europa dentre eles: “[...] Musée de l´Homme, Institut de  

Palenontologie Humaine, Institutos Pré-Históricos e Etnográficos de Oslo, de Berlim, de 

Londres, de Roma, da Inglaterra  (British Museum), da América do Norte (Museum of 

Natural History, de Nova York, de Chicago e Califórnia, Smithsonian Institution,  de 

Washington), etc408”.  

O órgão preservacionista não seria denominado de Museu do Homem Brasileiro 

porque, conforme afirmou Duarte, não se podia abordar cientificamente os povos pré-

históricos pautados por limitações geográficas, mas o organismo seria constituído a partir da 

Pré-História e da Etnologia do Brasil409. 

No intuito de fundar o Museu do Homem Americano, Duarte tentou por diversas vezes 

o contato e apoio do presidente Juscelino Kubitschek. O intelectual chegou a propor a criação 

do Museu em outros estados como Rio de Janeiro e Brasília410. O cientista ressaltava a 

organização pedagógica da exposição pública que deveria voltar-se para a educação popular 

                                                

 

407 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – atas de reunião.  Ata da 8ª reunião da Comissão de Pré-História em 04/08/1953. 
408 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Governo Federal – Justificativa de como dever ser o Instituto de Pré-História, 
encaminhado por Paulo Duarte (Presidente da Comissão de Pré-História) ao Ministro da Educação e Cultura 
Clóvis Salgado. Sem data. 
409 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Instituto de Pré-História. Car ta de Paul o Duarte a Danton em 03/06/1960. 
410 Idem. 
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com cursos permanentes como produto decorrente dos trabalhos em laboratórios científicos e 

atividades de campo411. O pré-historiador usava uma tática peculiar para o convencimento das 

autoridades: levava material didático, com forte apelo estético, e por outras vezes conduziu o 

próprio acervo proveniente das pesquisas arqueológicas para os gabinetes a fim de persuadir 

às autoridades sobre a importância do tema.   

Paulo Duarte foi nomeado diretor do Museu Paulista em 1959 e compreendia que os 

museus deveriam proporcionar um real aproveitamento cultural e avaliava que a Instituição 

não se constituía desta forma. Para Duarte o museu não era uma simples exposição e nem um 

mero depósito. Havia necessidade de maior aproveitamento científico e educacional “[...] 

através de uma organização racional das exposições, juntamente com a promoção de cursos, 

conferências e exibições cinematográficas412”. 

O intelectual avaliava que as duas seções do Museu Paulista – História e Etnologia – 

estavam saturadas o quê implicava na imobilidade das atividades de Comunicação413. A falta 

de espaço era outro fator que interferia nos estudos científicos devido à inadequação de 

acondicionamento de material de estudos414. Portanto, Duarte identificava vários problemas 

na cadeia operatória museológica que culminavam com a inoperância da popularização 

científica. 

Duarte acreditava que o Museu Paulista parecia com um depósito de dois museus: um 

de História e outro de Etnologia. A reformulação pretendia mudar esta situação desdobrando a 

Instituição em dois órgãos: uma instituição seria voltada para a História e a outra para a 

Etnologia e a Pré-História. O governo estadual providenciaria um local apropriado ao Museu 

de Etnologia e Pré-História, contudo, o Museu Paulista continuaria “[...] no Palácio do 

Ipiranga, embora seu diretor considere o local inadequado, visto que o edifício não foi 

construído para essa finalidade, e a Museologia hoje em dia tem regras rígidas, com base 

cientifica”415. 

                                                

 

411 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Instituto de Pré-História. Car ta de Paul o Duarte a Auro em 12/06/1960. 
412 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – 
Aprovado o plano de remodelação do Ipiranga.Folha da Tarde, São Paulo, 07/04/1959. 
413 Paulo Duarte não usou este termo, que atualmente abrange exposição e ação educativa, mas usa a designação 
exposição com  o intuito de referir-se às ações voltadas para o público. 
414 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Instituto de Pré-História. Rascunho de projeto de desmembramento do Museu 
Paulista e constituição de um novo museu. Sem data [1954]. 
415 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – 
Aprovado o plano de remodelação do Ipiranga.Folha da Tarde, São Paulo, 07/04/1959.  
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Em 1953, Herbert Baldus apresentou um plano de desmembramento do Museu 

Paulista. A Divisão de História compreenderia as seções de História Paulista, História 

Brasileira, Numismática, Lingüística e a Documentação Histórica, as quais dedicar-se-iam ao 

estudo da cultura luso-brasileira através de pesquisas bibliográficas. A Divisão de 

Antropologia contemplaria as seções de Etnologia, Arqueologia, Antropologia Física, 

Folclore e coleta de material e estudaria as questões relacionadas com o índio e o caboclo do 

continente (grifo nosso), no passado e no presente com pesquisas nas bibliotecas, mas também 

in loco

 

(grifo do autor). O autor do projeto apresentou outro elemento de argumentação como 

sustentação da sua proposta: a divisão existente nas próprias publicações do Museu, que já 

eram separadas por estes dois temas. A metodologia teórico-científica também embasou a 

justificativa de cisão das divisões e estava fundamentada pela proximidade e conexões entre 

os ramos científicos e necessidade de ampliação da coleta de material, pois, as culturas 

brasileiras em vias de desaparecimento necessitavam desta separação para a otimização dos 

trabalhos 416.   

Este fato chamou a atenção porque a proposição de separação das Divisões do Museu 

Paulista foi foco de análise realizada por Mário de Andrade e Duarte, desde o Departamento 

de Cultura. Por volta de 1954 e no ano de 1959, quem propôs a divisão foi o próprio Duarte, 

no último período como diretor do Museu. No entanto, o autor do projeto em 1953 foi Herbert 

Baldus. Ao que tudo indica, já que Baldus fazia parte da Comissão de Pré-História e há 

rascunhos e propostas da remodelação nos arquivos de Duarte, o projeto foi apresentado em 

conformidade com as idéias do pré-historiador. No entanto, como diretor em exercício da 

Instituição, seria mais lógico que Baldus apresentasse o projeto. Porém, o objetivo desta 

estruturação como deixava claro o Diretor em exercício do Museu Paulista era: “[...] 

contribuir para o maior desenvolvimento do caráter científico do Museu”417. Tal afirmação 

pode ter maior sentido se recorrermos ao histórico do Museu Paulista que se pautou mais pelo 

seu caráter científico do que educativo. Desde a fundação, a instituição manteve contatos com 

estudiosos no ramo das ciências naturais e talvez venha daí a necessidade de Baldus 

justificar,mais enfaticamente, por este ângulo. Este foi o único ponto que apresentou diferença 

em relação à proposta de Duarte que enfatizou a educação. 

                                                

 

416 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Governo do Estado. Carta de Herbert Baldus (Diretor do Museu Paulista em 
exercício) ao Prof. J. Canuto Mendes de Almeida (Secretário de Estado dos Negócios do Governo) em 
11/12/1953. 
417 Idem. 
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A idéia de Duarte era de criar futuramente o Museum: órgão integrado por um 

Conselho composto pelos diretores de cada uma das instituições preservacionistas e onde 

arquivos, bibliotecas e sessões de fotografia, utilizadas pelos dois organismos comporiam toda 

a organização instalada em um prédio no Parque do Ibirapuera, conforme prometido pelo 

próprio governador 418 . O prédio construído para o conjunto de Comemorações do IV 

Centenário da cidade de São Paulo denominado de Palácio da Agricultura, assim como o seu 

correlato, Palácio da Indústria destinava-se à Instalação de institutos culturais, principalmente 

museus conforme a previsão do projeto da Fundação Ibirapuera. O Museu de Arte Moderna e 

a Bienal de São Paulo já estavam instalados no Palácio da Indústria e pretendia-se instalar no 

Palácio da Agricultura o Museu do Homem Americano, que seria formado pelas coleções 

etnológicas do Museu Paulista e da Comissão de Pré-História, acervo guardado em depósitos 

devido à falta de espaço no prédio do Ipiranga419. Os planos de Francisco Matarazzo Sobrinho 

consistiam da utilização dos prédios para instalação de museus que seriam mantidos pela 

Feira de São Paulo e pelo Parque de Diversões420.  

