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ESTATUTOS DO CONGRESSO INTERNACIONÀL 
DE AMERICANISTAS 

ARTIGO PRIMEIRO. - O Congresso Internacional de America
nistas tem por objeto o estudo histórico e científico das duas Américas 
e de seus habitantes. 

ART. 2. - ~ste Congresso tem lugar de dois em dois anos ; 
tanto quanto possível, suas sessões se alternarão entre o Velho e o 
Novo Mundo ; êle não pode reunir-se duas vêzes seguidas no mesmo 
país. 

ART. 3. - Compõe-se da reunião de pessoas que tenham re
querido inscrição e pago a cota correspondente. (A Comissão Orga
nizadora pode recusar o pedido de inscrição a pessoas que, em sessão 
anterior, tenham criado situações desagradáveis ou que não tenham 
seguido uma orientação científica.) 

ART. 4. - No fim de cada sessão o Congresso designa o lugar 
onde se realizará a sessão seguinte e escolhe um certo número de pes
soas encarregadas de constituir, no local designado, l1ma Comissão 
Organizadora. 

ART. 5. - A Comissão nomeia seu presidente e escolhe, .ao seu 
arbítrio, seus membros residentes no local e correspondentes. 

ART. 6. - A Comissão fixa a data exata da sessão, o número 
das reuniões, a taxa da inscrição, organiza o programa e determina 
os assuntos; prepar'a, se houver ocasião, os relatórios preliminares 
para apresentá-los ao Congresso, envia os convites, recebe adesões 
e distribui os cartões de 'inscrição. 

ART. 7. - A Comissão fica encarregada de providenciar os 
meios materiais necessários à instalação do Congresso e à realização 
das reuniões. 

ART. 8. - As listas dos assuntos organizadas pela Comissão 
são de antemão enviadas aos Membros ; êstes podem submeter à 
aprovação da Comissão as modificações que lhes parecerem úteis. 
Uma parte das reuniões de cada sessão fica reservada às questões não 
incluídas no programa e que poderão ser propostas por um membro 
e aceitas pela Comissão. 
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ART. 9. - A Comissão Organizadora dirige os trabalhos du
rante a primeira reunião da sessão. Os membros da Comissão Execu
tiva são nomeados durante esta reunião. 

ART. 10. - A Comissão Executiva é composta de um presi
dente, de seis vice-presidentes, dos quais dois, pelo menos, perten
çam ao país onde se realiza o Congresso, de uin secretário geral, de 
quatro secretários e de um tesoureiro. 

ART. 11. - O Congresso pode conferir títulos de presidente ou 
vice-presidente honorários à pessoas que tenham prestado reais ser
viços aos estudos americanistas. 

ART. 12. - Um Conselho (Comissão de Moções) é agregado à 
Comissão Executiva: êle deve ser constituído, tanto quanto possível, 
por membros de tôdas as nacionalidades representadas no Congresso. 

ART. 13. - A Comissão Executiva e a Comissão de Moções 
(Conselho), reunidas, são encarregadas de examinar as moções apre
sentadas ao Congresso e sôbre as mesmas fazer relatórios, sendo pre
ciso; elas se pronunciarão sôbre as reclamações que possam surgir, 
estudarão as modificações a serem introduzidas no regulamento, as 
propostas relativas à sede do futuro Congresso e, por fim, determina
rão o destino a ser dado aos livros e objetos doados, os quais devem 
sempre pertencer ao país no qual se realiza a sessão. 

' 

ART. 14. - Uma comissão de cinco membros do país onde se 
realiza a sessão, constituirá, junto aos secretário geral e tesoureiro, 
uma comissão de publicações com plenos poderes para publicar os 
Anais do Congresso e dêles prestar contas. Esta Comissão fiscalizará 
a distribuição dos volumes. (1.0 A Comissão de Publicações fará 
constar dos Anais uma nota em ·que se refira à instituição ou à bi
blioteca em que tenham sido arquivados os documentos relativos à 
sessão). (2.0 A Comissão de Publicações fará entrega de cem (100) 
exemplares dos Anais a um livreiro, o qual será autorizado a promover 
sua venda.). 

ART. 15. - Um conselho permanente, composto dos antigos 
presidentes e secretários gerais, fica encarregado de manter a tradição 
do Congresso, de velar pela execução precisa dos regulamentos e de 
enfrentar as dificuldades imprevistas que possam surgir no intervalo 
de duas sessões. O presidente e o secretário geral da última sessão 
exercem as mesmas funções junto ao Conselho Permanente e entabo
larão as negociações referentes à realização do próximo Congresso 
que terá lugar no mesmo continente. (O Secretário Geral atual deve 
se manter em contacto com os membros do Conselho Permanente. 
Ao fim de cada sessão êle deve organizar uma lista dos membros 
sobreviventes do Conselho Permanente, inteirando de seu conteúdo 
ao Secretário Geral do Congresso seguinte.) 



SESSÕES DO CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE AMERICANISTAS 

I - NANCY, 1875. · 
Presidente : Barão de Dumast. 
Secretário Geral: Aljred Rambaud. 

II - LUXEMBURGO, 1877. 
Presidente : Wurth-Paquet. 
Secretário Geral : H eurion. 

III - BRUXELAS, 1879. 
Presidente: A. C. A. L. Barão Goethals. 
Secretário Geral : A natole Bamps. 

IV '"' MADRID, 1881. 

, President~ : José Luis Albareda. 
Secretário Geral : Cesdreo Fernández Duro. 

V - COPENHAGUE, 1883. 
Presidente: J. J. A. Worsaae. 
Secretário Geral : W. A. Carstensen. 

VI - TURIM, 1886. 
Presidente : Ariodante Fabretti. 
Secretário Geral : Guida Cora. 

VII - BERLIM, 1888. 
Presidente: Wilhelm Reiss. 
Secretários Gerais : Gust,av H ellmann, Otto Olshausen. 

VIII - PARIS, 1890. 
Presidente: Armand de Quatrejages de Bréau. 
Secretário Geral: Désiré Pector. 

IX - HUEL V A (Espanha), 1892. 
Presidente: Antonio Maria Fabié. 
Secretário Geral : J usto Zaragoza. 

• 
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X - ESTOCOLMO, 1894. 
Presidentes: Barão Gustav Tamm, Rudolf Virchow, 

Barão A. E. Nordenskiõld. 
Secretário Geral : Carl Bovallius. 

XI - MÉXICO, 1895. 
Presidente : J oaquín Baranda. 
Secretário Geral : Trinidad Sánchez Santos. 

XII - PARIS, 1900. 
Presidente: Ernest T. Hamy. 
Secretário Geral : Henri Frü'idevaux. 

XIII - NOVA YORK, 1902. 
Presidente: Morris K. Jesup. 
Secretário Geral: Marshall H. Saville. 

XIV - STUTTGART, 1904. 
Presidente: Karl von den Steinen. 
Secretário Geral : K urt Lampert. 

XV - QUEBEC, 1906. 
Presidente : R. Bell. 
Secretário Geral : N. E. Dionne. 

XVI - VIENA, 1908. 
Presidente: Wilhelm von Weckbecker. 
Secretário Geral: Franz Heger. 

XVII - Primeira sessão: BUENOS AIRES , maio de 1910. 
Presidente : José N icolás M atienzo. 
Secretário Geral: Robert Lehmann-Nitsche. 

Segunda sessão : MÉXICO, setembro de 1910. 
Presidente: Eduard Seler. 
Secretário Geral : José Romero. 

XVIII - LONDRES, 1912. 
Presidente : Clements R. M arkham. 
Secretário Geral : F. C. A. Sarg. 

XIX - WASHINGTON, 1915. 
Presidente : John W. Foster. 
Secretário Geral : Ales Hrdlicka. 
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XX - RIO DE JANEIRO, 1922. 

• 

Presidente: Antonio Carws Bimoens da Silva. 
Secretário Geral : Adolpho M oraks de ws Rios . 

ix 

XXI - Primeira sessão: HAIA, 12 a 16 de agôsto de 1924. 
Presidente : Th. F. A. Delprat. 
Secretário Geral : D. Albers. 

Segunda sessão : GÕTEBORG, 20 a 26 de agôsto de 
1924. 

Presidente : Oscar von Sydow. 
Secretário Geral : Erland N ordenskiold. 

XXII - ROMA, 1926. 
Presidente : A medeo Giannini. 
Secretário Geral : Guido Vakriano Call,egari. 

XXIII - NOVA YORK, 1928. 
Presidente : Franz Boas. 
Secretário Geral : N. C. Nelson. 

XXIV - HAMBURGO, 1930. 
1 Presidente : Georg Thilenius . 

., Secretário Geral : Rudolf Grossmann. 

XXV - LA PLATA, 1932. 
Presidente : Ricardo Levene. 
Secretário Geral : Fernando M árquez Miranda. 

XXVI - SEVILHA, 1935. 
Presidente : Gregorio M arafi6n. 
Secretário Geral : José Maria Torroja. 

XXVII - Primeira sessão: M~XICO, agôsto de 1939. 
Presidente : Aljonso Caso. 
Secretário Geral : Pablo Martínez del Río. 

Segunda sessão: LIMA, setembro de 1939. 
Presidente: Alfredo Solj y Muro. 
Secretário Geral : Jorge Basadre. 

XXVIII - PARIS, 1947. 
Preside.nte : Paul Rivet. 
Secretário Geral: André Leroi-Gourhan. 
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XXIX - NOVA YORK, 1949. 
Presidente : A. L. Kroeber. 
Secretário Geral : Aljred V . Kidder. 

XXX - CAMBRIDGE (Inglaterra), 1952. 
Presidente : J. Eric S. Thompson. 
Secretário Geral : H. J . Braunholtz. 

XXXI - SÃO PAULO, 1954. 
Presidente : Paul Rivet. 
Secretário Geral : Herbert Baldus. 



Brazilian Embassy 

Londres, em 6 de agôsto de 1952 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de informar Vossa Senhoria de que o meu Go
vêrno nomeou o Professor Herbert Baldus representante oficial do 
Brasil à XXX Sessão do Congresso Internacional de Americanistas. 

2. Igualmente tenho grande prazer em transmitir-lhe o convite 
oficial do Govêrno dos Estados Unidos do Brasil para que se realise 
em São Paulo, durante a última semana de agôsto de 1954, a XXXI 
Sessão do referido Congresso, para coincidir com as festividades do 
IV Centenário da fundação da cidade. Qualquer informação que V. S. 
julgue necessária com referência a êste convite lhe poderá ser dada 
pelo Professor Baldus. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os 
protestos da minha estima e consideração. 

(a) JAYME SLOAN CHER~IONT 

Ao Senhor Presidente, 
Congresso Internacional de Americanistas 

Cambridge 

XXX International Congress of Americanists 

Cambridge, 23 August, 1952 
Y our Excellency, 

• 

I t gives me the greatest pleasure to report to you that the XXX 
Session of the International Congress of Americanists accepts unani
mously and with the deepest gratitude the kin~ invitation which you 
have f orwarded from the Comissão do IV Centenário da Cidade de 
São Paulo, to hold the XXXI Session of our Congress in São Paulo 
in 1954. 

Many members of our Congress have very happy memories of 
the hospitality and graciousness of their Brazilian hosts on the occa
sion of the XX Session of the International Congress of Americanists 
held in the deli-ghtful city of Rio de J aneiro in 1922. 

I remain, 
Your Excellency's most obedient servant, 
(signed) J. ERIC S . THOMPSON, President. 

His Excellency the Brazilian Ambassador, 
Brazilian Embassy, 
London, W. 1. 



• 

• 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

Presidente : Herbert Baldus 

I.º Se<:retário e Tesoureiro: Antônio Rubbo Mtiller 

II.º Se<:reúirio: Harald Schultz 

Conselheiros: Paulo Duarte e Plínio Ayrosa 
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REPRESENTAÇÕES OFICIAIS 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

Instituto Indigenista Interamericano, México:· Juan Comas 
Instituto Panamericano de Geografia e Historia, Camisi6n de Historia, 

México : Juan Comas 
International Labour Ojjice, Genebra: Horace M. Miner 
União Internacional das Ci~ncias Antropológicas e Etnológicas, México: 

Pedro Bosch-Gimpera 

ALEMANHA 

Deutsche Gesellschajt Jür V olkerkunde: Hermann Trimborn 
Ibero-Amerikanische Bibliothek, Berlin : Gerdt Kutscher 
M useum jür Võlkerkunde und V orgeschichte, Ha~burg : Hans Becher 
U niversitat Bonn : Hermann Trimborn 

ARGENTINA 

Ministerio de Educaci6n de la Província de Entre Ríos: Victor M. 
Badano ~ 

M useo de Ciencias N aturales, Eva Peron : Alberto Rex González 
Sociedad Argentina de Americanistas, Buenos Aires: Alberto Rex Gon-

zález 
Sociedad Geográfica Americana, Buenos Aires: A. S. Oliveira Júnior 
Universidad de Buenos Aires: José Imbelloni, Marcelo Bórmida 
Universidad Nacional de Ciudad Eva Peron: Alberto Rex González 

AUSTRIA 

A nthropologische Gesellschajt in W ien: Wilhelm Koppers, Josef Haekel 
Ôsterreichische Akademie der Wissenschajten, Wien: Wilhelm Koppers 
U niversitdt W ien : Wilhelm Koppers 

BOLÍVIA 

Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí" : Leo Pucher de Kroll 
Universidad Tomás Frias de Potosí: Leo Pucher de Kroll 

• 
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BRASIL 
Campanha Nacimial de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) : Rudolph Atcon 
Centro de Pesquisas de Geografia do Brasi,l : Maria do Carmo Corrêa 

Galvão 
Conselho Nacional de Proteção aos lndios: Cândido Mariano da Silva 

Rondon, Boanerges Lopes de Souza, José Maria da Gama Mal
cher 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo : Herbert Baldus, António 
Rubbo M üller, Octavio da Costa Eduardo, Oracy Nogueira, 
Vicente Unzer de Almeida, Cícero Cristiano de Souza. 

Faculdade de Filosofia, Ci~ncias e Letras da Universidade de São Paulo: 
Egon Schaden, Carlos Drumond 

Faculdade de Filosofia da Universidade de Espírito Santo, Vitória : 
Duglas Teixeira Monteiro 

Faculdade de Filosofia da Universi,dade da Bahia, Salvador: Thales 
de Azevedo 

Govêrno do Estado do Pará : Armando Bordallo da Silva 
Govêrno do Estado de Sergipe : Felte Bezerra 
Instituto Hiswrico e Geogriijico de São Paulo: Herbert Baldus 
Instituto Joaquim Nabuco, Recife: Afonso Marinho 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro: Gerardo Alves de Car-

valho. 
Museu Nacional, Rio de Janeiro : Luiz de Castro Faria 
Museu Paraense "Emílio :Goeldi", Belém: Armando Bordallo da Silva 
Museu Paulista, São Paulo : Herbert Baldus 
Serviço de Proteção aos 1 ndios : Darcy Ribeiro, Eduardo Galvão 
Universidade do Paraná, Curitiba : José Loureiro Fernandes 
Universi,dade do Recife, Pernambuco : Estêvão de Menezes Ferreira 

Pinto 

CHILE 
Instituto Indigenista de Chile, Santiago: Grete Mostny 
Museo Nacional de Historia Natural, Santiago: Grete Mostny 
Sociedad Chilena de Historia y Geograj ía, Santiago 

DINAMARCA 
Det Kongelige Dan~·ke V idenskabernes Selskab, 

Thalbitzer, Kaj Birket-Smith 
Gov~rno Dinamarqu~s : Kaj Birket-Smith 
National Museet : Kaj Birket-Smith 

ESPANHA 

Kobenhavn : William 

• 

Instituto de Cultura Hispánica, Madrid : Manuel Ballesteros Gai-
brois, José Alcina Franch 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DO NORTE 
American Museum oj Natural History, New York: Harry Tschopik 
Catholic Universi,ty of America, Washington: Martin Gusinde 
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Columbia University, New York: Charles Wagley, W. Duncan Strong 
Carnegie Institution oj Washington, Cambridge, Massachusetts : J. 

Eric S. Thompson 
Denver M -useum of Natural History, Denver: H. M. Wormington 
Georgetown University, Washington : Paul L. Garvin 
Linguistic Circle oj New York, New York: Paul L. Garvin 
M useum oj the American Indian, New York: Carl Schuster ~ 
National Academy oj Sciences, National Research Council: William N. 

Fenton 
Northwestern University, Evanston, Illinois : Melville J. Herskovits 
Peabody M useum oj Archaeoloyy and Ethnology, Harvard University, 

Cambridge, Mass. : J. Eric S. Thompson 
Smithsonian Institution, Washington : T. D. Stewart, Clifford Evans 
University oj Denver : Ruth 1\1. Underhill 
University oj Michigan : Horace M. Miner 
University oj the State oj New York, Albany: William N. Fenton 
Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research: William L. 

