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Introdução

"É certo que me tinha
dedicado
desde
tenra idade a colecionar
cuuriosidades
exóticas".

Claude Lévi-strauss
(Tristes Trópicos)

o
estudo
e
a
formação
de
coleções
etnográficas sempre estiveram no horizonte de preocupaç6es
da Antropolog~a. No século XIX, o modelo científico vigente
-inspirado nos paradigmas classificatório e desçritivo
oriundos das c í.ênc í.as da natureza- pregava a evolução da
humanidade a partir de um mesmo substrato comum e a crença'
no
triunfo
e na
superioridade da
cultura
européia.
Estudiosos da época se lançaram a organizar e por ordem nas
coleções etnográficas depositadas em museus. Elas foram
estudadas como evidências materiais do longo processo
evolutivo, progressivo e unilinear, que caracterizava o
desenvolvimento da espécie humana. A reunião de diferentes
artefatos, ~rganizados em grupos a partir de critérios
formais e funcionais (cf. Ribeiro e van Velthem, 1992: 104),
permitia a elaboração de sequências evolutivas e serviam de
testemunhos para os supostos estados pretéritos de uma mesma
humanidade.
Na virada do século, a história postulada e
hipotética e o comparativismo generalizado praticado pelos
evolucionistas começam a ser duramente questionados. Nesse
contexto, um outro arranjo das coleções etnográficas ganha
sentido: a sua ordenação contextual (cf. Stocking, 1985:08).
Não se trata mais de estabelecer sequências funcionais, mas
buscar nexos entre a multiplicidade de artefatos produzidos
por um único povo ou provenientes de uma mesma área. Este
movimento de renovação dos trabalhos realizados nos museus,'
que tem em Boas um de seus precursores, ocorre em íntima
relação com uma forma particular de colecionar e de conhecer
os povos nativos: as expedições científicas.

As
expedições
científicas
empreendidas
no
início
deste
século
se
caracterizam
pelo
espírito
de
aventura que as cercara: desbravar territórios ainda virgens
ou pouco explorados e ir ao encontro de populações
nativas
desconhecidas.
Tais expedições
tinham ainda o caráter
de
missão: era preciso preservar a cultura dos povos indígenas
que fatalmente
iriam se extinguir.
É neste sentido
que o
recolhimento
de artefatos produzidos por estes povos ganha
significação.
A marca
do colonialismo
desempenhado
pela
metrópole em relação à colônia, ou exercido pelos Estadosnacionais sobre as populações nativas também caracteriza
a_
forma de realização dessas expedições.
É nesse contexto político
e intelectual
que
aprender
o
exótico
é
antes
de
tudo
sal var
o
que
irremediavelmente
irá se perder. As coleções
etnográf icas
cumpriam
assim
um
papel
fundamental:
como
documentos
mater iais de outras formas da atividade
humana,
elas se
constituiam
no registro palpável da diferença.
Instaura-se
uma forma particular
de conhecimento
dos povos nativos,
antes que eles se perdessem definitivamente:
apr s í.onãe Los
através de seus pertences para a posteridade,
estudando-os,
descifrando-os,
guardando-os
e exibindo-os.
Muitos museus
passam
a financiar
expedições
para ampliar
seus acervos
através da incorporação de novas coleções.
Coleções etnográficas e outras se não foram o
cerne
principal
das
expedições
de
caráter
científico
desenvolvidas
no início deste século no Brasil, foram o seu
produto mais evidente. O presente ensaio procura -a'partir
de um caso específicodemonstrar o lugar estratégico
que,
ocupava
a
constituição
de
coleções
etnográficas
na
configuração desse tipo de expedição.
Minha
proposta,
neste ensaio,
é seguir
o
destino das coleções etnográficas reunidas pelo casal Lévistrauss durante suas pesquisas no Brasil Central, a partir
da análise da documentação do arquivo do antigo Conselho de
Fiscalização
das Expedições
Artísticas
e Científicas
no
Brasil. (1) As expedições do casal Lévi-strauss
e a questão
í

(1) A primeira
vista
pode parecer
estranho
o fato
de
privilergiarmos
o tema das coleções etnográficas
de Lévistrauss neste trabalho. Mas veremos que não só as coleções
tinham
um lugar de destaque
nas expedições
empreendidas
nessa época, como o próprio tema da cultura material
se
apresenta de forma recorrente na carreira e na vida de Lévistrauss.
Criado num ambiente
apaixonado
por antiguidades
(seu bisavô
negociava
com antiguidades
judaicas),
Lévistrauss relembrou para Didier Eribon que desde criança "era
apaixonado
por
curiosidades
exóticas"
,
gastando
suas
"pequenas
economias"
nos br icabraques que encontrava.
Foi
através dos objetos, também, que ele relembrou suas ligações
com o círculo
surrealista
de Nova York onde despontavam
nomes como Breton, Tanguy, Duchamp e Max Ernest. Compravam
peças indígenas de um antiquário alemão, que as recolhia da
desova que um museu fazia daquilo que considerava duplicata.

da partilha de suas coleções etnográficas se constituem num
caso concreto -e em certa medida exemplar- para, acompanhar
as formas de atuação do antigo Conselho de Fiscalização,
órgão da burocracia
brasileira,
que não só autorizava
e
fiscalizava
as
expedições
aqui
realizadas,
mas
ainda
intervinha na partilha de coleções então reunidas.
A
documentação
existente
atualmente
no
arquivo
do Conselho
de Fiscalização,
hoje sob guarda
do
Departamento
de Documentação
do Museu
de Astronomia
e
Ciências Afins, localizado na cidade do Rio de Janeiro, que
de 1933 a 1968 inspecionou
e controlou
as expedições
e
bandeiras
realizadas
no Brasil
por estrangeiros
ou por
iniciati va de particulares
permite, pelo menos em parte,
recuperar
as
trajetórias
burocráticas
a
que
muitos
pesquisadores
estiveram submetidos quando da realização
de
suas expedições. Dos diversos dossiers que compõem o arquivo
emergem um conjunto de atores e instituições
-interagindo
numa complexa teia de relações- que de uma forma ou de outra
estiveram envolvidos na viabilização dessas expedições.
Nessa
documentação
encontramos
informações
sobre os antecedentes da realização de várias expedições de
carater
científico
que
se
embrenharam
pelo
sertão
brasileiro, num período de quase cinco décadas, com intuitos
dos mais diversos. Pode-se acompanhar as diligências feitas,
tanto
por
expedicionários
como
por
alguns
membros
do
Conselho,
para o cumprimento
da legislação
em vigor e à
obtenção
da
licença
para
realização
das
expedições.
É
possível também conhecer aspectos da dinâmica das expedições
através das correspondências
existentes entre os membros do
Conselho, seus fiscais, os expedicionários
e as instituições
e personalidades
envolvidas.
E ainda verificar
o impacto
dessas
expedições
na
época
pelos
recortes
de
jornais
guardados em cada dossier.
Essa documentação,
por sua vez, espelha1 a
formalização
de disputas
políticas
e intelectuais
que,
relacionadas
a existência
de alguma
expedição,
tem
na
burocracia do controle 'dessas expedições a sua expressão 'ou
a sua resolução. E esse é, justamente, o alcançe e o limite
dessa documentação
e aqui 10 que lhe dá especif icidade. No
seu conjunto são documentos burocráticos, gerados e~ função
do cumprimento
da legislação em vigor e da existência
do
Conselho
e que
permitem
a apreensão
singular
-embora
parcial- das dinâmicas e disputas relacionadas as expedições
científicas da época.
Com a pintura,
a música e a arte rondando
seu ambiente
familiar
e intelectual,
não é de se estranhar
que tenha
aceito o convite de uma galeria para escrever um livro de
arte, fazendo uma análise estrutural
de duas máscaras
de
índios norte-americanos.
Recentemente
suas coleções
foram
apresentadas
na exposição promovida pela Museu do Homem em
sua homenagem: "Les Amériques de Claude Lévi-strauss".

o do si ê contendo
documentos
sobre
as
expedições de Claude Lévi-strauss ao Brasil Central (1935-36
e 1938-39)
é significativo
neste
sentido.
Sobre
a 1.
expedição
do casal Dina e Claude Lévi-Strauss
ao Brasil
Central, realizada entre novembro/1935
e março/1936,
quando
visitaram
os
índios
Bororo
e
Kadiwéu,
é
mínima
a
documentação
existente. Dela selecionei 4 documentos.
Já a
2. expedição,
que ocorreu entre maio/1938
e janeiro/1939,
está muito mais documentada.
Pude contar com 32 documentos
do dossiê. (2)
O trabalho com esta documentação foi feito em
diferentes etapas. Primeiramente procurei elencar e elucidar
as questões que a própria documentação sugeria e aquelas que
julgava
relevantes
em
função
do
tema
das
coleções
etnográficas.
A
cada
questão
posta
tinha,
então,
que
recorrer
a outras
fontes
de
informações:
entrevistas,
artigos,
documentos,
teses
acadêmicas
e relatórios
de
pesquisa.
Seguindo
pistas,
juntando
informações
esparsas,
procurando entender e explicar as contradições
, ausências e
repetições
de
informações
presentes
nos
documentos
analisados,
tinha,
por vezes,
a impressão
de fazer
um
trabalho de detetive. O retorno a documentação
se constitui
num imperativo
em diferentes momentos do trabalho,
onde a
sequência cronológica foi um instrumento da análise, mas não
o seu fio condutor.
As partes
que compõem
este
trabalho
são
desiguais entre si tanto com relação a heterogeneidade
dostipos
de
documentos
trabalhados f
como
no
tratamento
dispensado.
Para
tratar
da
1.
expedição
e
seus
desdobramentos,
utilizo um expediente grande de
ontes, que
incluem livros, entrevistas,
recortes de jornais, pesquisa
em instituições e arquivos, correspondência
diversa. Já com
relação
a 2. expedição,
embora faça uso de um material
também diversificado,
centro-me principalmente
na análise da
documentação do arquivo do Conselho de Fiscalização.
Como pano de fundo para
interpretar
esta
documentação
procurei'
desvendar
alguns
momentos
da
permanência do casal Lévi-Strauss no Brasil na década de 30,
tanto nas sua andanças pelo sertão brasileiro como nas suas
relações
com a intelectual idade paulista.
Este ensaio se
inicia com a apresentação desse pano de fundo histórico e,
em
seguida,
discuto
a
documentação
do
Conselho
de
Fiscalização.
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(2) Trabalho,
assim,
com 36 documentos
de um conjunto
documental
de 76, que cobre o período
de 05/nov/1935
à
15/mar/1939. A referência a estes documentos será feito pela
indicação "Doc.", acrescida do número do documento. Ex. Doc.
936.