A opção de Duarte por um Museum era, claramente, o projeto de Rivet. O tempo que 

ficou no Museu do Homem vivenciou a organização da Instituição implementada pelo 

americanista. A formulação do projeto museológico evidenciava o órgão como mecanismo de 

popularização científica através da expografia, realizada com elementos que tivessem valor 

educacional. A efetivação da cadeia operatória museológica culminaria com a 

disponibilização de serviços tanto para o especialista como para um público mais abrangente. 

Paulo Duarte também não escondeu quanto Rivet sonhava com uma instituição daquele tipo 

no continente americano. A derrocada do seu projeto museológico no Musée de l´Homme, 

afastando a obra dos caminhos propostos pelo seu idealizador, seria mais um elemento de 

motivação.   

Portanto, o projeto museológico do Museum brasileiro era claramente educacional. 

Para Duarte o desenvolvimento humano somente seria acessível através da cultura e da 

ciência, assim  o museu era a mediação entre a produção do conhecimento e a sua dimensão 

pública à medida que  a Comunicação museológica interferiria na realidade social produzindo 

                                                

 

418 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – Aprovado o 
plano de remodelação do Ipiranga.Folha da Tarde, São Paulo, 07/04/1959. 
419 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – Relatório de 
atividades da Comissão de Pré-História apresentado ao governador referente ao ano de 1959. 
420 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – Reportagem: 
Rui Bloem.São Paulo e os museus. Folha da Manhã, São Paulo, 11/04/1959. 
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um sentimento de solidariedade, identificação e transformação dos povos, erradicação dos 

preconceitos e dos nacionalismos. Portanto, a Musealização da Arqueologia que culminaria 

com a divulgação do conhecimento científico era o veículo de transformação possibilitada 

pelo entendimento do passado pré-histórico e da compreensão da trajetória humana (RIVET, 

1948a; DUARTE, 1950).  

Essa ênfase no aspecto educacional dos museus já fôra discutida em Seminário 

Regional da Unesco em 1958, abordando a necessidade de formação profissional, de 

desenvolvimento de programas didáticos pelas instituições museológicas e exposição como 

importante mecanismo de estabelecimento de vínculo com a sociedade (TORAL, 1995: 8-10).  

Da mesma forma que ocorreram debates sobre as necessidades de mudanças das 

correntes teóricas da Arqueologia, as discussões museológicas no decorrer dos tempos 

também se direcionaram para a questão da inserção social da Museologia. Vislumbrados 

como instrumentos de mudança social, tais organismos interfeririam diretamente no interior 

das comunidades onde estavam inseridos. O museu identificado como uma instituição a 

serviço da Humanidade onde o patrimônio cultural desempenharia um papel social importante 

resultou de proposições organizadas pelo Conselho Internacional de Museus 

ICOM/UNESCO, em 1972, na Mesa-Redonda de Santiago (VARINE, 1995: 17-19).   

Na Declaração de Quebec em 1984 foram discutidas novas formas de Museologia 

como, por exemplo, os museus comunitários, os museus de vizinhança e ecomuseus. Estas 

novas proposições foram agrupadas e denominadas de Nova Museologia421. O conhecimento 

interdisciplinar que integraria as exposições museológicas realizaria a formação permanente. 

Muito anteriormente, George Henri Rivière, no Museu do Homem, transformara a 

comunicação museológica com o objetivo de atingir de forma mais adequada o público. O 

aspecto facilitador da compreensão ocorreria através dos elementos expográficos e com estes 

objetivos Rivière foi contratado por Paul Rivet. O museólogo futuramente seria o propositor 

das idéias sobre museus comunitários alvo destas reflexões algum tempo depois 

(MOUTINHO, 1995: 26-29; RIVIÈRE, 1993; FERNANDÉZ, 2003).   

Finalmente, a Declaração de Caracas em 1992 retomou as discussões anteriores 

procurando conceituar o museu em suas funções em face das novas realidades. Neste 

                                                

 

421Atualmente, a denominação de Nova Museologia faz referência ao movimento organizado neste período, 
enquanto que o desenvolvimento teórico-metodológico e as ações neste campo são cunhados por 
Sociomuseologia. Informação verbal fornecida por Maria Cristina de Oliveira Bruno em São Paulo, em 2007. 
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documento foi discutida a importância do patrimônio cultural da América Latina para o 

estabelecimento de identidades. Na Declaração de Caracas foi resolvido que: 

[...] o museu tem uma missão transcendental a cumprir hoje na 
América Latina. Deve constituir-se em instrumento eficaz para o 
fortalecimento da identidade de nossos povos e para o seu 
conhecimento mútuo  [...] (DECLARAÇÃO DE CARACAS, 1995: 
39).   

Longe deste período, Duarte e Rivet já vislumbravam a importância desta integração 

através da associação entre os conhecimentos científicos arqueológicos e museológicos.  

Tanto para o Museu do Homem Americano como para o Museu Paulista previa-se, 

segundo o projeto, a organização estabelecida em rígidos princípios científicos museológicos. 

A instituição preservacionista responsável por exposições também era um local de pesquisa, 

com laboratórios especializados, bibliotecas, outras instalações complementares e visitas 

acompanhadas de “conferencistas especializados” para o público, para estudantes de escolas, 

primárias, secundárias e superiores. Para Duarte os museus seriam institutos auxiliares das 

universidades e de educação popular422.  

O museu também compreenderia novos departamentos necessários aos cursos, às 

pesquisas e à documentação, eram eles: biblioteca, manuscritos, iconografia, fotografia, 

cinema, desenho, filatelia, numismática e coleções de objetos ligados à vida brasileira. As 

coleções seriam organizadas correspondendo aos séculos, bem como as conferências. Cada 

dia da semana seria dedicado a um período histórico, por exemplo, a segunda-feira seria 

reservada ao século XVI com cursos à tarde e visitas colegiais pela manhã com “guia-

conferencistas especializados”. Nos sábados e domingos eram propostas visitas públicas com 

“conferências” de cunho popular com a abordagem do assunto de cada uma das seções. O 

museu seria aberto de terça a sexta-feira para a “visitação pública simples”,.423  

Em relação ao Museu de Etnologia e Pré-História também se propugnava o caráter 

didático para o ensino primário, secundário e superior. Previam-se serviços de laboratórios, 

conferências, documentação e publicação científica. Para as coleções, o projeto propôs uma 

organização “[...] de modo que o visitante, percorrendo-as, possa ir quase insensivelmente 

                                                

 

422 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – 
Estudos aprovados pelo governador – Será remodelado o Museu Paulista. A Gazeta, São Paulo, 07/04/1959. 
423 Idem. 
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dando conta da evolução do Homem, desde o seu aparecimento, até o início das idades 

históricas”424.  

A museografia previa o programa do museu em cinco grandes painéis murais, que 

incluíam mapas lingüísticos e etnográficos da América. O projeto ainda vislumbrava um 

laboratório para medição do Carbono 14 e guias-conferencistas encarregado de acompanhar o 

público, visitas estudantis entre outros. A seleção para esta atividade se daria dentre os 

“alunos mais dotados” das Faculdades de Filosofias, Ciência e Letras do país. O planejamento 

museológico ainda contemplava verba do governo federal para instalações materiais, compra 

de material científico e para a composição de recurso expográfico425.   