Thomas 

FINLÃNDIA 
Govérno Finlandês : Rafael Karsten 
Helsingjors Universitet : Rafael Karsten 

FRANÇA 
Govérno Frar,,cés : Paul Rivet 

GUATEM1\.LA 
Govérno da Guatemala : Rafael Girard 
Instituto de Antropología e Historia, Guatemala: Rafael Girard 
Instituto I ndigenista Nacional, Guatemala : Rafael Girard 

HOLANDA 
Gov&-no H oland& : R. A. J. van Lier 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam: Jaap Kunst 
Rijksmuseum voor V olkenkunde, Leiden : A. A. Gerbrands 

HONDURA.S 
Sociedad de Geografia e Historia de Honduras, Tegucigalpa: Rafael 

Girard 

INGLATERRA 
British M useum, London : H. J. Braunholtz 
Luso-Brazilian Council oj Great Britain, London : G. H. S. Bushnell 
Royal A nthropological I nstitute oj Great Britain and I reland, London : 

H. J. Braunholtz 
University oj Cambridge: G. H. S. Bushnell 

JAPÃO 
Science Council oj Japan, Tokyo: lchiro Yawata 
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MÉXICO 
Escuela Nacional de Antropologia e Hiswria, México: Pedro Bosch

Gimpera, Juan Comas 
Govêrno Mexicano : Gonzalo Aguirre Beltrán 
Sociedad Mexicana de Antropología, México: Pedro Bosch-Gimpera, 

Juan Comas 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico: Pedro Bosch-Gimpera 

NICARÁGUA 
Academia de Geograjía e Hiswria de Nicaragua, Managua: Rafael 

Girard 

NORUEGA 
Govêrno N oriwguês : G·utorm Gjessing, Thor Heyerdahl 
Universitetets Etnograjiske Museum, Oslo : Gutorm Gjessing 

PARAGUAI 
Govêrno Paraguaio: Guillermo Tell Bertoni, Ramón C. Bejarano, 

Valentín Ayala 

PEllU 
Govêrno Peruano: Rebeca Carrión Cachot 

PORTUGAL 
Govêrrto Português: Antônio Jorge Dias 

SUÉCIA 
Etnograjiska M useet, Gõteborg: Karl Gustav Izikowitz 

SUIÇA 
Anthropos Institut, Froideville-Posieux: Martin Gusinde, Wilhelm 

Saake 
M usée d' Ethnographie, Geneve : Hans Dietschy 
Museum jür V olkerkunde, Basel : Hans Dietschy 
Société Suisse des A méricanist,es, Geneve : Hans Dietschy 

SURINAM 
Govêrno do Surinam: D. G. A. Findlay 

URUGUAI 
Govêrno Uruguaio: Adolfo Berro García, Eugenio Petit Mufioz, Ig

nacio Soria Gowland, Maximo Pereyra 
M useo de Historia Natural, Montevideo: José Joaquín Figueira 
Sociedad "Amigos de la Arqueologia", Montevideo: José Joaquín 

Figueira 

J 
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11 E MBRO S EF E TI VOS 

ALEMANHA 
Gerdt K utscher - Ibero-Amerikanische Bibliothek , Gartnerstr. 25, 

Berlin-Lanlc\vitz 
H amburgisches M useum jür V olkerkunde, Ham burg 
H ans Becher - Museu Paulista, C. P. 8032, São Paulo (Brasil) 
Hermann Trimborn - Schnmannstr . 80, Bonn 
Hilde Thurnwald - ,.f eut onenstr. 4, Berlin-Nikolassee 
J osej R oder ·_ Rheinstr. 19, FaJ1r (Rhld) 
M anjred Rauschert - l\!Iozartstrasse 33, Bonn 
Otto Zerries - Myliusstrasse 29, F rankfurt a. l\!I . 
Peter Paul Hilbert - Macapá, T. F. do Amapá (Brasil) 
Protásio Frikel, Frei - Santarém, Pará (Brasil) 
Richard Thurnwald t 
W ilhelm Saake, Pe. - Caixa Postal 12.605, Santo Amaro, São Paulo 

(Brasil) 
W oljgang K rauel - C. P . 9006, São Paulo (Brasil) 

ARGENT INA 
A lberto Rex González - General Roca 2265, F lorida, Buenos Aires 
Biblioteca de la Facultad de Filosojía y L etras, Viamonte 430, Buenos 

Aires 
Dick Edgar !barra Grasso - Cochabamba, Bolívia, Universidad, 11u-

seo Ar~ueológico 
Felix Coluccio - Bolivia 5426, Buenos Aires 
José I mbelloni - Moreno 350, Buenos .. .\ires 
J uan Delale - Ayacucho 29, Buenos Aires 
Marcelo Bór1nida - 11oreno 350, Buenos Aires 
N éstor R. Ortiz Oderigo - Oro 2431, Buenos Aires 
Tobias Rosemberg - Piedrª's 984, Tucumá n 
Victor A. LiUer - Aguero 289, dto. B, Buenos Aires 
Victor M . Badano - Garay 257, Paraná 

AUS1~RIA 

Antonio Lukesch - Rua Dr. Assis, 64, Belém, Pará (Brasil) 
Carlos Lukesch - Rua Dr. Assis, 64, Belém, Pará (Brasil) 
E tta B eck er Donner - Wien I, Museum für Võlkerkunde, Neue 

Hofburg 
João Dornstauder - Diamantina, via Cuiabá, E. de l\!Iato Grosso 

(Brasil) 
Josef Haek el - Wien I, Reitschulgasse 2 
Martin Gusinde - Catholic University of America, Michigan Avenue, 

Washington, D. C., U. S. A. 
W anda Hanke - a. e. Prof. Mansur Guérios, Faculdade de ~...,iloso-

fia da Universidade do Paraná, Curitiba (Brasil) 
Wilhelm Koppers, P. - Wien XVIII, Gentzgasse 92 

BÉLGI CA 
Consulado da B élgica - Rua João Adolfo, 118, São Paulo (Brasil) 
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BOLÍVIA 
Leo Pucher de Kroll - Potosf, casilla 80 
Alberto Laguna Meave - La Paz, casilla 1487 

BRASIL 
Adolpho Bernardo Schnei,der - Rua Tijuc,a 255, J oinville, Santa Ca-

tarina 
Alceu Maynard Araujo - Rua Agrário de Souza 78, São Paulo 
Aldemar Moreira, Pe. - Igreja São Gonçalo, Pça. João Mendes, S. Paulo 
Alfredo de Azevedo - Quinta da Boa Vista, Museu Nacional, Rio 

de Janeiro 
Alfredo João Rabaçal - Av. Lins de Vasconcellos 667, São Paulo 
Alfredo Oliani - Rua Bom Pastor 1085, .São Paulo 
Antonio Baptista Perei,ra - Rua Mascarenhas de Moraes, 92, Co

pacabana, Rio de Janeiro 
Antonio Candido de Mello e Souza - Rua Perdões 131, São Paulo 
Antonio Lemos Barbosa - Av. Bartolomeu Mitre 915, Leblon, Rio 

de Janeiro 
Antonio Rubbo M üller - Escola de Sociologia e Política, Rua Gen. 

Jardim 522, São Paulo 
Antonio S. Oliveira J r. - caixa postal 587, Rio de Janeiro 
Armando Bordallo da Silva - Av. 9 de Janeiro 600, Belém, Pará 
Arthur de M oraes Cesar - Rua Caraibas 1086, apt. 9, São Pa11lo 
Aryon Dall'Igna Rodrigues - Rua Carlos de Carvalho 1950, Curi-

tiba, Paraná 
Aziz Simão - Rua Alvaro Alvim 130, casa 9, São Paulo 
Bernardino A. Manente - Rua Heitor Penteado 47, c. 2 (Sumaré), 

São Paulo 
Boanerges Lopes de Souza - Prça. Eugenio J ardim 1, Rio de Janeiro 
Bueno de Azevedo Filho - Caixa Postal 651, São Paulo 
Cadeira de Antropologia da Facu'ldade de Filosof ia, Cibicias e Letras 

da Universidade de São Paulo - Caixa Postal 8105, São Paulo 
Candido Mariano da Silva Rondon - Av. Nossa Senhora de Copaca

bana 1394, 1. 0 and., Rio de Janeiro 
C. F. dos Santos Silva - Rua Coronel Emídio Piedade, 274, Sta. 

Cruz do Rio Pardo, Est. de São Paulo 
Carlos Borges Schmidt - AL Rocha Azevedo 1388, São Paulo 
Carlos Drumond - Rua Desembargador Vale 553, São Paulo 
Carlos Galvão Krebs - Rua Álvares Machado 314, Pôrto Alegre, 

Rio Grande do Sul 
Cecília Maria Westphalen - Rua 15 de Novembro 1004, Curitiba 

Paraná, 
Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil - Av. Antonio Carlos 40, 

9. 0 and., Rio de Janeiro 
Cícero Cristiano de Souza - Rua Senador Paulo Egídio, 15, São 

Paulo 
Conceição Borges Ribeiro - Rua Barão do Rio Branco, 600, Aparecida 

do Norte, Est. de São Paulo 
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Dante de Laytano - Rua Quintino Bocayuva 1026, Pôrto Alegre, 
R. G. do Sul 

Darcy Ribeiro - S. P. I., Av. Graça Aranha 81, 4.0 and., Rio de 
Janeiro 

Dirceu Malheiros - Rua 24 de Maio 225, ap. 10, São Paulo 
Duglas Teixeira Monteiro - Fac. Filos. Ciências e Letras do Espí

rito Santo, Vitória. 
Eduardo Galvão - S. P. I., l\.v. Graça Aranha 81, 4.0 and., Rio de 

J aneiro • 
Egon Schaden - Caixa Postal 5459, São Paulo 
Elisabeth Cecilia Maljatti - Rua Cons. Zacarias 437, São Paulo 
Elza de Li·ma Neves - Rua Manoel Dutra 577, apt. 21, São Paulo 
Ernesto Paterniani - Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", Piracicaba, São Paulo 
Escola de Sociologia e Politica de São Paulo - Rua General Jardim, 

522, São Paulo 
Estevão de Meneses Ferreira Pinto - Universidade de Recife, Recife 
Faris Antonio S. M ichaele - Rua Sant'Ana 951, Ponta Grossa, 

Paraná 
F. G. Brieger - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

Piracicaba, São Paulo 
Flávio Marcelo Nobre de Campos - Rua Fausto Ferraz 115, São 

Paulo 
Felte Bezerra - Rua Maroim 89, Aracaju, Sergipe 
Fernando Altenjelder Silva - Rua Saldanha Marinho 920, apt. 5, 

Curitjba 
Florestan Fernandes - Rua Nebrasca 408, São Paulo, Caixa Postal 

8105 
Francisco Rodrigues Leite - Museu Paulista, Caixa Postal 8032, 

São Paulo 
Francisco S. Guilherme Schàden - São Bonifácio, Est. de Sta. Cata-. r1na 
Frederico Lane - Rua Antonia de Queiroz 508, São Paulo 
Geraldo Pinheiro - Rua 24 de Maio 455, Manáus 
Geraldo Alves de Carvalho - Escadinha Saint Roman, 5, apt. 704, 

Rio de J aneiro 
Gioconda M ussoli'ni - Rua Tamandaré 876, São Paulo 
Guilherme Santos Neves - Fac. de Filosofia, Ciências e Letras do 

Espírito Santo, Vitória 
Harald Schultz - 1V1useu Paulista, Caixa Postal 8032, SãG Paulo 
Hélio Morato J(rahenb'uhl - Av. Paulo de Morais 803, Piracicaba, 

Est. de São Paulo 
Heloisa Alberto Torres - Museu Nacional, Rio de J aneiro 
Herbert Baldus - Escola de Sociologia e Política, Rua General J ar

dim, 522, São Paulo 
Ilha Lopes de Laytano - Rua Quintino Bocaiuva 1026, Pôrto Alegre 
Instituto de Pesquisas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade do Paraná, Curitiba 
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Instituto lfistórico e Geográfico de São Paulo - Rua Benjamin Cons
tant, São Paulo 

João Fernando de Almeida Prado - Av. Brigadeiro Luís Antonio 
966, São Paulo 

João José Bigarella - Av. Munhoz da Rocha 626, Curitiba 
João Vicente Cardenuto - Rua Livramento 333, São Paulo 
Jorge B ertolaso Stella - Rua Piaui 181, São Paulo 
José Loureiro Fernandes - Rua José Loureiro, 312, Curitiba, E. do 

Paraná 
José Maria da Gama Malcher - S. P. I., Av. Graça Aranha 81, 

4. º and., Rio de Janeiro 
José Mascarenhas Neves - Rua Conde de Irajá 111, São Paulo 
José T. Amaral Gurgel - Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", Piracicaba, E. de S. P aulo 
Juarez R . Brandão Lopes - Rua Dr. Vila Nova 268, 4.0 and., São 

Paulo 
J ulio de A raujo Franco Filho - E scola de Sociologia, Rua General 

Jardim 522, São Paulo 
J ulio Roderbourg - Rua Cristiano Viana 144, São Paulo 
Jürn J. Philipson - Caixa Postal 3175, São Paulo 
l(aoro Onaga - Escola de Sociologia, Rua General Jardim 522, São 

Paulo 
Karl Boromaeus Ott - Alto dos Bandeirantes 64, Salvador, Bahia 
Loli ta Engler de Almeida - Museu Paulista, Caixa Postal 8032, São 

Paulo 
Luiz de Castro Faria - Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, 

Rio de Janeiro 
Luiz Fernando R. Fontenelle - Rua Barão de Jaguaribe, 137, Rio 

de J aneiro 
l.1uiz Lisanti Fi lho - Rua Rui Barbosa 386, apt. 6, São Paulo 
Manuel Pereira de Godoy - Rua Siqueira Campos 94, Piraçu-

nunga, São Paulo 
Mareia Alves de Souza - Av. Visconde de Albuquerque 175, Recife 
Maria Aparecida Kerbeg - Rua Honduras 175, São Paulo 
Maria Aitgusta Machado da Silva - Rua Nina Rodrigues 57, apt. 101, 

Jardim Botânico, Rio de Janeiro 
Maria Barreto - Museu Paulista, Caixa Postal 8032, São Paulo 
Maria Dolores C. G. Guerra - Rua José Ozorio 429, Madalena, Re-

cife 
Maria Galvão Cardoso - Prça. da Sé 323, 2.0 and., sala 24, São Paulo 
Maria Isaura Pereira de Queiroz - Rua Bahia 988, São Paulo 
Maria Júlia Pourchet - Av. Almirante Barroso 81, 7. 0 and., Rio de 

Janeiro 
Maria de Lourdes de Paula Martins - Museu Paulista, Caixa Postal 

8032, São Paulo 
M arialice de Moura Pessoa - Rua l\.1arquês de Abrantes 55, Rio de 

Janeiro 
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Mario Ferreira Simões - S. P. I., Av. Graça Aranha 81, 4.0 and. 
Rio de J aneiro 

Maurício Segall - AI. Barão de Limeira 985, 5.0 and., São Paulo 
Museu Nacional - Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro 
Museu Paulista - Caixa Postal 8032, São Paulo 
M yrthes Nogueira - Rua Coronel Lisboa 288, São P aulo 
Neide Carvalho - Rua Hipodromo 779, São Paulo 
Nathalia Rodrigues Bittencourt - Rua Martiniano de Carvalho 671, 

São Paulo 
N air Salles da Silva - Rua Cel. Oscar Pôrto 1072, São Paulo 
Norma Barbosa - Av. São João 1901, apt. 48, São Paulo 
Norah Freitas de Mello - Av. Anhangabaú 201, São Paulo 
Nobue Myazaki - Rua 11 de Fevereiro 66, São Paulo 
Oldemar Blasi - Rua Visconde do Rio Branco 1172, Curitiba 
Oracy Nogueira - Rua Cel. Lisboa 288, São Paulo 
Oscar P. Landmann - Rua Terra Nova 88, São Paulo 
Otavia C. Oliveira - Caixa Postal 587, Rio de J aneiro 
Otavio da Costa Eduardo - Rua Heitor Peixoto 303, São Paulo 
Otto Schubart - Piraçununga, Est. de São P aulo 
Paula Beiguelman - Rua Marquês de Paranaguá 47, São Paulo 
Paulo de Carvalho Netto - Av. 9 de Julho 994, Piso 6, Montevideo 

(Uruguai) 
Paulo Duarte - Rua Guarará 350, São Paulo 
Paulo Zingg - Rua Barão de Itapetininga 224, 4.0 and., salas 1-3, 

São Paulo 
Paulo Machado de Quadros - Rua Guaianazes 17, apt. 72, São 

Paulo 
Pedro E. de Lima - lVIuseu Nacional, Quinta da Boa Vista, Rio de 

J aneiro 
' Pedro Octavio Carneiro da Cunha - Rua Petrópolis 431, São Paulo 

Plínio Ayrosa - Faculdade de Filosofia da Universidade de São 
Paulo, Rua Maria Antonia 294, São P aulo 

Pompeu Brasil - Rua Estados Unidos 1838, São Paulo 
Regina Lacerda - Rua 24, n . 0 7, Goiânia, Goias 
R. F. Mansur Guérios - Rua Chile 1633, Curitiba, Paraná 
Renato José Costa Pacheco - Rua 7 de Setembro 407, Vitória 
Renato ,J a.rdim M oreira - Rua l\1aria Antonia 294, São Paulo 
René Ribeiro - Instituto Joaquim N abuco, Recife 
Rilda Machado - Av. Rebouças 1161, apt. 2, São Paulo 
Roberto Cardoso de Oliveira Rua Mata Machado, Museu do Índio, 

Maracanã, Rio de Janeiro 
Rosa Rosemberg - Av. Rodrigues Alves 1283, São Paulo 
Ruy Coelho - Caixa Postal 8105, São Paulo 
Salvador de Moya - Rua Dr. Zuquin1 1525, Sáo Paulo 
Sérgio Buarque de Hollanda - Museu Paulista, Caixa Postal 8032, 

São Paulo 
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Severino Facina - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, Praça Dom Sebastião 2, Pôrto Alegre 

Spencer Vampré - Rua Tupi 424, São Paulo 
Sylvio Fróes Abreu - Rua Dr. Satamini 129, Rio de Janeiro 
Thales de Azevedo - Av. Princesa Izabel 31, Barra, Salvador, Bahia 
Valderez de Souza Müller - Rua Saldanha Marinho 1015, apt. 1, 

Curitiba 
Vicente Unzer de Almeida - Rua Campevas 473, São Paulo 
Walter F. Piazza - Caixa Postal 308, Florianópolis 
Wilson Cantoni - Rua Clelia 634, São Paulo 

CANADÁ 
Jacques Rousseau - Montreal Botanic Garden - 4101, Sherbrooke 

St., lV[ontreal 36 
Kenneth E. Kidd - The Royal Ontario Museum for Archaeology, 

rroronto 5 

CHILE 
Francisco Kahler - Casilla 1296, Santiago 
Grete M ostny - Casilla 787, Santiago 
Gualterio Looser - Casilla 5542, Santiago 6 
Sociedad Chilena de Historia y Geografia - Casilla 1386, Santiago 

