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·REVISTA ·DO MUSEU PAULISTA 

HERBERT BALDUS 

A história do ~1 useu Paulista 
apresenta-se em três fases nitidamen
te diferentes e caracterizadas pelos 
no1nes de Hermann von Ihering, 
;\ f onso d'Escragnolle Taunay e Ser
gio Buarque de Hollanda. 

I hering, que esteve à testa do 
11useu nos anos de 1894 a 1916, 
rra aut".:>ridadc em zoologia, interes
sando-se ta1nbé111 por etnologia e ar
qucolog1a sulan1ericanas. O culti
vo dessa s três disciplinas manifes
tou-se na organização das 1nagnifi
cas coleções que enchia1n as salas 
do Instituto do Ipiranga. As mais 
preciosas peças etnográficas e a 
maior e melhor parte das coleções a r
queológicas que o Museu possue, atua1-
n1ente, foram adquiridas sob a direção 
de Ihering. Sua dedicação ao estudo 
não só da fauna, mas também do índio. 
refletia-se iguabnente na "Revista do 
Museu Paulísta", por êle fundada e1n 
1895. 

Ao assumir a diretoria, e1n 1917, 
o historiador das Bandeiras Paulistas 
trouxe um espírito completamente 
novo, iniciando decisivas transf arma
ções. Estando na presidência do Es
taâo o dr. Washington Luiz, outro 
cultor do passado local, foi pron1ulga
da a lei criando a "Secção de História 
Nacional e especialmente de S. Paulo 
e Etnografia", sendo nomeado seu 
chefe o dr. Taunay. Ao mesmo tem
po, c.Jmeçaran1 a aparecer os "A11nacs 
do Museu Paulista" que, embora pu
blicados como órgão dessa Secção, 
continham exclusivamente estudos e 
<locumcntos da 1-I istória Pátria. É ver
dade que a Etnografia que, nos tem1os 
daquela lei, fazia parte da nova Sec
ção, continuou encontrando acolhimen
to na "Revista", até que, nos últimos 
anos da segunda fase de vida do Mu
seu, a zoologia se apoderava cada vez 
inais desta publicação. Considerou-a, 
por f itn~ exclu.sivamente sua, quando, 
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emancipando-se do Museu Paulista 
como Departamento de Zoologia da 
Secretaria da Agricultura do Estado 
de São Paulo, conservou o nome "Re
\' ista do Museu Paulistá" como subtí
tulo do seu novo órgão chamado "Ar
quivos de Zoologia do Estado de São 
I.)aulo". Apareceram, de 1940 a 1942, 
três volumes nestas condições, nume
rados como o XXIV, o XXV e o 
_ rXVI da "Revista" e, si1nultanea-
1nente, co1no o I, o II e o III dos 
"Aquivos". . 

Desde o volume IV õesta série 
cujo formato, aliás, difere dos 23 pri-
1neiros volun1es da "Revista do Museu 
Paulista", pelo tamanho consideràvel
mente maior, desapareceu o sub-título 
com a numeração correspondente. I sto 
significa que a "Revista" deixou de 

• • ex1st1r . 
Sergio Buarque de Hollanda per

tence àquela turma d'e jovens historia
dores co1npenetrados da in1portância 
das ciências antropológicas, estando 
·cn1prc a par das últi1nas descobertas 
nestes ca1npos. Talvez a expressão 
n1ais clara da sua tendência seja o ar
dor com que, desde sua nomeação para 
Diretor ào Museu Paulista, em 1946. 
tratou da criação duma Secção de 
Etnologia. 

Estabelecida a Secção nesse 111es
n10 ano, un1 dos meios para fomentá
Ja foi a publicação de um órgão dedi
cado especialmente às disciplinas afin ~. 
isto é, à Etnologia, Arqueologia, An
tropologia-Física, Folclore e Linguís
tica. Teria sido possível cha1ná-lo 
"Arquivos" ou ''Boletim do Museu 
·Paulista". Mas, quando o autor de 
"Raízes do Brasil" me confiou, con1 
a chefia da nova secção a direçã•.:> de 
seu órgão, letnbrei-me que havia 
unia t r <1 dição a respeitar. Na lista 
das revistas etnológicas do mundo 
inteiro, inserta no "Lehrbuch der Võl 
kerkundt " de I<. Th. Preuss, o Bra-

, 
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si) é representado por três, sendo duG'-
do Museu Nacional e, uma, a "Revü~
ta do 1'Iuseu Paulista". Lembrei-n1e 
das contribuições à Etnologia Bras1 
leira de Hermann von Ihering, Tele
maco Borba, Benigno F. ~1artincz, 
Theodoro Sampaio, Geraldo H. (lc 