Paulo Duarte afirmou em entrevista que a reformulação do Museu Paulista serviria de 

paradigma para todos os outros museus oficiais de São Paulo. O governo prometia 

remodelação em pouco tempo426.  

A impressa foi favorável à reorganização abordando a necessidade de mudança nos 

museus brasileiros, que muitas vezes colocavam os objetos como curiosidades e não como 

meio de compreensão da História. Houve elogio à idéia de um centro destinado aos museus e 

instituições culturais427. O crânio denominado de Miss Sambaqui, evidenciado em pesquisa 

arqueológica, fez sucesso nos jornais.  

Além das afirmações diretas de Duarte de que o Museu do Homem Americano seria 

realizado à imagem e semelhança do Musée de l´Homme, outros dados comprovaram tais 

asserções: a própria denominação de Museum e as semelhanças em relação às proposições de 

tornar-se um organismo de educação popular. Duarte tentou seguir as orientações por parte do 

americanista no que concerniu à necessidade da linguagem acessível da expografia fazendo 

com que o público entendesse a ciência se pautando pela convicção de que o museu pertence 

ao público (RIVET, 1948: 68).  

Paul Rivet em 1948 já ressaltava o papel social do museu demonstrando a importância 

das visitas com sentido pedagógico e especialistas que tornassem acessível o conhecimento. 

Os comentários sobre os elementos expográficos encontraram representação em várias 

                                                

 

424 Ibidem. 
425 Ibidem. 
426 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – 
Estudos aprovados pelo governador – Será remodelado o Museu Paulista. A Gazeta, São Paulo, 07/04/1959. 
427 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Artigos e cursos - Pasta 284 – Reportagem: 
Rui Bloem.São Paulo e os museus. Folha da Manhã, São Paulo, 11/04/1959. 
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passagens do projeto museológico de Duarte como: fotografias, murais, idéia de criação de 

espaço para cinema entre outros (RIVET,1948: 69).  

Nos esforços do pré-historiador também apareceram inovações para a expografia a 

respeito da divisão territorial não por fronteiras geográficas, mas por delimitações ligadas à 

realidade étnico-cultural (RIVET, 1948: 69).  

No projeto do intelectual brasileiro a abrangência em relação às propostas de Rivet 

também foi contemplada, pois houve o vislumbre de bibliotecas, arquivos e a idéia do museu 

como centro de educação (RIVET, 1948: 111).  

Cabe lembrar que no período da luta do cientista brasileiro para a implementação do 

Museu ocorreu no Rio de Janeiro (1958), conforme comentado, o Seminário Regional da 

Unesco que abordou a função educativa dos museus. O evento presidido por Georges Henri 

Rivière, que desenvolveu a expografia do Museu do Homem, também abordou aspectos 

educacionais, recursos expográficos, a relação entre monitoria e a necessidade de linguagem 

acessível (ARAÚJO; BRUNO: 1995).  

Várias vezes ao dizer que a reformulação pretendida, que culminaria com a 

inauguração do Museum brasileiro, estava pautada por princípios modernos da Museologia, 

Duarte deixou claro que estava a par das discussões neste campo.   

A idéia do Museum conforme planejada por Duarte não se concretizou. Os problemas 

com a liberação do prédio impediram a realização do projeto, apesar de todo anúncio para a 

imprensa das ações que seriam desenvolvidas. Novamente, os interesses pessoais não 

permitiriam a implantação de mais um sonho que fôra compartilhado por Rivet e Duarte. A 

pretensão de iniciar no Museu um curso de Etnologia ministrado por Herbert Baldus e outro 

de Pré-História, pelo próprio Duarte não foi implementada. O próprio intelectual na sua carta 

de demissão apontava para a batalha por recursos materiais que, inicialmente, já ocorrera e 

desta forma não vislumbrava a possibilidade de efetivação para o projeto. Assim, Duarte mais 

uma vez colocava termo a este sonho afirmando428: 

Eu sou homem de luta, mas não é possível lutar completamente 
desarmado, cercado pela malícia, pelo primarismo e pela má vontade, 
pela incompreensão, principalmente certo de que estou sendo 
cozinhado em água fria [...]  
Sei voar, quero voar, mas é preciso que não me decepem as asas.  

                                                

 

428 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 4 – sub-pasta: IPH-
Especiais. Carta de Paulo Duarte ao governador Carlos Alberto (Carvalho Pinto) em 02/06/1959.  
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Apesar da impossibilidade da implantação do projeto, naquele momento, a proposta 

para o desenvolvimento dos estudos arqueológicos e museológicos focado na 

responsabilidade social científica, que colocou a Museologia e Arqueologia em parceria com 

o fito de transformação social não perdeu o sentido. No âmbito do Instituto de Pré-História da 

Universidade de São Paulo (1962), não com a mesma grandiosidade do projeto anterior, Paulo 

Duarte implementou a primeira fase do Museu do Homem Americano (1967-1968), 

localizado no saguão do prédio da Zoologia. Conforme abordou Duarte, “[...] o material de 

alto interêsse científico e pedagógico, aproveitando [sic] não só, para os cursos do Instituto, se 

não também por departamentos outros da Universidade [...]”429.  

Através de documentos escritos e iconográficos podemos acompanhar, no ano de 

1968, as ações de Duarte para as instalações do museu. O pré-historiador, somente com a 

ajuda de alguns colaboradores, somou as funções de museólogo e arqueólogo. Duarte 

encadeou informações dos cursos que ministrava e organizou através da ordenação dos fatos, 

elementos expográficos que didaticamente abordavam o percurso do Homem em períodos 

pré-históricos. Através de um texto da sua autoria podemos verificar como compôs cada um 

dos elementos didáticos calcados em elementos da linguagem escrita. Inicialmente, o texto 

abordou alguns teóricos chamados de precursores da pré-história e comentou o histórico de 

alguns deles430.  A seguir abordou os sítios como documentos, a partir dos quais seria possível 

recuperar informações do homem pré-histórico. O elemento expográfico, provavelmente, 

utilizado para representar este momento foi o nicho onde seria colocada uma “sepultura 

arqueológica”431. No decorrer do texto Duarte abordou a evolução do homem. Na exposição 

correspondeu a uma seqüência de esqueletos que representaram a idéia de evolução 432 

(Fig.18).  

                                                

 

429 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestado. Texto de Paulo Duarte para o jornal “As Folhas de São 
Paulo” entregue em mãos do sr. Abrão Yagle em 18/04/1968. 
430 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: 1956-1980 - Pasta 284 – Textos sobre Pré-
História assinado por Paulo Duarte. Sem data. No momento desta análise sempre que abordar o texto que Duarte 
se baseou para compor o percurso da exposição faço referência a este documento. 
431 Em carta Paulo Duarte agradeceu a execução do trabalho, bem como o fornecimento do material sem 
despesas para o Instituto de Pré-História deixando vislumbrar as dificuldades orçamentários pelas quais passava 
a Instituição. MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 4 – sub-
pasta: IPH - Ofícios.  Carta de Paulo Duarte ao sr. Adalberto Mendes Santos (Fundo para a Construção da 
Cidade Universitária) em 08/08/1967.  
432 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestado. Texto de Paulo Duarte para o jornal “As Folhas de São 
Paulo” entregue em mãos do sr. Abrão Yagle em 18/04/1968. 
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Figura 18 – Composição expográfica com fios de nylon como realizado por G.H.Rivière no 
Musée de l´Homme. Arquivo Paulo Duarte.  