1. O Br sil e o contexto

da 1. expedição

em 1935-36

"Imagine-se só o privilégio que não era ter acesso
a
populações
indígenas
virgens
de
qualquer
investigação
séria
e
suficientemente
bem
preservadas graças ao tempo tão escasso que mediou
desde que a sua destruição teve início."
Claude Lévi-strauss
(Tristes Trópicos)-

A importância da estada de Lévi-strauss no
Brasil e de suas duas expedições ao Brasil Central na
configuração de sua trajetória intelectual posterior é
assunto em debate. Aqui, junto-me aqueles que defendem que a
permanência no Brasil teria sido decisiva para a conformação
de Lévi-Strauss como etnólogo.
Não tendo formação nessa área, teriam sido
suas duas experiências de campo, que lhe teriam aberto o
círculo, ainda restrito, dos etnólogos e americanistas
franceses. O Brasil e as expedições científicas que realizou
possibilitaram a Lévi-strauss o preenchimento da "condição
sine
qua non para a formação do especialista
é o que
permite
a
Lévi-strauss
ter
acesso
à
'tribo
dos
Americanistas'.
Feito o batismo,
torna-se
um igual,
passando
a
integrar
um nova
rede:
a
sociedade,
a
revista,
os
congressos."
(Massi, 1991:25)

Lévi-Strauss
se
refere
de
duas
formas
distintas quanto a importância de suas experiências de
pesquisa de campo no Brasil. Primeiramente reconhece aimportância para sua formação: "Um ano depois da visita
aos
Bororo,
todas as condições
para fazer
de mim um etnógrafo
tinham
sido
realizadas:
benção de Lévy-Bruhl,
de Mauss e
Rivet,
retroativamente
concedida,
exposição
de minhas
coleções
numa galeria
do Faubourg Saint-Honoréi
conferências
e artigos"
(Lévi-strauss, 1955: 243). E depois, para o
desenvolvimento de sua carreira:"
fiz
mais trabalho
de
campo do que afirmam meus criticos.
Em todo o caso,
o
suficiente
para aprender a compreender o que é o trabalho
de
campo, condição
indispensável
para julgar
corretamente
e
aproveitar
o trabalho
feito
pelos
outros"(Lévi-Strauss,

1988: 62).
Vemos que a vivência da experiência de
pesquisa de campo, assim como o seu relato, seja na forma de
conferências, seja na forma de artigos e ainda a composição
de uma coleção e sua exposição configuram as etapas
necessárias que o candidato a integrar o clube dos etnólogos
da época deveria cumprir. "O Brasil
representou,
portanto,
um momento de passagem decisivo
na construção
da futura

identidade profissional. Se, antes de 1935, Lévi-strauss
era
um professor
de filosofia,
fortemente
ligado à ,militância
política, em 1939 é um americanista especializado
no Brasil
e a política não mais lhe diz respeitou (Massi, 1991:49). A
realização
das
expedições
de
Lévi-strauss
no
Brasil
representam
um momento importante na carreira aparentemente
planejada deste pesquisador. Nota-se, por 'exemplo, que não é
aleatório nem o percurso de suas expedições e a escolha dos
grupos contatados,
nem o fato de que Lévi-Strauss
não ter
publicado "primeiras notas" ou ter elaborado relatórios para
oS,. P. I ., como era praxe entre os etnólogos desse momento
(ver, por ex., os relatórios
de Nimuendaju).
Lévi-strauss
chegou ao Brasil e partiu em sua primeira
expedição
com
hipóteses científicas que iriam desdobrar-se em preocupações
teóricas
mais amplas, que marcam toda a sua reflexão
e
produção inicial.
Surgem alguns pontos importantes para o nosso
propósito.
Em termos
biográficos
é preciso
localizar
o
momento
e a relevância
da realização
da expedição
na
carreira do etnólogo. Isto implica em precisar o lugar de
onde ele f a La (sua posição acadêmica
e institucional),
a
rede de sociabilidade em que ele está inserido (instituições
e pessoas com quem se relaciona), o contexto de realização
das expedições
(revelar os bastidores da pesquisa de campo)
e os resultados que obtem com a expedição. Se incorporamos a
proposição de que a pesquisa de campo representa um rito de
passagem,
então temos que dar conta do status do etnólogo
antes e depois da viagem.
Gostaria, então, de retomar a prop sição de
Mariza Côrrea sobre a "notoriedade retrospectiva"
definida
como "o modo como o renome adquirido a partir de um certo
momento,
pode iluminar a vida inteira de um personagem'
(1990:03) e lançar a hipótese de que um período da vida, e
de um momento da produção intelectual de um autor,
pode ser
também totalmente encoberto pelo renome alcançado com outras
fases da carreira.
A contribuição
etnográf ica pontual
de
Lévi-strauss
no conhecimento
dos índios
brasileiros
foi
acobertada
pela
dimensão
alcançada
por
sua vasta
obra
teórica
posterior,
que
redimensionou
o
conhecimento
antropológico
contemporâneo.
Suas expedições
pelo
Brasil
Central são pouco lembradas e as coleções etnográficas
que
aí formou são praticamente desconhecidas.
Recuperar aspectos dessas expedições bem como
sobre as coleções etnográficas são o nosso objetivo agora.
Sabemos, pelo próprio relato de Lévi-Strauss,
que sua vinda para o Brasil integrando a missão francesa que
iria
impulsionar
a
Universidade
recém
criada
em
São
Paulo(3},
se deve ao desejo de tornar-se
etnográfo
e de
(3) A constituição
da Faculdade de Filosofia,
Ciências
e
Letras
da uSP previa
a instalação
de certas
áreas
do
conhecimento
ainda pouco desenvolvidas
ou inexistentes
no
Brasil, o que criou, de imediato, problemas para a formação
do corpo docente desta nova istituição. Procurando evitar o

~
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entrar em contato com os índios. " A minha carreira foi
decidida num domingo de outono de 1934, às 9 da ~anhã, com
um telefonema (...) "continua a sentir desejo de ·se dedicar
à etnografia?
Sem dúvida!
Então apresente a sua
candidatura como professor de sociologia da Universidade de
São Paulo. Os arredores estão cheios de Índios, poderá
dedicar-lhes os seus fins-de-semana. Mas tem de dar uma
resposta definitiva a George Dumas até ao meio-dia." (LéviStrauss, 1955:41)
Lévi-strauss chega ao Brasil, acompanhado por
sua esposa
Dina Lévi-strauss,
no
segundo
grupo
que
integraria a Missão Francesa na USP(4), juntamente com Jean
Maugé, pierre Monbeig e Fernand Braudel, entre outros.
Paralelo à docência na USP, Lévi-strauss se dedicava a
conhecer melhor o novo país (Cf. Lévi-strauss, 1955: 113118) .
Schaden relata que juntamente com outros
professores franceses, Lévi-strauss teria feito uma viagem
ao norte do Paraná, região de Londrina, onde não só
conheceria a. cidade, como teria estudado os mapas de.
planejamento urbano elaborados pela companhia de Colonização
Inglesa que havia fundado a cidade alguns anos antes. LéviStrauss teria, então, organizado um semestre de curso de
sociologia para estudar esta temática, mostrando "qual é a
diferença
entre
o
planejamento
dos
fenômenos
eôc i.oculturais, a engenharia sócio-cultural, e a realidade, a
dinâmica
sócio-cu1 tural ."
(UNICAMP) São
Paulo
também
fornecia um campo de estudo: " ...eu já tinha começado a
fazer etnologia com os meus alunos: sobre a cidade de São
auto-didatismo e a improvisação, o primeiro diretor da
Faculdade de Filosofia, o politécnico Teodoro Augusto Ramos,
seguiu em Missão pela Europa (Itália, França e Alemanha) com
o objetivo de controlar jovens professores para assumirem as
cadeiras previstas. Esta iniciativa tinha total apoio da
administração Armando Salles de Oliveira, preocupada em
constituir um corpo docente de alto nível para a escola.
"Theodoro Ramos procurou contratar professores relativamente
jovens em sua maioria, que ainda estavam em processo de
realizaçào de suas carreiras. Sabe-se que isto decorreu de
uma recomendação do próprio George Dumas aos brasileiros, de
não cont.ret.er "gros-bonnets", e sim assistentes ou jovens
professores que poderiam, eles próprios, beneficiar-se
também com a sua experiência em nosso país, para o
desenvolvimento de suas carreiras acadêmicas. Esta, aliás,
se revelou
uma sábia política, tendo mui tos
desses
professores realizado importantes estudos sobre a realidade
brasileira em seus vários aspectos." (Antunha, 1971:102-103)
(4) O primeiro grupo era formado por: Emile Coornaert,
Roberto Garric, pierre Deffontaines, Paul Arbousse Bastide,
Ettiene Borne e Michel Berveiller.

Paulo e sobre o folclore dos arredores, dó qual minha mulher
se ocupava mais especificamente" (Lévi-Strauss, 1988:32).
O interesse e a intenção de Levi-strauss de
realizar pesquisas no Brasil chocava-se com os termos do
contrato
firmado com a uSP. Esperava-se dos mestres
franceses dedicação exclusiva a docência e a formação de
alunos.
As
pesquisas,
entendidas
co~o
investimentos
pessoais, deveriam ser realizadas nas horas de folga. (Cf.
Massi, 1991)
No final do primeiro ano letivo, em vez de
voltar para a França, como fizeram os outros professores
franceses, Lévi-Strauss e sua mulher foram para o Mato
Grosso, para as aldeias dos índios Bororo e Kadiwéu.
A primeira expedição realizada por LéviStrauss ao Brasil Central não se difere de outras expedições
de mesmo carater organizadas nesse período. Eram, como
veremos
a seguir, embasadas em hipóteses,
fruto das
preocupações teóricas do momento e tinha, entre outros
objetivos, a intenção de formar coleções etnográficas.
Como já salientei, a documentação existente
sobre essa primeira expedição é minima, e não me permite
discorrer sobre o contexto de sua realização. Mas ela é
interessante por pontuar questões que elucidam aspectos da
organização e da dinâmica da realização das expedições que a
leitura do relato de viagem de Lévi-strauss ao Brasil
Central
ou em seus trabalhos posteriores não deixam
transparecer ou o fazem de forma muito tangencial.
"Numa entrevista dada por Lévi-strauss logo
apô s o retorno da 1. expedição podemos perceber
ue ele
teria
apoiado
sua expedição num
conjunto
pré io de
hipóteses. Nesta entrevista, Lévi-strauss explicita uma das
hipóteses que o teria levado à campo: a possível ligação
histórica entre os motivos de pintura corporal dos Guaycurus
e os padrões decorativos presentes na cerâmica de Santarém e
Marajó. Tal hipótese, entretanto, não é desenvolvida no seu
trabalho sobre os Kadiwêu.
Nessa mesma entrevista, Lévi-strauss relata as
dificuldades de realização de trabalhos antropométricos:
" ...colhemos apenas algumas medidas antropomêtricas, mesmo
assim em indios do sexo masculino, pois as mulheres se
conservam em tímida reserva. Medidas sobre esqueletos e
ossos foi impossível obtê-las, tanto entre os Kaduveos como
entre os Bororos do Rio Vermelho. (...) A classificação pelo
sangue - prossegue o prof. Lévi-strauss
também não foi
conseguida, pois a isso se recusaram os índios, bem como
dificultaram a obtenção de chapas fotográficas, temendo
perigos de morte e enfeitiçamento."(doc. 679)
Podemos perceber que a antropologia física
fazia parte das preocupações teóricas de Lévi-strauss nessa
época não só" pelos trabalhos de antropometria que ele"
realizou em sua primeira expedição, mas também pelo conteúdo
de um pequeno artigo de 1935, "Em prol de um Instituto de
Antropologia Física e Cultural" publicado na Revista do
Arquivo Municipal. Neste artigo, Lévi-Strauss propõe a

cr iação de um instituto,
voltado a preparação
de jovens
pesquis dores e a congregação das pesquisas antropológicás
dentro da Universidade,
proclamando, ainda, uma articulação
entre a antropologia
física e cultural. Ele justifica assim
sua
proposta:
USerá
possivel
conceber
mais
admirável
laboratório
de Antropologia
Física que o Brasil, com suas
mestiçagens e a existência junto dos últimos troncos raciais
puros,
dos
elementos
negros
e da
enorme
contribuição,
europea?U
(Lévi-Strauss,
1935: 251). A ligação
entre
a
antropologia
física
e
cultural,
porém,
Ujamais
foi
efetivamente
trabalhada
em
sua
produção
posterior.
Permaneceu um projeto de juventude."
(Massi, 1991:37)
. Nota-se aqui uma preocupação
com a que s t ão
racia l, que marca toda a produção científica
da época no
Brasil. A primeira vista esse interesse pela antropometria
é
de fato algo que surpreende pois Lévi-straussnão
utilizou
tais
informações
nos artigos
que publicou
a partir
da
realização
dessa expedição, e nem mesmo comenta sobre este
tipo de trabalho em Tristes. Trópicos. Se a questão racial
era um tema da época e os estudos antropométricos
gozavam de
certo prestígio,
é relevante
lembrar que eram também uma
preocupação
da mulher
de Lévi-Strauss.
Surge
daí
um
problema:
qual teria sido a participação
de Dina LéviStrauss nas expedições ao sertão brasileiro?
(5)
Antes de nos debruçarmos sobre a temática das
coleções etnográficas, trataremos desta questão.
A participação
São Paulo

de nina Lévi-strauss

e o nepto.

de Cultura

de

..
o trabalho
de campo é um pouco
"tarefa de dama s " (razão provável pela
qual
as
mulheres
tem
tanto
sucesso
nele). A mim faltavam-me
dedicação
e
paciência.DI
Claude Levi-strauss
(De Perto e De Longe)

