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Encarando as ciências como produtos 

da pesquisa, e esta como uma modalida

de da produção de novos conhecimentos cien

tíficos, pode-se reconstituir a trajetória histó

rica de ambas através da análise de acervos do

-:umentais abrangentes, que obviamente não se 

resumem apenas aos trabalhos científicos ela

oorados pelos próprios pesquisadores. Esses 

trabalhos, na verdade, constituem tão somen

te uma "ponta do iceberg" - isto é, a parte 

mais visível de um processo bem mais amplo e 

mais profundo. Trata-se de um processo pro

dutivo sujeito à interação de vários tipos de 

fatores, desde os de natureza cognitiva (episte

mológicos e metodológicos) até os de caráter 

político e administrativo, todos detentores de 

uma importância específica. 

O processo em questão é tornado inteligí

vel por este livro, voltado para o estudo de um 

período crucial da história daAntropologia no 

Brasil, com base na documentação remanes

cente do antigo Conselho de Fiscalização das 

Expedições Artísticas e Científicas no Brasil. 

,/: Este foi um órgão do governo federal que fun

cionou ativa e intensamente entre 1933 e 1968, 

autorizando e supervisionando os trabalhos de 

campo dos pesquisadores estrangeiros que aqui 

vieram estudar os nossos grupos indígenas. Fi

guram nos seus arquivos dossiês de brazilianis

tas como CharlesWagley, e de grandes expoen

tes da Etnologia, como Claude Lévi-Strauss e 

Curt Nimuendajú, cujas atividades na época são 

devidamente acompanhadas e analisadas, con

figurando uma obra de referência sobre as mes

mas, e sobre o próprio desenvolvimento re

cente da disciplina. 
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ITINERÁRIO 

O pesquisador que se, envoh·e co111 o estudo de docu111entos nun1 
1 . 

arquivo sobre o qual P,ratica1nente nâda foi escrito, fatal111ente se sentirá 
identitlcado con1 os relatos feitos pelos etnólogos a respeito ele suas 
pesquisas de ca111po entre grupos indígenas, especiahnente con1 as fases 
e1n que, se1n a. certeza de saber para onde ir, anota tudo o que vê, ouve e 
conversa, juntando detalhes e 1nais detalhes, na esperança que daquele 
conjunto) à primeira vista fragmentado e incon1preensível de notas, possa 
surgir uma idéia derradeira co111 a qual consiga realizar tnna costura, se 
possível, original e inovadora, se não, ao menos correta e convincente. 

Co1no o etnólogo que procura estabelecer relações pessoais e de 
e1npatia com os que do1ninan1 saberes e intonnações no grupo estudado, 
o pesquisador en1 arquivos tan1bé1n procura alguma torn1a de identificação 
com os que são os guardiães dos docun1entos que busca: se1npre há un1a 
caixa que não foi aberta, un1 docun1ento considerado interessante ou 
estranho, a le111brança de algo que não está registraclo .ou está fora de 

lugar. 
Sem o gla_niour das ave neuras e dos ilnponderáveis do ca1npo, constan

ten1ente postos pelos etnólogos con10 n1on1entos inarcantes, que reorien
ta1n a estratégia da pesquisa e sua pennanência en1 catnpo, o pesquisador 
e1n arquivos se vê hnpelido a lidar corn situações diversas, e às vezes 
adversas, que restringen1 sua capacidade, te1npo e habilidade ele trabalho e 
que nen1 sen1pre se n1ostran1 tão produtivas assiin. Quando realizadas e1n 
instituições oficiais, não raro, assu1nen1 ares insólitps: vésperas d~ feriados1 
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:irm:í rios com chaYes perdidas. maços de clocu1nentos nunca abertos e 
empoeirados pelo tempo, gre,·es ele funcionários, inexistência de guias de 
acesso e ele facilidades para a reprodução de clocu1nentos não tên1 e1n si 
channe algu1n. 

!\las a angústia de não se saber ao certo o que se procura, a incerteza ele 
saber se encontraren1os o que procuran1os, a dúvida se un1 detalhe é ou 
não importante e a alegria ele descobrir algo que parece significativo é 
con1un1 aos dois tipos ele trabalho. 

Pude vivenciar estas duas experiências desde que, en1 1990, ingressei 
no Progranrn ele Pós-Graduação en1 Antropologia Social da Universidade 
de São Paulo. Naquele ano, acabara de voltar de un1a pesquisa de ca1npo 
entre os Zo'é, grupo Tupi que habita a região do rio Cu1ninapane1na, ao 
norte do Pará, e que, então, ocupavan1 as n1anchetes de jornais e revistas e 
era111 assunto de reportagens especiais da televisão, co1no índios "recén1-
descobertos". Meu projeto de n1estrado visava produzir un1a etnografia cios 
agentes de contato presentes entre eles. Após realizar mais uma etapa de 
pesquisa de can1po, eu e minha orientadora, Don1inique Tilklin Gallois, 
chega1nos à conclusão de que era prematuro e arriscado vincular a 
conclusão do mestrado àquela pesquisa. Não só as condições de acesso à 

área eran1 difícieis e dispendiosas, como os agentes estavan1 em plena 
disputa: de u1n lado, a Iv1issào Novas Tribos que havia mantido os primei
ros contatos e instalara uma base, chamada Esperança, en1 pleno território 
indígena, de outro, a Coordenação de Índios Isolados da Funai, envolta 
nu1n progra1na confuso ele vacinação e prevenção de doenças. Alétn disso, 
nada havia sobre a língua do gn1po e, não obstante sua grande sünpatia e 
curiosidade, erarn n1uitas as dificuldades para vencer, naquele n1on1ento, o 
n1onolingüisn10 deles e o n1eu. 

Decidi, então, enveredar por outro can1inho, recuperando a experiên
cia que tive, quando ainda era aluno de graduação em Ciências Sociais e 
estagiário do Acervo Plínio Ayrosa do Departa111ento ele Antropologia da 
USP, trabalhando co1n cultura 1naterial: eu tinha descrito toda a coleção 
Bororo desse acervo, visitado e coletado artefatos em algumas aldeias 
desse grupo e ajudado a preparar o catálogo de todas as peças etnográficas 
que foran1 sendo ali incorporadas desde 1935, quando Plínio Ayrosa 
con1eçara a organização de un1 Museu Etnográfico ligado a sua cadeira de 
Etnografia Brasileira e Língua Tupi-Guarani. Nesse acervo, havia unia 
grande coleção dos Ramkokan1ekra-Canela, reunida por Cure Nimuendajú 

14 :. 

e ,·enclida a Fernando ele Aze,·edo. em 1936, para o museu que ele 
pretendia iniciar no Instituto de Educação da USP, do qual era diretor. 
Ninguén1 h~n·ia ainda trabalhado co1n esta coleção e n1e propus então a 
escudar as coleções fonnaclas por Nimuenclajú e depositadas en1 inuseus 
brasileiros. Na 1nedicla en1 que con1ecei a ler sua obra e a pesquisar 
n1aceriais sobre sua ,·ida e1n diferentes arqui,·os, fui percebendo que o 
personage1n en1 si era n1uito niais ·interessante que sua atividade de 
colecionista, e tratei de an1pliar os horizontes ela pesquisa. 

No decorrer do curso do inestrado, desviei-n1e etn n1uitas direções e 
envolvi-n1e e1n várias atividades, poucas delas relacionadas diretan1ence ao 
ten1a de n1inha pesquisa: junto con1 professores do PPGAS e con1 colegas 
de curso, prestei assessorias, fiz exposições e lançei-n1e en1 outras pesqui
sas e outras searas. Un1a delas foi 1narcante para a realização deste tra
balho. 

Por estar envolvido na realização de un1a exposição fotográfica sobre 
! 

os bastidores do trabalho de can1po, ·estive no Rio de Janeiro à busca ele 
materiais e fotografias. Foi quando conheci o acervo de docun1entos do 
antigo Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no 
Brasil, guardados no arquivo do r.1useu de Astrono111ia e Ciências Afins, do 
CNPq, sobre o qual eu pouco havia ouvido ou lido. Lá encontrei, encre ou
tros, u1n dossiê sobre Lévi-Strauss e un1 sobre Nin1uendajú, an1bos referen
tes as suas pesquisas entre grupos indígenas. 

Compilei os doctin1entos, e estudei-os separada1nente. Pritneiro o de 
Lévi-Strauss, para apresentá-lo corno trabalho final de tuna disciplina no 
n1estrado, e, depois, o ele Nünuendajú, para fazer dele tun capítulo da 
n1inha dissertação. .Mas para que isto pudesse ser feito, fui obrigado a 
voltar ao arquivo outras vezes e a co1npilar outros docun1entos para poder 
entender o que havia sido aquele Conselho de Fiscalização, e assin1 
descobri outros dossiês e outros dados. No início de 1995 tive de elaborar 
u111 paper para ser subn1etido ao Cebrap, onde desde 1993 eu era bolsista 
do Progra1na de Fonnação de Quadros Profissionais. Preparei um trabalho 
sobre o Conselho e sobre esses dois antropólogos. Naquele ano recebi a 
sugescão ele an1pliar este trabalho e fazer dele a minha dissertação de 
mes~rado. No princípio, recusei, pois já havia investido 1nuito tempo na 
pesquisa sobre a ,·ida e a obra de Nin1uendajú. Voltei aos n1aceriais da 
n1inha pesquisa sobre este etnólogo e procurei afascar-1ne de todas as 
outras atividades em que estava envolvido: n1as já se havia1n esgotado 
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todas as possibilidades de prorrogação cio prazo de entrega da dissertação 
e era grande o volu1ne de 111ateriais que eu ainda não havia analisado. 