Posteriormente, narrou as “linhas raciais” representadas no discurso expositivo pelas  

“[...] moldagens dos homens fosseis primitivos que viveram na Europa, Ásia e Africa desde 

há cêrca de dois milhões de anos”433.  Um quadro com dados sobre os períodos pré-históricos 

que Duarte fez referência à “[...] idade aproximada de cada capítulo da História do nosso 

planeta”434 foi consubstanciado nos painéis expositivos (foto). No quadro que constava do 

texto encontravam-se, por exemplo, as informações: peixes – 420 milhões de anos, répteis – 

220 milhões de anos, insetos – 310 milhões de anos entre outros. Tais dados compuseram 

painéis coloridos cuja produção Célia Portugal narrou da seguinte forma: 

Ele [Duarte] idealizou o Museu do Homem Americano. Ele falava 
muito do Museu do Homem Americano [sic] na França e ele trouxe os 
dados necessários da evolução do Homem. Então ele colocou em 

                                                

 

433 Idem. 
434 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: 1956-1980 - Pasta 284 – Textos sobre Pré-
História assinado por Paulo Duarte. Sem data. 
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rabiscos toda essa parte de documentação. Uns mapas grandes que ele 
tinha numa mesa grande e desenhou e nesses mapas ele chamou o 
Prof. Aziz Ab´Saber para datar as glaciações. As anotações das 
glaciações subiam (Fig. 19) colocadas conjuntamente com a evolução 
dos animais e suas ramificações. O professor Abrão de Moraes 
também ajudou na representação das datações e fizeram dois painéis e 
para ampliá-los convidaram o italiano [George] Nasturel, era um 
pintor, que deu vida aos animais, as cores, os tipos e origem destes 
animais -linhagens, como puxavam quase geneticamente. O painel 
passava para outra parede subindo até chegar ao homem, até chegar a 
esse quadro que todos nós conhecemos da evolução do homem435.   

   

            

 

Figura 19 – Sr. Nasturel – pintor que materializou os painéis expográficos. Arquivo Paulo 
Duarte.   

                                                

 

435 Entrevista a mim  concedida por Célia Portugal Matta (ex-funcionária do Instituto de Pré-História da USP) 
em São Paulo em 24/01/2007. 
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Em outra vitrine estava a “Miss Sambaqui” (Fig. 20), que segundo Duarte tratava-se 

de “[...] um crânio e alguns ossos longos inteiramente fossilizados de uma mulher que 

constitui a peça mais inteiressante [sic] talvês do pequeno Museu do Instituto de Pré-

História”436.   

 

Figura 20 – Legado patrimonial do IPH. Em outro momento foi logotipo da Instituição e, 
posteriormente, apresentada em várias outras exposições do chamado novo MAE.  Arquivo 
Paulo Duarte.   

A produção de recursos expositivos citados até aqui como: ilustração, cenário nicho, 

moldagens dos homens fósseis entre outros revelou o trabalho museográfico de Duarte que 

compôs didaticamente uma apresentação com conteúdo linear, ou conforme Cury (2005: 167), 

o partido expográfico tradicional. Duarte com base no seu texto, sem rupturas, promoveu a 

passagem pelos períodos pré-históricos. A produção de suportes também não foi descuidada, 

encomendou numerosas vitrinas “[...]modernas, cuja fatura se inspirou  na famosa revista 

“Museum” da UNESCO”437. Estas vitrines foram pensadas por Georges Henri Riviére e 

realmente vemos na concretização deste elemento as orientações ressaltadas por Falck (1948), 

                                                

 

436 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestado. Texto de Paulo Duarte para o jornal “As Folhas de São 
Paulo” entregue em mãos do sr. Abrão Yagle em 18/04/1968. 
437 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 4 – sub-pasta: IPH - 
Especiais. Relatório de atividades apresentado pelo IPH-USP ao Vice-Reitor em exercício Helio Lourenço de 
Oliveira em 1968.  
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autor do artigo da revista “Museum”. Alguns elementos como fios de nylon, a referência de 

Duarte aos “dizeres esclarecedores” que o autor analisa, a iluminação, o fundo da vitrine e a 

disposição dos elementos evidenciaram a aproximação com a expografia do Musée de 

l´Homme (Fig. 21). 

  

Figura 21 – Conjunto de imagens que apresentam semelhanças expográficas entre a vitrina do 
Musée de l´Homme (acima) e a vitrina do Museu do Homem Americano (abaixo). No último 
caso, a confecção da vitrina também seguiu orientações da Revista Museum. 
Photothéque Musée de l´Homme -  Col. Musée de l´Homme e Arquivo Paulo Duarte.   

   

Além dos murais existentes outros painéis estavam em elaboração. Estes recursos 

seriam colocados ao lado das vitrines para a maior compreensão das mesmas, Duarte 

solicitava a indicação do arquiteto e do desenhista que poderiam concretizar estes elementos, 

bem como o local para o texto científico que deveria figurar nos painéis 438 . Tais 

recomendações foram realizadas no artigo de Falck – que analisou as vitrinas de Georges 

                                                

 

438 MAE -USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestado. Carta de Paulo Duarte a Adalberto Mendes Santos (Diretor 
Executivo do Fundo de Construção da Cidade Universitária) em 20/05/1968. 
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Henri Rivière – e aproximaram as idéias exporgráficas de Paulo Duarte dos painéis do Musée 

de l´Homme (Fig.22).  

 

Figura 22 – Elementos científicos e didáticos da expografia 
do Musée de l´Homme  , posteriormente, usados  como modelo para o 
futuro Museu do Homem Americano.  
Photothéque Musée de l´Homme -  Col. Musée de l´Homme   

Percebe-se que mesmo com as dificuldades do Instituto de Pré-História, na USP, 

Duarte tentava mecanismos para a continuidade da implementação da segunda fase do Museu. 

Em carta a uma funcionária Paulo Duarte comunicou o encaminhamento de verba para 

aquisição de material a ser utilizado nos recursos expográficos, a utilização da soma deveria 

ser empregada “[...] em peças e coleções: moldagens, principalmente de plástico, reproduções 

outras e peças ou coleções arqueológicas de que necessitamos, mas não pode ser empregada 

em instrumentos”439.  

Sobre este episódio Célia Portugal narrou a dificuldade de trazer todo esse material 

fornecendo o quadro da dificuldade enfrentada pelo intelectual para executar esse sonho 

museológico: 

Deram muito trabalho estas peças que vieram da França para se 
liberar, pois vieram de navio na alfândega de Santos, uma por causa 
da política que não era muito favorável a ele, então politicamente não 

                                                

 

439 MAE -USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestado. Carta de Paulo Duarte a Miya em 04/04/1968. 
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se conseguia desvincular aquilo e outro porque não se podia trazer 
esqueletos para o Brasil, as leis não davam. Olha foi um sufoco, então 
ele me determinou que eu fosse providenciar isso. Então eu sei que fui 
no Banco do Brasil, em presidência de alfândega, de tudo isso para 
desembaraçar os documentos, ao mesmo tempo tinha que pagar uma 
fortuna de armazenamento da alfândega, nos armazéns da alfândega e 
o instituto não tinha dinheiro para pagar, não tinha verba, não tinha 
orçamento porque o quê sustentava o instituto naquela época era o 
salário dele. Ele pegava o salário dele e depositava pra parte 
administrativa, para fazer as despesas administrativas porque o Gama 
e Silva não dava dotação para o Instituto e a briga dele com o Gama 
Silva, com o reitor, era porque não tinha verba para o Instituto440.  