Pouco sabemos sobre a participação
de Dina
Lévi-strauss
nas expedições
de 1935-36 e 1938 ao Brasil
Central
ou sobre sua permanência
em São Paulo, enquanto
Lévi-strauss
lecionava na USP. Se ela não chegou a ser uma
celebridade
na história
da Antropologia,
como
bem nota
(5)
Há
no
arqui vo
de
Mário
de
Andrade,
no
IEB,
correspondência
de Dina Lévi-strauss com o Museu de Arte e
História de Bruxelas e o Museu Nacional de Antropologia
e
Etnologia de Florença, onde ela recebe informações sobre as
fichas
antropométricas,
aspectos
de
folclore
e
classificações
de eventos culturais.
Na Revista do Arquivo Municipal, n. XL, há uma resenha do
artigo de Jacques Soustelle sobre liAcultura material dos
índios Lacondons" escrito por Dina Lévi-strauss.

i

"(

z a Côrrea (199 O), não era uma completa desconhecida.
Proponho-me a mostrar que Dina lévi-Strauss não desempenhou
um papel tão secundãrio(6)
como a literatura exi~tente faz
supor,
pelo
contrãrio,
ela
parece
ter
tido
um
papel
importante
na programação
e na execução
das
referidas
expedições,
assim como teria tido um certo destaque
no
contingente
intelectual
paulistano
·dos
anos
30,
secretariando
as atividades
da Sociedade
de Etnologia
e
Folclore.
Um recorte de jornal de 1936, que apresenta
uma entrevista
feita com o casal Lévi-strauss
logo após
retornarem de sua primeira expedição, nos faz crer que Dina
teve uma atuação
marcante
nesta
expedição,
que não se
resumiria aos conhecidos filmes etnogrãficos sobre os Bororo
e Kadiwéu. Este artigo informa que por iniciativa de Mário
de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura de São
Paulo(7) , Dina Lévi-strauss
se preparava para ministrar
um
curso sobre folclore,
quando
"entre
outras
coisas,
iria
transmi tir
as observações
colhidas
na viagem que acaba de
realizar
aos sertões
mato-grossenses".
(doe. 679) Este curso,que teve duração de 1 ano e do qual teriam sido alunos,
entre outros, Mario Wagner V. da Cunha, Luis Saia e Oneyda
Alvarenga,
foi segundo
Mário
de Andrade,
organizado
em
"bases
eminentemente
práticas",
com a "intenção
de formar
folcloristas
para trabalhos
de campo". Deste curso teria
resultado a edição de uma manual: Instruções Práticas para
as pesquisas
de Antropologia
Física
e Cultural
(1936),
publicado
na "Coleção do Depto. de Cultura - n. 7". Soares
(1983) indica que este era o volume I de um manual
que
deveria desdobrar-se em dois tomos: etnografia e folclore.
Egon Schaden, em depoimento
ao proj eto
História
da Antropologia
no Brasil
(UNICAMP), afirma
"0
primeiro
curso
realmente
de antropologia
que
eu
tenho
conhecimento
e no caso nem de antropologia
cul tural,
nem
social,
mas de antropologia
física,
foi
o curso dado pela
M rj

(6) Mariza
Côrrea
quando
adverte
para
a
questão
da
"notoriedade
retrospectiva",
chama atenção para o fato de
que
alguns
personagens
encobrem,
por
vezes,
outros
personagens,
que passam a ser considerados
secundários
na
literatura, mas que tiveram "tanta,
ou mais, importância
na_
construção
institucional
das ciências
sociais
no período
examinado do que os personagens principais
- aqueles que por
seu destaque
posterior
pareciam os únicos a ocupar a cena."
(1990:03)
(7) O Depto. de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo
foi criado em 1935, na gestão de Armando Salles de Oliveira.
Em 04 de julho de 1936, Mario de Andrade foi nomeado Chefe
do Departamento
de Cultura,
na gestão do prefeito
Fábio
Prado. Ele seria exonerado
deste cargo em 10.05.38
pelo
prefeito Francisco Prestes Maia.

,
então esposa do Lévi-strauss,
a Dina Lévis-strauss,
ele fez uma expedição ... ". (UNICAMP)
.

que com

Segundo Mariza Côrrea (1988), este curso
teria dado impulso a concretização de um projeto de M&rio de
Andrade: a fundação da Sociedade de Etnografia e Folclore.Na 4.reunião da sociedade, em 20.05.37, foram aprovados os'
estatutos e eleita a 1. Diretoria, quando Mário de Andrade
foi
escolhido
Presidente
e
Dina
Lévi-strauss
1.a
Secretária. (8) A Sociedade de Etnografia e Folclore, segundo
Mario Wagner V. da Cunha, foi antes um Clube de Etnografia,
que teria abrigado "um museu de etnografia,
organizado desde

logo pela Dina Lévi-Strauss,
onde ela tinha reunido muitos
cacos de cerâmica, muita palha".
(Soares, 1983: 10) Abro um
parênteses: Não seriam esses "cacos de cerâmica" e "palha" a
parte da coleção
etnográfica
que os Lévi-strauss
teriam
deixado no Brasil ?
Com a palestra
"Que é o folclore
?",
proferida, em 20.05.37, Dina Lévi-strauss inaugura a prática
de apresentação
de comunicações
nas sessões de reunião da
Sociedade.
Claude Lévi-strauss
apresentaria
dois trabalhos
nestas reuniões: "A civilização material dos índios Kadiwéu"
e "Algumas bonecas Karajá", quando comparou duas bonecas que
havia
adquirido,
em junho de 1937 no Araguaia(9) , com
bonecas
coletadas
pela
missão
Castelnau
em
1850.
(Cf.
Boletim da SEF, n.2) Com estas apresentações de comunicações
e outras discussões,
a Sociedade propiciava
um espaço de
encontro
intelectual,
do
qual
participaram
vários
dos
professores
da Faculdade de Filosofia da USP. (Cf. Soares,
1983 e Boletins da SEF) .(10)
O
esforço
maior
da
Sociedade
de
Etnograf ia e Folclore era dar aos estudos de folclore uma
base
científica,
e
foi
Dina
Lévi-Strauss
quem
se
responsabilizou
por este projeto. Tratava-se, primeiramente,
de padronizar a coleta de fenômenos folclóricos, a partir de
(8) Faziam parte, ainda, da 1.Diretoria da Sociedade como 2.
Secretária Lavínia da Costa Vilella e como Tesoureiro Mário
Wagner. Neste mesmo ano, em 22 de setembro, foi composto o
Conselho Técnico da Sociedade, fazendo parte Rafael Paula
Souza,
Claude
e Dina Lévi-Strauss,
Plínio Ayrosa,
Bruno
Rudolfer e Oneyda Alvarenga. Em 17.Abril de 1938, quando é
eleita
a nova diretoria
da Sociedade,
apenas
Mário
de
Andrade é re-eleito.
(9) Cf. A ida de Lévi-strauss
44.

ao Araguia

em Massi,

1991:42-

(10)Mariza Côrrea chama atenção para o fato de que no final
dos anos 3 O,
"a insti tuição
acadêmica não era, também, o
único ponto de cruzamento das biografias
de estudantes
e
professores
naquele momento." (1988: 84). Ela lembra, como
exemplo, a existência e a atuação do Departamento de Cultura
da Cidade de São Paulo.
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inventários
previamente
estabelecidos
e
vocabulários
normatizados.
Era
preciso
abandonar
o viés
pessoal
e
passional que dominava a coleta e tornar o folclore matéria
científica.
(Cf. Soares, 1983) É neste sentido
que Dina
Lévi-strauss prepara para publicação nos boletins da SEF, da
qual era também secretária,
uma série de instruções
para
proceder a pesquisa de campo com folclore. (11)
Considerada
como etnógrafa(12),
Dina LéviStrauss teria coordenado várias atividades desenvolvidas
na
Sociedade de Etnografia e Folclore. Além do referido curso,
Dina teria incentivado
e orientado diferentes
pesquisas
e
levantamentos
sobre aspectos do folclore paulista.
Foi por_
seu intermédio, também, que a Sociedade
recebeu um convite
para participar do Congresso Internacional do Folclore, que
se realizou em junho de 1937, em Paris, e para o qual o
Depto. de Cultura promoveu uma ampla pesquisa para confecção
de
cartas
de
manifestações
folclóricas(13),
que
foram
apresentadas
por Nicanor Miranda, e que receberam diversos
elogios
tanto
dos
organizadores
do
Congresso
como
de
delegações
de diferentes paises. (Cf. Boletim da SEF, n ,3)
Este
teria
sido
o
principal
trabalho
realizado
pela
Sociedade de Etnografia e Folclore. (Cf. Soares, 1983)
Já não mais na condição
de Secretaria
da
Sociedade,
Dina Lévi-Strauss
apresenta,
em 27.04.38,
um
plano de trabalho
permanente
para a sociedade,
que foi
aprovado
e que se referia
a duas ordens
principais
de
atividades:
"trabalho bibliográfico
sistemático e confecção
do vocabulário
etnográfico".
O que estes dados nos mostram, então, é que a
mulher de Lévi-strauss tinha uma série de atividades em São
Paulo, que marcaram o per iodo em que permaneceu
aqui. Foi
ela, enfim, quem viabilizou
a Sociedade
de Etnografia
e
Folclore,
idealizada
por
Mário
de
Andrade.
Deve
ter
desempenhado
um papel fundamental
na viabilização
da 2.
expedição do casal, dado suas ligações no Depto. de Cultura,que acabou bancando tal expedição.
Se nos convencemos
da
ligação estabelecida por Soares e retomada por Mariza Cõrrea
entre
curso-publicação-sociedade
de
Folclore,
e
acrescentarmos
ai
-expedição
1935-36
e
estudos
antropométricos,
somos levados a reconhecer que Dina LéviStrauss também colheu frutos dessa primeira
expedição
ao

(11) Cf. Boletins
simile em Soares,

da SEF de n. 1 a 6, reproduzidos
1983.

em fac-

(12) Em 1936, juntamente
com Artur Ramos, Plínio Ayrosa,
Samuel Lowrie e Mário de Andrade,
Dina Lévi-strauss
fez
parte do juri de um concurso promovido pelo Depto. Cultura
para
incentivar
pesquisas
etnológicas.
(Cf. Revista
do
Arquivo Municipal, vol. XXX, 1936, São Paulo)
(13) Confira
1937.

os volumes

da Revista

do Arquivo

Municipal

em

-----------;-----

B
Bi1
ent re l , na qua 1 t r ia tido uma p rticipação
ma I s
marcante, que simples acompanhante do marido.
Sem dúvida
Oina Lévi-strauss
teve atuação
marcante na Sociedade de Etnografia e Folclore, que segundo
Fernanda Massi teria sido também "o principal vínculo de

Lévi-strauss

com

o

meio

intelectual

paulista"

(1991:42)

apesar de sua participação
limitada,
restrita
a algumas
conferências
e ao pertencimento
do seu Conselho Técnico. E
seria essa atuação de Oina Lévi-strauss
que explicaria
o
fato da Sociedade
de Etnografia
e Folclore
ter sido a
instituição
recebedora
de parte das coleções
etnográficas
formadas durante a primeira expedição do casal Lévi-strauss
ao Brasil Central. É disto que trataremos agora.

2.