Paula Souza, Antonio Pyrineus <l ... · 
Souza, Mario Melo, Sylvio Fróes 
Abreu, Paul Ehrenreich e Carlos E.:-; -

tevan1 de Oliveira; dos artigos arqueo
lógicos õe Hermann von Ihering, J . 
M. Paldaof, A. Schupp e Bene<lictu 
Calixto; dos estudos linguístico3 de 
Plínio Ayrosa, Henrique Jorge Hur
ley e dos padres Mansueto Barcatta 
de Vai Floriana, Antonio Maria Sala 
e Constantino Tastevin; trabalh<.•:-. 
êsses, dados a lun1e naquela veneran 
dn publicação tão brilhantemente cfiri
gida por Hermann von Ihering e 
J\fonso d'Escragnolle Taunay. Er·t. 
portanto, preciso conservar un1 n 011h 

já consagrado no n1undo internaci0nal 
dos etnológos. Por outro lado, co11-
vinha criar sob êsse nome uma no\·a 
série, não só devido ao novo carát1•:· 
da " Revista " , antes predominanten~cn 
tc zoológica, rnas tan1bém para nãr, 
at rapalhar a \ ida dos bibliógrafos e bi
bliófilos con1 o pr-:>bletna se se devian1 
ou não tomar em consideração os ITI'.·:· 
volun1es publicados en1 f orn1ato n1aior 
pelo Departamento de Zoologia, isto (·· . 
se o prin1eiro volume editado pela Sec
ção de Etnologia deveria ser o XX 1 \ 
ou o XXVII da "Revista do Mu. ·. 
Paulista". 

P ubl icando trabalhos de E1nílio 
Willen1s, Donald Pierson, Sérg1t. 
Buarque de I-Iollanda, A. R. Müller, 
Egon Schaden, Florestan Fernandes. 
Ettore Biocca, Giorgio Schreiber, 
Francisco A. Bayerlein, Silveira Buc
no, J. Philipson, Carlos Borges 
Schmidt, Carlos Borges Teixeira, José 
Anthero Pereira Junior, Iris Koehler
Asseburg, Myrthes Nogueira, D . 1'1au-
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ro \~l irth, Ashtar de Assis e I-laral <l 
SchuJtz, a nova série da "Revista dn 
l\1f useu Paulista'' representará un Hl 

<>IJra d'e colaboração do Museu con1 ~1 
J·:scola J .ivre de Sociologia e Política 
e a Faculdade de Filosofia, Ciências • 
Letras da Universidade de S. Paul<' 

Reunem-se a isso as contribuiçõe:· 
ele professores da Universidacfe dri 
J>araná como José Loureiro Fern ~1 · 
dcs, Rosário rviansur Guérrios e Aryo11 
Dall'Igna Rodrigues. No Rio escre
veram para os próxúnos volutnes :1 

psicóloga dra. /\nie1a Ginsbcrg, o 
Dr. Ernani i\l[artins da S ilva, do Ins
tituto Oswaldo Cruz, e o dr. Haroldo 
Când'ido de Oliveira, n1édico do Ser
,·i~0 de Proteção aos lndios. J)o ex 
terior vierarn manuscritos do prof cs
~or C. H. de Goeje, da Uníversidadt· 
de Leide na Holanda, e, principaln1en
te, de Max Sch1niât, nestor da Etnolo
gia Brasileira, antigo professor da Uni-
versidade de Berlitn e, agora, residin
do cn1 Assunção do Paraguai. 

Con10 publicações póstu1nas de · 
1naior indianista de toâos os tcn1pos 
aparecerão coleções de cartas de Cu rt 
Nimuendajú e suas notas inéditas sô
hre os Guaraní. 

O primeiro volun1e da nova série 
da "ReYista do Museu Paulista", que 
acaba de sair, conté1n utn prefácio de 
Sérgio Buarque de Hollanda; estudo" 
etnográficos de Nlax Schn1idt sôbre os 
Bakairi, os Kaiapó de ~lato Gross«. 
os Waurá e os 'fa1nainde-N an1bikua
ra. acon1panhados de vocabulários l' 

frases co1n tradução interlinear ; obser
vações sôbre a aplicação do psico
diagnóstico de Rorschach a índios 
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J(aingang, pelo autor do presente ar
tigo, seguidas da interpretação <lo~ 
resultados f eíta pela dra. Aniela Gins
berg; frag1nentos da mitologia kay u:. 
colhidos e comentados pelo dr. Ego:1 
Schaden ; un1 pequeno ensaio sôbr(· 
Anansi, a aranha ardilosa, da autoria 
do professor C. H. Goeje; conside
rações do dr. Francisco A. Bayerlei11 
sôbre as dificuldades de un1 censo en 
tre índios; unia contribuição do pro
fessor E1nílio Willems para o estucfq 
an t ropon1étrico dos índios T ereno ; 1 • , 

resultados das investigações de Etto1·" 
J1iocca, A fonso Hoge e Giorgi1> 

chre iber em alguns sambaquis da 
ilh:i de Santo Atnaro (Estado ele Sftu 
Paulo) ; un1 "survey" de Pecingua · · 
apresentado pelo professor Donald 
r'ierso11 e seu assistente Carlos Borge. 
Teixeira; un1a descrição de alguns <t s
pectos da pesca no litoral paulista, d 1 

autoria de Carlos Borges Schn1idt, u1n 
debate sôbre o plural dos etnônin10!-t , 
entre o professor Silveira Bueno e J. 
Philipson; o registro dos livros e rc · 
,·isla s entrados na bibli".:>tcca do Museu 
Paulista durante o ano de 1946. :\ 
ilustração é especialmente rica, con. i -
tindo em niuitas dezenas de prancha~. 

O segundo volume da nova série 
será dedicado ás tribos óo Araguaia, 
contendo entre outros trabalhos, a :; 
célebres "Contribuições para a Etno
logia do Brasil" de Paul Ehrenreich. 
yertidas ao português pelo dr. Ego11 
Schaden, e estudos sôbre os Kar:tj :\ 
e seu vizinhos. 

( J)' "O Jl stado d e S . Paulo", de 17 
de ahril de 1948). 

• 

• 
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