A falta de segurança no espaço museológico também foi outra dificuldade enfrentada 

por Duarte durante a implantação do museu. A reclamação do Diretor da Instituição sobre 

esse aspecto demonstrou os cuidados com a salvaguarda patrimonial: 

Num período em que os guardas foram retirados, verificou-se um 
vultoso roubo no Instituto de Pré-História e outros furtos menores em 
dependências do edifício de Zoologia. Quer dizer que vamos ficar 
novamente expostos a êsses agravos, sem segurança, portanto, o 
patrimônio pertencente à Universidade a nós confiado. 
Parece-nos que a guarda militar é quem deve receber ordens da 
Direção Universitária. Isso, pelo menos, é o que se afirma quando os 
militares agem contra os estudantes em greve ou que promovem 
agitações dentro do ‘campus’. 
Entretanto, quando se trata de preservar os bens da Universidade 
contra malfeitores, o contrário é que se verifica. São as autoridades 
militares que a seu bel prazer estabelecem as regras de policiamento, 
desconhecendo os motivos que levaram ao pedido reiterado dele, com 
base nos interêsses a serem  preservados. 
Queremos levar este fato a V. S. para as necessárias providências e 
para resguardo da nossa responsabilidade ou atentados futuros441.   

Assim, Duarte cuidava de toda a cadeia operatória museológica e do trabalho 

científico arqueológico, ou seja, fazia a pesquisa em campo, fiscalizava o trabalho de 

laboratório e pesquisa científica, cuidava da Salvaguarda do patrimônio arqueológico – 

conservação, prevenção e documentação – e por fim, implementava a museografia com vistas 

                                                

 

440 Entrevista a mim concedida por Célia Portugal Matta (ex-funcionária do Instituto de Pré-História da USP) em 
São Paulo em 24/01/2007. 
441 MAE -USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: IPH 
– Ofícios administrativos, pastas e atestados. Carta de Paulo Duarte ao Sr. Adalberto Mendes dos Santos (Diretor 
do Fundo de Construção da Cidade Universitária em 29/08/1967. 
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à contemplar a Comunicação da Instituição. No âmbito da Comunicação, a ação educativa 

também não era desprezada:  

Muita gente visitava, mas ele [Museu] não tinha sido divulgado 
amplamente. Mas quando a gente divulgava, fazia alguma nota 
alguma coisa para a imprensa em geral, vinha colégio visitar, tinha 
hora marcada, eu acompanhava os alunos. O Caio [Del Rio Garcia] 
acompanhava, mas o Caio dava as informações técnicas do que estava 
nas vitrinas. Mas quem atendia mais era ele [Paulo Durate]. Ele 
sempre dava explicação, ele adorava, quando ele começava a falar 
com você não tinha hora para acabar, não tinha hora para ir embora. 
Ele começava a falar, detalhar a pedra, “aquela pedra”, “aquilo ali”, 
“aquele machado”,  aquilo, isso, ele tinha um conhecimento, uma 
cultura [...]442   

Portanto, a ação educativa também era contemplada pelo pré-historiador que tinha por 

ênfase a popularização científica. Silvia Piedade afirmou que Duarte realmente gostava de 

fazer monitoria, elas:  

[...] eram envolventes e engraçadas e quando estava ocupado pedia 
para o grupo esperar um momento e ia atendê-los. Os alunos dos 
cursos dados por Paulo Duarte também visitavam o espaço expositivo 
e eram levados para aula prática em sambaquis, inclusive no da 
Cosipa443.   

O processo de implantação do Museu foi impulsionado pela proximidade do II 

Simpósio de Pré-História Americana e Arqueologia no âmbito do Programa da XX Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC) ocorrido em julho de 

1968444. 

                                                

 

442 Entrevista a mim concedida por Célia Portugal Matta (ex-funcionária do Instituto de Pré-História da USP) em 
São Paulo em 24/01/2007. 
443 Entrevista a mim concedida por Silvia Cristina M. Piedade (naquela época bolsista do Instituto de Pré-
História da USP) em São Paulo em 24/01/2007. No que diz respeito às visitas no sambaqui de Piaçaguera onde 
estava instalada a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) há documentos que solicitam permissão para visita 
coletiva de professores e alunos do curso de Arqueologia ao sítio pré-histórico. Cf. a) MAE -USP – 
Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: Comissão de Pré-
História – Ofícios, atas e atestados. Carta de Paulo Duarte ao Sr. Mário Lopes Leão (Presidente da Companhia 
Siderúrgica Paulista) em 22/05/1968; b) MAE -USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de 
organização) - Pasta 3 – sub-pasta: Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestados. Carta de Paulo Duarte a 
Américo (Companhia Siderúrgica Paulista) em 22/05/1968 e c) MAE -USP – Documentação do Instituto de Pré-
História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestados. 
Carta de Paulo Duarte ao Sr. Mário Lopes Leão (Presidente da Companhia Siderúrgica Paulista) em 22/04/1968. 
444 MAE -USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestados. Carta de Paulo Duarte ao Sr. Adalberto Mendes dos Santos 
(Diretor Executivo do Fundo de Construção da Cidade Universitária em 14/05/1968. 
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É curioso notar que toda ação desenvolvida em prol da pesquisa tinha o seu correlato 

na divulgação. As pesquisas implementadas nos sambaquis foram apresentadas ao público 

científico em congressos e simpósios como o XXXI Congresso dos Americanistas, o qual 

divulgou pesquisas do sambaqui de Maratuá, o II Encontros Intelectuais de São Paulo, Mar 

Casado e na XX Reunião da SBPC, Piaçaguera. Todos eles foram visitados durante os 

eventos científicos. Nesta atividade de apresentação da Pré-História as publicações, os cursos 

e o museu também foram meios utilizados para tornar públicas as ações científicas. Os 

diversos meios e contatos empregados para a fundação do Museu do Homem, tardiamente 

concretizados, revelaram essa dimensão pública do conhecimento arqueológico. Paulo Duarte 

tinha plena consciência da importância da Musealização da Arqueologia para a preservação, 

divulgação e transformação social, pois sabia que era:  

[...] evidente que os estudos de laboratório feitos, por assim dizer, a 
portas fechadas, não podem ser conhecidos do público por falta de 
instalações adequada. Entretanto há até alí, também instalações, no 
saguão do Prédio de Zoologia, do 1º Núcleo do “Museu do Homem 
Americano”, cuja existência está prevista no Regulamento do Instituto 
mas até agora não levada a cabo devido à falta de local. Pois, o 
próprio Instituto funciona em locais de salas emprestadas não 
conseguindo da Universidade o apôio necessário no sentido de 
instalações condignas445.     

Dessa forma, o Museu do Homem Americano sonhado por Rivet e Duarte não foi 

concretizado da forma imaginada, mas deixou vários elementos que permitiram verificar a 

importância que o intelectual denotou à instrução e à educação cientifica, bem como 

possibilitou vislumbrar suas ações no campo da Musealização da Arqueologia (Tabela 6). 

 

Figura 23 – Outra técnica de montagem de painel expositivo que cruzou  
elementos fotográficos diversos. Arquivo Paulo Duarte.  

                                                

 

445 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Ofícios, atas e atestado. Texto de Paulo Duarte para o jornal “As Folhas de São  
Paulo” entregue em mãos do sr. Abrão Yagle em 18/04/1968. 
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TABELA 6 

IMPLANTAÇÃO, POR PAULO DUARTE, DA LINHA TEÓRICO-METODOLÓGICA DO MUSÉE DE L´HOMME NOS PROCESSOS DE 
MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NO BRASIL 

Mudança da 
realidade 

arqueológica, 
museológica e 

cultural 
(ênfase na 

responsabilidade 
social científica) 

Cadeia operatória 
museológica 

Procedimentos 
museológicos de 

salvaguarda e 
comunicação 

Realidade 
arqueológi

ca 

Recorte 
patrimonial 

Gerencia-mento 
e administração 

da memória 

Preservação 
de bens 
patri-

moniais 

Noções de identidade e 
pertencimento 

Objetivos:  

- Acabar com a 
destruição, 

principalmente dos 
sambaquis e criar 
mecanismos de 

pesquisa, preservação 
e divulgação 

científica. 