Entraves

A coleção

burocráticos:

etnoqráfica

a coleção

etnográfica

sob suspeita

recuperada

O contato com os objetos, a humildade inculcada
no museógrafo
pelas pequeninas
tarefas que estão
na base de sua profissão
desencaixotamento,
limpeza, manutenção - o sentido agudo do concreto
que desenvolve este trabalho de classificação,. de
identificação e de análise das peças de coleção; a
comunicação com o meio indígena, que se estabelece
indiretamente por intermédio de instrumentos que 'é
preciso saber manejar para conhecer, que possuem
além disso uma textura, uma forma, muitas vezes
mesmo um odor, cuja apreensão sensível, mil e uma
vezes
repetida,
cria
uma
familiaridade
inconsciente
com gêneros de vida e de atividade
longínquos;
o respeito,
enfim, pela diversidade
das manifestações do gênio humano, que não poderia
deixar
de
resultar
de
tantos
e
incessantes
desafios para o gosto, a inteligência e o saber, a
que os objetos aparentemente mais insignificantes
submetem
cada
dia
o
museógrafo:
tudo
isto
constitui uma experiência de uma riqueza e de uma
densidade que não teríamos razão em subestimaru•
li

Claude Lévi-strauss
(Antropologia Estrutural)

Em 1936, quando o casal Lévi-strauss retornou
de sua 1. expedição, já estava em vigor o decreto n. 22.698
de 11. 05.33 que estabelecia
a competência
do Conselho
deFiscalização
das Expedições
Artísticas
e Científicas
no
Brasil
não
apenas
para
fiscalização
das
expedições
estrangeiras
e nacionais de iniciativa privada, corno também
para a apreensão de parte das coleções científicas formadas.
O artigo 6. deste decreto estabelece que "todo o material

científico colhido pelas missões estrangeiras deverá ser
dividido em partes iguais, entre o Governo Brasileiro e os
expedicionários." (Cf. Castro Faria, 1988)
De fato, a coleção etnográfica
de artefatos
Bororo e Kadiwéu composta por Lévi-strauss
foi dividida em
duas partes, embora não de forma equitativa(14)
e nem sob a
(14) No documento de 1936 que registra as peças que ficaram
no Brasil estão listados 328 peças e atualmente no Museu do
Homem
há
702
peças
referentes
a
1. expedição,
assim
distribuídas
341 Bororo, 230 Kadiwéu e 31 GuaranijKaingang;
segundo Ferraro Dorta (inf. pessoal).

v i q i Lânc i a do cone lho do Fiscalização.
Aquela parte que
coube a França foi levada para Paris um ano depois da data
de realização da expedição. E a parte que coube ao Brasil?
Nos quatro primeiros documentos do dossiê de
Lévi-strauss
do arquivo do Conselho de Fiscalização
(que
então estava em funcionamento há dois anos), a questão das
coleções se apresenta de forma evidente. ·Destes documentos,
o único de carater administrativo
é uma carta, de 05.11.35,
do então diretor do Museu Nacional, Sr. Alberto Betim Paes
Leme, ao Presidente do Conselho de Fiscalização,
informando
a intenção de Lévi-Strauss em realizar "uma excursão ao sul
de Mato-Grosso em pesquisa etnográfica e sociológica", e
comunicando
que o Museu Nacional havia decidido patrocinar
tal iniciativa
pois receberia as coleções cientificas
que
seriam
reunidas
pelo
"ilustre
professor
francês"
e
solicitava que fossem tomadas as medidas exigidas pela lei.
(doe. 674)
Sabemos, entretanto, que o Museu Nacional não
recebeu a "parte brasileira" da coleção etnográfica de LéviStrauss,
e esta carta do diretor do Museu Nacional,
nas
vésperas
da saída da expedição,
sugerem que Lévi-strauss
estaria apenas procurando
cumprir com a obrigação
legal e
burocrática
de ter uma autorização
para sua pesquisa,
e
teria contado com o apoio do Museu Nacional
que estaria
prestigiando
a iniciativa(15). De fato, não temos evidência
de que o Museu Nacional tivesse de outra forma bancado es~a
expedição. Já o Departamento de Cultura de São Paulo teria
subvencionado
a
expedição(16)
e
teria
recebido
os
(15)As referências
que possuo sobre esta expedição
indicam
que ela ter ia sido patrocinada pelo Governo Francês, pelo
Governo do Estado de São Paulo, provavelmente
através da
USP, e pela Municipalidade
de São Paulo.
No pedido
de.
autorização
para realizar sua 2. expedição,
escreve LéviStrauss para o presidente do Conselho de fiscalização:
"Je
me permets de vous rappeler, Monsieur le Président, que nous
avons déjà, ma femme et moi-même, accompagnés de Monsieur
René Silz, effectué une mission ethnographique dans 1e sud
et le centre de l'Etat de Matto Grosso. Cette mission, qui a
duré de novembre 1935 à mars 1936, avait été honorée du
patronage scientifique du Musée National de Rio de Janeiro.
Sos résultats scientifiques ont déjà commencé a être pub1iés
par
le journal
de
1a
Société des Américanistes
de
Paris." (Doc. 684).
(16)0 Depto. de Cultura tinha como um dos seus objetivos
promover expedições
de estudos e coleta de material
sobre
folclore nacional. É assim que de fevereiro a julho de 1938,
através da Discoteca Pública Municipal, o Depto. de Cultura
promove uma missão de pesquisas folclóricas
ao nordeste e
norte do país. Oneyda Alvarenga, então chefe da discoteca
Municipal
escreve
para
Mário
de Andrade,
em
18.04.38,
" ...vão daqui duas linhas apressadas, só para lhe contar que
o material colhido pela Missão em Pernambuco já chegou. A

documentários
Kad iwéu. (17)

realizados

pelo casal sobre os lndios

Bororo

e

Logo após o retorno de sua expedição,
LéviStrauss é entrevistado por um jornal local e teria afirmado
que pretendia
"promover
a troca de objetos
do Museu
da
Universidade
de São Paulo com duplicatas ou mesmo originais
do Trocaderoe
de outros estabelecimentos
da Europa e da.
América."
(doe. 679)
Parece-nos,
então, que a intenção de LéviStrauss era doar sua coleção para o Museu de Etnografia da
USP, e não para o Museu Nacional. Entretanto, também a USP
não recebeu este conjunto de peças que, segundo uma lista
datilografada:
"Inventaire
des
pieces
ethnographiques
laisseés au Bresil par Ia mission Lévi-strauss
- (Nov.36)"
seria composta
por 161 artefatos
Bororo,
164 Kadiwéu,
2
Terena e 1 Kaingang, totalizando 328 peças (doe. 680)
O que teria acontecido com tal coleção ?
Minha hipótese é de que a coleção ficou no
Depto. de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo, onde
Dina Lévi-strauss
teria organizado,
com ela, um museu de
etnografia, cheio de "cacos de cerâmica e muita palha", nos
dizeres de Mário Wagner. Aí teria permanecido mesmo depois
da saída de Mário de Andrade da direção do Depto. de Cultura
e da volta de Dina Lévi-strauss
para a França. Em algum
momento,
as
coleções
teriam
passado
para
o
Instituo
Histórico
e Geográfico
de São Paulo que, depois, as teria
doado ao Museu de Etnografia da USP, onde sob a equívoca
indicação de doação de um Instituto Histórico de São Paulo
(sobre o qual não possuímos nenhuma evidência de que teria.
existido) ficaram guardadas sem o seu devido reconhecimento,
até as re-encontrarmos
recentemente.
coleção
é enorme
e notável.
Enquanto
abria os cqixotes
lamentei demais você não estar vendo também as descobertas
sucessi vas, porque juro que você faria a cara mais gostosa!
deste
mundo.
O
casal
Lévi-strauss
ficou
de
queixo
caido."(Alvarenga,
1983:135)
(17) De acordo com o relato de Paulo Duarte: "Ao lado da
discoteca, com seus quase 400 documentos musicais gravados,
existia
já
o inicio
da
coleção
de
fitas
documentais
etnográficas,
entre elas 4 sonoras de danças
dramáticas
populares, cinco documentários sobre os Bororo e Caduveus e
mais dez outras peliculas sobre danças populares". (Duarte,
1977) .
Aldeia
de Nalike, A vida de uma aldeia
Bororo
e
Cerimônias funerárias entre os Bororo sao alguns dos títulos
dos filmes produzidos em 16 mm pelo casal Lévi-Strauss,
com
financiamento
do Depto. de Cultura. A antropóloga
Syl via
Caiuby Novaes apresentou
os documentários
bororo para os
índios
da aldeia do Meruri e do Garças, no Mato Grosso, em'
1986.

Lanço esta hipótese porque uma vez realizada
a
expedição
e
exposta
a
parte
francesa
da
coleção
etnográfica
em Paris, não temos nenhuma Lnd ca ção sobre o
que teria ocorrido com as peças coletadas pelo casal LéviStrauss
em 1935-36,
já que estas não se encontravam
em
nenhum dos museus brasileiros(18),
e nem continuavam
com a
Prefei tura de São Paulo, que mantinha, .até há pouco, um
pequeno
acervo
etnográfico
nas dependências
da Casa
do
Sertanista, no bairro do Butantã. (19)
Foi
recentemente
que
fizemos
uma
descoberta que nos permitiu construir a hipótese acima posta
e solucionar
tal enigma. (20) Trata-se de um relatório
das
atividades da Cadeira de Etnografia e Língua Tupi-Guarani
da
FFCL da USP, do ano de 1951, escrito pelo prof , Plínio
Ayrosa, onde há o registro de que teria sido incorporado aoMuseu Etnográfico uma coleção de peças dos índios Bororo e
Kadiwéu, formada pelo prof. Lévi-strauss e doada à USP pelo
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
Aparentemente,
portanto,
poder-se-ia
saber do paradeiro
das peças de Lévi-strauss
desde 1951.
Entretanto,
a questão não se resolve de forma tão simples
assim, pois as fichas que acompanham este conjunto de peças,
totalizando 81 peças Bororo e 45 peças Kadiwéu, não trazem a
indicação do coletor nem da data da coleta, e como doador
aparece IIInstituto Histórico de São Paulo (1951) 11 e não o
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Acredito que
o funcionário
que preenchia
as fichas
das peças
teria
í

(18) Refiro-me
ao Museu Nacional,
Museu do índio, Museu
Paraense
Emílio
Goeldi,
Museu
Paulista
(que recebeu
os
artefatos coletados em 1938) e o Acervo Plínio Ayrosa.
Cf. Grupioni, L.D.B. - "Levarrtamerrt.ode Coleções Bororo em
Museus Brasileirosll
in Ciências em Muse 5, CNPq,vol.1,
n.2,
Belém, 1989.
(19) Cf. Gallois, D.T. e Grupioni, L.D.B. - Laudo Técnico de
Avaliação das ·Coleções Etnográficas da Casa do sertanista,
São Paulo, dat., 1991.
(20) O que nFo está explicado, ou pelo menos reconstituído,
é a sua transferência da coleçpo do Depto. de Cultura para o
IHGSP
e deste
para o Museu de Etnografia
da USP. Nas
pesquisas que realizei na sede do IHGSP com os anais, atas
de reuni~es, relatórios, correspondência recebida e expedida
e outras publicaç~es,
npo encontrei nenhuma indicaçpo sobre
este assunto, assim como n po encontrei nada no Arquivo do
Mário de Andrade, que está sob a guarda do IEB na USp. Além
do relatório
de 1951 já mencionado,
n po há nenhuma outra
referência
no arquivo do Prof. Plínio Ayrosa, que está no'
Depto. de Línguas Indígenas, também na USP. Cf. Grupioni,
L. D. B.
Relatório
da Pesquisa História do Acervo Plínio
Ayrosa do Depto. de Antropologia
da USP, Dat., S po Paulo,
1989.