Foi aí que ton1ei a decisão de deixar de lado, naquele n101nento, a 
pesquisa sobre a vida e a obra de Nilnuendajú, e voltar aos n1ateriais da 
pesquisa sobre o Conselho de Fiscalização, da qual Nin1uendajú continua
va a fazer parte. Tratava-se, en1 prin1eiro lugar, de docu111entação inédita 
sobre un1 órgão que havia controlado funcla1nentaln1ente pesquisadores 
estrangeiros que viera111 trabalhar no Brasil; alguns deles con1 contribui
ções n1arcantes para o desenvolvimento da etnologia brasileira. Em segun
do lugar, a docun1entaçào pennitia recuperar os períodos de campo desses 
pesquisadores consagrados e vê-los ainda e111 início de carreira, pouco 
conhecidos, se111 artigos ou livros publicados. Resolvi não desprezar este 
filão e sobre ele n1e dediquei durante quatro 1neses. O resultado daquele 
trabalho inicial e deste, agora, é o que segue nas próximas páginas. Este 
trabalho foi apresentado como dissertação de n1estrado en1 antropologia 
social na USP em nove1nbro de 1996. Etn 1997, recebeu o prê1nio de 
1nelhor dissertação de 1nestrado em Ciências Sociais dado pela Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa en1 Ciências Sociais (ANPOCS). 
Graças ao prêtnio, foi possível transformá-lo neste livro. Antes, não tanto 
por ser de praxe, mas porque ansiava pelo mon1ento de poder escrever 
estas páginas, gostaria de registrar o quanto sou devedor a tantas pessoas e 
instituições que nestes anos 1ne apoiarain e n1e aco1npanhara1n. 
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INTRODUÇÃO 

Na tarde do dia 5 d~ 111arço d<: 1968, em un1a sala do prédio de 
adn1inistraçào do Jardün Botânico, no Rio de janeiro, reunian1-se, sob a 
presidência de José Flexa Ribeiro, os n1e1nbros do Conselho de Fiscaliza
ção das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil. Na pauta da reunião, 
uma questão inusitada: tratava-se de to111ar ciência e dar encan1inha1nento 
ao Decreto n.0 62.203, de 31 de janeiro daquele ano, da Presidência da 
Repúblicã": que estabelecia a extinção do Conselho. Tratava-se, portanco, 

' da últitna reunião de un1 órgão que funcionava desde 1933, inspecionan-
do, controlando e fiscalizando todas as expedições e bandeiras realizadas 
no Brasil por estrangeiros ou por iniciativa de particulares. 

Embora sua extinção tenha acontecido há menos de trinta anos, nen1 a 
bibliografia sobre o Estado Novo nem a bibliografia recente sobre 1non1en
tos e personagens da antropologia no Brasil registram a existência e a 
acuaçào deste Conselho1

• Tal ontissão representaria uma lacuna no conhe
cimento que temos de nossa história recente? Teria esse Conselho sido un1 
órgão administrativo sen1 ilnportância, cujas ações e atribuições não 
lograram entrar para os anais da história? Ou será que ele foi obscurecido 

Constituem exceção a esta afirmaçio os trabalhos de Faria (1984 e 1995), Lima 
(1989). Ah·cs (1989) e Fr<.!irc (1990) que noticiam a existência do Conselho e a 
introdução de Faria ao Inventário Analítico do Arquh·o do Conselho (Mast 

1988). 
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por outros órgãos criados no 1nesmo período. no processo de reestnnura
ção cio Escado implementado pela ditadura Vargas? E, ainda, que relações 
ele estabeleceu con1 estes órgãos? O que teria le,·ado a sua criação e que 
atribuições foran1 a ele confiadas? Que papel ele teria dese1npenhado na 
adn1inistraçào da República? Que práticas instituiu? Qual o impacto ela 
existência deste Conselho sobre as expedições científicas que se aventura
ra1n pelo território nacional? Que ilnporcância teve nas carreiras cios 
pesquisadores por ele fiscalizados? Teve algu1na relevância na configura
ção do canlpo científico e intelectual brasileiro? 

Tais questões surgira1n ao debruçar-n1e sobre a docun1entação produzi
da por este órgão da burocracia brasileira e sobre a bibliografia disponível 
a respeito dos anos de sua existência. Percebi que estas perguntas 
adquirian1 caráter ainda n1ais enign1ácico, pois personagens conhecidos no 
ca1npo antropológico - alguns ainda na ativa - e instituições científicas 
ele prestígio freqüentavan1 os docun1entos guardados. 

Na 1nedida en1 que avancei na leitura e fichan1ento dos clocu1nentos 
gerados pelo Conselho, fui percebendo que ali estavam registradas as 
trajetórias burocráticas a que 1nuitos pesquisadores estivera1n sub1netidos 
quando da realização de suas expedições. Dos diversos dossiês que 
con1põem o arquivo e1nergia1n um conjunto de atores e instituições, 
interagindo nun1a co1nplexa teia de relações, cuja dinâtnica pem1itia a 
viabilização ou o ilnpedimento ele tais expedições. A docun1entação 
apresentava inforn1ações sobre os antecedentes ela realização ele várias 
expedições de caráter científico ou não, que se en1brenharan1 pelo sertão 
brasileiro, con1 intuitos dos 1nais diversos. Podia-se aco1npanhar as diligên
cias feitas, tanto por expedicionários co1no por alguns me1nbros do 
Conselho, para o cu1nprilnénto da legislação en1 vigor, ben1 como obten
ção da licença para realização de expedições e para exportação de 
inateriais coletados. Era possível ta1nbén1 conhecer aspectos da dinân1ica 
das expedições por rneio das correspondências existentes entre os n1e1n
bros do Conselho, seus fiscais, os expedicionários e as instituições e 
personalidades envolvidas. E, ainda, verificar o impacto dessas expedi
ções, na época, pelos recortes de jornais guardados em cada dossiê. 

Percebi, enfi1n, que a docun1entação tratava da fonnalização de ~ispu
tas políticas e intelectuais que, relacionadas à existência de algu1na 
expedição, tinha na achninistraçào do controle dessas expedições a sua 
expressão ou a sua resolução. Era esse, justarnente, o alcance e o li111ite 
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dessa documentação e o que lhe da,·a especificidade. No seu conjunco são 
documentos burocrácicos, gerados e1n função do cu1npri1nento ela legisla
ção em vigor e da exiscência do Conselho e que pennite1n tuna apreensão 
singular -- embora parcial -- das dinân1icas e disputas relacionadas às 
expedições científicas da época. 

Resoh·i, então, procurar co1npreender o Conselho de Fiscalização. E é 
este o propósito deste trabalho: pretendo realizar tuna etnografia histórica 
do Conselho que possa esclarecer as fonnas de atuação deste órgão, que 
durante quase quatro décadas.(1933-1968) controlou estrangeiros e nacio
nais envolvidos e1n expedições de caráter científico, e revelar algu1nas das 
disputas que inarcaran1 a realização dessas expedições, quer no tocante ao 
Estado, ao fün1ar uma política de proteção dos bens da nação e de controle 
dos estrangeiros, quer no tocante aos institutos de pesquisa nacionais, ao 
sedin1entar seu campo de ação, institucionalizando a pesquisa científica no 
Brasil. Espero, com isso,. chan1ar atenção dos especialistas preocupados 
con1 a construção de uma história das ciências sociais no Brasil para este 
'·filão" pratican1ente inexplorado, que guarda, ainda, vários docu1nentos 
sobre pesquisadores que, en1 início de carreira, vieram depois a n1arcar 
nosso desenvolvimento científico. 

Con1 este estudo pretendo, então, abordar un1 ten1a ainda pouco 
-. 

trabalhado na"produçào das ciências sociais que diz respeito ao controle 
do Estado sobre un1a n1odalidade específica da atividade científica, defini
da con10 expedição científica. Essa foi a fonna pela qual o Estado, no início 
deste século, rotulou grande nú1nero de iniciativas que fora1n levadas a 
cabo sobretudo por pesquisadores estrangeiros e que tinh:u11 con10 objeti
vo estudar aspectos da fauna, da flora e de seg1nentos da população 
brasileira. Algt1111as dessas pesquisas clavan1 continuidade à tradição de 
empreendimentos realizados no século passado por viajantes e naturalis
tas, para os quais o Brasil se constituía ntun grande laboratório. Para outros 
pesquisadores, todavia, o título era por den1ais pon1poso. É assim que 
David Maybury-Lewis, em seu livro de men1órias de suas pesquisas pelo 
Brasil Central, escreve: "[... ] no Brasil, tive1nos de nos definir como 
'expedição científica'". 

Centrado num conjunto lin1itado de docun1entos burocráticos, este 
crabalho te1n con10 alvo o desvendainento de un1 órgão ela adn1inistraçào 
pública no Brasil voltado ao controle de estrangeiros e particulares e111 
pesquisa pelo interior do país e à preservação oo patri1nônio. cultural e 
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científico n:Kional. Co1110 tal , ele ,·e111 juncar-se a um conjunto de outros 
trabalhos ,·oltados ao estudo de órgàos e instituições que condicionara1n o 
desen,·oh·i1nenro das ciências sociais no Brasil, pretendendo ser 1nais uma 
contribuição ao conhecitnento que ven1 sendo produzido sobre a história 
da pesquisa antropológica e1n nosso país. 