- Organização de 
instituições e 

missões científicas 
arqueológicas e o 

acervo seria 
exposto no Museu 

do Homem 
Americano e no 

Museu Paulista que 
formariam o 

Museum  

- Formação de 
coleções, 

principalmente, 
pela pesquisa de 

campo e coleta em 
sítios já destruídos 

ou em fase de 
exploração. 

Salvaguarda:  
-preservação do 

acervo através da 
Musealização da 

Arqueologia, bem 
como por meio da 

legislação   

Comunicação: 
- Popularização 
científica pelos 
cursos, difusão 
mais específica  

pelos Congressos e 
o público mais 

amplo teria acesso  
à infomação por 

meio da 
Comunicação 
Museológica. 

. 

- Ausência 
de 

pesquisa 
científica 
em sítios 

arqueológi
cos   

- Destrui-
ção dos 
sítios.   

- Acervo 
arqueológico 
e/ou  
antropológico.  

- Valorização 
do segmento 
patrimonial 
arqueológico 
brasileiro 
como 
propulsor de 
mudanças, 
nacional e 
internacional-
mente. 

-Implantação de 
novos 
paradigmas 
teórico-
metodológicos e 
institucionais 
responsáveis 
pela seleção 
patrimonial.  

- Planejamento 
museológico, 

cultural e 
arqueológico, 

cujo projeto fôra  
pensado desde o 
tempo do Depar 

-tamento de 
Cultura.  

- Pesquisa 
científica.  

- Museali-
zação da 

Arqueologia  

- Populariza-
ção  

científica.  

Legislação 

- 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.  

- 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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4.2.2 Os cursos de Pré-História  

Diante da impossibilidade de fundação do Museum, Duarte conseguiu outro meio de 

ministrar o curso de Pré-História que queria realizar no âmbito da instituição museológica 

com o fito de divulgação científica. Convidado pela “Folha de S. Paulo” promoveu um curso 

de sete meses, oficializado pela Universidade de São Paulo, desdobrado em duas turmas 

compostas por um público muito diverso que incluía bibliotecários, museólogos, 

universitários, militares, jornalistas, pintores, desenhistas, prendas domésticas, escriturários 

dentre muitas outras categorias profissionais. O interesse das pessoas de todas as classes 

sociais foi ressaltado por matéria na imprensa que demonstrava a diversidade do público 

presente446.  

Essa curiosidade foi utilizada por Paulo Duarte para chamar a atenção para a Pré-

História e os projetos que pretendia desenvolver. O sucesso de público para um tema 

desconhecido levaria à afirmação de Duarte de que: “[...] cerca de 800 pessoas a cada dia de 

aula no auditório da “Folha de São Paulo” é um teste definitivo do interesse popular pela 

cultura”447  

Duarte avaliou que a situação representava uma reação popular contra a frieza dos 

poderes públicos em relação aos assuntos culturais e que essa expressão partida de um 

movimento “de baixo para cima” mudaria a opinião dos governantes448.  

Avolumaram-se as notícias de auditório superlotado, de convites de outros jornais para 

futuros cursos e a “Folha de S. Paulo” publicou síntese das aulas justificando que pretendia 

possibilitar o acompanhamento das palestras  por aqueles que não conseguiram matriculas449.  

Nos anos de 1961 e 1962 a Folha de São Paulo deu continuidade à promoção do Curso 

e neste momento apareceu a intenção de Duarte revelada pela própria reportagem:  

O verdadeiro intuito, entretanto do curso de Paulo Duarte não é 
apenas satisfazer a imensa curiosidade cultural de uma parte de nossa 
mocidade das universidades e mesmo leiga, como demonstraram as 
inscrições do ano passado, e os pedidos deste ano, mas também 
chamar a atenção dos poderes oficiais e do público em geral para uma 

                                                

 

446 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: artigos/cursos (1959-1960) - Pasta 284 – 
Matéria: Pré-História – Pitecantropo é grande atração. Visão. São Paulo,  08/07/1960. 
447 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: artigos/cursos (1959-1960) - Pasta 284 – 
Matéria: Curso de Introdução Geral a Pré-História Geral a ser promovido por ‘A Tribuna’. A Tribuna. Santos, 
10/07/1960. 
448 Idem. 
449 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: curso (1960) - Pasta 285 – Reportagem: Com 
o auditório superlotado Paulo Duarte inaugurou seu curso sobre Pré-História. Folha de São Paulo, São Paulo, 
06/04/1960. 
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ciência praticamente desconhecida entre nós, esotérica, acessível 
apenas a um pequeno grupo especializado450.   

Efetivamente, esse evento chamara a atenção para o tema, não só positivamente. A 

popularização desta área de conhecimento para o público também trouxe uma platéia de 

contrários às idéias apresentadas durante as palestras.  

Duarte contou que muitos países atrasados não aceitaram as idéias desenvolvidas 

sobre Evolução divulgadas pelo Padre Teillard de Chardin, inclusive a própria Companhia de 

Jesus da qual era membro. O intelectual conheceu o padre no Musée de l´Homme e nos cursos 

promovidos pela “Folha de São Paulo” abordou muitas das idéias daquele estudioso. Duarte 

contou que teve uma enorme oposição dos católicos e que um padre chegou a escrever um 

artigo dirigido aos leitores que dizia: “[...]um homem que vem pregar aqui que a origem do 

homem não está em Adão, está no macaco [...]”451. Duarte abordou que não afirmara tal coisa, 

mas várias outras igrejas manifestaram-se acusando Duarte de divulgação de uma doutrina 

herética. Alguns alunos o questionavam sobre a idoneidade do padre Chardin que segundo 

seus confessores abandonara a batina.  Toda essa promoção, positiva ou não, mais a 

ocorrência dos II Encontros Intelectuais de São Paulo com enfoque no tema das Origens 

chamou a atenção do reitor da Universidade de São Paulo, segundo as explicações do 

intelectual.  

Ainda segundo o cientista, Antonio de Ulhôa Cintra assistiu a aula de encerramento do 

curso de Duarte em 1960 e propôs que fosse criada na Instituição uma cadeira de 

Antropologia Cultural.  A recusa da proposta por parte do pré-historiador com a justificativa 

de que criara a Universidade e não podia aceitar uma cadeira como prêmio culminou com a 

contraproposta de um Instituto de Pré-História452.  

As versões de Paulo Duarte sobre o motivo que ocasionou a entrada do Instituto de 

Pré-História para a Universidade são díspares. Em outros documentos afirmou que um grupo 

de professores com 50 integrantes levou ao Conselho Universitário o pedido aprovado por 

unanimidade em todas as comissões453, devido à importância das pesquisas propôs a criação 

                                                

 

450 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Correspondência (1960-1965) - Pasta 288 –
Recorte com reportagem  sem título. Folha de São Paulo, São Paulo em 02/02/1961. 
451 Unicamp – CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: contribuições para a Campanha do Instituto 
de Pré-História 1959-1960 – Pasta 286 – sub-pasta 14 (1976-1984): Entrevista concedida por Paulo Duarte a 
Tjerk G. Franken e Ricargo Guedes em 12/04/1977, pp.12. 
452 Idem.  pp.12-16. 
453 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 4 – sub-pasta: IPH-
Especiais. Relatório de atividades apresentado ao IPH-USP em 1968. 
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do Instituto na Universidade. Em outro momento relatou que a visita do Reitor ao sítio de Mar 

Casado em 1962 e a observação dos trabalhos ali desenvolvidos fizeram com que Ulhôa 

Cintra levasse o Instituto de Pré-História para a Universidade454.  