abreviado o nome do IHGSP para IHSP e não teria colocado o
nome do coletor(21).
Isto explicaria,
enfim,
o sumiço,
durante alguns anos, da coleção de Lévi -strauss,
e o seu
paradeiro atual.
Uma
questão,
entretanto,
não
estaria
bem
resolvida.
É que há uma diferença grande entre o número de
peças indicadas na lista datilografada
("Inventaire
... ") e a
composição atual da coleção. Mais de 50 % das peças teriam
desaparecido.
Isto,
a principio,
não
seria
totalmente
incompreensivel
se
levarmos
em
consideração
algumas
variáveis
sempre presentes para aqueles que trabalham
com
cultura
material
indígena neste país, acostumados
com a
perda de peças e de documentação de referência. Neste caso
especifico elencaria o fato da coleção ter sido transferida
de lugares várias vezes; de uma grande parte das peças
Kadiwéu ser constituída
por cerâmica; da prática do Museu
Etnográfico
da USP de doar peças de seu acervo para museus
do interior do Estado e da possibilidade
de parte destas
peças terem se separado de sua documentação de registro. (22)
Em correspondêcia recente mantida com o prof.
Lévi-strauss
tive a oportunidade
de lhe apresentar
esta
hipótese sobre o que teria ocorrido com a parte brasileira.
de suas coleções etnográficas. Ao que ele me respondeu:
UMa
mission
de 1935-36 chez les
Bororo et les
Caduveo avait
bénéficié
d'une
aide
du Departamento
de Cultura
de Ia
municipali té de São Paulo.
Pour le remercier I jé lui
ai
remis,
en toute propriété,
une partie
des collections
faites
sur
le
terrain.
Mais j I ignore
quelle
fut
Ia destination
finale
de ces objets.
Il est
possible
que ce soient
les
mêmes que ceux retrouvés
por vous au Museé Plinio
Ayrosa.
Pour le dire
avec certitude,
il
faudrait
que je voie
des
photographies.U(Carta
12.07.91)
(21) Numa entrevista
que realizei em Dez./90 com o prof.
Erasmo de Almeida Magalhães, ele confirmou a existência
de
um acervo
etnográfico
no IGHSP nos anos
40/50
e que,
provavelmente,
teria sido doado à USP durante o processo de
mudança da sede do instituto do prédio da rua Florêncio de
Abreu para a rua Benj am n Constant, n. 158, onde é a sede
atual. O prof. Erasmo também acredita na possibilidade
de
abreviação do nome do IHGSP, por erro do funcionário,
o que
teria ocultado a coleção Lévi-strauss. Transcrevo um trecho
da entrevista:
UErasmo - ...
o IHGSP tinha um acervo.
Eu sei
porque sou sócio
eméri to (...) E neste museu, um museu âe
curiosidades
que tem de tudo.
E uma parte,
não sei
se
chegaram a doar. Mas houve um tempo em que pensaram em doar
para a Faculdade uma parte etnográfica.u
í

(22) No artigo "Levantamento
de Coleções Bororo em Museus
Brasileiros"
ao comentar o trabalho desigual de curadoria
existente entre os museus citados, registro a doação pe dois
lotes de peças, consideradas
como "duplicatas",
pelo Museu
Etnográfico da USP para o Museu Municipal de Ribeirão Preto:

Preparei então uma lista com a relação das
peças Bororo e Kadiwéu que se encontram no Acervo Plínio
Ayrosa da USP e enviei junto com algumas fotografias
ao
prof. Lévi-strauss.
Ele me respondeu: "Il mi est difficile,
aprés si longtemps, d'être catégorique. Mais ces objets sont
tout à fait semblables à ceux que j'aí rapportés au Museé de
l'Homme à Paris, et: je suis pratiquement
certain
qu 'i.Ls .
proviennent de ma co LLeotz i onr, (Carta 08.08.91)
Esse conjunto heterogêneo
de documentos
me
leva a concluir pela confirmação da hipótese lançada. Com as
evidências
que
dispomos
-e na
ausência
de
outras
em
contrárioacredito que as coleções existentes na USP são
as coleções da primeira expedição de Lévi-strauss aos Bororo
e
Kadiwéu.
Deveríamos,
agora,
propor
a
correção
nos
catálogos
e
fichários
do
Acervo
Plínio
Ayrosa,
que
recentemente
foi extinto dando origem,
junto com outros
acervos etnográficos
e também arqueológicos,
ao novo Museu
de Arqueologia e Etnologia da USP.
Se a parte brasileira da coleção etnográfica
só tardiamente
encontra abrigo definitivo
na USP, o mesmo
não ocorre com a parte francesa, que foi incorporada
ao
Museu do Homem.

No intefluxo

das expedições:

a coleção

etnográfica

em Paris

"Tem-se
vergonha
de ir tirar
àqueles
homens
tão
desprovidos
de
tudo
um
pequeno utensílio
cuja perda constitui"
para
eles
uma
diminuição
irreparável ...".
Claude Lévi-strauss
(Tristes Trópicos)

segundo
Galeria

As coleções trazidas do Brasil(23), durante o
período
de férias
do casal,
foram
expostas
na
Wildenstein(24),
em Paris, e teria sido um sucesso

(23) Um artigo publicado no Jornal do Comércio em 22.01.37
informava
a abertura de uma exposição,
em Paris, com as
coleções
etnográficas
do
Casal
Lévi-strauss,
coletadas
durante
a expedição
patrocinada
pelo
Governo
Francês,
Governo
do Estado de São Paulo e Depto. de Cultura
da
Municipalidade
de São Paulo.
(24) Teria sido por
Lévi-strauss
teria
Galeria wildenstein
o então Museu do
Strauss, 1988:33)

intermédio de Georges-Henri Riviére, que
conseguido emprestado as instalações
da
para apresentação de sua exposição, pois
Trocadero
estava em obras.
(Cf. Lévi-"

)

de crítica e público, corno relembra em tom sarcástico Lévistrauss:
"Um sucesso
de crí tica.
Mas acho que mesmo assim
foi visitada."
Quanto a coleção, Lévi-strauss avalia: "Era
uma boa coleção etnográfica
- posso dizê-Ia
agora, que tenho
termos
de comparação.
Tínhamos recolhido
entre
os Cadi veu
cerâmicas
decoradas
e peles
pintadas
com motivos
singulares
que só existem
lá
na América.
Os obJetos
bororo
eram
principalmente
enfeites
de pluma, dentes e unhas de animais,
pois os bororo decoram ricamente
até suas armas de caça e
utensílios.
Havia
peças
espetaculares."
(Lévi-strauss,
1988:33)
E
era
justamente
este
carater
de
excepcionalidade
e suntosidade
que se buscava
nas peças
traz idas de povos distantes.
"0 colecionismo
do final
do
séc. XIX buscava evitar
a perda não só da cultura
dos povos
indígenas,
na época compreendidos
como fadados
à extinçào,
como também do que se poderia
encontrar
nesses
artefatos
sobre
a origem
e a evolução
do homem."
(Ribeiro e van
Velthem,
1992:104)
Várias
expedições
científicas
foram
organizadas
na Europa com o intuito de conhecer e recolher
materiais
produzidos
pelos povos exóticos. O florescimento
da
etnologia
francesa
na
déc.
de
30,
com
a
institucionalização
da disciplina
e a entrada de recursos
norte-americanos
para a pesquisa e o interesse
crescente
pelo afr icanismo
(cf. Massi, 1991) criara, na França, um
ambiente
propício
para
a
apreciação
destes
obj etos.
Massi(1991)
relembra
alguns
resultados
da Missão
DakarDjibouti, dirigida por MareeI Griaule e realizada entre 1931
e 1933: 20.000 km percorridos, 300 manuscritos etíopes, 200
registros sonoros e 3.600 objetos trazidos para o Trocadéro.
O
interesse
pelos
objetos
dos
povos
americanos
e particularmente
pela coleção levada por LéviStrauss
para
a
França
insere-se
nesse
contexto
de
expedições. Atualmente existem no Museu do Homem 702 peças
dos índios Bororo, Kadiwéu, Guarani e Kaingang, levadas por
Lévi-strauss
após
a realização
de sua 1. expedição.
A
realização
dessa expedição
assim como a exposição
dessesartefatos
em Paris, teriam aberto as portas do circuito
etnológico americanista
francês para Lévi-strauss.
A partir
de 1936 é' possível acompanhar as atividades de Lévi-strauss
pelo Journal de Ia Societe des Americanistes
de Paris (Cf.
Lévi-Strauss,
1955 e Massi, 1991).
Essas peças e aquelas coletadas durante sua
2.
expedição
foram apresentadas
recentemente
em Paris na
exposição "Les Amériques de Claude Lévi-strauss".
Com a realização da expedição de 35-36 e a
exposição
das
coleções
em Paris,
Lévi-strauss
consegue
créditos
junto ao Museu do Homem e junto ao fundo
de
pesquisa
científica
e, antes de retornar
ao Brasil,
já
começa a organizar sua segunda expedição ao Brasil Central e
ao Norte do País. Ao mesmo tempo, Lévi-strauss
estava se
desligando da USP. "Tendo eu renunciado
à renovação
do meu
contrato
na Universidade
de São Paulo para me consagrar
a
uma longa
campanha
pelo
interior
do
país,
tinha-me

antecipado aos meus colegas e tomado algumas semanas antes
deles o barco que devia levar-me de volta ao Brasil." (LéviStr a u s s ,

1955: 31) (25)

(25) Na entrevista que deu para Didier Eribon, Lévi-strauss
disse que teve sérias dificuldades
desde o início de sua
docência na uSP, pois teria sido convidado para "perpetuar a

influência francesa, por um lado, e a tradição de ComteDurkheim, por outro". E ao invés disso ele "tinha sido
conquistado pela etnologia em rebelião contra tiurkne imv,
Seus problemas se ligavam a um parente de George Dumas, Paul
Arbousse Bastide, que lecionava na USP, e que o queria numa"posição subordinada",
a qual Lévi-strauss teria resistido.
Isto lhe ter ia custado uma acusão de "traição" à tradição
comtista o que teria influenciado os "donos da Universidade,
que também eram os donos do grande jornal O Estado de São
Paulo", que estavam propensos a demití-lo. Entretanto, neste
primeiro
momento
Lévi-strauss
teria resistido
graças
ao
apoio
de Pierre
Monbeig
e Fernand
Braudel.
(Cf. LéviStrauss, 1988: 32)
Se a interpretação de Lévi-strauss sobre
seus problemas com a elite que comandava a USP se ligavam a
divergências
na sua orientação teórica, para Roger Bastide,
que o substituiu
na regência da cátedra de sociologia,
a
questão era de orientação política. Segundo depoimento
de
Roger Bastide a Irene Cardoso, "0 prof. Lévi-strauss teria
sido afastado "involuntariamente" da Faculdade de Filosofia
devido a "uma interferência direta de Mesqui ta Filho", que
considerava Lévi-strauss elemento "perigoso", ligado à

Frente Popular Francesa, considerada por Mesquita como
"comunista". Lévi-strauss teria escrito um artigo e feito um
discurso dentro do Estado, onde mencionava o fato do jornal
ser contra a Frente Popular e os ataques de Mesquita a ela.
Isto teria provocado uma separação entre eles, que culminou
com a decisão"de que Lévi-strauss não voltasse à Faculdade.Quando saiu para fazer sua pesquisa entre os índios, Roger
Bastide foi chamado para tomar o seu lugar. À sua chegada,
teria sido recebido "muito mal" pelos demais professores
franceses e pelos alunos ..." (Cardoso, 1982:182-183).
Pelas
divergências
teóricas ou pelas diferenças políticas, fato é
que Lévi-strauss não renovou seu contrato com a USP e quando
retornou
ao
Brasil,
já
estava
em
preparação
sua
2.
expedição,
após a qual retornou
à França
e ao sistema
universitário
francês.

A 2. expedição em 1938 e os entraves burocráticos
nA etnografia traz-me uma satisfação intelectuall:
tal como a história, que une os extremos da
história do muundo e a da minha, assim também ela
desvenda ao mesmo tempo a sua razão comum. Ao.
propor-me estudar o homem, ela liberta-me da
dúvida, pois considera nele essas diferenças e
modificações que têm um sentido para todos os
homens, com exclusão daqueles que, peculiares a
uma única
civilização, se dissolveriam
se
escolhessemos ficar de fora. Ela tranquiliza, por
fim, esse apetite inquieto e destruidor de que
falei, garantindo-me uma matéria praticamente
inesgotável para a minha reflexão fornecida pela
diversidade
dos
usos,
dos
costumes
e
das
instituições. Ela reconcilia o meu carácter e a
minha vida."
Claude Lévi-strauss
(Tristes Trópicos)

Assim
como
muitos
outros
pesquisadores
estrangeiros, Lévi-strauss também teve problemas com órgãos
do governo brasileiro para realizar sua segunda expedição. A
questão das coleções etnográficas nos fornece um roteiro
interessante para acompanhar a trajetória
burocrática
enfrentada por Lévi-Strauss para conseguir a autorização
para realização de sua 2. expedição científica. Esta começa
com uma carta ( 06/04/37) dirigida ao Presidente do Conselho
de Fiscalização das Expedições Artísticas e científicas
solicitando a autorização para a expedição que deveria
partir entre o final do ano de 1937 e o início de 1938 da
cidade de Cuiabá. Incumbidos pelo Governo Francês, Lévistrauss convida para integrar a missão o Dr. J. Vellard (Uun
naturaliste
et
un
médecin") ,
Curt
Nimuendaju
(Uun
linguisteU)
e
René
silz
("un
chef
de
matériel,
cartographeU).
(Doe. 684)
O pedido é remetido para a conselheira Dona
Heloísa Alberto Torres, que apresenta seu parecer favorável
(13.04.37) a concessão da licença, visto a Uidoneidade
da
expedição
e dos expeâ i c ionér i.oe" e o fato de que o Museu
Nacional se beneficiaria da expedição. Ent.retanto para a
entrega da licença, ela impunha algumas condições, tais
como: que fosse ouvido o Serviço de Proteção aos Indios
sobre a conveniência da expedição; que o material coletado
fosse exportado pelo posto de Santos; que fosse cumprido o
artigo 16 do regulamento em vigor e que a expedição fosseacompanhada por um delegado do Museu Nacional.
"Esse
representante

brasileiro,

que

será

transportado

e

mantido

--

.