Sobre a documentação e a metodologia 

O Museu ele Astrono1nia e Ciências Afins, do CNPq, localizado na 
cidade do Rio de Janeiro, guarda o arquivo do Conselho de Fiscalização 
das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil. São cerca ele 11.000 
docun1entos oficiais, que passaran1 por processo recente de organizaçào, 
con1posto por cartas, ofícios, atas ele reuniões, relatórios ele atividades, 
listas de freqüência, den1onstrativos de pagan1entos, recibos, telegran1as, 
reco11es de jornais e fotografias. Quanto ao seu gênero, o conjunto 
docu111ental foi avaliado por luiz de Castro Faria (1988), con10 "ünico e 
insubstituível .. e o sin1ples folhear das páginas do Inventário Analítico do 
Arquivo do Conselho (?vlast, 1988) sugere que há aí riqueza docun1ental 
grande e inédita, com potencial fecundo de pesquisa pouco explorado. 

De modo geral , procuro den1onstrar que, mesmo em se tratando de 
documentação burocrática e administrativa, portanto limitada, ela permite 
vislun1brar, de 1noclo particular, a estreita ligaçào entre a realização de 
expedições e a forn1açào de coleções científicas no Brasil e compreender o 
1non1ento singular no qual o Estado brasileiro busca, e1n diferentes frentes, 
definir.o que seria um patrin16nio científico-cultural brasile iro, forn1ulando 
políticas para sua proteção. As diversas e variadas coleções forn1adas 
durante as muitas expedições que se en1brenhara1n pelo sertão brasileiro 
no início deste século, se não for::un o seu cerne principal, foram o seu 
produto mais evidente. E é justa1nente sobre o seu trânsito, be1n con10 
sobre o dos que as reuniam, que o Estado imporá legislação cerceadora. 

Essa docurnentaçào permite, tan1bé1n, perceber a importância da parti
cipação de pesquisadores estrangeiros na forn1açào de pesquisadores 
nacionais e no desenvolvimento científico do país. Sua análise revela, 
ainda, o momento inicial da carreira de jovens pesquisadores que condi
cionaran1 o conhecin1ento sobre aspectos da realidade brasileira na prilnei
ra 1netade deste século. 

O Conselho e1nerge no início dos anos trinta, quando "o con1ponente 
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ideológico n:tcionalisra [...] é assu111iclo pelo Estado, e passa a pennear 
rodos os clon1ínios do poder e da sua açào norn1ati,·a ·· (Faria, J 988:8), 
orientando o processo de reorganização da estnltura cio Estado e respon
dendo à solicitação de atuaçào 1nais eficaz desce em prol do patrin1ônio 
brasileiro. Na n1esn1a época, outras iniciativas são ton1adas pelo Estado, e 
outros órgãos são criados, con1 a finalidade de definir novas políticas 
públicas, en1 que a proteção dos bens da nação se constituía e1n apenas 
un1a de suas frentes2• Segundo Nliceli, vários conselhos são criados na era 
Vargas e estes vão se constituir en1 "arenas abertas à negociação de 
interesses, nun1 n1on1ento de transição entre as fonnas de do1ninação 
oligárquica vigentes na República Velha e a consolidação de un1a do1nina
ção burocrática de perfil autoritário" (1982: 402). 

A ideologia nacionalista, que perpassa e ton1a conta dos vários órgãos 
do Estado, "é se1n dúvida o substrato con1un1 a todas essas iniciativas - a 
sacralização da idéia de integridade nacional, con1 o seu reverso, a 
suspeição do estrangeiro, engendran1 medidas de censura (cio cine1na), de 
fiscal izaçào (das expedições artísticas e científicas), de proteçào e vigilân
cia (cios monu1nentos históricos, artísticos, legendários)" (Faria, 1988:12). 

A eclosão da segunda grande guerra e a participação do Brasil no conflito 

Nas décadas de trinta e quarenta foram criados uma scnc de Conselhos e 
Tnstitutos, ligados diretamente ao Estado ou a de inicialmente vinculados, 
reveladores do esforço do F.stado cm reorganizar e modcrnii' .. "lr sua estrutura e 
criar base administrativa. Poder-se-ia destacar, a título de ilustraçào: 0931) -
Comissão de Defesa da Produção cio Aç(1car - Decreto 20.761 í 0932) -
Comissão de Estudos sobre o Álcool-l'vfotor - P01taria do !'"finistério da Agricul
tura / (1934) - Conselho de Defesa Nacional - organizado pelo Decreto 
23.873; - Serviço cio. Património Histórico e A1tístico Nacional - Decreto-Lei 
25. de 30 de novembro Í 0937) - Instituto Nacional cio Livro - Decreto 93, de 
21 de dezembro; - Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - Lei 378 / 
0938) - Conselho de Imigração e Colonização - criado pelo Decreto-Lei 406 
e extinto cm 1954 com a criação do Instituto Naciqnal de Imigraç-Jo e Coloniza
ção; - Conselho Nacional do Petróleo - Decreco 395: - Instituto Nacional do 
Mate - Decreto 375 / 0939) - Comissão de Abastecimento - Decreto-Lei 
1607 - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica; - Comiss~io de Defesa 
da Economia Nacional - Decreto-Lei I.641 / (1940) - Tnstituto Nacional do Sal 
- Decreto 2.300 ,' (1942) - Comis..-;ão de Defesa f.<.:onômica - Decreto-Lei 
4.807 Í 0946) - Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura - Decreto 
?} 3 ~-- . )). 
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le,·am o Escado a endurecer sua política con1 rebç;\o :tos estr:ingeiros, e 
nos seus diYersos órgãos far-se-ào sencir os ideais nacionalistas e a 
suspeição aos não brasileiros. O caso cio Conselho pode 111uito ben1 ser 
ilustratiYo desse processo 1nais geral, que don1inou o cenário brasileiro na 
década de trinta e na de quarenta. 

Restringindo a análise cios docu1nentos aos relativos ao controle e 
fiscalização de expedições antropológicas en1preendidas por pesquisado
res que vinhan1 para o Brasil estudar grupos indígenas, pretendo, ainda, 
c01npreender qual a visão, nesse 1no1nento, sobre os índios e por que era 
in1porcante conservar coleções de objetos por eles produzidos. Para tanto, 
procuro desvendar a relação desse órgão con1 outros que participavan1 do 
can1po indigenista. E procedo dessa fonna estabelecendo un1 recorte 
preciso, li1nitando a análise a t1111a categoria específica de pesquisadores: 
os etnólogos e a tm1 conjunto can1bén1 preciso de instituições e agências: 
as relacionadas à pesquisa antropológica e as destinadas a prestar assistên
cias aos grupos indígenas. 

Enfün, o estudo de toda essa documentação, aqui apenas iniciado, 
poderá esclarecer o papel desempenhado por esse órgão da burocracia na 
configuração do campo intelectual e indigenista brasileiro, permitindo 
vislutnbrar con1 mais clareza os personagens, as instituições e os dilemas e 
questões presentes na época de sua atuação. Poderá, ainda, trazer novos 
dados sobre as expedições científicas que se aventurara1n pelos sertões 
brasileiros no início do século e sobre as políticas do Estado en1 relação 
aos estrangeiros que vinham para cá estudar o país e sobre as n1edidas 
to1nadas para preservar e proteger bens considerados patrin1ônio da 
nação, entre os quais estava o legado indígena. 

Minha proposta neste trabalho é produzir un1a etnografia histórica do 
Conselho de Fiscalização, constn1ída con1 base na análise cios docun1entos 
referentes à época de sua atuação, no que diz respeito à pesquisa 
antropológica. Introduzo esta proposta, no pri1neiro capítulo, com uma 
discussão sobre o campo indigenista e111 estruturação no Brasil, no início 
do século. Usualn1ente definido quanto aos agentes e agências que tê1n 
propostas de intervenção en1 grupos indígenas, proponho o alargan1ento 
dessa noção de n1odo que pudesse abarcar tan1bé111 a produção de 
conhecin1ento sobre os índios e o controle dessa produção. É na alteração 
do foco por meio do qual este can1po ,·em sendo estudado que proponho 
a análise sobre o Conselho de Fiscalização. 
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No segundo capítulo, analiso a documentação que deu dela ao Conse
lho ele Fiscalização, 1nediance escudo dos decretos que o criara111 e 
inodificaran1 ao longo dos anos ele sua existência, cotejando-os con1 os 
registros 1nais diretos que ficaran1 de suas atividades: as atas das reuniões e 
os relatórios anuais. Esses dois enfoques penniten1 a construção de un1 
arcabouço do que teria sido o Conselho. Estabeleci co1no recorte te1npornl 
o ano que antecede a criação do órgão até ineados da década de quarenta~. 
É justa111ente neste período que ocorren1 várias n1odificações nos regula
rnentos e regilnentos do Conselho: após as n1odificações de 1941, sua 
co111posiçào e atribuições só serian1 alteradas ein 1963. 