COLÔMBIA 
Alicia Dussan de Reichel - apart. aéreo 5703, Bogotá 
Gerardo Reichel-Dolmatoj j - apart. aéreo 5703, Bogotá 
José Rafael Arboleda - Pontifícia Universidad Catolica Javeriana, 

calle 10, n.0 6, Bogotá 
José Rajael Orjuela - apart. aéreo 6656, Bogotá 

CUBA 
Fernando Ortiz - Calle 27 n.º 60, Vedado, Habana 

DINAMARCA 
Ernst Mengin - Gothersgade 109, Copenhague 
Jens Yde - National Museum, Copenhague 
Kaj Birket-Smith - National Museum, Copenhague 
William Thalbitzer - Solgarden 10, Copenhague 

ESPANHA 
Antonio Guasch - Paraguary, Escuela de Guarani, Paraguai 
José Alcina Franch - Medinaceli 4, Madrid 
Luis Pericot y García - Universidad de Barcelona, Barcelona 
M anoel Ballesteros Gaibrois - Isaac Peral 3, Madrid 
Roberto Ferrando - Universidad de Madrid, Facultad de Filosofia, 

Madrid 
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DO NORTE 

A"lexander Hamilton Rice - 901 Fifth Ave., New York 21, N. Y. 
Aljred M étraux - Unesco - Ave. Kléber, Paris 16.'ª - França 
American Geographical Society, Broadway at 156th Street, Ne~r 

York 32, N. Y. 
American Museum oj Natural History, Library, - Central Park West 

at 79th Street, New York 24, N. Y. 
Betty M eggers - 2904 Brandywine St., N. W., Washington, 8, D. C. 
Camill,e Honig - 406 South Main St., Los Angeles 13, Cal. 
Carl Schuster - Woodstock, N. Y. 
Carl Withers - Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, Rio de Ja

neiro (Brasil) 
Carnegie Institution oj Washington, Dept. of Archaeology, 10 Frisbie 

Place, Cambridge 38, Mass. 
Charles Wagwy - Dept. of Anthropology, Columbia University, New 

York 27, N. Y. 
Clijjord Evans - Division of Archaeology, U. S. National Museum, 

Washington, D. C. 
Donald Pierson - Escola de Sociologia, Rua General Jardim 522, 

São Paulo, Brasil 
Doris Stone - apart. 13Q9, San José (Costa Rica) 
Esther M atteson - Casilla 2492, Lima (Peru) 
Floyd G. Lounsbury - Dept. of Anthropology, Yale University, New 

Haven, Conn. 
Frank P. Goldman- C. P. 8929, São Paulo (Brasil) 
George A. Kubler - Yale University, New Haven, Conn. 
George Tilden Colman - Consulado Americano, Belém, Pará (Brasil) 
Gordon R. Willey - Peabody Museum of Archaeology and Ethno-

logy, Harvard Univetsity, Cambridge 38, Mass. 
Harry Tschopik, J r. - American Museum of Natural History, New 

York 24, N. Y. 
H. M. Wormington - Denver Museum of N aturai History - City 

Park, Denver, Col. 
Horace M. Miner - 26, Harvard Place, Ann Arbor, Michigan 
James R. Echols - R. St. Antonio 487, São Paulo (Brasil) 
John Collier - 26 East, 93 St. New York 28, N. Y. 
John H . Rowe - Dept. of Anthropology, University of California, 

Berkeley 4, Cal. 
Julian H. Steward, - Room 17 K. Davenport Hall, Univ. of Illi-

nois, Urbana, Ill. 
J une H elm M ac N eish - 5020 Virginia, Kansas City 4, Missouri 
Kalervo Oberg - Rua Silva Rosa 286, Rio de Janeiro 
Laura Thompson - 26 East 93 St. New Yorl{ 28, N. Y. 
Lewis Hanke - University of Texas, Austin 12, Texas • 
Linton Satterthwaite - Univ. of Pennsylvania Museum, 33rd Spruce 

St ., Philadelphia, Pa. 
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Louis M. Stumer - 36 Sutton Place South, New York 22, N. Y. 
Mark F. Boyd - 615 East Sixth Ave. 1"'allahassee, Florida 
M elville J. Herskovits - Dept. of Anthropology, North\vestern Uvj

versity, Evanston, Illinois 
Michael B. Me Closkey, Rev. (O. F. 1\1.) - Siena College, Loudonville, 

Ne'v York 
M iddle American Research Institute, 1'ulane University, New Orleans, 

Louisiana 
Morris Swadesh - 2625 Milwaukee St., Denver 5, Colorado 
Museum oj the American Indian, Broadway 2155th, N. Y. 32, N. Y., 
Paul L. Garvin - 1719, l\.1assachusetts Ave., N. W., vVashington 6, 

D. C. (Georgetown University) 
Robert S. Peabody Foundation for Archaeology, Box 71, Phillips Aca

demy, Andover, Massachusetts 
Rudolph P. Atcon - Capes, R. Almirante Alexandrino 496, Rio de 

Janeiro (Brasil) 
Ruth M. Underhill - 2623 South Clayton St ., Denver 10, Colorado 
Thomas Dale Stewart - U. S. National Museum, Smithsonian In

stitution, Washington 25, D. C. 
University oj Pennsylvania, The Library, Philadelphia 4, Pa. 
W enner-Gren Foundation for Anthropological Research, 14 East 71 

Street, New York, 21, N. Y. 
William D. Hohenthal, Jr. - Dept. of Anthropology, State College, 

San Francisco, Cal. 
William Duncan S trong - Dept. of Anthropology, Columbia Uni

versity, New York 27, N. Y. 
William N. Fenton - National Research Council, Washington 25, 

D. C., 2101 Constitution Av. 
J ean Jajje - Overseas Press, Club of America 

FINLÂNDIA 
Rafael Karsten - Backasgatan 36 - Helsinki, Helsingfors. 

FRANÇA 
Guy Charpentier - St. Laurent du Maroni - Guyane Française 
Henri Lehmann - Musée de l'Homme, Place du Trocadéro, Paris 

16eme 
J osej Emperaire - Comissão de Pré-História de São Paulo, Rua Gua

rará 350, São Paulo (Brasil) 
Paul le Mintier de Lehelec - Consulado da França, Rua Libero Ba-

daró, Sã.o Paulo, (Brasil) 
Serge André Debarbieux - 26 Rue Serpente, Paris 6 
Paul Rivet - Musée de l'Homme, Place du Trocadéro, Paris, 16eme 
Roger Bastide - Rue Herlanger 98, Paris 16 

HAITI 
K urt A. Fisher - Port au Prince, Haiti, Post Box 63 
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HOLANDA • • 
A. A. Gerbrands - Rijksmuseum voor Volkenkunde, le Binnenvest

gracht 33, Leiden 
David George Albert Findlay - Periódico "De West" Oranjestraat 4, 

Paramaribo, Surinam 
Jaap Kunst - 5 Valeriusplein, Amsterdam Z. 
R. A. J . van Lier - Wasstraat 67, Leiden 
Rijksmuseum voor Volkenkunde, 1 e Binnenvestgracht 33, Leiden 

INGLATERRA 
Beryl de Zoete - 50 Gordon Square, London, W. C. 
David M aybury-Lewis - Sebastião Pereira 41, apt . 32, São Paulo 

(Brasil) 
G. H. S. B'ushnell - Museum of Arch. and Ethn., Downing St .. 

Cambridge 
H. J. Braunholtz - 10 Av. St Nicholas, Harpenden, Herts. 
J . Eric S. Thompson - 10 Frisbie Place, Cambridge 28, Mass. U. S. A. 

ITÁLIA 
Camillo Cecchi - Avenida Bernardino de Campos, 531, Santos (Bra-

sil) 
Candido Penso - Cidade de Goiás (Brasil) 
Carlo Castaldi - Rua Soares Cabral 69, Rio de Janeiro (Brasil) 
Cesar Albisetti - Colégio D. Bosco, Campo Grande, M. Grosso (Bra-

sil) 
Cesare M ariani - Rua Caetano P into 575, São Paulo (Brasil) 
Pietro Scotti - Università, Via Baldi 5, Genova 

IUGOSLÃVIA 
Adam Orssich de Slavetich - Ladeira dos Guararapes 317, Rio de 

Janeiro, Brasil ' 

JAPÃO 
H iroshi Saito - E scola de Sociologia, Rua General Jardim 522, São 

P aulo, Brasil 
I chiro Y awata - Archaeological Seminary, Faculty of Letters, The 

University of Tokyo, Japão 

MÉXICO 
Fernando Cámara - Moneda 13, México, D. F. 
Gonzalo Aguirre Beltrán - Paseo de la Reforma 336, México D. F. 
Instituto Indigenista Interamericano - Nifíos Héroes 139, México 7, 

D. F. 
Instituto Panamericano de Geograjía e Historia, Ex-Arzobispado 29, 

Tacubaya, México 18, D. F. 
Juan Comas - Alberto Zamora 69, Coyoacan, D. F. 
Manuel Gamio - Nifíos Héroes 139, México 7, D. F. 
Pabl,o Martínez del Río - Moneda 13, México D. F. 
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Pedro Bosch-Gimpera - Privada de Oliva 84-4, lVféxico 20, D. F. 
Summer lnstitute of LÁnguistics, apartado 2975, México, D. F. 

NORUEGA 
Gutorm G}essing - Universitetes E tnogra.fiske Museum, Oslo 
Thor Heyerdahl - Majorstu-veien 8, Oslo 
Universitetets Etnograjiske .Museum, Oslo. 

PARAGUAI 
Delia Vazqiiez - Brasil 323, Assunção 
León Cadogan - Villarrica 
M aximo Pereyra - Colonia 1220, Montevideo (Uruguai) 
Ramón Cesar Be}arano - Estrella 473, Assunção 
Valent·ín Ayala - Seminário Metropolitano, Assunção 

PERU 
Alfonso Tru.iillo Ferrari - Escola de Sociologia, rua General Jardim 

522, São Paulo (Brasil) 
Javier Pulgar Vidal - Apartado Nacional 2096, Bogotá (Colômbia) 
Luís Eduardo Valcárcel - Av. Alfonso Ugarte 650, Lima 
Manuel Miguel Valle - Casilla 1255, Lima 
Manuel M u}ica Gallo - Belén 1058, Lima 
Rebeca Carión Cachot - Chota 1476, Lima 

PORTUGAL 
A. Jorge Dias - Manso Prêto 8, Coimbra 

SUÉCIA 
Etnografiska Museet - Hamngatan 12, Gõteborg C. 
Karl Gustav I zikowitz - Etnografiska Museet, Hamngatan 12, Gõte

borg c. 

SUIÇA 
' 

Franz Caspar - Paul Sorge-Str. 27, Hamburg-Niendorf (Alemanha) 
H ans Dietschy - Lerchenstrasse 58, Basel 24 
N elly Dietschy - Lerchenstrasse 58, Basel 24 
Rafael Girard - II Av. A. n.0 8 - 03 zona 2, (Guatemala) 

URUGUAI 
Adolfo Berro Garcia - Bulevard Espafia 2249, Montcvideo 
Emilio Ramon Paradela Cosentino - Gaboto 1485, Montevideo 
Esther Claudia Morgade de Paradela - Gaboto 1485, Montevideo 
Eugenio Petit-Muiíoz - Melo 2445, Montevideo 
I gnacio Soria Gowland - Palacio Salvo, apto. 833, Montevideo 
José J oaquín Figueira - Maggiolo 438, Montevideo 
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Julia E"lena Silva Ubiria - Juan J. Rousseau 3719, Montevideo 
M aldina Pinto Bandeira Barbosa - 26 de Marzo 3283, apt. 1, Monte

video 
Maria Tereza Cajózzolo Martinez - José Pedro Ramírez 5072, Monte

video 
Mario A. Fontana Company - l\1unicipio 1630, Montevideo 
Nerai,da Cosmi,des - José Pedro Ramirez 5072, Montevideo 

VENEZUELA 
Eduardo Fleury Cuello - Apartado 3234, Caracas 
Miguel Acosta Saignes - Urbanización los Castafios, Manzana F. 

n.0 15., Caracas 

lVI:EMBROS ASSOCIADOS 

ALEMANHA 
Dorot,ea Becker - AI J ahú 1513, apt. 6, São Paulo (Brasil) 
Ingeborg Angele - AI. .Jahú 1513, apt. 6, São Paulo (Brasil) 
Roswitha Schmid - Arealva 5, Sumaré, São Paulo (Brasil) 

ARGENTINA 
Julia Badano - Garay 257, Paraná 
Lola Rosemberg - Piedras· 984, Tucumán 
Maria S. R. O. Oderigo - Oro 2431, Buenos Aires 

BRASIL 
Alayde F. A. Carvalho - Escadinha Saint Roman, n.º 5, apt. 704, 

Copacabana, Rio de J aneiro 
Ana Regina Carneiro da ~Cunha - Rua Petrópolis 431, São Paulo 
Aniuta Lane - Rua Antônia de Queiroz 508, São Paulo 
Atsuko Haga - Rua Pedro de Toledo 591, São Paulo 
Beatriz de Toledo Segall - AI Barão de Limeira 985, 5.0 and., São 

Paulo 
Denarisse Machado - Rua Bueno de Andrade 24 7, São Paulo 
Duglas Teixeira M ont,eiro, sra. - Fac. Filos. Ciências e Letras do 

Espírito Santo, Vitória 
Edith Landmarin - Rua Terra Nova 88, São Paulo 
Elza Resende Bezerra - Rua Maroim, 89, Aracaju, Sergipe 
Eunice T. Ribeiro - Av. Paulista 2584, apt. 75, São Paulo 
Franz L. Bastian - Av. Sumaré 564, São Paulo 
Gabriela Barros Fernandes - Rua José Loureiro, 312, Curitiba, E. 

do Paraná. 
Ilse Jung-Bastian - Av. Sumaré 564, São Paulo 
!ris Koehler Bigarella - Av. Munhoz da Rocha 626, Curitiba, Paraná 
Margarida B. da Veiga - Rua Tobias Barreto 1188, São Paulo, Brasil 
Marina Sampaio Leite - AI. Nothman 639, São Paulo 
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Olyntho Sanmartin - Rua 24 de Outubro 960, Pôrto Alegre 
René Ribeiro, sra. - "Instituto Joaquim Nabuco", Recife, Pernambuco 
R. F. Mansur Guerios, sra. - Rua Chile 1633, Curitiba 

CUBA 
M aría H errera de Ortiz - Calle 27 n. 0 60, Vedado, Habana 

DINAMARCA 
Elsbet Maybury-Lewis - Rua Sebastião Pereira 41, apt. 32, São Paulo 

(Brasil) 
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Agnes Miner, 26 Harvard Place, Ann Arbor, Michigan 
Dale Stewart, M rs. - U. S. National Museum, Smithsonian Institu

tion, Washington 25, D. C. 
Denise Miner - 26 Harvard Place, Ann Arbor, Michigan 
Margaret Prakken - 2000 Longshore Drive, Ann Arbor, Mich. 

FRANÇA 
Paul le M intier de Lehelec, Mme. - Consulado da França, Rua Li

bero Badaró, São Paulo (Brasil) 
Suzanne Charpentier - St. Laurent du Maroni - Guyane Fran-. 

ça1se 
Caroline Vacher - Musée de l'Homme, Place du Trocadéro, Paris, 16e. 

HAITI 
Ghislaine Fisher de Fombrun - Port au Prince, Post Box 63 

ITÁLIA 
Angelo Venturelli - Colégio D. Bosco, Campo Grande, Mato Grosso 

(Brasil) 
Ana Maria Adamo - AI Lorena 937, São Paulo (Brasil) 

JAPÃO 
Rintaro Takahashi - Rua Marechal Deodoro 65, C. P. 119, Araça

tuba, São Paulo, Brasil 

NORUEGA 
I vonne Heyerdahl - Majorstu-veien 8, Oslo 

PORTUGAL 
M argot Dias - Manso Prêto 8, Coimbra 

URUGUAI 
Rafael Schiajfino - Sarandi 283, Montevideo 



PROGRAMA 

SEGUNDA FEIRA, 23 de Agôsto de 1954 

9-10: inscrição na secretaria do Congresso, Hotel Espla
nada, Praça Ramos de Azevedo, 254, São Paulo. 

10,30 : sessão inaugural no auditório da Biblioteca Muni
cipal, rua da Consolação, 94, São Paulo. 

15,00: partida de ônibus do Hotel Esplanada para lpi
ranga e outros bairros da cidade: inauguração, 
no salão nobre do Museu Paulista, de uma expo
sição de desenhos inéditos do príncipe de Wied, 
especialmente trazidos da Alemanha pelo Dr. Josef 
Rõder; apresentação das coleções etnográficas e 
arqueológicas do mesmo Museu; distribuição das 
publicações feitas em homenagem ao XXXI Con
gresso Internacional de Americanistas (Juan Co
mas : Los C ongresos I nternacionales de A merica
nistas : Síntesis Histórica e l ndice Bibliográfico 
General 1875-1952, edição especial do Instituto 
Indigenista Interamericano, México. - Revista do 
Museu Paulista, N. S., vol. VIII. - Herbert 
Baldus : Bibliograji:a Crítica da Etnologia Brasi
leira, edição da Comissão do IV Centenário da 
Cidade de São Paulo). 

17,45 : partida de ônibus do Hotel Esplanada para a 
recepção dos congressistas pelo Exmo. Senhor 
Governador do Estado de São Paulo. 

21,00 : no auditório da Biblioteca Municipal : conferência 
de Harald Schultz sôbre "Tribos do Araguaia" 
com projeções coloridas; apresentação do filme 
colorido-sonoro ''Uirapurú'' com música de Vila 
Lobos. 

.. 
• 
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TERÇA FEIRA, 24 de Agôsto 

No auditório da Biblioteca Municipal : 

Sambaquis 
Presidente: Paulo Duarte; Vice-Presidente: Luiz de 

Castro Faria. 
8,30 : Adam Orssich de Slávetich : Traços de habita

ções nos sambaquis. 
9,00: José Loureiro Fernandes: Os sepultamentos no 

sambaqui de Matinhos. 
9,30: Adam Orssich de Slávetich: O sambaqui do 

Araujo II. 
10,00: Luiz de Castro Faria: A formulação do problema 

dos sambaquis no Brasil. 
10,30: J. Emperaire : Informations preliminaires sur les 

sambaquis du littoral de S. Paulo. 
11,00: José Imbelloni: Sobre los constructores de sam

baquí. 
Pinturas rupestres 
Presidente: Hermann Trimborn; Vice-Presidente: Dick 

Edgar !barra Grasso. 