-----_

..-

--------------

'

pelos expedicionários, terá suas atribuições demarcadas pelo
Conselho oportunamenteu. (Doc. 688)
O presidente
do Conselho,
na época o Dr.
Campos Porto, informa Lévi-strauss
sobre as condições
que
deveriam
ser cumpridas para que a licença fosse concedida
(Doc. 690) e comunica que já tinha entrado em contato com o
SPI sobre
a conveniência
da expedição.. (Doc.689)
Lévistrauss
escreve
ao
Presidente
do
Conselho
(11.06.37)
aceitando
as
condições
impostas
e
informando
que
sua
expedição deveria partir no início de 1938.
Entretanto
o S.P.I. se pronuncia
(24.09.37)
contrário
a realização
da expedição,
dizendo
que
esta
implicaria
no Ugrave inconveniente de pertubar relações

pacificas, já iniciadas ha muito por este Serviço, relações
estas que ainda não puderam, por varias circunstâncias,'
tornar-se bastante consistentes, sobretudo por falta de
conveniente
e
continuada assistência por parte
desta
Repartição, permanentemente carente de recursos suficientes"
(doc.693)
Interessante
notar que a agência oficial de
proteção
aos
índios
já neste
período,
apesar
de
sua
ineficiência
administrativa
no cumprimento
das funções de
assistência
aos grupos indígenas, não abdica da função de
controle
e
cerceamento
das
atividades
de
pesquisas
científicas
envolvendo
índios, que vai marcar,
de modo
geral, a história da pesquisa etnológica no Brasil.
A documentação
sugere que Lévi-strauss
não
teria sido informado sobre o parecer desfavorável do SPI. E
é de Paris que, em 12.02.38, o prof. Lévi-strauss
informa a
Dona Heloisa Alberto Torres que a pretendida expedição tinha
ganho novo carater com a participação da USP, tornando-a uma
missão franco-brasileira.
A cooperação se firmava em torno
de 3 princípios:
1. désignation par S.Paulo de membres
U

brésiliens pour participer à l'expédition; 2. droit de
publication, au Brésil, en langue portugaise, et en même
temps que la France, de tous les travaux scientifiques ou
autres, executés par 1 'expédition; 3. partage égal
âe s .
collections sciéntifiques entre les deux pays.u (doc. 701)
Na mesma carta, Lévi-strauss
solicitava que o delegado do
Museu
Nacional
fosse
dispensado,
visto
que
membros
brasileiros
ligados
a USP poderiam
cumprir
a função
de
fiscalização.
Este pedido teria se constituído
num erro
estratégico
de Lévi-strauss
e juntamente
com o parecer
negativo do SPI
levaria
ao emperramento
da licença. Em
despacho
na mesma folha do pedido de Lévi-Strauss,
Dona
Heloísa
escreveria:
UAo
Museu
Nacional
interessava
especialmente mandar uma pessoa para trabalhos científicos.
Já que a expedição toma outro carater, que satisfaz a
legislação em vigor, o Museu não pode senão aceitar a
proposta que lhe é fei ta de retirar o seu delegado. O Sr.

Strauss
em
cartas
anteriores
revela-se
perfeitamente
informado de que não é o aspecto puramente de fiscalização
que interessa ao museu.U( Doc. 701)

Esse comentário ressentido de Dona Heloisa
e a carta que o Presidente do Conselho escreve ao Reitor da
USP, comunicando
que tinha sido informado da participação
daquela instituição na Missão do prof. Lévi-strauss, mas que
o Conselho tinha resolvido "não mais conceder"
a licença,
visto
parecer
desfavorável
do SPI e da mOdificação' do
"caráter primitivo"
da expedição. (Doe. 703) (26), nos leva a
concluir
que a solicitação
para retirada
do delegado
do
Museu Nacional da expedição parece ter sido um grave erro.
Este "escorregão"
logo teria sido reconhecido
por LéviStrauss, e por aqueles que o apoiavam, que então adotam uma
outra estratégia perante o Conselho.
É aí que entra em cena o Departamento
de
Cultura da Cidade de São Paulo. Mário de Andrade em 22.03.38
escreve ao Presidente do Conselho informando que a expedição'
do
Prof.
Lévi-strauss
transformara-se
numa
"expedição
dirigida
integralmente"
pelo Depto. de Cultura e solicitava
a concessão
da licença
assim como a designação
de um
delegado para acompanhá-la.
O apoio da Municipalidade
de
São
Paulo
alicerçava-se
sobre
três
pontos:
"1. O
Departamento
de
Cultura
dirigiria
a
expedição;
2.0s
trabalhos
científicos
dos membros franceses
incorporados
à
expedição
seriam publicados
simul taneamente
na França e noBrasil,
aqui
pelo
Departamento
de Cultura
e na língua
nacional;
3. As
coleções
etnográficas
recolhidas
pelos
expedicionários
seriam
repartidas
por
igual
entre
o
Departamento
de Cul tura
e os expedicionários
franceses.
"
(Doe.
705)
O acordo
com a Municipalidade
se
firmava,
portanto, praticamente
nas mesmas bases que aquele proposto
com a Universidade,
com a diferença de que aqui o Depto. de
Cultura
assumia
a direção
da expedição
e de que
era
solicitado a participação do Delegado do Conselho.
A
reorientação
na
estratégia
para
viabilização
da expedição
também pode ser percebida
pela
agilidade na tomada de certas providências.
É assim que no
dia seguinte à formulação do pedido de licença ao Conselho,
o próprio
Mário
de Andrade
escreve
ao SPI solicitando
autorização para realização da expedição. (doe. 708) (27)
(26) Transcrevo um trecho da carta (07.03.38) do Presidente
do Conselho ao Reitor da USP: "Acaba agora de receber este
Conselho comunicação
de que o Sr. Claude Lévi -Strauss,
já
informado,
portanto,
daquelas
deliberações,
entrára
em
combinações
com a Universidade
de São Paulo, modificandoassim o caráter primitivo que déra à sua expedição, quando
requereu
a licença.
Cumpre-me
pois
informá-lo
de que,
atendendo a essa circunstância e ao fato de ter recebido do
Serviço
de Proteção
aos Indios
parecer
desfavorável
à
permanencia da expedição entre os índios da referida região,
este Conselho resolve não mais conceder ao Prof. Claude Lévi
Strauss
a licença,
que, só nos primitivos
moldes
e com
anuência do Serviço de Proteção aos Indios, concederia."

Em
ofício
ao
Presidente
do
Conselho
de
Fiscalização,
respondendo ao pedido de Mário de Andrade, o
Chefe
do
SPI
considera
novamente
"inconveniente
e
inoportuna"
a realização da "Expedição Etnográfica
à Serra
do Norte", como passa a ser conhecida a referida expedição.
São três os motivos alegados: 1. A não existência de postos
do
SPI
que
poderiam
garantir
um
acesso
pacifico
dos
expedicionários,
"com mutua segurança, entre os membros daexpedição
e os indios
Nhambiquaras
e outros";
2. não
garantia de que os expedicionários não reagiriam a um ataque
violento dos índios; 3. a possível consequência
desastrosa
tanto para os índios como para os expedicionários.
Os argumentos utilizados pelo SPI se resumem
ao perigo de uma reação hostil dos índios, que colocaria em
perigo a vida dos expedicionários
e também a dos índios,
visto que para o SPI, diante de um ataque dos índios "nem
sempre é fácil conter os revides do instinto de conservação"
e com isto o não cumprimento
de sua máxima:
"Morrer se
preciso for; matar nunca". (Doc.706)
Sem düvida
foi a questão
do delegado
que
emperrou
a autorização,
pois uma vez que é comunicado
ao
Conselho o pedido de designação de um fiscal pelo Depto. de
Cultura
de São Paulo,
é a própria
D. Heloisa
que
se
empenhará
pessoalmente
para
viabilizar
a
expedição
e
conseguir a anuência do SPI. No relato que faz aos demais
membros
do Conselho
de Fiscalização
sobre sua visita
ao
(27) Em 22.03.38,
Mário de Andrade,
no Rio de Janeiro,
escreve
a Paulo Duarte pedindo que este checasse
alguns
detalhes
da expedição que oto Leonardos planejava
para o
Tocantins
e o Araguaia
e para a qual o Departamento
de
Cultura poderia contribuir. "Em compensação este ficaria com
as coleções etnográficas recolhidas (que a meu ver deveriam
ser doadas por nós ao Museu da Universidade) e teria direito
a uma cópia do filme a ser tomado (dando o Depto. os filmes
necessários
para
filmagem
cientificamente
integral
dos
monumentos etnográficos, danças, facturas de objetos, usos e
costumes
dos
índios)
e publicação
em primeira
mão dos
estudos realizados ..." Duarte responde que a expedição não
se realizaria,
"tudo não passa de um sonho".
Mário
de
Andrade, em outra carta (03.04.38), diria que melhorava seu
estado de saüde e que não estava fazendo nada, " a não ser
as caceteações
que tive com essas viagens
etnográficas
bestas do Lévi-strauss e do ato Leonardos. Estou plenamente
de acordo em que não se faça nada nesta ültima. (... ) Já com
Lévi-Strauss,
agora é tarde para voltar atrás. Chega amanhã
aqui e conversarei com ele e o atirarei nas costas de você e
do Sérgio." (Cf. Duarte, 1977) Paulo Duarte em referência a
esta
carta,
nota que a Prefeitura
de São Paulo
havia
subvencionado a expedição Lévi-strauss e que este não chegou
em abril, como esperava Mário de Andrade, mas somente' em
agosto, pouco antes da guerra. Referiam-se a vinda de LéviStrauss de Paris.