Para preencher tal estn1tura lanço n1à0 do estudo elos docun1entos que 
considero efetivamente significativos para co111preender a dinfünica de seu 
funciona1nento: os dossiês dos expedicionários. Estes são analisados nos 
Capítulos 3, 4 e 5 elo trabalho. Ao todo são 437 dossiês. Fugiria de propó
sito a análise de todos esses dossiês e ne111 seria necessária para os objeti-

' vos que 1ne proponho neste texto centrado, fundan1entalmente, no estudo 
da fase de criação e sedimentação do Conselho e no controle que ele exer
ceu sobre as pesquisas de antropólogos que se dedicaram a estudar grupos 
indígenas. 

Do conjunto dos dossiês, escolhi cinco para estudar en1 profundidade, 
procurando apreender a dinâmica das relações entre os expedicionários, o 
Conselho e as'lnstituições que os apoiavam. Eles trata111 de expedições que 
fora111 realizadas entre os anos de 1935 e 1958. 

Os primeiros três dossiês analisados são de Charles \Vagley, \X'illia1n 
Lipkind e Buell Quain, e David ~1aybury-Lewis. Por serem coanpostos de 
poucos documentos, optei por reuni-los num único capítulo, o terceiro, 
com objetivo de investigar unu das principais facecas do órgão: a do 
controle e licencia111ento dos pesquisadores estrangeiros. 

3 A publicaç.io de atas pelo Diário Oficial da União era procedimenco usual e 
padrJo dos conselhos instituídos pelo governo, difc1indo quanto a sua forma: ao 
passo que alhrumas eram transcrições fiéis das reuniões, oucr.i.s apresentavam 
resumos dos assuntos discutidos e das posiçôcs tomadas pelos membros dos 
conselhos. O Conselho de Fiscali7.açào enquadra-se na segunda categoria. No 
scu <trquh·o, apenas algumas atas publicadas for~tm guardadas com os linos de 
acas. Para discussão sobre a potencialidade desse cipo de documento, consultar 
o interessante anexo do a1tigo de Miccli 0982:431-3). 
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Os outros dois elossiês analisados são os ele Claude Lévi-Strauss e ele 
Curt Nünuendajú, escudados nos Capítulos 4 e 5. Etn con1un1, alén1 de 
grande quantidade de docu1nentos, esses dois dossiês revelan1 outra faceta 
do órgão: a da fiscalização das expedições. A escolha do dossiê Lévi
Strauss deveu-se , prin1eiran1ente, à notoriedade do personagem, visando 
contribuir para a discussão do significado.ela experiência, entre os índios 
brasileiros, daquele que seria, anos depois, un1 cios maiores expoentes da 
teoria antropológica. A segunda razão centrava-se nu1n proble1na recorren
te en1 toda a docun1enraçào: a questão da partilha de coleções entre 
expedicionários e institutos nacionais. Procurei, então, desvendar o desti
no das coleções etnográficas fonnaclas por Lévi-Strauss no Brasil. 

No quinto capítulo analiso o dossiê de Curt Nimuendajú, figura notória 
entre os etnólogos brasileiros. O interesse por essa clocu1nenraçào reside 
na possibilidade de ela lançar luz sobre as pesquisas realizadas por 
Nimuenclajú e sobre as instituições a que estava vinculado, cobrindo um 
período longo, mas ainda pouco conhecido de suas atividades, da década 
de trinta até sua morte em 1945 em un1a aldeia Ticuna. O tratamento dado 
a Nilnuendajú pelo Conselho de Fiscalização nestes anos é significativo: 
passa, en1 meio a un1a série de conflitos e contratempos, de colecionador 
profissional a pesquisador associado a institutos nacionais. 

O recorte metodológico estabelecido aqui, com o estudo desses cinco 
casos, põe em relevo etnólogos que tiveram papéis fundamentais, embora 
diversos, na consolidação da etnologia brasileira. Os documentos do 
Conselho de Fiscalização permitem que possamos estudá-los como pes
quisadores em início de carreira. 

Na conclusão do trabalho procuro refletir sobre as implicações da 
existência deste órgão em relação ao contexto no qual estava inserido e 
sobre os resultados advindos de sua atuação. Procuro, também, enfocar os 
etnólogos fiscalizados pelo Conselho, e abordados aqui, como expoentes 
de certas tradições que n1arcaram o desenvolvimento da etnologia ameri
canista. 

A proposta metodológica aqui empregada visa, fundamentalmente, 
explorar a potencialidade dos documentos analisados, valorizando-os. Isso 
é conseguido na medida em que a análise é construída de dentro do 
conjunto documental para fora dele, fazendo com que, num primeiro 
111omento, o docu1nento informe sobre o contexto e não o contrário. Este 
tipo de etnografi3: ilnplica, pois, elevar o documento investigado à condi-
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çào de parte constituth·a da análise, e não à de 1nera ilustração. Tal 
docun1entação presta-se particulanuente a este tipo. de in,·estida, pois as 
disputas que ocorria1n e1n torno das expedições era1n, necessarian1ente, 
formalizadas ern cartas, ofícios, pareceres e certificados gerados e consu
n1idos na ação burocrática deste aparelho administrativo. 

Utilizei-n1e desta docun1entação de dois 1nodos. Pritneiro, tratei o 
conjunto dos docu1uentos sobre o controle e a fiscalização de pesquisado
res que possuíam projetos para conhecer o país, con10 suporte n1aterial 
para a compreensão de um conjunto de práticas e procedimentos que 
deram vida a este órgão. Segundo, tratei esta documentação como ponto 
de partida para chegar ao contexto 1nais a1nplo que a infonnava; nesse 
sentido, vali-me dela como guia para a abordage1n de questões e proble
n1as que aí apareciam apenas de forma sintomática e que, portanto 
den1anclavam o auxílio de outros documentos e de outras fontes. 

Nesse sentido, procuro, nos capítulos em que analiso os dossiês de 
etnólogos, entender a irfiportância, em. suas carreiras, das pesquisas que 
realizara1n, assim como o sentido da formação de coleções etnográficas 
naquele período. E co1n intuito de buscar esses pesquisadores como atores 
en1 cena na vida intelectual do país na pritneira metade do século, não 
empreendi análise de suas obras. 

Para dar conta dessas questões e de outras que serão trabalhadas nos 
capítulos do.Jivro, utilizei-1ne de documentos arquivados em outras insti
tuições, não me restringindo aos gerados pelo Conselho de Fiscalização. 

É este o contorno básico deste trabalho: de um lado, procurar entender 
as práticas instituídas pela criação do Conselho de Fiscalização e, de outro, 
recuperar o momento de realização de pesquisas de campo de etnólogos 
e1n início de carreira. Como o alvo principal desse órgão era o controle de 
coleções científicas destinadas às instituições no exterior, priorizei, na 
análise da documentação, a questão da fonnação de coleções etnográficas, 
seja quanto a produção de conhecimento, seja quanto ao caráter co1n que 
o Conselho as revestiu, isto é , como parte do patrimônio científico e 
cultural do país. 
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O CAMPO INDIGENISTA 

'"[. . .) o p~1ís to ma consciência do problema indígena, dcfinindo
sc logo duas coo-entes. opostas. Uma, rcligios;.1, que defendia a 
catequese católica como a única soluç;l o compatível com a fonna
çào do po,·o br.L.;ile iro. Outra, le iga , argumcnta,·a que a assiMência 
proteto ra ao índio competia privativamente ao f_o;tado. Sendo este 
le igo, leiga devia ser a assistência. '" 

Darcy Ribeiro 
A Política Ind igenista Brasileira 

Neste capítulo, pretendo propor o enquadramento do Conselho de 
Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil co1no parte 
das agências em dispuca no campo indigenista do con1eço do século . 
. Minha intenção é repensar a definição do campo indigenista, usualmente 
configurado por agentes e agências que tên1 propostas de intervenção 
junto aos grupos indígenas, para poder incorporar ta1nbén1 os que produ
zen1 conhecimento sobre os índios ou buscam o controle desta produção. 

Trata-se de propor un1a an1pliaçâo da noção de can1po indigenista e de 
propor uma mudança na forma pela qual este campo vem sendo estudado. 
Com este procedimento, espero poder an1pliar o conjunto de agentes e 
agências que, com propósitos distintos, ocuparam a cena política visando 
propor ou buscar uma solução institucional para o problema indígena, no 
início do século, no Brasil , sedin1entando relações e práticas, algumas 
delas ainda vigentes nos dias de hoje. Isto será feito tendo como objetivo 
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esclarecer o papel e o espaço ocupado por uma ;igência específica: o 

Conselho ele Fiscalizaç<lo elas Expedições Artísticas e Científicas no Brasil. 
Situado entre o ca111po político e o cainpo intelectual, be1n con10 

controlando e fiscalizando os que, com propósitos científicos, pretendian1 
alcançar grupos indígenas, o Conselho ele Fiscalização relacionou-se con1 
agentes e agências que disputavan1 posições no can1po indigenista, tornan
do-se integrante dele, unia vez que partilhava de certa visão sobre o 
destino e sobre o futuro dos índios, e con10 portador de detenninaclo 
projeto político de nação, no qual estava reservado aos índios un1 lugar e 
un1 papel determinado. 

Problematizando o campo indigenista no Brasil 

En1 Lima (1985:230 e 472), o campo indigenista é definido con10 utn 
espaço específico de disputas que, en1 sua estrutura, ten1as e problemas 
111ostra-se tributário cio ca1npo político e, ein sua atuação, articula agentes 
e agências que, e111 outros can1pos con10 o intelectual e o religioso, 
apresentan1 desen1penho próprio. 