14,00 : Rafael Schiaffino : Interpretación de los 1 tacoa
tiaras del Uruguay. 

14,30: José Joaquín Figueira: La Pictografía del Cerro 
Pan de Azucar en el Departamento de Maldonado 
(Repl. del Uruguay). 

15,00 : H. J. Braunholtz : Rock Paintings in British
Guiana. 

* * * 

No Hotel Esplanada, sala ·A : 
Lingüística 
Presidente: Máximo Pereyra; Vice-Presidente: Eugenio 

Petit Mufioz. 
9,30 : Arion Dall'lgna Rodrigues : As línguas "impuras" 

da família tupi-guarani. 
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10,30 : Cesar Albisetti : Nótulas morfemo-etimológicas 
de língua bororo. 

11,30: Paul L. Garvin: Problems in American Indian 
Lexicography and Text Edition. 

Arqueologia e Etnologia Centro-Americanas 
Presidente: Ernst Mengin; Vice-Presidente : Gerdt 

Kutscher. 

13,30 : 

14,30 : 

15,00 : 

15,30 : 

16,00 : 

Manuel Ballesteros Gaibrois : Manuscritos his
pano-indígenas. 
Henri Lehmann: Düférentes formes de sacrüices 
humains pratiqués à Chico! (Guatemala). 
J. Eric S. Thompson : Mayapán, última etapa 
de una civilización moribunda (la maya). 
Juan Comas : Influencia de la Medicina Azteca 

• 

en la obra de Fr. Agustín Farfán (1579). 
Rafael Girard: Mito guatemalteco de origen de 
la sonaja. 

* * * 
No Hote1 Esplanada, sala B : 
Symposium etno-sociológico sôbre comunidades humanas no 

Brasil, I 
Presidente : Florestan Fernandes ; Vice-Presidente: Char

les Wagley. 
8,30 : Comunidades Indígenas - 1) Egon Schaden : 

Estado atual e problemas fundamentais das inves
tigações sôhre tribos indígenas do Brasil; 2) 
Eduardo Galvão: Mudança cultural na região 
do rio Negro. 

10,00 : Comunidades Rurais - 1) Antônio Cândido : 
L'État actuel et les problêmes les plus importantes 
des études sur les sociétés rurales du Brésil. 2) 
Gioconda Mussolini: Persistência e mudança em 
sociedades de "Folk'' no Brasil ; 3) Charles 
W agley : Brazilian Community Studies : A Me
thodological Evaluation. 

14,00 : Reunião da Comissão Executiva 



• 
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17,00: partida de ônibus do Hotel Esplanada para a 
recepção dos congressistas na residência do Sr. 
ArthU:r Sievers, eRtrada da Cantareira 6051. 

* * * 

QUAR1'A FEIRA, 25 de Agôsto 

No auditório da Biblioteca lVIunicipal : 

Arqueologia Brasileira 
Presidente : Etta Becker-Donner ; Vice-Presidente: Grete 

Mostny. 
9,00 : Betty J. Meggers : Filiações das Culturas Arqueo

lógicas na ilha do Marajó. 
9,30 : Clifford Evans : Filiações das Culturas Arqueo

lógicas no Território do Amapá. 
10,00 : Fernando Altenfelder Silva e Oldemar Blasi : 

Escavações preliminares em Estirão Comprido, 
Ivaí. 

10,30 : Peter Paul Hilbert : 1"'ripods in the Lower 
Amazon. 

Arqueologia e Etnologia Norte-A 'mericanas 
Presidente : Kaj Birket-Smith; Vice-Presidente : R. A. 

J. van Lier. 
14,00 : G. H. S. Bushnell : Some Pueblo IV Pottery 

Types from Kechipaun, N ew Mexico. 
14,30: H. M. Wormington: A Reappraisal of the 

Archaeology of the N orthern Periphery of the 
Southwestern United States. 

15,00 : Ruth M. Underhill : Acculturation among the 
N avaho Indians. 

15,30 : Robert H. Lowie : The Military Societies of the 
Plains Cree (lido por David Maybury-Lewis). 

16,00: Josef Haekel: Das Problem der Konstanz und 
des Wandels in den Kulturen Nordwestamerikas. 

16,30: William N. Fenton : The Program of the Iroquois 
Condolence Council : an Illustration of Pattern 
Stability. 
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No Hotel Esplanada, sala A : 
Etnologia Sul-Americana 
Presidente: Martin Gusinde; Vice-Presidente: Manuel 

Ballesteros-Gaibrois. 
8,30 : Alfonso Trujillo Ferrari : Desorganización tribal 

de los Pano del Medio U cayali. 
9,00: Esther Matteson; Sketch of Piro Ethnography 

Based on Analyzed Text. 
9,30 : Otto Zerries : Some Aspects of Waica Culture. 

10,00 : Luiz E. Valcárcel : La unidad de la cultura 
andina y el Imperio de los Incas. 

10,30: Roberto Ferrando: Un vocabulário inédito de 
_Sarmiento de Gamboa (lido por José Alcina 
Franch). 

11,00 : J. J. Philipson : "A conversa de Nhandejára" 
dos índios Kaiuá. 

14,00 : Colóquio sôbre problemas de assimilação de popu
lações indígenas - Presidente : Herbert Baldus. 
Participantes : Charles Wagley, Horace M. Miner, 
Juan Comas, Gonzalo Aguirre Beltrán, Eduardo 
Galvão, Darcy Ribeiro, Frank Goldman. 
1:') John Collier e Laura Thompson : Carta sôbre 
a situação dos índios nos Estados Unidos da 
América do Norte. 
2) Horace M. ~Miner : Planning for the Accultu
ration of Isolated Tribes. 
3) Darcy Ribeiro : Problemas de assimilação dos 
índios no Brasil. 

* * * 
No Hotel Esplanada, sala B : 
Sympos,ium etno-sociol6gico sôbre comunidades humanas no 

Brasil, II 
Presidente : Florestan Fernandes ; Vice-Presidente : Char

les Wagley. 
8,30: Comunidades Urbanas - I) Roger Bastide: État 

actuel et problêmes fondamentaux des recherches 
sur les populations urbaines du Brésil ; 2) Flo
restan Fernandes : Caracteres rurais e urbanos 
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na formação e desenvolvimento da cidade de 
São Paulo. 

10,00 : Fatôres étnicos de heterogeneidade sociocultural -
1) Oracy Nogueira: Preconceito racial de marca 
e preconceito racial de origem ; 2) Vicente Unzer 
de Almeida: As migrações internas de populações 
brasileiras. 

14,00: Reunião da Comissão de Moções (Conselho) 
18,00 : Projeção de filme sôbre um Centro Indianista do 

México, com comentários de Gonzalo Aguirre 
Beltrán. 

18,45: Projeção de filme sôbre índios da Guatemala, de 
Henri Lehmann. 

* * * 
21,00 : no auditório da Biblioteca Municipal : Confe

rência de H. J. Braunholtz : "The British Museum 
Collections of Pottery from Ancient Peru", com 
projeções. - Projeção de filmes de folclore brasi
leiro, de Alceu Maynard Araujo. 

* * * 
QUINTA FEIRA, 26 de Agôsto 

No auditório da Biblioteca Municipal : 
Pré-História e Antropologia-Física 

Presidente : Juan Comas ; Vice - Presidente : Ichiro 
Yawata. 

9,00 : Dick Edgar !barra Grasso : Hallazgo . de puntas 
paleolíticas en Bolívia. 

9,30: Marcelo Bórmida: Recientes estudios sobre los 
antiguos habitantes de la Patagonia. 

10,00: T. D. Stewart and H. V. Walter: Fluorine ana
lysis of putatively ancient human and animal 
bones from the Confins Cave, Minas Gerais, 
Brazil. 

10,30 : Martin Gusinde : El concepto ''pigmeo" y los 
Indios pigmeos Chaké. 
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11,00 : Luiz de Castro Faria: Estado atual da Antropo.:. 
logia-Física no Brasil. 

11,30 : J. Loureiro Fernandes : Contribuição à Antropo
metria e à Hematologia dos Kaingang do Paraná. 

12,00: Maria Julia Pourchet: Contribuição ao estudo 
antropofísico de descendentes de imigrantes portu
gueses. 

Arqueologia. Sul-A mericaria, l 
• 

Presidente : G. H. S. Bushnell ; Vice-Presidente : Henri 
Lehmann. 

14,00: Alberto Rex González: Contextos y secuencias 
culturales en el área central del N. O. argentino. 

14,30 : Cliff ord Evans and Betty J. Meggers : Prelim
inary Results of Archaeological Investigations in 
British Guiana. 

15,00 : Carl Schuster : On the Social Significance of 
Some South American Designs. 

15,30: William Duncan Strong: The Origins of the 
Nazca Culture, South Coastal Peru. 

16,00: Thor Heyerdahl: Preliminary Report on the 
Biscovery of Archaeology in the Galapagos Islands. 

16,30 : Gerdt Kutscher : Sacrifices et prieres dans l'an
cienne Civilisation de Moche, Pérou du N ord. 

* * * 

No Hotel Esplanada, sala A: 

Etnologia Brasileira, I 

Presidente: Rafael Karsten ; Vice-Presidente: Ruth 
Underhill. 

8,30 : Frederico Lane : The Pellet-Bow among South 
American Indians. 

9,00 : David Maybury-Lewis : On Akuê-Chavante clubs. 
9,30: Darcy Ribeiro: Os índios Urubus. 

10,00: Herbert Baldus: As danças dos Tapirapé. 
10,30 : Charles Wagley : Tapirapé Social and Culture 

Change, 1940-1953: 
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11,00: Karl Gustav Izikowitz: Rhythmical Aspects of 
Canella Lif e. 

11,30 : Hans Dietschy : La structure des amitiés for
melles · dans la société canella. 

12,00 : Etta Becker Donner : First Report on a field 
trip to the Guaporé Region. 

Etnol,ogia Brasileira, II 

Presidente: Charles Wagley ; Vice-Presidente : Cesar 
Albisetti. 

14,00 : Franz Caspar : Um . caso de desenvolvimento 
anormal da personalidade observado entre os 
Tuparí. 

14,30 : Egon Schaden : A origem do fogo na mitologia 
guaraní. 

15,00 : Alf onso Trujillo Ferrari : Os Kariri do rio São 
Francisco. 

15,30 : Pedro E. de Lima : Distribuição dos grupos indí
genas do alto Xingu. 

16,00: Josef Haekel : Die Bedeutung des heiligen Pfahles 
in den Zeremonien der amerikanischen Einge
borenen mit besonderer Berücksichtigung Brasi
liens. 

* * * 

No Hotel Esplanada, sala B : 

8,30-12 e 14-16: Colóquio afro-americano - Presidente: 

21,00 : 

Octavio da Costa Eduardo. Participantes: Fer
nando Ortiz, Melville J. Herskovits, Horace M. 
Miner, Roger Bastide, Ruy Coelho, René Ribeiro. 

* * * 

no auditório da Biblioteca Municipal : confe
rência de Harald Schultz : "lndios Krahó", com 
projeções coloridas. - Projeção do filme colorido 
sôbre os Boróro, do padre Angelo Venturelli. 

* * * 

' 



XXXI CONGR. INT. DE AMERICANISTAS 

SEXTA FEIRA, 27 de Agôsto 

No auditório da Biblioteca M11nicipal : 

. Arqueologia Sul-Americana, II 

• XXXJX 

Presidente: William Duncan Strong; Vice-Presidente: 
Gutorm Gjessing. 

8,30 : Betty J. Meggers and Clifford Evans : Culture 
Areas in South America : an Archaeological Point 
of View. 

9,00 : Alberto Rex González : La cultura Condorhuasi. 
9,30 : Víctor M. Badano : Caracteres dei arte plástico 

indígena dei Paraná Inferior. 
10,00: Dick Edgar !barra Grasso: Nuevos estilos en 

la cerámica prehispánica de Bolívia. 
10,30 : Grete Mostny : La Momia dei Cerro Plomo. 
11,00 : Rebeca Carrión Cacl1ot : La Paccha, elemento 

cultural pan-andino. 

* * * 

Etnologia Brasileira, III 
Presidente : Karl Gustav Izikowitz ; Vice-Presidente : 

Hans Dietschy. 

14,00: Franz Caspar: A expedição de P. H. Fawcett à 
tribo dos Maxubi, em 1914. 

14,30 : Estêvão Pinto : Identificação dos Fulniô. 
15,00: Hermann Trimborn : Acuarelas y dibujos iné

ditos dei Príncipe Maximiliano de Wied, refe
rentes a la Etnografía del Brasil. 

15,30: A. A. Gerbrands: About some old Wooden 
Sculptured Objects from Brazil in European Col
lections. 

16,00 : Hans Becher : Die brasilianischen Sammlungen 
im Hamburgischen Museum für Võlkerkunde 
und V orgeschichte. 

16,30 : Wilhelm Saake : Beobachtungen bei den Kala
palo des Kuluene. 

* * * 
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No Hotel Esplanada, sala A: 
Vultos americanistas, pesquisas recentes e História 

Presidente : Jorge Dias; Vice-Presidente: A. A. Ger-
brands. 

8,30 : Egon Schaden : Karl von den Steinen e a Etno-
logia Brasileira. . 

9,00: Wilhelm Koppers: Das wissenschaftliche Le
benswerk von Professor P. W. Schmidt und seine 
Bedeutung für die Amerikanistik. 

9,00: Kaj Birket-Smith: Danish Activities in Eskimo 
Research : 1949-1954. 

10,00 : Rafael Karsten: Ethnological Exploration of South 
... L\.merica with special ref erence to Brazil. 

10,30 : Hans Dietschy : Um ''índio da América'' (do 
Brasil?) estudante na Universidade da Basiléia; 
em 1585. 

11,00 : J. F. de Almeida Prado : O descobrimento e a 
colonização do Brasil. 

Relações intercontinentais 

Presidente: Wilhelm Koppers; Vice-Presidente: H. M. 
Wormington. 

14,30: Paul Rivet: Le peuplement de l'Amérique pr~ 
colombienne. 

15,00: Ichiro Yawata: The Affinity of Japanese and 
N orth American Prehistoric Pottery. 

15,30 : José ... .\lcina Franch : El Neolítico americano y 
su problematica. 

* * * 

No Hotel Esplanada, sala B : 
1 

Estudos Afro-Americanos 

Presidente : Fernando Ortiz. 
9,00: Duglas Teixeira Monteiro: Macumba de Vitória. 
9,30: René Ribeiro : Novos aspectos do processo de 

reinterpretação nos cultos afrobrasileiros do Recife. 
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10,00: Roger Bastide: Le Principe de Coupure et le 
Comportemen t Af ro-Brésilien. 

11,00 :. Melville J. Herskovits : The Social Organiza
tion of the Candomble. 

16,00: Reunião da Comissão Executiva. 

* * * 
20,30: no auditório do Museu de Arte, rua 7 de Abril 

216: projeção de "Os Umutina", "Os Urubú'' e 
''Funeral boróro", filmes do Serviço de Proteção 
aos Índios. 

* * * 
SABADO, 28 de Agôsto 

No Hotel Esplanada, sala A : 

9,00: Reunião da Comissão de Moções (Consellw). 

* * * 
No Hotel Esplanada, sala B : 

9,00 : Reunião da Comissão Executiva. 
10,00 : c ol6quio s ôbre colaboração entre missioruirios e o 

Serviço de Proteção aos lndios. - Presidente: 
Darcy Ribeiro. 

* * * 
No Hotel Esplanada, apartamento do Dr. Paul Rivet: 

10,00 : Reunião dos representantes de instituições afiliadas 
à União Internacional das Ciências A ntropol6gicas 
e Etnológicas. - Presidente: Paul Rivet. Secre
tário : Pedro Bosch-Gimpera. 

* * * 
No auditório da Biblioteca Municipal : 
14,00 : Sessão de encerramento. 

* * * 
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16,30 : partida de ônibus do Hotel Esplanada para Embú 
e o sítio do Sr. Consul da Colômbia e Snra. Oscar 
P. Landmann. 

21,00 : no auditório do Museu de Arte : projeção do filme 
colorido ''Magia Verde''. 

DOMINGO, 29 de Agôsto 

Excursão ao interior do Estado de São Paulo, sob a orien
tação de Antônio Rubbo Müller : 

8,30 : partida de ônibus do Hotel Esplanada para Barueri, 
Parnaíba, Pirapora, Cabreuva, Itu (visita ao Museu 
Republicano), Salto, Indaiatuba, Campinas e Jun
diaí. 

* * * 

Visita ao sambaqui de Maratuá, sob a orientação de Paulo 
Duarte: 

8,00 : partida de ónibus do Hotel Esplanada para o 
litoral. 



' 

SESSÃO INAUGURAL 

No dia 23 de agôsto de 1954, às dez horas e meia 
da manhã, instalou-se solenemente, no auditório da Biblio
teca Municipal de São Paulo, o XXXI Congresso Inter
nacional de Americanistas. O belo e moderno edifício 
da rua da Consolação apresentava um aspecto festivo, 
com a banda militar à espera do Governador do Estado 
e os lanceiros da Fôrça Pública que, em suas fardas pito
rescas e com a arma na mão, formavam alas. No grande 
salão um mar de flôres cobria e ladeava a mesa da presi
dência. O auditório estava superlotado, tendo de ficar 
muitas pessoas de pé ou na galeria dêsse recinto. Além 
das ce11tenas de congressistas e convidados especiais, 
viam-se as autoridades civis e militares, o corpo consular 
e numerosos representantes de instituições científicas e 
culturais. 

O presidente da Comissão Organizadora, depois de 
ter recebido o Governador do Estado, à entrada da Biblio
teca, e de o ter conduzido ao salão, pediu-lhe que presidisse 
à sessão. Convidou, ainda, para sentar-se à Mesa, o presi
dente de honra do Congresso, general Cândido Mariano 
da Silva Rondon, os embaixadores da Austria e da Fin
lândia, o representante do Secretário de Estado dos 
Negócios da Educação, dr. Aldemar de Moura Resende 
e os doutores Paul Rivet, Fernando Ortiz, H. J. Braunholtz, 

. Jorge Dias, Jacques Ha vet e padre Wilhelm Koppers. 