Diretor do SPJ, D. Heloisa informa dos argumentos contrários.
expedição,
apresentados
pelo SPI e argumenta
que não
estando
o SPI
habilitado
a impedir
a aproximação
de
indivíduos que são hostis aos índios, não há por que negar a
autorização para uma comissão científica,
"que ainda poderá
repercutir,
de modo muito limitado,
é verdade,
em algum
amparo material e talvez moral
aos selvicolas habitando a
Serra do Norte. Essa pesquisa se recomenda tanto mais quanto
aqueles indígenas correm grande perigo de desaparecer,
em
face da carência de assistência social em que se encontram."
(Doe. 719)
Se percebemos
de um lado a preocupação
do
Conselho
de Fiscalização
em documentar
aquelas
culturas
indígenas
antes que elas desaparecessem
-preocupação
esta
que marca todo esse período-,
de outro fica evidente
a
tensão existente entre o SPI e o Conselho. O SPI, procurava
impedir a interferência de um grupo de expedicionários
numa
área onde ele não estava presente,
não podendo
exercer
controle sobre as atividades que ali se desenvolveriam.
Se
pronunciando
contrário
a realização
da expedição,
o SPI
procurava manter uma posição hegemônica de órgão e agente
intermediário
entre
os
índios
e
demais
segmentos
da
sociedade brasileira.
O Conselho de Fiscalização,
por sua
vez, desqualificava
os argumentos
utilizados
pelos
SPI,
desautorizando-o
e assumindo a prerrogativa
de cercear -ou
não- a realização de uma expedição científica.
O
Conselho
cumpria,
de
fato,
o
papel
fiscalizador
das expedições,
impondo normas e critérios
a
serem seguidos, duvidando da idoneidade e dos propósitos dos
expedicionários.
Respaldados
pela
onda
nacionalista,
o
Conselho
se envolveu
em diferehtes
controvérsias,
como a
tentativa de impedir a realização da "Bandeira Piratininga"
(28)ou a polêmica relativa a uma das viagens de Nimuendaju
aos índios Tikuna, o que teria causado o pedido de demissão
do Delegado do Conselho no Pará, Dr. Carlos Estevão.
Luiz de Castro Faria, que então foi designado
como o fiscal do Conselho
para acompanhar
a "Expedição
Etnográfica à Serra do Norte", fornece, entretanto e muitosanos depois, uma outra explicação para os problemas
com a
expedição
de Lévi-strauss.
Segundo ele, a expedição
t.eria
encontrado
resistências
para conseguir
a autorização
do
Conselho
de Fiscalização
devido,
de um lado, a ligação
estreita entre Lévi-Strauss e Paul Rivet, sob o qual pesavam
suspeitas
de ser socialista
e que teria feito discursos
difamando o Brasil e de outro, aos rumores de que um membro
da expedição,
Dr. Vellard,
teria publicado
"informações
desairosas"
sobre
o paraguai,
após
ter
realizado
uma
expedição naquele país. Heloisa Alberto Torres "enfrentou e
venceu
as
resistências",
e
"a presença
de
um
membro
brasileiro na expedição tornou-se indispensável",
tendo sido
à

(28) Cf. Dossiê da Bandeira Piratininga existente
do
Conselho
de
Fiscalização.,
especialmente
contrário de Dona. Heloísa Alberto Torres.

no Arquivo
o
parecer

01
uco l.h do par a f i nca I da expedição.
(Cf. Castro Faria"
1982: 230)
Esta
é uma
interpretação(29)
interessante
para
os problemas
enfrentados
pela
expedição
de
Lévistrauss,
entretanto
ela não é apreendida
na leitura dos
documentos existentes no arquivo do Conselho, que nos levam,
basicamente,
às resistências existentes no S.P.I. quanto a
segurança da Missão e, principalmente, à relutância de LéviStrauss
em aceitar
um fiscal do Conselho.
Mais
que
a
possivel
simpatia
socialista
identificada
nos membros
da
expedição, era a prerrogativa de fiscalização e controle de
uma expedição estrangeira, o que teria impedido a conpessão
da licença. Os impasses só teriam sido resolvidos
após a
anuência
do Depto.
de Cultura
do
retorno
do membro
brasileiro do Museu Nacional ao corpo da missão, na condição
de fiscal do Conselho, e do empenho de pessoal de D. Heloisa
junto ao S.P.I .. (30)
Mas se o Conselho não tinha receios em criar
d i f iculdades
para a obtenção da licença, é também verdade
que seus membros se empenhavam para a viabilização
e bom
andamento
das
expedições,
procurando
acompanhar
os
desdobramentos
da mesma. Nas instruções que propõe ao fiscal
do Conselho, D. Heloisa observa que o mesmo deveria "manter-se sempre ã frente da expedição e na observação constante
í

das circunstâncias de aproximação e relações
com os
indígenas, ordenando todas as medidas a serem tomadas pelos
expedicionários, inclusive a de volta imediata da expedição,
caso
conveniente."
(Doe.
718)
e
que
deveria
enviar
telegramas

informando

sobre o andamento

da expedição. (31)

(29) Massi incorpora a interpretação de Castro Faria sobre
as dificuldades
extras
da missão
Lévi-strauss
devido
a
ligação
com
P.
Ri vet
e
a
presença
de
Vellard. (Cf.
Massi,1991: 45-46)
(30) Na verdade me parece que Luiz de Castro Faria procura
dar uma interpretação muito favorável a sua participação
na
expedição (lia presença de um membro brasileiro na expedição
tornou-se indispensável").
A pergunta óbvia que devemos nos
fazer é porque
então este membro
não poderia
ter sido
indicado
pelo Depto. de Cultura de São Paulo,
conforme
proposta do próprio Lévi-Strauss ?
(31) Compunha,
elaborada
por

ainda, a lista de instruções
ao fiscal,Dona
Heloisa:
" Procurar, em Cuiabá, o

Encarregado do Telégrafo. Obter dele as respostas aos
telegramas do diretor Geral dos Telegrafos aos diversos
postos telegraficos na Serra do Norte, os quais poderão
constituir orientação conveniente ã marcha da Expedição.
Procurar o Encarregado do Serviço de Proteção aos Indios, em
Cuiabá, e aconselhar-se com ele sobre o pessoal a contratar
para acompanhar e guiar a expedição. Afastar-se dela os
"bugreiros cuiabanos". (...) Manter-se sempre em comunicação

Ainda na fase preparatória
da expedição é a
própria D. Heloisa Alberto Torres que solicita (16.04.38) ao
Diretor Geral dos Telégrafos
que fosse pedido aos postos
telegráficos
de
"Parecis,
Ponte
de
Pedra,
Capanema,
utiari ti,
Juruena,
Nambikuaras,
vilhena" , por
onde
a
expedição
deveria
passar,
que estes
respondessem
a um
questionário,
para
"melhor orientação
dos
trabalhos"
da
expedição. As-respostas
deveriam ser enviadas para o Posto_
de Cuiabá, onde o fiscal do Conselho os apanharia no inicio
de Maio. Eram 10 as perguntas: "Aparecem índios nesse Posto?
Que índios
são?
Apresentam-se
como amigos
ou
vêm fazer
ataques?
Trazem
mercadorias
para
trocar?
Pedem
brindes?
Aparecem com regularidade?
Falam português? Vestem-se
como
os
civilizados?
Onde
tem
suas
aldeias?
Convidam
os
civilizados para ir às suas aldeias?" (doc. 711-712)
O Fiscal
do Conselho
tinha, portanto,
uma
posição
determinante
na condução
da expedição,
não
se
limitando
a
um
simples
acompanhante.
Pelo
contrário,
investido
das
prerrogativas
pelo
Conselho,
ele
podia
interferir
nos
ritmos
da
expedição
e nas
estratégias
adotadas pelos expedicionários,
podendo inclusive determinar
o término e retorno da expedição. Não é dificil entender,
portanto,
as
resistências
iniciais
de
Lévi-strauss
em
aceitar
um fiscal
indicado pelo Conselho:
dependendo
do
fiscal, a expedição passava a ter um novo "lider".
Cumpridas as formalidades e condições postas
pelo Conselho
de Fiscalização
é finalmente
expedido,
em
22.04.38,
o certificado
(de n.3/38) de permissão
para a
realização da Expedição Etnográfica à Serra do Norte. Este
lista
como
integrantes
da missão:
Claude
e Dina
LéviStrauss, Jean Vellard e Luiz de Castro Faria.
Pode-se acompanhar o incio da expedição pelos
recortes de jornais incorporados ao dossiê Lévi-strauss,
o
que demonstra que a expedição já apresentava-se
com certa
notoriedade.
Em 19 de abril de 1938, um artigo publicado no
Diário
da Noite com a manchete
"Nada de conhões
e nem
'Tanks'"
informa que a expedição
a Serra do Norte
será
coordenada
pelo "ex-catedrático
de sociologia"
da uSP e
procurará "recolher todos os conhecimentos possíveis"
sobre
algumas
"tribos ameríndias,
em vias de desaparecimento".
"Apesar do vulto da expedição que brevemente penetrará zonas
de extraordinário
valor científico e de difícil acesso, o
seu
apparelhamento
bélico
é
dos
mais
simples.
Os
expedicionários
vão com boas intenções, limitando-se a levar
o
indispensável
à
defesa
pessoal.
Nota-se,
assim,
o
predomínio
da
mentalidade
nacionalista,
protetora
dos
selvícolas."
(Doe. 714)
O jornal Folha da Noite noticia, em 22.04.38,
a saida de São Paulo para Cuiabá de Luiz de Castro Faria,
que se encontraria
uma semana depois com o Casal Lévistrauss que partiria de avião de São Paulo. O jornal comenta
com o Conselho de fiscalização,
expedição."
(Doe. 718)

dando notícias

da marcha

da-

entre
os "inúmeros caixões com materiais que serão
utilizados na expedição" há uma "grande quantidade de
brinquedos que serão distribuídos aos pequenos indígenas" .
que

(Doe. 722) (32)
Durante
todo
o período
de realização
da
expedição,
Castro
Faria
telegrafaria
constantemente
ao
Conselho
enviando
notícias
sobre
os
desdobramentos
da
expedição. Em 25.07.38 informa que Dina Lévi-Strauss deixará
a expedição devendo retornar para São Paulo, por motivos de
saúde.
Ela teria pego uma conjuntivite
purulenta (33) , e
alguns dias depois o próprio Castro Faria comunicaria
que
ele também tinha pego uma conjuntivite, e que permaneceriam
em
Jurema,
no MT,
até
seu
restabelecimento.
Além
de
informações
sobre
o
estado
de
saúde
dos
membros
da
expedição, Castro Faria informa o Conselho sobre as rotas da
expedição,
indicando
as
saídas
e
chegadas
a
lugares
diferentes
e os problemas
enfrentados
com a demora
de
transporte
Enquanto a expedição seguia seu curso pelos
sertões do Mato Grosso rumo ao Norte do país, o Depto. deCultura
ainda procurava
solucionar
impasses
relativos
a
expedição.
Em 25.05.38,
o então
diretor
do Depto.
de
Cultura,
Sr.
Francisco
Pati,
escreve
ao Presidente
do
Conselho
comunicando
que a alfândega
de Santos
prendia
"quatro malas de metal, contendo 800 ms de algodãozinho" e
solicitava providências.
Numa carta de Guilherme de Almeida
ao Diretor da Alfandega de Santos está dito que as malas
teriam "sido confiadas pelo 'Musée de I 'Homme', de Paris,
para experimentar a capacidade de resistência desse tipo de
volume para explorações científicas". (doe. 825)
Estas
malas entretanto
ficariam presas aí, até a volta de Lévi-

(32) Massi
realização
afirma que

registra dois períodos distintos para a
expedição.
Na pág. 45 de seu trabalho
"De fato, a expedição se iniciou em maio de 38,
terminando em novembro do mesmo ano, ou seja, durou 6 meses"
e na pág. seguinte,
comentando
um informe de Dina LéviStrauss, diz que o itinerário da missão (Serra dos Parecis),
de maio de 1938 a Janeiro de 1939, devia seguir os postos
telegráficos da linha Rondon. A segunda data é a correta
(1991)
2.

da

(33) Oneyda Alvarenga em carta (13.08.38) a Mario de Andrade
informa sobre os problemas
de saúde de Dina Lévi-Strauss
durante a expedição: "Por falar na Sociedade de Etnografia:
você sabe que Mme. Lévi-Strauss está quase cega e talvez
venha mesmo a perder totalmente a vista ? Apanhou em Mato
Grosso uma conjuntivite purulenta, de que o marido escapou,

me informaram, por usar óculos (o que me parece besteira).
Não sei outros detalhes. Ela está aqui, devendo voltar logo
para a França. O Lévi-strauss continua atrás de índios. vi
ante-ontem
um telegrama dele endereçado à Diretoria,
referindo que os trabalhos vão bem."(1983: 143)

Strauss de sua expedição, quando o mesmo
las para levá-las de volta à França.
A coleção

etnográfica

tentaria

recuperá-

para

obtermos

sob suspeita

tlQuantas
dificuldades
esses míseros objetos"

Claude Lévi-strauss
(Tristes Trópicos)