O campo indigenista se autonon1iza con10 tal, e1n 1910, a partir da 
criação do Serviço ele Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores 
Nacionais. O momento de instituição do SPIL TN é tan1bé1n o mon1ento de 
formação desse espaço. Até então, a definição ele u1n can1po específico, 
como "um sistema estruturado de forças objetivas" (Bourdieu, 1989) não se 
lhe aplica, sendo mais apropriado pensá-lo con10 u1n espaço onde posições 
estão se estruturando, entre os que pretendem construir projetos de 
intervenção junto aos grupos indígenas, regulando-lhes as fori11as de 
relaciona111ento con1 outros segmentos da sociedade brasileira e procuran
do dar sentido à sua existência - e pennanência - con10 partícipes da 
nacionalidade. 

Analisando a constituição do espaço social do indigenis1no no Brasil, 
no início do século, Lin1a (1985) identificou diferentes categorias ele 
agentes e agências, que entraram en1 disputa, con1 proposições, interesses 
e planos de intervenção diversos ante os povos indígenas. En1 con1un1, eles 
estavan1, segundo este autor, infonnados por umamesn1a pren1issa básica: 
a de considerare1n os povos indígenas inferiores "quer en1 relação à 
·civilização nacional' ou à ·raça branca· quer con10 no caso dos positivistas. 
situando-os numa fase e,·olutiva prilnária. Ou, ainda, porque a 'generosi-
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dacte· e a· ·ingenuidade· col0Cén·an1-nos en1 situação ele inferioridade no 
tra to con1 os ci,·ilizaclos·· (Lin1a, 1985:481). Partilhando dessa mesn1a 
concepção sobre a natureza dos povos indígenas, esses agentes diferia111 
no entendin1ento da "capacidade de evolução·· desses povos e é daí que 
resulta, ein grande 1nedida, a diferença nos projetos de inte1Tenção 
propagados, os quais, de n1odo geral, visavan1 à pacificação ele índios 
bra,·ios para dar cabo aos conflitos entre índios e brancos; à regularização. 
da situação das terras indígenas, seja protegendo-as, seja disponibilizando 
unia pa~·te para a colonização; a encontrar a n1elhor forn1a de ofertar 
proteção governan1ental a estes grupos e à conferir aos índios u1n papel e 

un1 lugar ein relação à nação (cf. ibiden1:472-93). 
Representando can1pos sociais distintos, etnógrafos, jornalistas, propa

gandistas, engenheiros-n1ilitares, juristas e políticos fizeran1-se presentes 
no cenário político da época como portadores de projetos incligenistas 
próprios; o que, nos tennos propostos por Bourdieu (1989), já seria 
sintonia de certo ac(unul6 de capital específico a configurar cletern1inado 

campo . 
. Mesmo que sumaria1nente, julgo importante qualificar tais agentes e 

suas respectivas posições, na tentativa de esclarecer alguns pontos de 
dissonância entre as propostas que foran1 veiculadas no início do século 
visando e(}Uacionar o que se configurava como o "problema indígena". 
Para tanto, faço uso da análise empreendida por Lima (1985 e 1995), autor 
que en1 vários trabalhos ten1 procurado dar novo tratan1ento para a história 
da in1plantação do SPI, ron1pendo com a reprodução de uma "versão 
oficial" da instituição dessa agência, consagrada nos textos de Stauffer 
(1955) e Ribeiro (1962) e an1plamente absorvida pela produção antropo-

1 , . 1 og1ca. 

Segundo Lima (1985), a "história oficial r. da criação do SPI pode ser resumida, 
grosso modo, como o órgão devendo sua origem às discussões sobre o p.rc~blema 
das fronteiras do Dmsil, passando pelo debate cm tomo das propos1çocs de 
extermínio de índios hostis de von lhcring e pela pressão para que o governo 
mediasse os conflitos interétnicos por meio de uma agência específica, a qual 
emergiu na forma do SPILTN e onde despontaram um conjunto ~e l~omcns 
cxccpcionais. lidcrndos por Candido Mariano da Silva Rondon (p. )44-)). Esta 
"n:rsào oficial"". ccntrnda na figum de J{ondon e cujas origens sào cncontr:.\das 
na produção d~>s próprios atores que compuseram o SPI ou de seus herdeiros, 
foi incorporada por Darcy Ribeiro cm seu tino A política indigenista brasileira 
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Agentes e agências no campo indigenista em formação 

Partindo ela produção sünbólica referente ao ca1npo indigenista no início 
do século, de forma que pudesse identificar os objetos de disputa e as 
posições e1n luta no 11101nenro de constituição do can1po indigenista, Lin1a 
(op. cit.) const1uiu, fundado e1n un1 conjunto de textos selecionados, cinco 
posições distintas que fora111 defendidas por aqueles diferentes agentes. Há 
de se ressaltar que nem todos os atoresíautores inventariados por Li1na 
chegara1n a forn1ular, de fo1n1a n1ais acabada, un1a proposta ele atuação. 
Desse 1nodo, calvez o n1ais interessante de se recuperar dessa análise, alé1n 
da categorização dos agentes, sejan1 as proposições configuradas pelo autor, 
as quais revelan1 posições e projetos indigenistas distintos. 

São seis as categorias de agentes e agências inventariadas por este autor. 
Lünito-n1e aqui a elencá-las, le1nbrnndo que não há un1a relação direta entre 
as categorias, con1 seus respeccivos autores, e as posições ern luta, ou dito de 
outra fonna, há autores que representam uma posição e há categorias que 
não estão diretamente refletidas em nenhun1a das posições constn1ídas por 
sua análise. Na categoria dos etnógrafos, co1nposta por Hennan von Ihering, 
Nelson Coelho de Senna, Antonio Carlos Sin1oens da Silva e o Museu 
Nacional, estão aqueles "que reclan1ain a si tuna legitilnidade proprian1ente 
científica na sua forma de participação na luta". A categoria dos jornalistas é 
representada por Sílvio ele Ahneida e o jornal do Con1ércio. Na categoria dos 
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(1962) e por Oa\'id Stauffer em sua tese de doutorado 1be Origin and Establish
ment q( Brazil's bulian Service, 1889-1910 (19;5). lkalizando uma análise crítica 
destes textos, Lima aponta para o papel desempenhado por Darcy Ribeiro como 
reprodutor da representação oficial sobre a trajetória do SPI, constituída interna
mente por vários autores/atores do órgão. Remetendo o texto de Darcy Ribeiro ~' 
é1xxa de sua produção, ele demonstra que foi escrito por ator posicionado no 
c~unpo político, atendendo demandas próptias do momento e da posição por ele 
ocupada, e que a estrutura do texto já estava presente cm outros trabalhos 
anteriores elaborados por porta-vozes do grupo rondoniano (p. 21-80). Quanto ao 
texto ele David Stauffcr, utilizado por Ribeiro como fonte par.a o período anterior 
ao estabelecimento do SPT, Lima também o considera como reprodutor do corpo 
de rcprescntaçôes engendradas internamente ao órg<io (p. 82-212). Ainda scE:,run
do Lima, essa ,·crsào ganhou terreno na produção antropológica cm face da 
inexistência de outros estudos sobre a política indigenista brasileim. 

propap,c111dístas esc~o os que realizan1 tn1balho de formação de consciênci:1 
de frações sociais en1 relação a un1a dada ce1n:.ícica; nela l i1na incluiu Horca 
Barbosa, Vicence Melillo, Basílio ele Magalhães, Ernsn10 Braga, ,·incutados ao 
Centro de Ciências e Arces de Cainpinas; o Aposcolado PosiciYista ·do Brasil, 
represenraclo por Rai1nundo Teixeira .Mendes; a Associação de Proteção e 
Auxílio aos Sih·ícolas, representada por leolinda Daltro1

; e Norberto João 
Antunes Jorge. Os e11.f;e11beiros-militares representa1n-se por Rondon e ou
cros 1nilitares ligados à Con1issào de Linhas Telegráficas de ~1ato Grosso e 
An1azonas. Na categoria dos juristas, responsá,·eis pela definição do direito 
dos índios à cidadania, estão Antonio Ferreira ele Souza Pitanga e Herculano 
Marcos Inglez de Souza. E na últin1a categoria, a dos políticos, temos a 
Sociedade Nacional de Agricultura e o .Ministério ela Agriculttira, Indúst1ia e 

Con1ércio (cf. Li1na, 1985:271-471). 
Do confronto e da análise dos textos produzidos por esses diversos 

agentes, Lima deri\·ou cinco posições e1n disputa. A primeira posição, 
denon1inacla de convivêricia pac(/lca, postulava a necessidade de atuação 
do Estado, no estabelecimento de áreas indígenas e na proteção de gn1pos 
indígenas em relação a1nistosa con1 populações brancas. O agente da 
atuação · indigenista direta seria o missionário, que deveria transn1itir a 
"n1oral cristã.,, se1n imposição de conteúdos religiosos. Os grupos en1 atri
ros co1n f;:entes de atração deveria1n sei' pacificados, aldeados e fixados 

' ' ' 
em territórios protegidos. Entendia-se os gnlpos indígenas con10 testemu-
nhos estacionários ele un1a etapa evolutiva ultrapassada, e percebia-se· a 
destn1ição destes grupos como algo natural , embora não fosse aprovada 
ou postulada. Não se pretendia transfonnar o índio e1n n1ão-de-obra, mas 
si1n desobstn1ir o caminho da civilização nas zonas de fronteira agrícola , 

se111 que isso significasse expansão dos serviços do Estado. 
A posição da filantropia leíga, que na figura da professora Leolinda 

Daltro encontra a sua melhor representante, pretendia prestar assistência e 
educar os índios. Nesse sentido, defendia-se o Estado como agente de 
proteção e de de lin1itaçào das áreas indígenas e con10 financiador do 
trabalho de leigos interessados na ação assistencialista. Afirmando-se 

! Para maiores informações sobre a atuaçào de Leolinda Dallro e sobre a 
Associaç~io de Proteção, consultar o <litigo "Os índios do Utasil elegante e a 
professora Leolinda Daltron (Con-t:a, 1989). 
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contr:u1a ~1 ati\·iclade m1ss1onana, pretendia incutir necessidades no,·as, 
que le,·assern os índios a buscar as ,·antagens ela ci,·ilizaçào. PreYia-se a 
utilização da n1ào-de-obra indígena em tarefas con10 a da agricultura , cujas 
técnicas serian1 apreendidas mediante ensino fom1al, que, além de ofícios, 
estaria Yolrado às belas-artes, à literatura e às ciências. Reclan1ava-se para 
os índios equiparação con1 os outros cidadãos do país, posicionando-se de 
forn1a contrári<t ao instituto da tutela. 