Após ter sido executado o Hino Nacional, o Gover
nador deu a palavra ao presidente da Comissão Organiza
dora, que proferiu o seguinte discurso : 

' 
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DISCURSO DO PROFESSOR HERBERT BALDUS, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ÜRGANIZADORA 

Senhor Governador, Senhor Presidente de Honra, Se
nhores Congressistas, minhas Senhoras, meus Senhores: 

O jato de estarmos aqui reunidos para realizar em São 
Paulo o XXXI Congresso Internacional de Americanistas 
não signijica, apenas, que esta cidade, por ocasião das 
comemorações do IV Centenário de sua fundação, possa se 
dar ao luxo de convidar tantos e tão eminentes cientistas de 
numerosos países do Velho e do Novo Mundo. É, antes 
de mais nada, a confirmação de que São Paulo se tornou 
um centro de estudos do homem americano. Há 25 anos 
teria sido difícil justificar a sua escolha para sede de um 
Congresso de Americanistas. Existia aqui, entgo, apenas 
uma 'Única instituição que tratava de estudos indianistas : 
o Museu Paulista. Mas, tratava dêles de maneira aces
sória, dedicando-lhes algumas vitrinas e reduzida parte de 
sua ''Revista''. É mister, porém, reconhecer que H ermann 
von Ihering, diretor dêsse Museu durante os anos de 1894 
a 1916 e seu representante, em 1910, no décimo sétimo Con
gresso Internacional de Americanistas, realizado em Buenos 
Aires, foi o primeiro cientista que procurou sistemàtica
mente coordenar, em São Paulo, por meio de publicações 
e coleções, os estudos do índio. 

Em 1946, a situação a êsse respeito mudou no Museu 
Paulista, com a criação da Secção de Etnologia. Tornou-se 
logo esta secção um dos componentes principais do tradi
cional estabelecimento, não só ocupando parte considerável 
de seu prédio e exercendo especial atração sôbre o público, 
como também aumentando ràpidamente suas coleções etno
gráficas e arqueológicas por meio de expedições às diversas 
regiões do Brasil e publicando a "Nova Série" da REVISTA 
DO MUSEU PAULISTA como órgão dedicado exclusi
vamente às disciplinas antropológicas. 

Alguns anos antes, porém, já haviam sido criadas as 
cadeiras de Etnologia e Etnografia na E scola de Sociologia 
e Política e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
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da Universidade de São Paulo. Não levou muito tempo a 
formar-se a primeira falange de jovens brasileiros espe
cializados na pesquisa da vida indígena. Hoje, boa parte 
de seus trabalhos já é conhecida e reconhecida no mundo 
científ cio. 

Mostra tudo isso, Sr. Governador, que os paulistas 
natos e os paulistas adotivos podem dignamente receber em 
seu meio o Congresso Internacional de Americanistas. 

Sentindo isso, foi que se lembrou, logo durante os pri:... 
meiros preparativos para as atuais comemorações, que o 
IV Centenário de São Paulo ofereceria ótima oportunidade 
para a sua realização aqui. Até então, só uma única de 
suas sessões, a vigésima, tinha tido lugar no Brasil, a saber, 
no Rio de Janeiro, em 1922, por ocasião do primeiro cente
nário da independbicia do pa·ís. A Comissão do IV Cen
tenário da Cidade de São Pa~lo ofereceu-se para patrocinar 
a trigésima primeira sessão e o seu então presidente Sr. 
Francisco M atarazzo Sobrinho providenciou para que eu 
fôsse enviado para a Inglaterra, na qualidade de represen
tante oficial do Govêrno Brasileiro, a fim de apresentar na 
trigésima sessão do Congresso o convite para sua próxima 
reunião em São Paulo. Sendo a sede dos Congressos Inter
nacionais de Americanistas sempre muito disputada, não 
estávamos certos de que o nosso convite jôsse aceito. A acei
tação devemos, principalmente, à intervenção do Sr. Prof. 
Paul Rivet, representante da França, à generosidade do Sr. 
Prof. Fernando Ortiz, representante de Cuba e aos bons 
ofíci,os dos nossos amigos inglêses. 

Mas com esta aceitação do convite, o barco não havia 
entrado, ainda, no pôrto. Continuava navegando no alto 
mar da problemática das finanças públicas. As ondas iam 
altas, cada vez mais altas, cresciam montanhas de ondas, 
e a nossa patrocinadora, a Comissão do IV Centenário, 
sempre no meio delas. A frase ''falta verba" que, no Brasil 
como no mundo inteiro, jaz gelar tanto entusiasmo e mata 
tantas iniciativas belas, também nos enchia de temor. Mas 
tivemos, na Consultoria T.écnica de Congressos da Comissão 
do IV Centenário, dois companheiros que defenderam intran
sigentemente a nossa verba, tornando-se, assim, credores 
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da gratidão dos americanistas : são êles o Sr. Prof. J airo 
Ramos e o Sr. Dr. Paulo Duarte. E que, por fim, as quantiºas 
prometidas tenham chegado às nossas mãos, devemos à efi
ciência do atual presidente daquela autarquia, Sr. Dr. 
Guilherme de Almeida, e de seus prestimosos colaboradores. 

E assim, torna-se possível reencontrar neste momento 
tantos colegas ilustres e tantos amigos queridos da Europa, 
das Américas, e até do longínquo Japão. Devemos êste 
instante feliz à compreensão do Govêrno Federal dos Estados 
Unidos do Brasil, do Govêrno do Estado de São Paulo, 
da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Comissão do 
IV Centendrio da Cidade de São Paulo. Seja-me permitido 
expressar a todos em nome da Comissão Organizadora do 
X X XI Congresso Internacional de Americanistas, os mais 
efusivos agradecimentos. 

Não posso cumprimentar daqui, desta mesa, um por 
um, todos os congressistas presentes. Peço licença, por
tanto, para dirigir-me àquele dos nossos colegas que para 
todos nós representa a verdadeira encarnação do espírito 
do Congresso Internacional de Americanistas, tanto pelo 
que fêz, durante decênios, em prol da realização contínua 
dêsses encontros tradicionais, como também pela sua luta 
contra o charlatanismo em ciência, contra qualquer opressão 
política, contra o chauvinismo em tôdas as suas formas, e 
em favor do pensamento livre e honesto. Refiro-me ao vene
rando mestre Paul Rivet. 

M ett caro projessor Rivet : Os seus amigos em São 
Paulo sentem-se felizes em revê-lo novamente. Lembram-se 
de suas brilhantes aulas, de seu "charme" e de sua bondade 
demonstrados no contacto pessoal com êles. A amizade com 
dois dos maiores representantes da Etnologia Brasileira 
relacionam Paul Rivet de modo especial com o nosso ramo 
indianista. Foi Karl von den Steinen, o célebre explorador 
do X ingu, .quem me deu a primeira notícia a seu respeito. 
E o quarto volume de Vom Roroima zum Orinoco, monu
mental obra de Theodor Koch-Grünberg, é dedicado ao amigo 
Paul Rivet. Importantíssima é a sua contribuição para a 
Lingüística Brasileira, tanto pelas monografias sôbre idio
mas da Amazônia, como pelas sinopses publicadas nas duas 

.. 
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edições de Langues du Monde. Também a Pré-História 
Brasileira foi alvo de sua atenção, sendo notável o seu estí
mulo sôbre as pesquisas de sambaquis do litoral paulista. 
Ao lado de suas atividades científicas convém destacar as 
atitudes humanitárias que sempre revelou. Socorreu um 
colega alemão durante o tempo em que êste passou como 
prisioneiro dos franceses na primeira guerra mundial. 
Auxiliou com a mesma generosidade um refugiado político 
paulista que, neste momento, está aqui presente. IJutou 
incansàvelmente pelos perseg'uidos e oprimidos de todo o 
mundo, como seus amigos paulistas sabem muito bem através 
dos lúcidos artigos publicados no jornal ''O Estado de São 
Paulo". Em uma palavra: o mestre Paul Rivet é o símbolo 
de tudo que animou e deverá sempre animar o Congresso 
Internacional de Americanistas. Este Congresso, em ver
dade, é uma grande família de pesquisadores que têm 
por objetivo não sómente, segundo o primeiro parágrafo dos 
nossos estatutos, ''o estudo histórico e científico das duas 
Américas e de seus habitantes'', mas também o combate 
incessante a qualquer ideologia que procure falsificar ou 
suprimir gs conhecimentos antropológicos a fim de justificar 
discriminações raciais e preconceitos etnocêntricos. Escreve 
o nosso Congresso uma história em continuação, a história das 
disciplinas americanistas, dando conta, em cada sessão, das 
realizações e dos novos problemas em cada uma dessas ciên
cias. Nisso, o Congresso reflete a interação das duas ten
dências que agitam constantemente a humanidade : a de 
uniformizar e a de conservar a diversidade das culturas. 
o nosso congresso harmoniza e perpetua êsse dinamismo. 
Serve para unir colegas tão diferentes como, por exemplo, 
os professôres Koppers e Herskovits, em um entendimento 
cordial no qual cada um acentua ainda mais as diferenças 
do seu ponto de vista. Seria um desastre se ambos chegassem 
a um acôrdo na sua metodologia. Seria inconveniente tentar 
abrasileirar de modo igual todos os nossos índios, sem res
peitar a heterogeneidade de suas culturas. Por outro lado, 
seria lamentável que os col-egas não se encontrassem para 
uma palestra amigável e que os silvícolas continuassem como 
inimigos irredutíveis. 
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Os membros da XXXI Sessão representam, além dos 
diversos Estados do Brasil, os seguintes países: Alemanha, 
Argentina, A.ustria, .Bélgica, Bolívia, Canadá, Chile, Co
lômbia, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da 
América do Norte, Finlândia, França, Guatemala, Guiana 
Francêsa, Haiti, Holanda, Honduras, Inglaterra, Itália, 
Jugoslávia, Japão, México, Nicaragua, Noruega, Paraguai, 
Peru, Portugal, Suécia, Suíça, Surinam, Uruguai e Vene
zuela. Lamentamos que esta lista não abranja todos· os 
países onde se estuda o Homem Americano. Por motivos 
vários, representantes de certas partes da Europa e da A mé
rica deixaram de comparecer. Pensamos nêles, neste mo
mento, com tôda a simpatia de colegas e amigos, jazendo 
votos para encontrá-los numa das próximas sessões. 

E lembremo-nos, agora, daqueles que nunca mais po
derão assistir a nenhuma das nossas sessões. Desde a XX X 
Sessão, realizada liá dois anos, a morte ceifou alguns dos 
melhores dos nossos mestres e companheiros. Seja-me per
mitido destacar entre êstes Richard Thurnwal,d, o padre 
W ilhelm Schmidt e Ralph Linton. Richard Thurnwal,d, 
apesar de ter feito suas pesquisas de campo principalmente 
na parte ocidental do Pacífico e na África, estava ligado 
aos americanistas não somente por ter lecionado nas univer
sidades da Califórnia, de Yale, de Harvard e de Syracuse, 
mas também por ter consülerado o material etnográfico ame
ricano nos seus trabalhos de síntese, como mostram, por 
exemplo, as numerosas citações a respeito nos volumes de 
Die menschliche Gesellschaf t. Inesquecível é seu apareci
mento na XXIX Sessão do nosso Congresso, em 1949, 
quando, octogenário, com o corpo alquebrado pelos sofri
mentos durante o bombardeio da Alemanha, arrastou-se até 
o lugar de onde devia falar frente a um salão repleto de espe
cialistas de todo o mundo. Leu um longo trabalho, mas 
sua voz já era tão fraca que não era ouvida nem pelos que 
estavam sentados na primeira fila. Apesar disso, nenhum 
dos presentes se moveu e um silêncio sepulcral reinava no 
salão. Quando, por fim, o velho sábio fechou o manuscrito 
e tentou ajastar-se, o auditório rompeu unânime em palmas 
tão intensas e veementes como se fôra uma multidão janati-
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zada por um grande orador. Foi esta uma das mais deli
cadas homenagens internacionais de que se tem notícia. 
Thurnwald continuou fiel a nós. Foi um dos primeiros a 
se inscrever como membro da nossa atual sessão. Pouco 
depois falecia. 

Três semanas depois de Thurnwald, isto é, em 1 O de 
fevereiro dêste ano, morreu o padre Wilhelm Schmidt. De 
sua importância para a americanística nos falará, num 
dos próximos dias, o seu sucessor na liderança da chamada 
"Escola de Viena'', o professor Wilhelm Koppers. Limito
-me, pois, a dizer que o padre W ilhelm Schmidt é um dos 
etnólogos 1nais conhecidos aos intelectuais brasi,leiros, tendo 
a versão portuguêsa de seus Kulturkreise und Kulturschich
ten in Südamerika contribuído muito para isso. 

Ralph Linton escreveu The Study of Man, manual 
indispensável para todos nós alunos e professôres e cuja 
tradução já apareceu em segunda edição no Brasil. Para 
demonstrar o que . Linton foi como americanista propria
mente dito, basta citar a obra organizada por êle sob o 
título Acculturation in Seven American Indian Tribes. 

Para relacionar mais estreitamente o temário da XXXI 
Sessão com as comemorações do IV Centeruirio da Cidade 
de São Paulo, orientamo-no dando ênfase aos estudos brasi
'leiros e considerando, ào lado do índio, também o negro, 
bem como aspectos etno-sociológicos do país em geral. Sabe
mos que, ampliando dêste modo o programa tradicional do 
Congresso Internacional de Americanistas, vamos ao en
contro de tendências modernas nas ciências sociais. Pres
tamos atenção, ·ainda, à Pré-História do Brasil, estabele
cendo uma secção especial de estudos de sambaquis. 

Para simbolizar a ligação da nossa atual reunião aos 
jesteJ·os da capital bandeirante ninguém mais indicado do 
que o maior bandeirante da paz e amor no Brasil-Contem
porâneo. 

Por isso, suplicamos ao nosso venerando amigo o exce
lentíssimo . Senh,or General Cândido Mariano da SiltJa 
Rondon, aceitar a Presidência de Honra. Não queríamos 
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que apenas o seu busto de bronze ficasse à vista dos con
gressistas, como aconteceu no members room da Sessão de 
1949, instalado no American Museum of Natural History 
de Nova York. Queríamos o maior protetor do índio brasi
leiro aqui entre nós, em pessoa. E apesar de seus não poucos 
anos de idade, Sua Excelência f êz a viagem a "';ão Paillo 
e aqui estd. 

A estas palavras, o general Rondon agradeceu como
vido ao· orador, prorrompendo a assistência em estron
dosos aplausos. 

Tomou a palavra, então, o Governador do Estado, 
para expôr o seguinte: 

DISCURSO DO PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Meus Senhores : 

No recente Congresso Internacional de Escritores, reali
zado nesta Capital, como êste, em comemoração ao quarto 
centendrio da fundação de São Paulo, um dos temas que 
despertaram maior interêsse, e que maior influência exerce
rão, com certeza, no bom entendimento entre os pensadores 
do Novo e do Velho Mundo, foi o que procurou refletir as 
impressões que o europeu tem da América, e as que o ameri
cano recebe da Europa. 

Os maiores erros de apreciação pertencem, neste do
minio, aos europeus. Realmente, salvo raríssimas exceções, 
é superficial o conliecimento que se tem na Europa dos 
modernos jenômenos americanos, ao passo que não são 
poucos os que entre nós, hoje como ontem, pensam e agem 
europeiamente, só a custo deixando dominar-se pelas contin
gfficias do meio, que os obrigam, a adaptar a cultura e os 
próprios hábitos sociais importados, aos imperativos da 
vida que neste lado do oceano se desenvolve, e se transj orma, 
e se modifica, adquirindo aos poucos, apesar de tôdas as 
resistências, feições próprias, exigências e anseios originais. 
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É natural que isso aconteça. A conquista do Novo 
Mundo se jêz, com efeito, em nome da civilização européia 
e da cristandade. A pr6pria data que, reunindo-vos neste 
Congresso, comemorais, tem significação menos local do 
que americana, e rrienos americana do que universal, pois 
a choupana de taipa e colmo cuja construção há quatro
centos anos, signijicou no planalto de Piratininga, sob a 
invocação de São Paulo, a fundação desta cidade, marca 
também o início da ocupação da metade melhor do conti
nente sul-americano pelos bandeirantes paulistas e sua inte
gração no patrimônio ocidental. 

De qitalquer forma, poré:m, mesmo preocupados, como 
sempre estiveram, em formar sua cultura sob os moldes. e 
com materiais eminentemente europeus, a ponto de serem 
européias as maiores conquistas no domínio do estudo das 
coisas americanas, os que aqui nasceram e viveram não se 
deixaram dominar, pelo menos tão totalmente, pelas lendas 
e .fantasias que, durante tanto tempo, e, mesmo nos dias 
que correm, obscurecem a compreensão que têm os europeus 
dos jatos americanos. Os que têm por berço o Novo Mundo 
levam, portanto, sôbre os do Velho Continente, a vantagem 
de sentir com maior acuidade e verdade a vida que aqui 
transcorre e, além disso, a vantagem de compreender melhor 
a Europa do que os europeus compreendem a América. 

Permiti-me, assim,_ que vos expresse a opinião de ·que 
constituiu um êrro dos eminentes idealizadores dêstes Con
gressos, a resistência que inicialmente opuzeram à realização 
destas reuniões nos países americanos. 

É inegável que aos europeus devemos a maior parte 
dos conliecimentos científicos até agora reunidos pelo estudo 
histórico e cientíjico das Américas. Mas muitas lendas 
que ainda perturbam os espíritos no Velho Mundo decorrem 
do desconhecimento objetivo da terra, da cultura, da vida, 
dos povos, dos homens americanos. Se as próprias elocu
brações s ôbre a história pré-colombiana são impossíveis sem 
o contacto direto com os territórios em que ela se desenvolveu, 
como supôr a possibilidade da exata compreensão dos f enô
menos evolutivos das sociedades que aqui se constituiram 
sem que os pesquisadores mergulhem profundamente em 
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rwssa · vida, para a coleta dos elementos de seus raciocínios 
e de suas conclusões ? 