Se membros
do Conselho
se empenhavam
na
viabilização
da expedição de Lévi-Strauss,
como parece ter
sido o caso de Dona Heloísa Alberto Torres, a mesma não se
livrara da suspeição do rigoroso Conselho,
cioso de suas
prerrogrativas
e funções. Mal a expedição havia retornado, o
Presidente
do Conselho escreve
(23.01.39) ao inspector da
alfândega de Santos, comunicando o retorno dos participantes
da expedição à Serra do Norte e informando que o material
coletado ainda não tinha sido vistoriado
e que só poderia
ser exportado
mediante
a apresentação
do certificado
de
Exportação
emitido pelo Conselho. A carta termina com um
alerta
"Tratando-se
de material de valor, peço o· vosso
zelo e a vossa atenção para o caso em apreço, zelo e atenção.,
aliás
já
tantas
vezes
demonstrados
na
salvaguarda
dos_
interesses
nacionais,
afim de não permitir
que se escoe
pelos nossos portos aquilo que, de direito, deve fazer parte
do patrimonio cultural da Nação" (Doe. 762). Vê-se, assim, a
desconfiança
do Conselho com relação aos expedicionários,
que poderiam
tentar embarcar as coleções,
sem proceder
a
partilha com o Estado brasileiro.
De fato quando Lévi-strauss deixa o país rumo
a França, ele tem problemas no porto de Santos, quando é
preso por "um comandante da marinha brasileira, com farda de
gala, acompanhado
por dois fuzileiros
navais de baioneta
calada". A questão se resumia ao porto de salda da coleção,
que havia sido alterado do Rio de Janeiro para o de Santos e
a possibilidade
de
Lévi-strauss,
como
ele
escreveria,
"alimentar projetos tenebrosos e tentar sair do pais levando
um carregamento
de arcos, flechas e chapéus emplumados
que
excedesse
a parte atribuida
a França". Tendo percebido
o
erro da burocracia
brasileira
em comunicar
alterações
em
instruções
antigas
enviadas
ao
porto
de
Santos
e
pressentindo
a possibilidade de que o navio zarpasse e suas
malas ficassem presas no cais, como tinham ficado as tais
malas com "algodãozinho", visto que as coleções etnográficas
estavam
misturadas
nos caixotes
com o seu mobiliário
e
biblioteca,
Lévi-Strauss
trata
de
sair
da
enrascada:
" ...tendo a experiência suficiente para dedicar todo o tempo
necessário à demonstração dos meus sentimentos de deferência
para o Estado brasileiro em geral e a autoridade maritima em
particular,
entreguei-me
à tarefa de fazer ressoar
certas

----

~------

cordas sensíveis; isto com um certo êxito, visto que, após
algumas horas transcorridas em suores frios, dit~i então eu
próprio
ao meu interlocutor
os termos
cortantes
de um
relatório em que ele ficava com toda a glória de ter salvo o
seu
país
dum
conflito
internacional
e
da
consequente
humilhação
ao autorizar
a minha partida
e a das minhas
bagagens" (Lévis-strauss, 1955:25).
Logo após o retorno de sua expedição(34) , ele
elabora um projeto de partilha da coleção que reuniu, que é
submetido ao Conselho de Fiscalização
(Doe. 763 e 764). A
coleção
atingiu
um total de 1.505 peças, das quais 760
ficariam no Brasil e as outras 745 iriam para França. " O
excedente de i5 peças a favor da parte brasileira prqvêm de
que meus colaboradores
e eu reservámos de antemão as peças
únicas para o Brasil, sempre que não tinhamos a prova da'
presença
duma peça identica nos museus brasileiros"
(Doe.
764) .
Há uma lista com as peças desta coleção, que
foram doadas ao Museu Paulista da USP, intitulada Registro
Geral da Coleção Etnográfica da Expedição à Serra do Norte,
datada
de 02.02.39,
que apresenta
1.510 artefatos
assim
distribuídos:
760 para o Brasil, 745 para a França, mais
amostras
de matérias-primas
para dividir.
Nesta lista há
indicação de que duas peças foram entregues para o Sr. J.A.
Vellard
para estudo,
o que teria sido questionado
pelo
Conselho de Fiscalização,
que exigia que as peças ficassem
no Brasil
para que o projeto de partilha
fosse aceito.
"Nenhum material
deveria
ter sido entregue
para estudos
anteriormente
à determinação definitiva do seu destino, tal
como
aconteceu
com
as
peças
n.1509
e
1510
(ossadas
indígenas)
que,
como
únicas,
deverão
ficar
no Brasil,
segundo,
aliás,
o
propósito
expresso
na
proposta
strauss( ...) determinado
a
permanência
das
ossadas
no
Brasil, poderá ser permitida a saída da coleção destinada à
França, de acordo com a proposta strauss." (Doe. 814)
.
Vê-se, aqui, mais uma vez, uma demonstração
da rigorosa atuação do Conselho de Fiscalização. A impressão
que se tem desta documentação é que perante o Conselho, todo
expedicionário
era considerado suspeito, até que provasse o
contrário. o Conselho se apresenta no campo intelectual
da
época como um interlocutor
importante: órgão da burocracia
brasileira
responsável
pela concessão
ou não de licenças
para a realização
das expedições
científicas,
o Conselho
intervinha, ainda, na própria dinâmica das expedições
e no
encaminhamento
de seus resultados.
Em levantamento recente realizado por Damy e
Hartmann
(1986) existem atualmente no Museu Paulista da USP
394 peças doadas pelo Prof. Claude Lévi-strauss.
É provável

(34) Tanto Massi (1991: 48) como Alves (1989: 269) afirmam
que na 2. expedição Lévi-strauss
teria visitado também os
Bororo. Afirmação que não se comprova pela documentação,
nem
pelo relato em Tristes Trópicos.

que o restante das peças tenha tido o mesmo fim daquelas que
desapareceram
e que faziam parte de sua primeira coleção: se
quebraram,
se perderam,
foram doadas ou se separaram
do
registro
documental (35) . Já no Museu do Homem, em Paris,
existem desta expedição 742 peças. Três peças a menos do que
teria sido levado por Lévi-Strauss.(36)
Mas
se
a coleção
etnográfica
tinha
seu
destino acertado e o projeto de partilha era submetido
ao
Conselho, que contava com um parecer favorável do fiscal da
expedição,
que havia considerado
equi tati va a partilha,
o
mesmo não ocorreu com a coleção zoológica coletada pelo Dr.
J .A. Vellard, que é reclamada por Luiz de Castro Faria no
encerramento
de
suas
atividades
como
fiscal
junto
a
expedição
Lévi-strauss.
Ele
comunica
ao
Conselho
de
Fiscalização
a existência
de
uma
coleção
de
pássaros
("mormente de beija-flores")
e alguns invertebrados,
formada
pelo Dr. A. J. Vellard
e que não figurava
no projeto
de
partilha
da
coleção
etnográfica
apresentado
por
LéviStrauss. (Doe. 812) a Conselho passa então a exigir de LéviStrauss a partilha do material zoológico para a concessão da.
licença
de exportação.
(Doe. 814) Guilherme
de Almeida,
então
na
chefia
da
Divisão
de
Expansão
Cultural
da
Prefeitura
de
São
Paulo,
informa
ao
Conselho
que
os
compromissos
entre a Municipalidade
e o Governo Francês se
limitavam
aos aspectos
etnográficos
da expedição
e por
consequência
a
coleção
etnográfica,
não
tendo
nenhum
interesse
nem
direi to
sobre
"0
fato
de
que
o
dr.
Vellard( ...) tenha recolhido, a titulo pessoal, documentos ~
materiais de natureza botânica ou zoológica".
(Doe. 815) a
impasse criado pelo material coletado pelo Dr. Vellard teria
sido resolvido
pelo próprio Dr. Vellard que teria "abrido
mão"do material, que foi destinado a um instituto científico
nacional(Doc.
822), e em 02 de março de 39 era expedido o
certificado de Exportação (n.5/39) autorizando o Sr. Claúde
Lévi-strauss
a exportar pelo porto do Rio de Janeiro 745

(35)
Se
Mário
de
Andrade
pretendia
que
as
coleções
etnográficas
virtualmente
conseguidas pela expedição de ato
Leonardos
fosse para o Museu da Universidade,
por que as
coleções
traz idas por Lévi-strauss,
quando
este
chegou
alguns meses mais tarde, também não tiveram o mesmo destino
pensado para aquelas peças ? Eis uma pergunta para a qual
não obtivemos resposta. As coleções de Lévi-strauss
de sua
2. expedição
foram para o Museu Paulista, que nesta época
ainda não tinha sido incorporado
à Universidade
de São
Paulo. Em Tristes Trópicos,
Lévi-strauss
diz que o Museu
Nacional
teria desistido
da pretensão
de ficar com suas
coleções.
(36) A distribuição
das peças da coleção
1938
indicam
629 peças
Nambiquara,
107
Pareci. Ip.
sonia Ferraro Dorta, 1991.
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artefatos, distribuídos "em três malas e sete caixotes", com
destino a Universidade de Paris. (Doe. 818)
As
coleções
levadas
para
Paris
foram
instaladas no Museu do Homem, onde Lévi-strauss teria feito
"uma ficha para cada objeto, o que significava
um trabalho
longo
e minucioso".
Na avaliação
de Lévi-strauss
estas'
coleções "eram volumosas, mas menos espetaculares
do que as
precedentes."
Não teria havido exposição
deste material.
"Quando acabei de classificá-Ias
e analisá-Ias,
a guerra
estourou. Foi também neste momento que Dina, minha primeira
mulher, e eu nos separamos" (Lévi-strauss, 1988:37).
Terminava assim o rito de passagem do jovem
intelectual que tornara-se etnólogo: voltava definitivamente
do Brasil, onde tinha se dedicado a docência e a pesquisa
entre
grupos
indígenas;
terminara
a descrição
de
suas
coleções etnográficas e separava-se de sua mulher, com quem
havia compartilhado
todas essas experiências.
O início da
guerra era também o início de uma nova fase de sua carreira.
Conclusão
A documentação existente no arquivo do
Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e
científicas no Brasil é praticamente inédita. Seu estudo
poderá esclarecer o papel desempenhado por este órgão da
burocracia na configuração do campo intelectual e
indigenista brasileiro, permitindo vislumbrar com mais
clareza os personagens, as instituições e os dilemas e
questões presentes na época de sua atuação. Poderá ainda
trazer novos dados sobre as expedições científicas que se
aventuraram pelos sertões brasileiros no início deste
século. Trata-se de urna documentação burocrática e portanto
limitada. Alguns dossiers contam com poucos documentos, mas
há outros bem completos. Neste particular destacam-se o
dossier da Bandeira Paulista e o das expedições de Curt
Nimuendaju.
O Conselho foi palco de muitas disputas. Por
ele passaram figuras importantes do campo intelectual
brasileiro. O Conselho de Fiscalização exercia um verdadeiro
poder de polícia sobre as expedições realizadas no Brasil. O
dossier Levi-strauss é exemplar na medida em que revela que
o Conselho não se limitava a conceder ou não autorizações
para expedições, mas intervinha nas fases preparatórias
das
expedições impondo normas e restrições; colaborando com os
expedicionários
no equacionamento de resistências e
dificuldades
à realização das expedições; acompanhava
o
desenrolar e os desdobramentos das expedições e interferia·
nos resultados, corno no caso da partilha de coleções
etnográficas entre os expedicionários estrangeiros e as
instituições locais.
'
Essa documentação permitiu também vislumbrar, •
de modo particular,
a estreita ligação entre a realização
das
expedições
científicas
e
a
formação
de
coleções

etnográ ficas
explorado.

no

Brasi 1.

Tema esse

que

merece

ser

melhor

O estatuto
das coleções
etnográflcas
mudou
radicalmente
de registro
atualmente com a transformação
do
carater
das expedições
científ icas.
A "cientif ização"
do
trabalho
de campo foi acompanhada pela perda da importância
da coleta
de coleções
etnográficas.
Não. se trata
mais de
sal var o que está se perdendo, mas em entender
aquilo
que"
está
se
transformando.
A
institucionalizaçào
das
universidades
obscurecem
os
museus
e
os
institutos
históricos,
criando
um novo padrão no conhecimento
e na
pesquisa
científica
no Brasil.
O referencial
teórico
se
amplia e se diversifica
e o contexto
político
se altera
substancialmente
no desenrolar
deste
século.
O controleoutrora
exercido
de forma tão
presente
por
órgãos
da
burocracia
brasileira
sobre as coleções,
hoj e é exercido
sobre os dados coletados:
ao invés de planos de partilha
de
coleções,
hoje se exige planos de pesquisa e relatórios
de
viagens.
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