Urna terceira posição foi deno1ninada por Li1na co1no sendo a da 
cii:i/ização e1;0/ufiva do selvageni. De característica liberal e nacionalista, 
criticava a tutela e pretendia realizar o povoarnento do interior n1ediante a 
utilização do trabalho indígena na atividade da pecuária e do extrntivisn10. 
Previa a disse1n inaçào de dialetos gerais que facilitassen1 a sedentarizaçào 
de gn1pos indígenas. O Estado deveria legalizar as áreas indígenas e 
subsidiar leigos e notadan1ente missionários, conquanto que a civilização 
não se confundisse con1 a catequese . Via-se, na incorporação do índio, tm1 
fortaleci1n ento da nacionalidade. 

A posição da catequese e civilização defendia que a ação do Estado 
deveria caracterizar-se pelo apoio e subsídio às ordens religiosas. Naciona
lizar os índios, para os integrantes dessa posição, era o mesmo que 
catequizar. Aos índios deveriam ser impostas a adoção gradual de hábitos 
"civilizados" e a adoção da fé cristã, co1no forma de fortalecer a nacionali
dade. Opondo-se à imigração, propunha-se que o trabalho indígena fosse 
direcionado para o desenvolvimento agrícola. 

A últin1a posição constn1ída por este autor é a da proteção fraternal. 
Con1posta por agentes e agências situados nos ca1npos político e .intelec
tual , tinha no Apostolado Positivista, ~Iuseu Nacional e Centro de Ciências 
e Artes de Campinas seus formuladores. Concebendo os índios con10 
origen1 da nação, mais do que protegê-los, pretendia-se incorporá-los sob 
tutela. Defendia-se a convivência pacífica e a influência amistosa dos fun
cionários do Estado, com a criação de uma agência específica, voltada à 

demarcação de terras, ao exercício das atividades de proteção dos índios e 
à fiscalização da atuação de leigos e missionários. lntegrantes do exército 
serian1 os agentes privilegiados para o trato direto con1 os índios. Naciona
lizar os índios era não só uma fo1m a de expansão da esfera de atuação do 
Estado, co1no ta1n bém uma fonna de abrir os sertões e de transforn1ar os 
índios em trabalhadores e guardiàes da fronte ira. 

Grosso modo, e en1 que pesen1 as diferenças nas proposições dos vários 
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atores que ocupara1n a cena política ao buscar unia solução institucional 
para o problen1a indígena , corno vünos aci1na, pode1nos afinnar que todos 
exigiam do Estado algu111 tipo de inte1Tençào para equacionar o relaciona-
1nento conflituoso entre índios e brancos pelos sertões do país e que, ao 
buscar ineios para incorporar os índios à sociedade, eles se dh·idia1n , 
basican1ente , e1n dois grupos: os que pregavan1 u1na atuação leiga - por 
agentes ligados diretan1ente ao Estado, ou não - e os que pregavan1 unia 
atuação religiosa, mas subvencionada pelo Estado. Por sua vez, é preciso 
que se registre, ta1nbé111, que en1 todas as posições há a valorização do 
desenvolvin1ento do país e a necessidade de levar o progresso às regiões 
distantes ou ainda inexploradas (cf. Gagliardi , 1989:285). 

A posição vitoriosa: a criação do SPI 

Deste conjunto de agentes e de suas respectivas propostas en1erge a 
1 

posição da proteção f ratenial, representada por agentes que ocupava1n 
posições no aparelho estatal e que possuíam como capital sin1bólico e 
indigenista a experiência da ação direta com os índios, já os tendo 
utilizado con10 mão-de-obra e com eles estabelecido relações pacíficas 
quando da instalação das linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas, 
o que lhes--perrnitiu assumir a liderança das ações indigenistas no estado. 
Tal posição, que tan1bé1n poderia ser deno1ninada de positivista, fez-se 
vitoriosa e don1inante no can1po indigenista, de la resultando a criação do 
SPILTN, 1nomento en1 que o Estado assun1e a si a tarefa de inte rvenção 
sobre as populações indígenas e a inediação entre os índios e o restante da 
sociedade, con10 tuna atuação direta~. Inte rligando tutela e proteção, 
fiscalizando leigos, 1nissionários e regionais em contato co1n os índios, o 
Estado se fortalecia, con1 a criação desta agência, perante a sociedade civil, 

O Scrdço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionai'> foi 
criado cm 20 de junho de 1910. pelo Decreto n.º 8.072 que o subordinou ao 
i\ linistério da Agricultura, Indústria e Comércio . F~'iScncialmcntc laico, o decreto 
aboliu não só a catequese como qualquer dnculo entre Igreja e Estado. 
rcsc1Yando só a este último a tarefa de proteger e prestar assistência aos índios. 
Sua instalação se deu no dia 7 de setembro daquele ano. tendo a frente como 
d iretor-gera\ Candidn Mariano da Silva Rondon e como secretário Luiz llueno 
Ho11a Barbosa. 
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a1npliando sua esfera de atuação e conquist;1nclo un1 ·-contingente ele para
cidaclàos por ele tutelados", considerados origem e prin1eiros componen
tes da nação (Linu, 1985:511-48). 

A fundação elo SPILTN, con10 t1111a · vitória política a mais dos setores 
republicanos, forten1ente influenciados pelos ideais positivistas, constituiu
se en1 1nais un1 golpe contra a Igreja Católica. Se é ce110 que o Apostolado 
Positivista do Brasil não participou diretan1ente do n1ovi111ento que culn1i
nou na proclamação ·da República, é certo tan1bén1 que sua pa1ticipação 
política nos pritneiros anos do regitne republicano foi marcante. Alén1 de 
inseriren1 na bandeira o len1a "Ordem e Progresso", os positivistas 1noveran1 
ca1npanha contra a vacinação obrigatória e a favor da secularização dos 
cemitérios, da obrigação do casainento civil, da separação elos interesses ela 
Igreja e do Estado, alén1 de defenclere1n a proteção dos grupos indígenas por 
agentes leigos ligados diretan1ente ao Estado. Assiln, a criação do SPIL TN 
pode ser entendida con10 parte cio processo 1nais geral de secularização das 
instítuições nacionais que co1neçou a ton1ar curso logo nos pri1neiros dias da 
República. Para que as relações entre os índios e. o Estado fosse111 laicizadas, 
fora preciso retirar das n1àos da Igreja a tarefa de catequizar os índios; algo a 
que ela vinha se dedicando, con1 privilégio ·de exclusividade, desde os 
tempos da colônia (cf. Gagliardi, 1989:169·72 e 253). 

Prin1eira agência governamental voltada a estabelecer relações de 
caráter pura1nente laico com os índios, o SPILTN - e após 1918 apenas 
SPI - existiu por 57 anos e cun1priu duplo propósito: colocar as popula
ções indígenas e o trabalho de sua proteção sob a égide do Estado, e tornar 
segura a expansão econô1nica etn áreas onde havia conflito entre índios e 
frentes de expansão. Durante o regitne republicano sucederam-se e1n sua 
direção 22 diretores, qtpse todos ele orige1n 1nilitar, e o órgão esteve 
subordinado a diferentes n1inistérios: iniciain1ente vinculado ao então 
recém-criado lV1inistério da Agricultura, Indústria e Co111ércio, o SPI passa
ria en1 1930 ao lVIinistério do Trabalho, Indústria e Co1nércio, para onde 
foran1 realocados todos os órgãos que lidava1n con1 a questão ela mão-de
obra, e depois, en1 1934, ao Nlinistério da Guerra co1no departamento 
ligado à Inspetoria Especial de Fronteiras, retornando ein 1940 para o 
lvlinistério da Agricultura (cf. Lin1a, 1995 e Gagliarcli, 1989)~. 
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O SPI foi extinto em 1967, quando pela Lei n.º 5.371, de 5/ 12/67 foi criada a 
Fundação Nacional do Índio. 