Mesmo que o objetivo dos estudos americanistas não 
seja, como o querem al,guns, a elucidação da história mo
derna dos países americarws, muitas tendências da vida do 
Novo llf undo se alimentam de raízes que remontam ao mais 
longínquo passado dêste Continente. É preciso, realmente, 
não esquecer que, com a ocupação das Américas pelos euro
peus, se estabeleceu uma vasta permuta entre os povos e 
nações indígenas e os conquistadores. Assim, embora tenha 
prevakcido a civilização européia, esta se deixou também 
influenciar, e em al,guns aspectos fundamentalmente, pelas 
civilizações que aqui encontrou. Esta influência torna-se 
particularmente visível confrontando-se, por exemplo, a evo
lução do Brasil, onde os aborígenes, pelo estado rudimentar 
de sua civilização e cultura, pouco tiveram, nesse terreno, 
a oferecer aos conquistadores portuguêses, e a evolução, 
entre outros, do México e do Perú, onde as civilizações azteca, 
maia e inca exerceram poderoso, permanente, inapagdvel 
papel na formação das respectivas nacionalidades. O estudo 
desta influência não contribuird apenas para explicar a 
liistória moderna das Américas, mas também para escla
recer um sem número de questões do mais alto interêsse para 
os americanistas, qualquer que seJ·a o ramo a que · êles se 
dediquem. Ora, uma simples observação ''in loco" é capaz, 
às vêzes, de oferecer indicações que não se encontrariam em 
"bibliotecas inteiras, e um mero e corriqueiro contacto direto 
com as populações serd su~cetível, frequentemente, de elu
cidar questões que nem tratados, nem conferências poderiam 
resolver. A simples luz que jorra dos céus para envolver em 
seu brillio as terras que alimentaram as civilizações pré
-colombianas, e a própria atmosfera que as nações livres e 
jovens dêste e ontinente respiram, bastariam, sentida e aspi
rada numa excursão de estudos ou num aprazível passeio, 
para desvanecer muitas fantasias que ainda impedem a 
compreensão, em outros continentes, da nossa vida e do 
nosso espírito. 

• 
Feliz, portanto, foi a ulterior deliberação dos promo-

tores dêstes congressos, concordando com sua realização tam-
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bém nos países americanos. A cada uma de suas reuniões 
no Novo Mundo, e a cada expansão dos objetivos de seus 
estudos, correspondem novas e valiosas adesões aos ameri
canistas e novos e importantes avanços em suas pesquisas. 

Sente-se a cidade de São Paulo particularmente feliz 
por haver podido incluir no programa de festejos do quarto 
centenário de sua fundação êste congresso' o trigésimo pri
meiro realizado desde a sua instituição, em 1875, o décimo 
primeiro efetuado nas Américas e o segundo reunido no 
Brasil. Nenhuma comemoração se mostra tão sugestiva 
como esta, para uma data gue tão profunda inf luêruia 
exerceu em tôda a evolução, jd não digamos do Brasil, mas 
de todo o Continente Sul-Americano, pelos jeitos memo
rdveis de uma raça de gigantes que, partirido do vilarejo 
erguido por um grupo de J·esuitas e guerreiros nas escarpas 
do Tamanduateí, devassou quase todo um continente e, pelo 
s6 esf ôrço de um pugilo de heróis, tanto ajudou sua con
quista para a civilização e a cristandade. 

As teses de excepcional valor que aqui serão debatidas, 
versando assuntos de real interêsse para a Etnologia, a Ar
queologia, a Historiografia, a Linguística e a Antropologia
Física do Novo Mundo, facilitarão, por certo, novos avanços 
dos estudos americanistas. E os contactos que aqui se esta
belecerão entre estudiosos provenientes de trinta países cons
tituirão, inegàvelmente, uma contribuição de inestimdvel valia 
para a amizade e mútua compreensão de dois mundos des
tinados a palmilhar lado a lado o caminho da civilização. 

Ao declarar, como Governador do Estado, instalado o 
XXXI Congresso Internacional de Americanistas, cabe-me, 
traduzindo os sentimentos da população paulista, agradecer 
a presença dos ilustres cientistas estrangeiros que não me
diram sacrifícios para participar desta reunião. A todos 
São Paulo deseja agraddvel permanência em seu convívio. 
E aos americanistas nacionais felicita, na pessoa do pro
fessor Herbert Baldus, presidente da Comissão Organiza
dora dêste Congresso, pelos felizes esforços que desenvol
veram para assegurar o êxito desta conferência, uma das 
mais brilhantes de quantas se vêm realizando em comerrw-
ração da grande data que festejamos em 1954. · 
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O professor Jorge Dias, falando em nome dos dele
gados de língua portuguêsa, disse então : 

Sr. Governador, Sr. Presidente de Honra, Minhas Se
nhoras e Meus Senhores : 

Mal ficava se neste congresso, reunido em São Paulo, 
se não ouvisse a voz de um português. Foram homens da 
minha terra e falando a minha língua os primeiros europeus 
que penetraram êste gigantesco e maravilhoso país, que um 
dia albergard uns 400.GOO.OOO de habitantes. Curiosa ironia 
do destino: um país, como Portugal, que então pouco mais 
que teria que um milhão de homens; serve de origerri a uma 
das maiores nações da terra : o Brasil 

Contudo, antes de nós, muito antes de nós, através do 
estreito de Bering, outros homens chegaram a esta terra, 
levados por um impulso diferente, mas na sua essência 
semelhante. Foram êles os primeiros a penetrar a densa 
floresta com os seus meios primitivos e travar com ela êste 
eterno didlogo que o liomem tem de travar com o ambiente 
natural para poder subsistir. 

Por sua vez os portuguêses oriundos de regiões mais 
temperadas, ao penetrarem a braveza imensa das florestas 
tropicais, foram buscar em seu auxílio homens de outro 
continente, a África, mais bem adaptados às condições de 
clima e, uns ao lado dos outros, índios, portuguêses e negros 
africanos foram desbravando e cultivando esta maravilhosa 
terra, onde hoje nos encontramos. 

Ao fim de três séculos de esforços e lutas, por vêzes 
sobrehumanas, o gigante já não precisava de tutela. Embora 
jovem, já se sentia senhor do seu destino e desejoso de pro
curar um caminho que não f ôsse o mesmo daquele que lhe 
tinha dado origem. 

Liberto da tutela portitguêsa, abriu então ampla e 
francamente as portas a todos aquêles que quisessem vir 
explorar-lhe as riquesas e aumentar a sua prosperidade. 
Vieram então alemães, italianos, russos, sírios, espanhóis, 
japonêses ,; homens de tôdas as nações da terra, empur-

• 
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rados pela pressão demográjica, ou arrastados pela sede 
de aventura ou jazer jortuna. 

Todos êstes esforços aliados contribuíram para que a 
jovem nação crescesse e se desenvolvesse vertiginosamente. 

O Brasil é hoje uma espéci,e de laboratório humano, 
onde se está a jazer a síntese da humanidade. Aqui en
contram-se tôdas as raças e comhinaçiJes, é um mundo vivo 
e colorido como nenhum outro, e contudo é assombrosa a 
sua unidade. 

São vários os elementos que contribuem para esta unidade 
político-cultural, o primeiro é a língua, o segundo é a cor
dialidade. Como em nenhuma parte do mundo, a gente se 
sente aqui tão em casa, tão integralmente aceite, tão cor
dialmente recebido ! É êsf,e o milagre brasileiro ! O Brasil 
assimila todos aquêles que a êle veem, porque a todos abre 
os seus braços fraternais e humanos sem dar lugar a ressen
timentos ou sentimentos de jrustação. 

Esta assombrosa cidade de São Paulo que nos recebe 
e cujo cresci,mento dá vertigens, é um dos mais belos exem
plos da j ônça criadora dêste povo que tanto admiro e saúdo 
em nome de todos os meus colegas portuguêses. 

O professor Fernando Ortiz, falando em nome dos 
delegados de língua espanhola, disse : 

Sr. Presidente, Srs. Congresistas : 

Tengo el honor de hablar ahora, por indicación de 
nuestro insigne presidente, a nombre de los congresistas de 
idioma espanol, y creo interpretar la opinión de todos ellos 
expresando ante todo nuestro profundo agradeci,miento a los 
gobiernos de la República del Brasil, del Estado de San 
Pablo y de la Muriici,palidad de San Pablo, gran nación 
y gran ciudad, de las cuales se admiran tanto como su 
grandeza, el intenso dinamismo de su progreso y la nobleza 
de su espíritu. Y asimismo digamos nuestra gratitud a la 
Comisión Organizadora de este trigésimo primer Congreso 

1 
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Internacional de los Americanistas y a su presidente, el 
ilustre hombre de ciencia Prof. Herbert Baldus, que con 
tanto éxito han trabajado por la continuidad de la tradi
ción de humanismo que inspira estos congresos. 

La ciencia americanista comenzó a estudiar este mundo 
que se llamó N uevo apenas fué descubierto por los intré
pidos y hoy famosos occidentales de Europa, siglos después 
que ya lo habían descubierto y poblado los no menos atre
vidos y hoy anónimos exploradores asiáticos. Puede de
cirse que el americanismo científico comienza con el genial 
espanol Bartolorrié de las Casas, quien venido a las Nuevas 
I ndias el ano 1502 dedicó cincuenta anos de su vida al 
descubrimiento e interpretaci6n de la naturaleza y las cul
turas de las gentes novomundanas y, con su obra Apologé
tica Histórica de las Indias, nos dejó el primer tratado de 
etnografía comparada referente a América. 

Pasan siglos y en 1875 se inician los Congresos Inter
nacionales Americanistas ; pero estos eran entonces em
presas científicas exclusivamente de europeos. América to
davía era sólo un objeto de estudio. V einte anos más pasaron 
antes de que en un país americano se celebrase el primero 
de esa ya larga serie de C ongresos I nternacionales de los 
Americanistas. Fué en una capital hispanoamericana, en 
México, y desde entonces . América figura a la vez en estas 
reuniones como objeto pasivo de sus estudios pero también 
como activa cooperadora de ellos. 

Con el presente de San Pablo, se cuentan unos doce 
C ongresos de Americanistas, verificados en naciones latino-

• -americanas. 

e on ellos la ciencia de habla hispánica demuestra 
con cuánto entusiasmo coopera en estos congresos que tan 
directamente le atafíen, convencida de que el porvenir de 
América, como el de las demás naciones del globo, no puede 
ser asegurado con acierto sino bajo la inspiración de la 
Ciencia y unidos todos por una integral solidaridad humanista 
que nos pueda con paz y felicidad llevar a otro y definitivo 
Nuevo Mundo. jQue así sea! 



• 

• 
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O dr. H. J. Braunholtz, falando em nome dos dele
gados de língua inglêsa, disse : 

Mr. President, Your Excelkncies, Members oj the 
X X XI st I nternational C ongress of A mericanists, I.Jadies 
and Gentlemen. 

I t is my pritrilege and honour to adress you on behalf 
oj all the English-speaking members of the Congress. 

ln their name, and in the name of all the lnstitutions 
which we together represent in A merica and Great Britain 
l wish to express our sincere appreciation and heartfelt 
gratitude for the extremely generous hospitality accorded to 
us by Brazil, and in particular by the State oj São Paulo 
and the Comissão do IV Centendrio da Cidade de São Paulo. 
I t is to your most generous assistance that a number oj us 
are indebted for the possibility of travelling to São Paulo 
on this occasion, and of being entertained by you so kindly 
in this spkndid city. 

Furthermore I wish to express our warmest thanks to 
the Chairman, Professor Baldus, and to the members oj 
the Organizing Committee oj this Congress, as well as to 
all the voluntary helpers, for preparing such an admirable 
and interesting progra._mme oj scientijic discussions and 
entertainments for the members of the Congress. 

Speaking myself as the representative of the British 
M useum, and oj the Royal A nthropological I nstitute of 
Great Britain, I bring you a cordial message of goodwill 
jrom both those I nstitutions. M y colleague, Dr. Bushnell, 
is also the bearer oj a similar message jrom the U niversity 
oj Cambridge, which acted as the host oj the XXXth Con
gress two years ago, and jrom the Luso-Brazilian Council 
of Great Britain. The British M useum has just celebrated 
the 200th anniversary oj its joundation in 1753, and it 
may interest this C ongress to know that the Ethnography 
oj North and South America jormed an important element 
in the original collection oj our jounder, Sir Hans Sloane. 
E ver since that time the M useum 's interest in the A n-
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tiquities and Ethnography oj A merica has been maintained 
and extended. 

The first time this Congress met in Brazil wa,s in 1922 
at Rio de Janeiro for its XXth Session. This time it seems 
especially appropriate that we should meet in this City oj 
São Paulo, on the occasion of the IVth Centenary of its 
joundation. The phenomenally rapid growth of São Paulo 
in the 20th e entury into one of the leading cities of the world 
is a matter for wonder and admiration. N ot only in its 
material aspects, - its buildings and its industries, -· but 
equally in the simultaneous development of its cultural and 
scientific institutions, São Paulo has shown a remarkably 
vigorous, enterprising, and progressive spirit. ln its Uni
versity, in the School of Sociology and Politics, and in 
the Museu Paulista, the importance of A nthropology is 
jully recognized. 

W e believe that the C ongress of A mericanists has a 
valuable contribution to make, not merely in the sphere oj 
academic studies, but also, and perhaps more importantly, 
to the happiness and welfare of mankind. Ethnological and 
sociological research are essential for the solution oj some 
of the vital problems of race and culture which are agitating 
the world today. 

Brazil, which contains within its vast territories so 
many different kinds of peoples and cultures, can play, 
as indeed it has already played, a most valuable part in 
jinding some of the solutions for which the world is search
ing. By the encouragement of ethnological research and 
by the application oj its results to the practical problems 
of life, Brazil is rendering a very considerable service to 
the whole oj humanity. 

It is with these and similar reflections in mind, Mr. 
President, that I offer my best wishes for the success oj 
this C ongress. I am confident that this will prove to be a 
memorable week for us all, both for its stimulating efject 
on our Americanist studies, and for the pleasure of making 
or renewing personal contacts with jriends and colleagues 
jrom many countries. 

' 
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O padre W ilhelm Koppers, falando em nome dos 
delegados de língua alemã, disse : 

Exmo. Senhor Governador! Sehr verehrter Herr Prãsi
dent ! H ochansehnliche F estversammlung ! 

Wenn ich im N amen der deutschsprachigen Teilnehmer 
des 31.Internationalen Kongresses jür Amerikanistik bei 
dieser Erojfnungsjeier das W ort ergreijen darj, ger_eicht 
mir das zur grossten Freude und Genugtuung. Zu einem 
internationalen Kongress gehoren die grossen K ulturspra
chen der Erde, in unserem F alle die Sprachen jener V olker 
namentlich, deren Trager und Vertreter im Verlauf e d~r 
verjlossenen J ahrhunderte in der Erjorschung des prako
lumbischen A merika sich ausgezeichnet und verdient ge
macht haben. Zu diesen zahlen ohne Zweij el auch die V ol/,er 
deutscher Zunge (Deutsche, Osterreicher und deutschsprachige 
Schweizer). 

A nderseits liegt es in der N atur der Sache, dass ich 
vor allem doch im N amen meines H eimatlandes Osterreich 
den Kongress zu begrüssen habe. ln diesem Sinne darj ich 
die W orte zitieren, mit denen die osterreichische Regierung, 
bzw. ihr Bundesminister jür Unterricht,- Herr Dr. Ernst 
Kolb, mich zu delegieren und dem Kongress die allerbesten 
Wünsche zu übermitteln die Freundlichkeit hatte. Diese 
an den H errn Priisidenten Prof. Dr. H. Baldus gerichteten 
W orte lauten : 

''Der A kademische Senat der U niversitat ·w ien, die 
Osterreichische A kademie der W issenschajten und das Pra
sidium der A nthropologischen Gesellschaft in W ien haben 
beschlossen, zum A merikanistenkongress 1954 in São Paulo 
Herrn Univ.-Prof. Dr. W. Koppers, Ordinarius für Vol
kerkunde und Vorstand des Institutes für V olkerlcunde in 
W ien, zu entsenden. 

''Gerne benütze ich die Gelegenheit, um Ihrem Kongress 
einen gliinzenden und erfolgreichen Verlauf zu wünschen 
und Ihnen herzlich dafür zu danlcen, dass Sie sowohl H errn 
Prof. Dr. Koppers wie auch Herrn Prof. Dr. Josef Haekel 
die M oglichkeit geben, daran teilzunehmen." 



• 
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Diesen W orten und W ünschen des osterreichischen 
Bundesministers f ür U nterricht habe ich nur noch unsere 
(Prof. Haekels und meine, wie auch die des ganzen Instituts 
für V olker kunde der U niversitat W ien), also unsere per
sonlichen W ünsche für ein volles Gelingen des Kongresses 
hinzuzufügen. Er steht, wi,e mir scheint, unter besonders 
günstigen A uspizien. Brasilien ist nicht nur ein grosses, 
sondern auch ein relativ junges Land, daher ein Land mit 
schier unbegrenzten Jltloglichkeiten. Die 400 Jahrfeier der 
extensiv wi,e intensiv so machtig aufstrebenden Stadt São 
Paulo bildet den imposanten Hintergrund, die unermüdliche 
und umsichtige V orarbeit des H errn Prasidenten Prof. Dr. 
H. Baldus die V oraussetzung und Gewahr für das Gelingen 
der Tagung, die in ihrer Art ein Markstein in der Geschichte 
unserer Amerikanisten-Kongresse zu werden verspricht. Es 
sei mir gestattet, die entbotenen W ünsche zu beschliessen 
mit dem alten, gut osterreichischen und gut deutschen W ort : 
Das walte Gott ! 

O professor Paul Rivet, falando em nome dos dele
gados de língua francêsa, disse : 

Mon grand ami Herbert Baldus a trouvé des accents 
particulierement émouvants pour me saluer et parler de 
t' (2'U.We que j' ui uccom'Plie o,u, cours de ma uie et qui nie 

vaut l,e grand honneur que vous me concédez aujourd'hui. 
S' il a trouvé des mots aussi nobles pour exprimer sa 

pensée et son amitié, c'est qu'il est un homme qui n'a jamais 
fléchi, qui ne s' est jamais incliné devant la force et la violence 
et qui, au prix de grandes souffrances, a tenu à rester toute 
la vie un homme libre et f ier. 