Ao certo não se sabe, o fato é que Duarte implementou uma série de ações que chamou 

a atenção da imprensa para a Pré-História: primeiro a grande veiculação da criação do 

Museum, posteriormente o curso com manifestação da opinião pública, grande procura e as 

polêmicas, seguidamente o II Encontros Intelectuais que contou com a presença de inúmeros 

cientistas, na seqüência a campanha de adesão promovida no âmbito do 60º aniversário do 

próprio Duarte, onde grande homenagem com publicidade na imprensa angariava adesões 

para um jantar. O intelectual declinou da homenagem e solicitou que as pessoas depositassem 

a quantia do evento em prol das pesquisas pré-históricas, uns referem-se à Comissão de Pré-

História455, outros o Museu do Homem Americano456, enfim para as causas científicas. Soma-

se a esses fatos a aproximação de Duarte com o próprio Ulhôa Cintra, convidado para 

encerrar o Curso de Pré-História em 1960 e a sua presença em Mar Casado em 1962. O fato é 

que em 17/12/1962, o Instituto de Pré-História entrava para a Universidade de São Paulo.  

4.3 - O Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo  

No Decreto 41.222, a Comissão de Pré-História foi extinta e o Instituto de Pré–

História e Etnologia incorporado ao novo órgão. Contudo, não havia verba institucional a 

medida que o regimento interno ainda não fôra  aprovado e o organismo era regido pelo 

estatuto anterior pelo qual a Instituição era  organizada como sociedade civil. Tal situação 

durou até 1964457.  

Duarte relatou que mesmo sem verba, o Instituto de Pré-História não parou as 

pesquisas que ocorreram até outubro de 1963 mantidas com o salário do próprio cientista. Em 

abril de 1963, o Reitor Ulhôa Cintra deixou a Instituição e assumiu Antonio da Gama e 

                                                

 

454 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 4 – sub-pasta: IPH-
Especiais. Relatório de atividades apresentado ao IPH-USP em 1968. 
455 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Contribuição para campanha (aniversário e 
outras) - Pasta 286 – Carta de Luis Nazareno de Assunção para Paulo Duarte em 12/04/1960.  
456 Unicamp - CEDAE-IEL - Arquivo Paulo Duarte – Pré-História: Contribuição para campanha (aniversário e 
outras) - Pasta 286 – Carta de George Tresca para Paulo Duarte em 19/02 [1960].  
457 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.  
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Silva458. As relações se principiaram de forma cordial, mesmo com as divergências ocorridas 

entre ambos no âmbito do jornalismo, Gama e Silva trabalhou como redator do “Correio 

Paulista” e Duarte no “Estado de São Paulo”, órgãos opostos politicamente. Essa divergência 

política ficaria evidenciada na implantação do golpe de 1964 suscitando vários problemas 

para o Instituto de Pré-História e o seu diretor459.  

Duarte atribuiu inúmeras causas para o fim da “camaradagem” entre ele e o Reitor, das 

quais ressalta-se: a divergência política, o apoio do “Estado de São Paulo” e do próprio 

intelectual ao Reitor anterior, tentando a permanência do último no cargo. Os constantes 

embates de Duarte com o Conselho Universitário, as denúncias e a cobrança, por parte 

intelectual, de um posicionamento de Gama e Silva para a defesa da Universidade quanto aos 

desmandos ditatoriais, as acusações anteriores ao governador daquele momento Adhemar de 

Barros, as brigas por verba e eventos outros ligados às posições políticas que influenciaram o 

acirramento das posturas entre o Diretor e o Reitor (DUARTE, 1967; HAYASHI, 2001).  

A falta de Regimento ocasionou diversos problemas como a impossibilidade de 

promoção de cursos de extensão e a implantação do Curso de pós-graduação que acrescidas 

dos enfrentamentos constantes entre Duarte, o Reitor e o Conselho Universitário levaram à 

promoção de dois processos contra Duarte, sem no entanto, que fosse efetivada nenhuma 

sanção, motivo pelo qual o intelectual alegou a relação dos fatos com perseguições 

políticas460.  

Desta forma a implementação dos trabalhos ficou prejudicada nos anos de 1966 e 

1967, pois Duarte narrou que o empenho engavetado pela Reitoria impossibilitou a única 

publicação prevista para esse período, bem como o pagamento de peças pré-históricas, 

diapositivos e livros adquiridos no exterior. O atraso dos pagamentos tinha reflexo na entrega 

e execução dos serviços prejudicando o andamento da instituição461.  

Duarte explicou a estagnação do Instituto devido às questões de verba. As pesquisas 

pré-históricas necessitam de equipamento e em acordo com os outros institutos, Duarte 

conseguira parcerias para a compra de equipamentos que seriam utilizados por estas 

                                                

 

458 Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 4 – sub-pasta: IPH-Especiais. 
Relatório de atividades apresentado ao IPH-USP em 1968. 
459 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 
460 Idem. 
461 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – ofícios, atas e atestado. Ofício sobre a situação do Instituto. Sem data. 
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instituições. No entanto, como nenhum instituto recebera verba havia a impossibilidade do 

adequado encaminhamento dos estudos científicos 462 . Aliás, Duarte ressaltava que os 

institutos universitários eram até mesmo discriminados por causa da pesquisa: 

Há uma mentalidade estranha da maioria dos dirigentes das 
faculdades, pela qual os Institutos são concorrentes das primeiras. Isso 
precisa desaparecer, as faculdades precisam ter consciência do que 
seja um Instituto de Pesquisa, uma entidade perfeitamente idêntica a 
elas, como partícipe da Universidade (art. 2 dos Estatutos) 
colaboradora e sócia na missão alta de elevar o nível universitário463.    

Além das questões políticas, Duarte apresentou um problema fundamental. Várias 

vezes, o intelectual alertou para a ausência do espírito universitário. Essa mentalidade de 

concorrência e não de colaboração impedira a criação do Instituto de Pré-História na 

Universidade em 1954 e apesar de decorrido o tempo, a questão era focada ainda na falta de 

compreensão da proposta e mentalidade da qual Duarte era herdeiro e que percorrera todo o 

projeto institucional destes intelectuais. Essa incompreensão dificultava a implantação do 

projeto científico.  

Apesar destas dificuldades muitos trabalhos no campo da pesquisa pré-histórica 

tiveram continuidade, pois, o próprio Duarte afirmou que a origem do Instituto de Pré-

História remontaria ao decreto 21935 de 1952 (DUARTE, 1977), ou seja, a Instituição 

herdava os resultados das pesquisas desenvolvidas em Maratuá  - Ilha de Santo Amaro, no 

Canal de Bertioga. Portanto, os acervos lítico, ósseo e os sepultamentos deste sambaqui 

através dos processos de musealização  compuseram o acervo da Instituição464.   

Iniciadas em 1961 as pesquisas no sambaqui de Mar Casado também, na Ilha de Santo 

Amaro, revelaram importante indústria óssea e importantes vestígios de atividade de caça. Em 

1962 e 1963 foi a vez do sambaqui de Buracão - Canal de Bertioga, na Ilha de Santo Amaro. 

Nesta região foram encontrados adornos de conchas e vários sepultamentos465.    

O sambaqui de Piaçaguera foi pesquisado no ano de 1965 a 1969 e foram neles 

encontrados vários sepultamentos466, também foi alvo de ações de popularização científica 

com visitas que colocavam em contato estudantes de cursos universitários, professores, 

                                                

 

462 Idem. 
463 Ibidem. 
464 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto de Pré-História. São Paulo: Uchôa, Dorath Pinto. 1979. 
Catálogo de exposição: 27 anos de preservação, pesquisa e ensino. 
465 Idem. 
466 Ibidem. 
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estudiosos presentes em Congressos entre tantos outros grupos. Neste período a implantação 

do Museu do Homem Americano atingiu seu auge e formou com o sítio mecanismos didáticos 

de extroversão científica, mudança de rumo possibilitada, segundo Duarte, pela mudança de 

Reitor.   