I 

Ao longo destes anos, o SPI espalharia postos de assistência e inspero
rias por quase todo o Brasil, organizando tuna rede por ineio da qua.l 
pretendia exercer tnna rtOl)U fonna de poder, dissociada de qualquer 
a parelho eclesiástico, sujeitando grupos indígenas em territórios parcela
dos e estracegican1ente delimitados. Lin1a (1995) definiu essa forn1a de 
poder como desclobra1nento e 1nodalidade da guerra de conquista, con10 
poder tutelar:, entendido con10 un1a "forn1a reelaborada de tuna guerra" 
( 43); "fonna de ação sobre as ações dos povos indígenas e sobre seus 
territórios" (73); "poder estatizado num aparelho ele pretensa abrangência 
nacional, cuja função a tm1 ten1po é estratégica e rnilitar, no qual a n1atriz 
ela guerra de conquista é se1npre presente" (74). 

A criação do SPI, con10 agência específica para o trato con1 os índios, 
in1plicou unia alteração significativa en1 face ela ação governa1nental 
oriunda dos ten1pos do ltnpério. Alé1n de representar a expansão do 
controle do governo republicano sobre o território e as populações nele 
dispersas, aí incluídos íntlios e trabalhadores nac~onais, o órgão . instituiu 
un1 poder centralizado próxitno à esfera de decisão do governo, alterou .o 
agente privilegiado no trato con1 os índios e instituiu a ligação entre tuna 
ação burocrática de controle e governo dos índios e a construção ela nação, 
i1npondo rupturas à herança dos tempos cio In1pério, no qual se sobres
saíam os...çliretores de índio~, Hgados aos presidentes de província, e os 
n1issionários em seu trabalho de civilização e catequese;. A force presença 
de positivistas ocupando posições itnportantes dentro do SPI responde, ao 
1nenos em parte, pela substituição do projeto da catequese pelo da 
proteção e dos 1nissíonários pelos militares no trabalho direto con1 os 
povos indígenas. A einpreita civilizatória, agora sob responsabilidade 
leiga, se destinava não 1nais à conversão de novos cristãos, n1as à 
constituição de novos cidadãos (cf. Litna, 1995:98-9). 

Passo i1nportante para atingir tal objetivo estava na transformação dos 
índios em 1nào-de-obra e sua inserção na economia de mercado, liberando 
os sertões à iniciativa dos particulares e produzindo a alquin1ia de 
transfonná-los de índios en1 nacionais. Para tanto era fundarnental a 

Vale lembrar que no Império a intervenção governamcnlal, mediada pela Igreja. 
estava condicionada pela <lesccntralizaçào do poder político que estabelecia a 
autonomia dos estados (cf. Gagliardi, 1989:28i). 
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at1i1çâd' dos grupos que se mostravan1 arredios ou em estado de guerra e 
a estratégia n1ilitar en1pregada foi a da pac({icaçâo7

, 1non1ento prin1eiro ele 
tun conjunto ele ações e técnicas que incluía1n a educação, o aprendizado 
cio português, ensino de técnicas agrícolas, treino na pecuária e regulariza
ção da situação ele suas terras (cf. Li111a , 1995: 135-6). O locus privilegiado 
para a execução dessas atividades era o posto indígena, lugar onde se 
reunia111 índios e servidores do órgão, concebido con10 u1na unidade de 
ação para a qual os índios deveria111 ser deslocados, liberando parcelas de 
territórios antes habitados, e onde seria1n induzidos a abandonar suas 
práticas tradicionais, participando de atividades produtivas que se destina
van1 não só a torná-los produtores rurais auto-suficientes, 111as à manuten
ção daquela unidade do SPI, responsável por engendrar fo1:n1as de inser
ção dos índios na econon1ia regional, 1nediante a co111ercialização de 
exedentes da produção agrícola (ibiden1: 178-83). 

.Subjacente a tais práticas havia a concepção de que os índios, con10 
categoria social e étnica, era111 transitórios, passíveis, todavia, de se trans
forn1aren1 e1n trabalhadores nacionais, categoria inais permanente. Em 
função dessa concepção, ta1nbé1n o SPI era concebido como transitório e 
ten1porário: "civilizando o índio e educando o trabalhador nacional, 
conferindo-lhes lugares precisos nos espaços social e geográfico, o Serviço 

con1pletaria idealmente, mais cedo ·ou mais tarde, sua tarefa" (Lin1a, 
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DiscotTendo sobre as práticas do poder tutelar, Lima afirma que o "termo 
atração, quando não associado ao de pac~fiçaçào, recobre técnicas a estas muito 
similares, delas se diferenciando por estarem voltadas para os indígenas ditos 
arredios, categoria na qual se inserem canto os que sistematicamente evitam 
manter relações com a administraç1o, quanto os que, apontados em termos 
geográficos, não mantêm concato scqüenciado nem o negam" (1995: 179). 
Segundo Lima a pacificação, como estratégia, envolve um conjunto de técnicas 
de intervenção espacial e temporal e, como exercício do póder tutelar, é de
corrência lógica da guerra de conquista. Ainda segundo esse autor, tanto os 
textos sobre o SPI (:omo os por ele produzidos sugerem que muitos povos 
teriam sido pacificados desde o início do século, algo que não se verifica, mas 
que facilmente se explica: "Sendo, porém, a pac{ficação o momento do desem
penho cios atos heróicos, do 'moffer se preciso for, matar nunca', e sendo os 
lucros simb6licos deles extraídos altíssimos, enfatizá-la é destacar a relevância e 
competência claproteçâo.fi-aternal para atividades que, no discurso de legitima
ção do Sert:iço, sô ele poderia realizar, tornando seus possíveis concorrentes 
incapacitados para o trabalho direto com as populações indígenas" (1995: 166-7). 

I 

1995:134). Sua ação estava voltada, assiln e prin1ordiahnente, à regulação 
de conflitos internos na perspecliva de disciplinar e achninistrar popula
ções e territorialidades específicas e alheias à adn1inistraçào pública, con-1 
base em uma estratégia, cuja n1atriz -não é n1ais religiosa, 111as inforn1acla e 
111oldada por práticas 1nililares, às quais Lin1a denominou de "grande cerco 
ele paz" (1995:141) capaz de in1por lin1ites e constrições aos por ele 
incluídos, i1npingindo-lhes novas práticas e alterando suas forn1as de 
reprodução soeial. 

A idéia de cerco é duplamente sugestiva, uma vez que aponta tanto 
para a oferta de proteção fraternal aos gn1pos indígenas, quanto para a 
proteção dos índios em relação aos atores que estava111 fora dele. Toda 
estratégia montada visava · a afirmar que o cerco só poderia ser efetivado se 
fosse realizado por un1 único aparelho. Essa associação, seguindo mais 
un1a vez a interpretação de Lima, de que proteger os índios era o n1es1110 
que defender a existência. de un1 único órgão especíaln1ente devotado a tal 

• 
empreendin1ento, foi estábelecida péla posição que se tornou vitoriosa na 
disputa pela intervenção indigenista do Estado, garantindo para si o 
monopólio das a.ções e das decisões (1995:23). 

Repensando o campo indigenista 

Vitoriosa no debate em torno dos projetos de intervenção junto aos po
vos indígenas, em território brasileiro, no início do século, e 1nesn10 eclip
sando oütras posições quando da criação do SPI, a posição fraternal não 
foi capaz de suprimir o conjunto de vozes dissonantes que propagavam 
outras estratégias para o governo dos índios, tendo sido obrigada a en
frentar críticas e oposições que se nlanifestaram não só entre outros órgãos 
da adtninistração pública, com os quais o SPI teve de disputar recursos e 
prestígio, como també1n fora dela. Entre estas vozes, a de setores ligados à 

Igreja foi a que mais se fez presente nos primeiros anos de existência do 
órgão, visto que não só a catequese fora publicamente classificada coi.no 
ineficaz, como sua instalação representava o alijan1ento das ordens religio
sas que sempre estivera1n à frente do trabalho direto com os índios. 

Alé111 disso, o novo órgão teria de lidar con1 outras resistências e 
divergências em relação à consecução dos objetivos a ele confiados. Já en1 
1911, o SPI enfrentava sua primeira crise quando o .Ministério da Guerra 
requisitou a volta às fileiras do exército de todos os oficiais comissionados 
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no órgão incligenisra. Outras crises se instalar~un d iante das reduções ele 
,·erba destinada à assistência e proteção cios índios e às 111udanças de 
1ninistério, ora a1npliando ora reduzindo as atribuições do SPI. Setores 
ligados à Igreja, parla1nentares e a itnprensa questionara1n , en1 dh·ersos 
n10111enros, os propósitos e as ações ilnplementadas pelos se1Yidores do 
órgão. Muitos outros fatos poderian1 ser aqui le1nbrados nessa linha de 
dificuldacles, 1nas o funda1nental é que, durante sua existência, o SPl teve ele 
engendrar vários esforços para que seu orça1nento não fosse reduzido, 
in1obilizanclo-o, bem con10 para a catequese não fosse restaurada con10 
prática oficializada pelo Estado e, enfin1, para não ser simplesn1ente extinto. 

Porén1, mais do que procurar surnarizar toda a história de atuação do 
SPI, pontuando as dificuldades e os avanços alcançados - o que é ainda 
tuna tarefa por fazer, visto que os trabalhos até agora en1preendidos tratan1 
dos antecedentes da criação do órgão e suas atividades até a década de 30, 
notadamente o de Gagliardi (1989) e Lin1a (1985 e 1995) utilizados aqui 
como referência - , o que me interessa aqui é evidenciar que, se a 
instalação do SPI e sua atuação podem ser entendidos como o 1non1ento 
en1 que o can1po indigenista se formaliza , adquirindo autonomia, ele não 
se reduz a este órgão. Antes de ele ser instituído, havia outros grupos e 
posições e, n1es1no depois de sua criação, outros e novos interlocutores se 
fizeran1 presentes nas disputas travadas no campo indigenista. 