Vous avez voulu récompenser la fidélité. Depuis 53 
ans, époque ouje débarquais pour la premiere fois en Amérique 
Latine, toutes mes études, toutes mes recherches se sont 
exclusivement portées vers le Nouveau Continent. Anthro
pologie, Archéologie, Ethnographie, Linguistique, j' ai tenté 
d' élucider dans leur ensemble et dans leurs détails les carac
teres de l' I ndien et j' ai conçu pour lui et sa civilisation 
un grand amour, rejoignant ainsi mes grands amis Th. Koch-. 
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Grünberg et Erland Nordenskiold. Quand par hasard j' ai paru 
m'éloigner de l'Amérique et aborder l'étude de l'homme des 
autres continents, je restais jidele au N ouveau Monde, puis
que je cherchais dans l'Ancien Continent les lointaines ascen
dances de l' homme et des ci,vilisations indiennes. 

V oici qu' on ouvre dans cette belle ville de São Paulo 
le 31 e. C ongres I nternational des A méricanistes dont le 
comité d' organisation, présidé par Herbert Baldus et animé 
par notre grand ami Paulo Duarte, nous a accueillis superbe
ment dans le cadre des cérémonies culturelles de haute 
valeur qui ont marqué le 4e Centenaire de São Paulo. 

Le ter Congres des Américanistes s'est tenu à Nancy, 
mon pays natal, en 187 5, un ari avant ma naissance, sur 
l'initiative de membres éminents de la Société américaine 
de France. 

Gr(J,ce à notre éminent collegue Juan Comas qui a 
déjà rendu tant de services à l'américanisme, et d'une jaçon 
si, désintbessée, nous avons une synthese des travaux des 30 
congres qui, malgré deux guerres mondiales, ont poursuivi 
leur muvre magnijique de rapprochement culturel entre 
l'Ancien "et le Nouveau Monde. 

Quel pélerinage instructij nous pouvons jaire grtice à 
Juan Comas! Nous trouvons au début l'enthousiasme émou
vant et un peu naif des chercheurs qui ajjrontent avec une 
belle conjiance les problemes les plus ardus de l' américanisme, 
ceux qui auraient du attendre que cette science ait atteint sa 
maturité pour ~tre abordés ; et qui nécessitaient une longue 
préparation d'analyse, une connaissance approjondie des 
hommes et des choses pour recevoir une solution : 

Le boudhisme en A mérique ; 

L'évangélisation du Nouveau Continent avant l,a dé
couverte par e olomb ; 

Son peuplement par l' Atlantide ; 

La parenté de ses Zangues avec les Zangues de l'Ancien 
Monde, en particulier les Zangues aryennes dont l' auteur 
Vicente Fidel López jaillit ravir à l'égyptologie un de ses 
plus éminents représentants, M aspero. 
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J e pourrais allonger cette liste d' anticipations hardies 
mais prématurées; comme on en trouve à l'origine de toutes 
les sciences. 

Pendant plus de vingt-cinq ans l' américanisme piétina 
ainsi, jaute d'aborder les problemes jondamentaux à la base, 
et de vouloir présenter des syntheses plutôt que des analyses 
scrupuleuses. 

P eu à peu cependarit une vraie doctrine de recherche 
j éconde s' élabora ; et notre belle science conquit ses lettres 
de noblesse grâce à des travaux d' apparence moins brillante 
mais singulierement utiles et ej j icaces. 

Et maintenant nous pouvons avec satisjaction jaire le 
point des résultats acquis. L' homme américain n' est pas 
un autochthone. C' est un émigrant de l' A ncien Monde venu 
en A mérique à une époque ou ce continent avait déjà ses 
contours actuels, e' est-à-dire par des voies sensiblement les 
mêmes que celles d'auJ·ourd'hui. Cette migration est rela
tivement récente et ne remonte sans doute pas à plus de 
20.000 ans. L'admirable déc<YUverte réalisée par Libby et 
ses compagnons de travail a apporté à ces conclusions les 
précisions miraculeuses de la méthode du Carbone 14. 

N ous savons maintenant que le mastodonte, considéré 
comrne animal tertiaire en Europe, que le mammouth qui 
y marque l'époque quarternaire, ont vécu en Amérique jusqu'à 
une date récente. 

Contrairement à tout ce que l'on a cru jusqu'ici, la 
j açade orientale d' A mérique a été une j açade aveugle et 
l' Atlantique jusqu' à Christophe Colomb a été une barriere 
infranchissable entre l' A ncien et le N ouveau Monde, si 
l' on en excepte l' épopée sans lendemain des Vikings vers le 
Groenland et les terres les plus septentrionales de l' Est amé-. . 
ricain. 

Par contre, le Pacifique apparaít de plus en plus, non 
pas comme un obstacle mais comme une route ouverte entre 
l'Ancien et le Nouveau Monde. Celui-ci a reçu certes une 
partie desa popitlation par le N ord-Ouest (détroit de Behring, 
í les Aléoutiennes): Sino-Tibétains et Ouralo-Altaiques- mais 
aussi une joule d' émigrants mélanésiens, par une migration 
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continue à travers le Pacifique. Enjin, l' extrême sud de 
l' A mérique a reçu par la voie de l' A ntarctique un contingent 
australien. 

Postérieurement des relations de caractere commercial 
se sont développées par voie maritime le long des côtes du 
Pacifique entre le Pérou et le Méxique et entre la côte ouest 
de l'Amérique et l'Océanie. Actuellement l'existence de ces 
relations est attestée dans les deux sens. 

A insi donc, et non seulement du seul point de vue améri
caniste, l'importance des migrations par voie d'eau grandit 
de jour en jour, tandis que les migrations par voie terrestre 
perdent une partie de l'importance que nos prédécesseurs 
avaient tendance à leur donner. 

L'Amérique précolombienne a été, comme l'Amérique 
post-colombienne, un pôle d' attraction pour des peuples 
dijjérents qui en se mélangeant ont créé une communauté 
humaine extrêmement riche et complexe et une civilisation 
ayant ses caracteres propres et originaux. 

Est-ce à dire que tout ce complexe anthropologique et 
culturel soit aujourd'hui expliqué? Ce serait une grave 
erreur de l' ajjirmer. Des civilisations entieres restent inex
pliquées dans leur origine et certains travaux récents nous 
j ont craindre que, dans ~ leur hâte à résoudre ces énigmes, 
des chercheurs ne sortent des regles strictes que la méthode 
scientijique impose à l' étude. 

L' A mérique reste dans son ensemble une énigme linguis
tique, avec les 120 groupes indépendants qite nous sommes 
obligés d' y reconnaitre ! 

Que de travaux d'analyse, de comparaisons, sont néces
saires encare pour réduire ce chijjre ejj arant, comme les 
linguistes y sont parvenus en Europe, en Asie, en Océanie 
et en Ajrique ! 

Voilà une des tâches de l'avenir. 

Tout nous permet de croire qu'elle sera accomplie. 
Partout l' américanisme prend place dans l' enseignement et 
dans les centres de recherche. Partout des chercheurs, jormés 

• 
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aux strictes disciplines de la science ethnologique s' atta
quent aux problemes encore non résolus ou mal résolus. 

Ayons conjiance ! 

O dr. Jacques Havet, falando em nome da U.N.E.S.C.O., 
disse : 

C' est pour moi, un tres grand honneur et un tres grand 
plaisir que d'apporter au XXX/e Congres des América
nistes le salut et les vreux de l' Unesco et de sori Directeur 
Général. Cet honneur est, je le crains, hors de proportion 
avec mes mérites personnels. Quant au plaisir que j'éprouve, 
il ne peut pas ~tre sans mélange, car je le dois à l' absence 
de mon collegue et ami l'Américaniste Aljred Métraux, qui 
n'a pas pu se j<rindre à vous. Qu'il me s<rit permis d'ajouter 
quelques mots tres brejs à toutes les paroles autorisées qui 
ont souligné la portée de vos travaux et leur signijication 
humaine. 

Par leur ancienneté, leur périodicité, leur valeur scienti
jique, la haute qualité de leur rccrutement, les congres inter
nationaux des A méricanistes donnent à tout le monde scienti
jique un bel exemple de cette coopération intellectuelle sur 
le plan international, que l'Unesco a pour mission d'encou
rager et de javoriser. Comme l'a justement souligné le Dr. 
Rivet, ces congres ont jalonné les progres d' une discipline 
dont l'importance est grande pour la connaissance de l' H omme, 
et pour le rapprochement entre cultures dijjérentes. C' est 
sur la signijication que vos études revêtent pour l' U nesco 
que J·e voudrais ajouter encore quelques mots. V otre science, 
ou plutôt l' ensemble des disciplines scientijiques qui con
courent à la connaissance toujours plus approjondie de 
l' homme américain, manij estent tout d' abord cet esprit de 
synthese, de collaboration entre spécialités dijjérentes, qui 
est capable de contrebalancer les exces possibles de la spécia
lisation. Car la spécialisation est souhaitable et nécessaire, 
mais elle ne saurait nous jaire oublier l'unité de l'objet de 
la recherche : l'homme. Vos recherches, mettent aussi en 
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jeu la collaboration scientijique des savants de tous les pays, 
et ne peuvent progresser valablement sans cette collaboration. 
Les progres qu' elles ont accomplis, et qui sont loin d' être 
terminés, ont éclairé un canton singulierement important de 
la connaissance de l' humanité. J e dirai plus : elles ont 
J'oué un r ôle capital dans la conscience que l' homme améri
cain d'aujourd'hui a prise desa propre nature, de son propre 
esprit et de sa vocation culturelle dans notre monde, en face 
des autres cultures. Car, dans des nombreux pays, le 
passé ancestral de la culture a été assumé pleinement, et 
il est devenu pour nos contemporains un légitime sujet de 
jierté. Les Rencontres intellectuelles qui viennent de se 
dérouler la semaine derniere sous l' égide de la Sociedade 
Paulista de Escritores et de l' Unesco, et qui ont été consa
crées aux relations culturelles de l' ancien et du nouveau 
continent, ont abondamment mis en évidence quel était 
l' apport de vos disciplines aux échanges et au rapproche
ment entre les peuples. 

L'intérêt de l' Unesco pour vos recherches n'a dane pas 
à être justijié : ses raisons sont éclatantes. Qu'il me sujjise 
de décrire quelques-unes des initiatives par lesquelles il 
s'est mani]esté. L'Unesco ne se contente pas de soutenir les 
bibliographies qui paraissent périodiquement dans votre 
domaine de recherche. Elle a voulu aussi tirer quelques-uns 
des enseignements de ces recherches, en contribuant à leur 
application à des situations concretes. C' est ainsi qu' elle a 
consacré des enquêtes aux problemes de l' acculturation parmi 
les populations américaines, et aux problemes des rapports 
raciaux sur votre continent. Trois enquêtes ont porté l' année 
derniere sur les problemes de l' acculturation : au M exique, 
l'une a été menée sous les auspices de l'Instituto Indigenista 
Nacional, dirigé parle Projesseur Aljonso Caso; la seconde 
a eu pour thédtre le Brésil, et elle a été conjiée au Prof esseur 
Darcy Ribeiro; enjin la troisieme, conjiée à M. Michel 
Leiris, a porté sur les A ntilles jrançaises. 

Quant au probleme des races, pour aborder les questions 
concretes qu'il comporte, l' Unesco a choisi ce beau pays, 
ce pays de respect de l' homme, d' absence totale de ségré
gation et de discrimination, qu' est le pays qui naus reçoit 
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avec tant de générosité: j'ai nommé le Brésil. Car ce qui 
a été réalisé comme tout naturellement au Brésil mérite 
d'être donné en exemple au monde. Le Dr. Charles ·w agley, 
de l'Université de Columbia, et ses collaborateurs, parmi 
lesquels j e citerai MM. Roger Bastide, Florestan Fernandes, 
Costa Pinto, Thales de Azevedo et René Ribeiro, pourront 
certainement vous éclairer sur les résultats de cette impor
tante étude, menée avec l' appui de la revue Anhembi, dont 
je salue le Directeur, M . Paulo Duarte. 

J e ne veux pas retenir plus longtemps votre attention. 
Au nom du Directeur général de l'Unesco, j'exprime les 
remercíments et les j élicitations chaleureuses de l' [l nesco 
aux autorités des États-U nis du Brésil, aux autorités de 
l' État et de la ville de São Paulo, à la Commission du Qua
trieme Centenaire, enjin à la Commission organisatrice de 
ce magnif ique congres et à son Président, le Projesseur 
Baldus, pour l'auvre admirable qu'ils ont menée à bien 
dans l'intérêt de la connaissance de l'homme et de la cofla
boration entre tous les hommes. 

Após breve intervalo, o professor Herbert Baldus pro
cedeu à eleição dos dirigentes do Congresso, propondo, 
na sua qualidade de presidente da Comissão Organiza
dora, os seguintes membros, que foram unânimemente 
eleitos : 

Presidente de Honra : Cândido Mariano da Silva Rondon. 

Vice-Presidentes de Honra: Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Jorge Dias, William N. Fenton, D. G. A. Findlay, 
Adolfo Berro García, Rafael Girard, Thor Heyerdahl, 
Rafael Karsten, R. A. J . van Lier, J . Eric S. Thomp
son, lchiro Yawata. 

* * * 
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CoMrssÃo ExECUTIV A 

Presülente : Paul Rivet. 

Vice-Presidentes : Kaj Birket-Srnith, H. J. Braunholtz, 
José Loureiro Fernandes, Wilhelm Koppers, Fer
nando Ortiz, Heloisa Alberto Torres. 

Secretário Geral: Herbert Baldus. 

Tesoureiro : Antônio Rubbo Müller. 

Secretários: Hans Dietschy, Gutorm Gjessing, Hermann 
Trimborn, Charles W agley. 

* * * 

COMISSÃO DE MOÇÕES 

Presidente : Paulo Duarte. 

Membros : Manuel Ballesteros-Gaibrois, Roger Bastide, 
Etta Becker-Donner, Ramón C. Bejarano, G. H. S. 
Bushnell, Franz Caspar, Juan Comas, Jorge Dias, 
José J oaquín Figueira, A. A. Gerbrands, P. Bosch 
Gim pera, Rafael Girard, Melville J. Herskovits, Thor 
Heyerdahl, José Imbelloni, Karl Gustav Izikowitz, 
Rafael Karsten, Gerdt Kutscher, Cesare Mariani, 
Ernst Mengin, Grete Mostny, Luis E. Valcárcel, 
Ichiro Yawata. 

' 





SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

No dia 28 de agôsto de 1954, às 14 horas, no audi
tório da Biblioteca Municipal de São Paulo, teve início 
a sessão solene de encerramento do XXXI Congresso 
Internacional de Americanistas, presidida pelo professor 
Paul Rivet, ter1do ao seu lado o professor Herbert Baldus. 
~ste, na qualidade de secretário geral da Comissão Exe
cutiva, comunicou à assembléia que a Dinamarca e a 
Espanha convidaram o Congresso a realizar sua XXXII 
sessão em Copenhag11e e Madrid respectivamen te, tendo a 
Comissão Executiva decidido unânimemente propôr à 
assembléia aceitar o convite dinamarquês para agôsto de 
1956. A assembléia aprovou por aclamação esta escôlha~ 

A seguir, foram lidas pelo secretário-geral e apro
vadas pela assembléia as seguintes moções: 

I . 

Oficie-se ao Exmo. Sr. Presidente da República dos 
Estados Unidos do Brasil: 

O XXXI CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
AMERICANISTAS realizado na cidade de São Paulo, 
fiel às tradições que o têm levado em outras ocasiões a 
congratular-se com o Govêrno Brasileiro por sua política 
indigenista, sente-se no dever de submeter à alta consi
deração de Vossa Excelência a seguinte moção : 

1. O exame da situação das tribos indígenas brasi
leiras com respeito à posse das terras que habitam e que 
são indispensáveis à sua sobrevivência, deu lugar a mais 
uma nova apreensão quanto ao destino de várias delas. 
~ste é o caso dos índios Tapirapé, dos Xavante, dos 
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Karajá, dos Kaiapó, dos Kaiabi e dos xinguanos que, 
entre vários outros, estão sendo espoliados de seus terri
tórios, através da prática de conceder porções ou a tota
lidade dêles a particulares como se se tratasse de terras 
devolutas e em frontal desrespeito ao sábio princípio consti
tucional qt1e reconhece aos índios a propriedade das terras 
que ocupam. 

2. As medidas legais propostas pelo Serviço de Pro
teção aos lndios para fazer face a estas ameaças e que 
se encontram em estudo no Parlamento Nacional, mere
ceram por outro lado, a mais franca aprovação, em parti
cular: 

A - O projeto de regulamentação do artigo n.º 216 
da Constituição Federal que, uma vez aprovado, virá 
assegurar aos índios mais completa proteção possessória 
do seu patrimônio territorial. 

B - O projeto de criação do Parque Indígena do 
Xingu que virá garantir àqueles índios a posse das terras 
que ocupam desde tempos ime1noriais dentro de uma 
forma que lhes permitirá manter o sistema tradicional 
de relações intertribais cuja ruptura representaria sua 
condenação ao extermínio. 

C - As solicitações dos recursos financeiros indis
pensáveis para a demarcação e legalização das terras 
indígenas. 

Ao ensêjo desejamos manifestar nossa segurança de 
que o espírito humanitário que orienta a política indige
nista do povo brasileiro se reafirmará mais uma vez pela 
aprovação destas medidas do mais alto alcance para a 
sobrevivência de tantas tribos indígenas. 