As publicações científicas também fizeram parte dos trabalhos da Instituição e 

principalmente foram responsáveis pela divulgação científica dos eventos ocorridos 

institucionalmente.  

Apesar da melhoria da situação no final dos anos 60, que possibilitou a implementação 

do Museu, a realização da SPBC e a continuidade das pesquisas, o intelectual teve decretada a 

sua  aposentadoria compulsória e foram anulados seus direitos, inclusive, de professor. Duarte 

atribuiu a sua cassação à vingança do Reitor e às questões políticas, afirmando que o trâmite 

do processo de nulidade não foi seguido: 

Eu acabava de ser cassado dos meus direitos de lecionar e aposentado 
compulsoriamente do cargo de Diretor de Instituto e de Professor da 
Universidade, isso porque o Reitor efetivo, elevado a Ministro, se 
aproveitara para solicitar essa medida violenta, sem a menor 
documentação, ao Sr. Presidente da Republica, que nele confiava. É 
verdade que tal pedido do Ministro deveria passar pelo Conselho de 
Segurança para que eu fosse enquadrado no AI5. O Conselho, por sua 
vez, deveria ter mandado ouvir o acusado, conforme regulamentação 
do mesmo AI5. Mas nem uma coisa nem outras foram feitas e eu era 
sumariamente, contra a propria lei especifica vigente, aposentado 
compulsoriamente a 29 de abril de 1969, no cargo de Diretor, o meu 
contrato de professor anulado, apesar da situação estavel como 
docente que me outorgara a Constituição Federal, e proibido de 
lecionar em qualquer Universidade do Brasil ou em instituto oficial ou 
privado que recebesse auxilio oficial de qualquer natureza.   

Mesmo após a saída da Instituição Duarte continuara zelando por ela até sua morte em 

23/03/1984. Da mesma forma que ocorreu com Rivet, os projetos científicos do intelectual 

brasileiro foram solapados, mas a vanguarda das idéias destes cientistas continuaram 

presentes direcionando os futuros rumos da Museologia e da Arqueologia na nova fase 

institucional.   

Ainda no prédio da Zoologia contando com a exposição permanente desenvolvida por 

Duarte, o Instituto de Pré-História em 1978 passava para uma nova fase com instalações em 
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outro prédio da Universidade. Com maior espaço para o projeto museológico, o futuro Museu 

Paulo Duarte (1984) inaugurou sua primeira exposição temporária naquele local467.   

Maria Cristina Oliveira Bruno - a responsável pelo projeto expositivo “27 anos de 

preservação pesquisa e ensino” - resgatou a dimensão didática focada por Duarte e seu grupo. 

A ênfase na popularização científica que pautou o desenvolvimento das atividades 

implementadas por esses intelectuais468 foi incorporada ao novo projeto museológico. Para a 

museóloga a difusão do conhecimento arqueológico, como orientou a própria conduta de 

Duarte, se sustentava em 4 níveis (BRUNO, 1984b; 1994): 

 

Participação dos arqueólogos que deveriam enfatizar no âmbito das suas ações a 

divulgação produzindo trabalhos de sínteses e de dimensões regionalizadas com 

interpretação de dados coletados em pesquisa. A organização do conhecimento pré-

histórico somente seria efetiva mediante a contextualização de vestígios e divulgação 

das informações entre equipes interdisciplinares. 

 

Ensino que representaria o foco de difusão do conhecimento, importante tanto para a 

formação do especialista, bem como pela educação da sociedade e formação da 

opinião pública. 

 

Publicação científica: elaborada com linguagem adequada para vários tipos de público 

tornar-se-ia instrumento de difusão adequado para grandes extensões geográficas. 

 

Comunicação museológica: disponibilização da cultura material para o público. As 

coleções apresentadas seriam decorrentes do resgate arqueológico e organizadas pelos 

procedimentos técnico-científicos de musealização.  

Portanto, a importância de Duarte para os procedimentos de Musealização da 

Arqueologia e para as questões patrimoniais consiste na própria abrangência da concepção de 

patrimônio por parte do intelectual. Segundo a interpretação de Bruno (1991) o intelectual 

entendia as referências patrimoniais como: “[...] sinônimo de qualidade de vida, pesquisa, 

ensino, erudito e popular, antigo e moderno e, acima de tudo, preservação para a informação”. 

Esses elementos mostram-se tão necessários para a contemporaneidade como eram 

incompreendidos no período vivido por Duarte, inclusive no seu país. 

Posteriormente, em 1989, no momento da formação do novo Museu de Arqueologia e 

Etnologia da USP - fusão dos setores de Arqueologia e Etnologia do Museu Paulista, do 
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468 Ibidem. 
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Instituto de Pré-História e Etnologia, bem como do acervo Plínio Ayrosa (Departamento de 

Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) e do antigo Museu de 

Arqueologia e Etnologia (BRUNO, 1999: 136) - novamente as idéias de Duarte em relação à 

Museologia seriam  resgatadas, pois a idealização do Museum contemplava a fusão de 

instituições da mesma área de conhecimento com vistas à enfatizar a dimensão pública da 

arqueologia, ou seja, a efetivação do seu real aproveitamento cultural, discurso recorrente em 

Duarte.   

Desta forma, anterior a este período, as mentalidades internacionais implementadas 

pelo grupo de Rivet, promovendo ações inclusive por meio da Unesco,  e que vislumbravam o 

universalismo humanitário e sem preconceitos na promoção da integração humana pela 

cultura científica e educacional, não encontraria respaldo nacional devido às divergências do 

contexto nacionalista, populista e desenvolvimentista. Esses enfatizavam ações 

individualizadas de governos nacionais pautados pela visão de progresso e defesa dos 

interesses econômicos e industriais dos anos 30 a 50 do último século. 

Na década de 60, a mentalidade do regime ditatorial acrescida de ambiente político 

adverso, bem como a incompreensão institucional de um amplo projeto cultural impedia o 

estabelecimento das sólidas bases impressas ao pensamento arqueológico como promotoras 

de outra realidade social. 

Desta forma Paulo Duarte e os seus projetos foram repelidos, principalmente pela 

mentalidade diferenciada e incompreendida que impuseram: 

Exilado, vivi naqueles meios esplendidos dos institutos de cultura 
(Musée de l´Homme de Paris; Museum of  Moderm Art, de New 
York). De Regresso ao Brasil, embora pudesse ter por lá ficado, mas 
senti deveres para com a terra da qual fui expulso por motivo de 
idéias, aqui passei a tentar impôr a mentalidade que lá adquiri. Daí a 
ajuda que dei à Universidade, daí o Departamento de Cultura de 
S.Paulo e outros. Pois bem, três lustros depois, diante de tanta 
incompreensão, com uma enorme sobrecarga de frustrações e 
desilusões, nunca me senti tão exilado como nestes últimos anos de 
Brasil...Há poucos dias, disse em aula que, com os olhos para um 
horizonte alto demais, me tornara um marginal na vida brasileira469.  

                                                

 

469 MAE-USP – Documentação do Instituto de Pré-História (em fase de organização) - Pasta 3 – sub-pasta: 
Comissão de Pré-História – Instituto de Pré-História. Carta de Paulo Duarte a Auro em 12/06/1960.  
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Talvez com os novos rumos tomados pela Arqueologia e a Museologia possa ele ser 

resgatado e inserido nos debates promotores de altos horizontes impulsionando a sociedade 

através da cultura e da ciência.      
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