(a) Herbert Baldus, Paulo Duarte 

II 

Teniendo conocimiento de que el gobierno de Guate
mala ha suspendido transitoriamente las actividades del 
Instituto Nacional Indigenista, a fin de proceder a su . . , 
reorgan1zac1on, 

( 
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Considerando que dicha Institución científica, creada 
en 1946 en cumplimiento con el artículo X de la Con
vención Internacional de 1940 suscrita y ratificada por 
Guatemala, ha venido desarrollando una gran labor cientí
fica para el mejor conocimiento de los grupos aborígenes 
de Guatemala y su rápida incorporación a la vida nacional, 

El XXXI Congreso Internacional de Americanistas 
hace votos que la proyectada reorganización del Instituto 
Nacional Indigenista tenga como resultado la posibilidad 
técnica y económica de poder ampliar y mejorar sus 
objetivos de trabajo dentro de los marcos nacional e 
internacional que le corresponden. 

Se transcribe esta resolución a todos los gobiernos 
• americanos. 

(a) Martin Gusinde, Henri Leh'mann, Luis E. 
Valcárcel, Herbert Ba/,dus, Melville Hersko
vits, Dr. Rivet, J. Eric S. Thompson, P. 
Bosch Gimpera, Charl,es Wagley, K. G. 
lzikowitz, A. A. Gerbrands, Paulo Duarte. 

III 

O XXXI Congresso Internacional de Americanistas 
recomenda a adoção, _ para as pesquisas de antropologia 
morfológica nos países americanos, de fichas standard, 
tanto antropométricas, como craniométricas e osteomé
tricas, baseadas nas normas estabelecidas pelo Comité 
de Standardisation de la Technique Anthropologique em 
combinação com as fichas em uso nos principais centros 
de pesquisa antropológica, e que o dito ante-projeto de 
fichas deva ser apresentado à consideração e resolução 
do Comité de Standardisation de la Technique Anthro- · 
pologique no V Congresso Internacional de Ciências Antro
pológicas e Etnológicas, Filadelfia 1956. 

(a) Juan Comas, Egon Schaden, Paulo Duarte, 
A. R. Mül/,er, Maria Julia Pourchet, Her
bert Baldus, José Loureiro Fernandes, Mar
tin Gusinde. 
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IV 

O XXXI Congresso Internacional de Americanistas, 
reconhecendo a importância para a Pré-História e a 
Arqueologia americana das jazidas conhecidas por sam
baquis, dedicou uma das suas sessões exclusivamente ao 
estudo dêsse problema. 

Na referida sessão foram apresentados vários estudos 
de campo realizados de acôrdo com métodos estrati
gráficos convenientes e, depois disso, mais evidente se 
tornou ainda o extraordinário significado de tais jazidas, 
para o estudo das populações e culturas litorâneas primi
tivas que se sucederam desde épocas ainda não fixadas, 
mas seguramente muito antigas, até o momento da desco
berta e do início do povoamento da América pelo elemento 
europeu. 

Todos os pesquisadores interessados no estudo da 
questão foram unânimes em reconhecer que essas jazidas, 
apesar do inestimável e indiscutível valor arqueológico, 
pré-histórico, paleontológico e etnológico, continuam a ser 
arrazadas para fins exclusivamente económicos, com o 
aproveitamento do seu substrato conchífero como matéria
-prima para o fabrico de cal, adubo ou alimento de aves 
ou para pavimentação de estradas, com prejuízo total 
do seu conteúdo científico e do seu significado cultural. 

Informado de que em alguns Estados do Brasil, 
como S. Paulo e Paraná, já existe legislação específica, 
destinada à proteção dessas jazidas, o XXXI Congresso 
Internacional de Americanistas faz um veemente apêlo 
para que o Brasil, bem como todos os países nos quais 
se encontrem jazidas dêste mesmo tipo ou de interêsse 
pré-histórico, arqueológico, paleontológico e etnográfico, 
sujeitas ainda ao perigo da destruição, adote, com urgên
cia, uma legislação de âmbito nacional adequada, que 
não somente resguarde, de maneira eficiente e definitiva, 
os sambaquis americanos conhecidos também pelo nome 
de shell-mounds, conchales, casqueiros, ostreiras, ser
na.m bis, grutas, lapas e cemitérios indígenas, com o mesmo 
interêsse científico, contra tôda e qualquer forma de 
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destruição ou desfigurament9 não somente por parte de 
exploradores que destroem tais jazidas para fins comer
ciais apenas mas, também contra os simples coleciona
dores de peças ou simples amadores sem o necessário 
preparo para essas investigações. 

O XXXI Congresso Internacional de Americanistas, 
em face do indiscutível valor científico dessas jazidas, que 
poderão revelar pormenores decisivos sôbre as origens do 
Homem Americano, insiste na necessidade de uma legis
lação especial que assegure a sua proteção real e cons
tante e de uma legislação geral que estabeleça as exi
gências mínimas para a concessão de licenças que per
mitam escavações arqueológicas e pré-históricas, exigências 
que representem uma barreira eficaz contra tôda forma 
de comercialismo e amadorismo leigo. 

(a) Paulo Duarte, Egon Schaden, José Loureiro 
Fernandes, Roger Bastide, P. Rivet, A. R. 
Müller, Herbert Baldus. 

V 

Os americanistas participantes das secções de Arqueo
logia Pré-histórica do XXXI Congresso Internacional de 
Americanistas reconhecem a necessidade de desenvolver 
adequadamente no Brasil e nos países americanos inte
ressados o estudo das jazidas pré-históricas que vêm 
sendo gradativamente destruídas, e, considerando que êste 
estudo exige preparo adequado de pesquisadores treinados 
nas modernas técnicas de escavação arqueológica, enca
recem aos poderes competentes a importância da criação 
da cadeira de Arqueologia Pré-Histórica junto às Facul
dades de Filosofia das Universidades brasileiras. · 

(a) Paulo Duarte, Luiz de Castro Faria, A. R. 
Müller, Herbert Baldus, José Loureiro Fer
nandes, F. Altenj elder Silva, Oldemar Bl,asi, 
Dr. Adam Orssich de Slavetich, Roger Bas
tide, Dr. Rivet. 
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VI 

El XXXI Congreso Internacional de Americanistas 
recomienda a las Universidades de los países en que se 
habla aún el guaraní y que podrian por conseguiente, 
con relativa facilidad, formar investigadores especiali
zados, que la recopilación metódica de los textos míticos 
tupi-guaraníes, en los distintos dialectos en que son conser
vados por los restos de parcialidades sobrevivientes, sería 
de valor científico, e que es urgente la realización de dicha 
tarea, para evitar pérdidas irreparables. 

(a) R. Bejarano, Herbert Baldus, Egon Schaden 

VII 

El XXXI Congreso Internacional de Americanistas, 
ante la no celebración del II Congreso i\mericano de la 
lengua tupi-guaraní, que debía haber tenido efecto en 
San Pablo, recomienda a los paises y entidades científicas 
interesadas en estas investigaciones, estudien el modo de 
poder realizar en alguna de las localidades de los terri
torios donde aún se hablan estas lenguas, el citado II 
Congreso, por el alto interés que reviste para los estudios 
americanistas. 

(a) M. Ballesteros 

VIII 

The XXXI International Congress of Americanists 
deeply regrets the untimely death of the distinguished 
archaeologist Wendell C. Bennett and offers its sincere 
sympathy to his family and his colleagues. 

(a) G. H. S. Bushnell, Juan Comas, A. R. 
Müller, P. Bosch Gimpera, Dr. Rivet, 
Herbert Baldus. 
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IX 

El XXXI Congreso Internacional de Americanistas 
se asocia al sentimiento de la ciencia histórica america
nista por el fallecimiento en Madrid dei sabio investi
gador, Rdo. Padre Constantino Bayle, S. J. 

(a) M. Ballesteros, P. Bosch Gimpera, Alberto 
Rex González, .[osé Alcina, Juan Comas, 
H ermann Trimborn, A. R. M üller, H er
bert Bal,dus. 

X 

O XXXI Congresso Internacional de Americanistas 
exprime o seu pesar pelo falecimento do Prof. João Angyone 
Costa, do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. 

(a) Gerardo A. de Carvalho 

XI 

Por ocasião do centenário de Florentino Ameghino, 
o XXXI Congresso Internacional de Americanistas rende 
homenagem ao que foi, já em 1878, um dos primeiros e 
mais eficazes propulsores de estudos pré-históricos rela
tivos aos antigos habitantes da América do Sul. 

(a) J. Comas, J. Imbelloni, Jorge Dias, M. 
·Ballesteros, G. Mostny, José J. Figueira, 
L. E. Valcárcel, Roger Bastide, Dr. Rivet. 

XII 

El XXXI Congreso Internacional de Americanistas 
convoca a los especialistas de las diversas ramas que 
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comprende el Americanismo para ofrecer al Maestro 
Paul Rivet, como homenaje de todos los que directa o 
indirectamente han recibido sus ensefianzas y ejemplo, 
un volume de monografias, que sea la manif estación 
material del respecto y admiración que le tributan los 
americanistas de todo el mundo en su octogésimo ani-

• versar10. 

(a) M. Bal"lesteros, Herbert Baldus, P. Bosch 
Gimpera, J. Alcina, Alberto Rex Gonzdlez, 
H ans Dietschy, H ermann Trimborn, G. 
Mostny, Etta Becker Donner, A. R. Müller, 
Paulo Duarte, Roger Bastide, Juan Comas, 
Egon Schaden, Martin Gusinde. 

(Aprovado por aclamação) 

XIII 

Los Congresistas dei XXXI Congreso Internacional 
de Americanistas emiten un voto de f elicitación y gracias 
al Dr. Herbert Baldus por la eficacia de su organización 
como Presidente del Comité de Preparación y como Secre
tario General del Congreso, durante el desarrollo del 

• mismo. 

(a) J. Comas, M. Ball,esf,eros, G. M ostny, J. 
lmbelloni, Luiz E. Valcárcel, G. H. S. 
Bushnell, José J. Figueira, Roger Bastide, 
Gerardo A. de Carvalho. 

(Aprovado por aclamação, extendendo
-se, por proposta de I mbelloni, aos 
demais membros da Comissão Organi
zadora). 

* * * 
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Propôs, depois, o professor Herbert Baldus, para inte
grar a Comissão de Publicações que, conforme ao artigo 
14 dos estatutos do Congresso, deve ser constituída pelo 
secretário geral, pelo tesoureiro e por cinco membros locais 
(residentes na sede da respectiva sessão), os congressistas 
Paulo Duarte, Sergio Buarque de Hollanda, Florestan Fer
nandes, Octavio da Costa Eduardo e HaraUl, Schultz. A 
proposta foi aprovada, ficando determinado que os do
cumentos relativos ao XXXI Congresso Internacional de 
Americanistas sejam arquivados na Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo. 

A seguir, foi dada a palavra ao marechal Boanerges 
Lopes de Sousa para ler a seguinte mensagem do 

GENERAL CÂNDIDO MARIANO DA SILVA RoNDON : 

A digna e operosa Comissão Organizadora do X X XI 
Congresso Internacional de Americanistas, de que é bri
lhante presidente o eminente mestre Herbert Baldus, ilustre 
Diretor do Museu Paulista e um dos antropólogos mais 
prestigiosos do mundo atual, foi de extrema benevolência 
para com o Conselho Nacional de Proteção aos l ndios ao 
eleger o seu chefe para a Presidência de Honra dêste opor
tuno e vitorioso certame. 

Eis aí a razão pela qual êste ancião de saúde precdria, 
que a conselho rriédico ~deveria recolher-se à intimidade do 
lar, abstendo-se de realizar viagens extenuantes vem nêste 
momento solicitar permissão para dizer algumas palavras 
de agradecimento. Dêle também participam os senhores 
Marechal Boanerges Lopes de Souza, antigo e destacado 
companheiro da Comissão de Linhas Telegrdficas Estra
tégicas de Mato Grosso ao Amazonas e o Sr. José Maria 
da Gama },f alcher, Diretor do Serviço de Proteção aos Índios, 
que o Conselho Nacional de Proteção aos l ndios, de que 
são ilustres membros, designou como seus delega<los oficiais 
a êste certame. 

O Conselho Nacional de Proteção aos l ndios está devéras 
agradecido com as gentilezas que lhe foram tributadas com 
a maior cortezia pela Comissão Organizadora dêste C on
gresso. No que a mim pessoalmente diz respeito, não en-
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contro palavras que exprimam a emoção de que estou pos
suido ao externar a . minha gratidão. 

Este Congresso que nêste momento se realiza com tanto 
brilho e eficiência na maravilhosa cidade de São Paulo por 
ocasião do transcurso do festivo IV Centendrio de sua 
Fundação, vem recordàr-me alguns acontecimentos que me 
foram excepcionalmente gratos. 

Rejiro-m,e à delicada lembrança da Sociedade de A meri
canistas de Paris - de ·que é notdvel Secretário Geral o 
Sr. Paul Rivet, que com a sua presença tanto honra esta 
assembléia - de conceder-me em março de 1923 o generoso 
título de seu Sócio Honordrio. 

Refiro-me, ainda, à generosa e excepcional resolução 
da Assembléia Geral do XXVII Congresso Internacional 
de Americanistas, reunido em Lima, na República do Perú, 
em 1939, que quebrando suas normas tradicionais de não 
homenagear pess ôas vivas, deliberou consignar em ata por 
proposta do Sr. Professor Angyone Costa - de muito sau
dosa memória - um voto de louvor à chamada minha olYra, 
porém da qual foram verdadeiros autores uma plêiade de 
oficiais do Exército e de civís que com a sua dedicação, 
sacrijício e inteligência cobriram de glória a ciência brasi
leira. 

Hoje que os maiores americanistas do mundo se reunem 
nesta impressionante e festiva cidade de São Paulo, onde 
mais uma vez os seus gentilíssimos organizadores presididos 
por êsse estimado e ilustre Dr. Herbert Baldus procuram 
aureolar os meus jeitos, que foram levados a cabo com o 
mais salutar espírito de equipe pela comissão que popula
rizou o meu nome, eu aproveito o enseJ·o para render as 
minhas homenagens públicas e universais aos meus com
panheiros dessa obra de americanismo, que foram o Prof. 
Edgard Roquete Pinto, o Gel. Nicolau Bueno Horta Bar
bosa, o Gel. Amilcar Armando Botelho de Magalhães, o 
General Francisco Jaguaribe Gomes de Mattos, o General 
Raymundo de Noronha, o General Vicente da Fonseca 
Vasconcelos, o General Julio Caetano Horta Barbosa e o 
eminente Sr. Marechal Boanerges Lopes de Souza - aqui 
presente - que felizmente ainda poderão ampliar as suas 
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contribuições informativas s ôbre os trabalhos em que estive
mos empenhados. Oxalá pudéssemos dizer o mesmo de Luis 
Bueno Horta Barbosa, de Alipio de Miranda Ribeiro, de 
Paulo Euzebio de Oliveira, de Antonio Martins de Viana 
Estigarribia e de tantos outros saudosos companheiros que 
a morte implacàvelmente levou ! 

A venturosa política de cordialidade que a Sociedade 
de Americanistas· de Paris e os congressos por ela patroci
nados desenvolvem nas suas relações com o Conselho Na
cional de Proteção aos Índios e os seus componentes, tem 
uma explicação lógica : a identidade de propósitos ! 

A Sociedade de America,nistas fundada na Capital da 
França em 1895 tem o objetivo de promover estudos cientí
ficos da América e dos seus habitantes desde os primeiros 
tempos até os nossos dias. O Conselho N aciorial de Proteção 
aos 1 ndios que aqui invoco como síntese da obra adminis
trativa da antiga e extinta Comissão de Linhas Telegráficas 
Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas e do Serviço de 
Proteção aos Índios, tem os mesmos fins em face do cenário 
brasileiro. Outrora, quando o seu campo de ação era mais 
amplo, a Comissão Rondon promoveu interessantes estudos 
geogrdf icos, etnológicos, zoológicos, botânicos, minerológ1icos 
e afins que nos últimos anos são também, abordados, porém 
de forma menos intensa. Hoje, como outrora, êste órgão 
empenha o seu maior interêsse na solução do problema do 
aborígene americano. Isto envolve o prosseguimento dos 
estudos de suas origens e da sua evolução histórico-social. 
No decorrer dos trabalhos dêste Congresso os técnicos do 
Serviço de Proteção aos Índios proporcionaram aos senhores 
congressistas minuciosas informações sôbre a forma como 
no Brasil o Govêrno da República tem procurado conduzir 
o problema indígena, inspiranào-se nos sábios preceitos que 
o Patriarca da Independência do Brasil, José Bonifácio 
de Andrada e Silva pregou em favor do remanescente do 
primitivo habitante dêste Continente. 

Assim sendo, chegou a hora de que ponha têrmo a 
estas palavras de sincero agradecimento que venho formular 
ao Exmo. Snr. Coronel Porfírio da Paz, M. D. Vice-Prefeito 
da Cidade de São Paulo, que amàvelmente me proporcionou 
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uma oportunidade de deslocar-me do Rio de Janeiro a fim 
de assumir a Presidência de Honra dêste Congresso para 
o qual almejo o mais consUbstancioso êxito. Extende-se êste 
meu agradecimento aos Excelentíssimos Senhores membros 
da Comissão Organizadora e da Comissão Diretora dêste 
Congresso e aos Excelentíssimos Senhores congressistas pre
sentes, entre os quais Paul Rivet, Juan Comas, Paulo Duarte 
e rontos outros vultos do americanismo que tanto prazer 
tive de encontrar nesta reunião que tive tanta satisfação de 
assistir nêste meu .inesquecível fim de vida. 

* * * .., 

Respondeu o professor Paul Rivet prestando, em frases 
comoventes, homenagem ao general Rondon e ao Brasil. 
Saudou, ao final, os membros da Comissão Organiza
dora, abraçando e beijando, sob aplauso geral, o professor 
Herbert Baldus, seu presidente. 

A seguir, o professor H ermann Trimborn ofereceu, em 
nome dos congressistas alemães, aos prof essôres Rivet e 
Baldus, uma luxuosa edição de reproduções das aquarelas 
etnográficas do príncipe de Wied que, durante o Con
gresso, se achavam expostas no Museu Paulista. 

O professor Charles W agley agradeceu, em nome dos 
congressistas norte-americanos, a hospitalidade recebida 
em São Paulo. 

Discursou, ainda, o professor Eugenio Petit M ufíoz, 
delegado do Uruguai. 

Encerrou a sessão o professor Paul Rivet. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
Coleção Nicolai 

http://www.etnolinguistica.org/nicolai
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