Alén1 desses agentes e agências evidenciadas por Lima (1985) e1n sua 
análise cio ca1npo indigenista em fonnação, é preciso registrar que várias 
outras associações e sociedades se formara1n com intuitos de colaborar no 
equacionan1enro cio problema indígena no início da .República, visando 
encontrar n1eios para a civilização dos índios e sua incorporação à 

sociedade. Algumas tivera1n vida efêmera, outras, poré111, alcançaram 
visibilidade e tiveram repercussão. Un1 exen1plo de associação que estava 
em atuação e que antecedeu à criação do SPI, con1 expressão regional, foi 
a Liga Patriótica para Catequese dos Silvícolas, fundada em 1907 em 
Florianópolis. Esta , diante sobretudo dos conflitos envolvendo os Xokleng 
e colonos no sul do país, pretendia evitar o extermínio dos índios, 
encontrando 1neios pacíficos para a sua civilização, uma vez que as 
tentativas de catequese não haviam sido be1n-sucedidas. A liga enfrentou 
forte oposição na época, deixando de existir alguns n1eses depois de sua 

fundação (cf. Gagliardi, 1989:67-8). 
Outro exe1nplo de associação co1n vida curta foi a Sociedade de 
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Etnografia e Civilização dos Índios, fundada e1n São Paulo, em 1901. e ela 
qual participa,·a1n, alé1n de t1111 nú1nero expressh·o de sacerdotes, figuras 
con10 João .Mendes Jr. , Teodoro San1paio, Hennan von Ihering, Go1nes 
Ribeiro, Brasílio Machado, Couto de Magalhães e Benedito Calixto8. A 
Sociedade defendeu, e1n suas reuniões e e1n sua revista, que a condução 
do processo de ci,·ilizaçào dos índios fosse executado por n1issionários 
católicos, que cleverian1 receber para esse trabalho a subvenção do Estado. 
Para Teodoro Sa1npaio, un1 dos fundadores da sociedade, os 1nissionários 
desen1penharan1, ao longo da história do Brasil, o papel de consolidar a 
conquista en1preendida pelos bandeirantes no alarga1nento elas fronteiras 
do Brasil e por isso deverian1 continuar à frente do processo de civilização 
dos índios (cf. Gagliardi, 1989:97-102 e .Monteiro, 1992:134). 

Diante dessas iniciativas e de outras, não é difícil entender a posição 
do1ninance assun1ida pelo SPI na catalisação das disputas que envolvian1 a 
atuação do Estado con1 ,relação aos índios e seus territórios e assin1 sua 
posição central, co1no áparelho dó Estado, na conforn1ação do can1po 
indigenista . Nesse sencido, mais un1 órgão deve ser posto en1 evidência: 
trata-se do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, o CNPI, estudado 
por Carlos Augusto da Rocha Freire (1990). 

O Conselho Nacional de Proteção aos Índios foi criado pelo Decreto-Lei 
n.º 1.794, em 22/ 11/ 39, com a incumbência de promover "o estudo de 
todas as qu~stões que se relacionam co1n a assistência e proteção aos 
silvícolas, seus costun1es e línguas", bem co1no de sugerir ao governo a 
adoção de 1nedidas necessárias à consecução dos objetivos do SPI9. 

Constituído por sete n1embrost0, o CNPI tratou, ao longo de sua existência, 

11 Foi nas reuniões desta Sociedade que João Mendes Jr. proferiu três palestras que 
deram 01igem ao livro Os indígenas do Brasil, seus direitos individuais e 
políticos, publicado originalmente em 1912 e reeditado, em edição fac-similar 
pela Comissão Pró-Índio de São Paulo cm 1988. 

9 No artigo n.º 5 do decreto de criação do CNPI, estabelecia-se também a sua 
competência para cooperar com estudos etnográficos empreendidos pelo Mu
seu Nacional (cf. Freire. 1990:30). 

10 Os membros <lo CNPI eram indicados pelo presidente da República dentre 
pessoas de '·ilibada reputação~ e "comprovada dedicaçào à causa da integração 
dos sil\'Ícolas à comunh~10 brasileira··, sendo que entre esses membros estariam 
um representante do .Museu Nacional, um do Serviço Florestal e o diretor do SPI 
(cf. Freire, 1990:29). 
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de arender as dem::lndas ::lpresentadas pela direção do SPI, quando este 
enfrenun·a dificuldades e1n resoh·er proble1nas relacionados a massacres e 
pacificação de índios, conflitos en1 rerras indígenas, reivindicações de 
de1narcações e catequese religiosa. Na prática, o CNPI funcionou con10 
órgão consultivo da direção cio SPI, notadan1ente na gestão Rondon (de 
1939 a 1955), sendo responsável pelo encan1inhan1ento de pa1te conside
rável dos proble1nas fundiários envolvendo índios e no aperfeiçoan1ento 
da legislação indigenista, no período de sua atuação. Utilizando-se de 
pareceres, co1nissões ele negociação, solicitações a interventores e gover
nadores e audiências co111 o presidente da República, o CNPI, en1 diferen
tes oportunidades, atuou e1n defesa do SPI e de suas posições. 

O n1elhor exen1plo do papel cun1prido pelo CNPI, alé111 de ter sido o 
responsável pela divulgação dos trabalhos executados pela Co1nissão 
Rondon, está e1n sua posição contrária à atuação das 111issões religiosas e 
na · defesa do progran1a de_ proteção do SPI. Segundo Freire (1990), a 
criação do SPI não representou uma acon1odaçào cios interesses das 
n1issões religiosas, nem a certeza de que o grupo "positivista" liderado por 
Rondon conseguisse facilmente a itnplementação de seu projeto de ação 
protecionista. Se antes de sua criação, o projeto do SPI sofrera duras 
críticas do clero católico, depois dela, a disputa pró e contra tomou conta 
dos jornais, aglutinando os setores que defendiam a catequese católica, 
que não perdiam oportunidade para questionar a existência e o progra1na 
do SPI, be1n como a legislação oficial sobre os índios, que lhe dava 
suporte. 

Se, de n1odo geral, o relacionamento do CNPI con1 o SPI foi de 
colaboração e apoio, é preciso registrar que ne1n se1npre o relaciona1nento 
entre a1nbos foi tranqüilo, evidenciando conflitos de decisão e atribuições 
originários do fato de que, a partir de 1939, o Estado passou a contar com 
dois órgãos indigenistas, com alguns objetivos convergentes. É da conver
gência de atribuições tan1bém que se originara1n alguns cios conflitos, que 
serão analisados nos outros capítulos deste trabalho, entre o SPI e o 
Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil. 
E são justamente esses conflitos que me permitem propor o enquadramen
to do Conselho de Fiscalização con10 parte das agências em disputa no 
can1po indigenisra do começo do século. 

Não há dúvidas de que o SPI foi a agência que catalisou a 111aior parte 
das disputas envolvendo o destino das populações indígenas no Brasil e 
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ocupou papel central na configuração do campo indigenisra. TodaYia - e 
esce é un1 dos pontos a ser defendido neste estudo - , o carnpo indigenista 
não se reduz à atuação desta agência - vitoriosa - nem aos acores que 
nela desen1penharam algun1 tipo de papel. Outras instituições e outros 
agentes ocupara1n posições e qualificara1n-se con10 interlocutores na 
disputa pela intervenção nos grupos indígenas e pela definição do lugar e 
dos direitos dos índios no Brasil , 111esmo depois de sua instituição . A 
hipótese que pretendo discutir aqui é a de que o Conselho de Fiscalização 
das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil pode ser un1a delas. 

A an1pliação da noção de campo incligenista, visando abarcar a produ
ção de conhecin1entos sobre os índios, pennite, por exen1plo, traze r à tona 
o an1plo debate ocon-ido e1n São Paulo nas pritneiras décadas da República 
sobre a origen1 indígena dos paulistas. O debate em torno da figura dos 
Guaianá, se era1n Tupi ou Tapuia, pôs em confronto a ilnagen1 idealizada 
cio Tupi histórico co1n " image1n conten1porânea na época do selvagen1 

1 
Kaingang, envolvendo intelectuais ligados à Co1nissão Geográfica e Geoló-
gica, ao Museu Paulista e ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
A preocupação desses intelectuais com o passado indígena da região 
infonnava a formulação de projetos que incidiam sobre os índios, subme
tidos, na época, a processos de dizimação nos sertões. A produção desses 
intelectüãis revela que a discussão sobre os rneios de incorporação dos 
índios à naç'ão brasileira e sobre o papel do Estado nesta tarefa estava 
intimamente imbricada com a discussão sobre a incorporação do índio no 
pensamento histórico paulista (cf. Monteiro, 1992:125-35). 

Esse exemplo revela que para poder enfocar o Conselho de Fiscaliza
ção corno parte do ca1npo indigenista é preciso proceder a u1na mudança 
no foco por meio do qual esse ca1npo ve111 sendo estudado. Isto implica 
alargar o campo de investigação para além das políticas de intenJenções 
nas populações indígenas, que definem as estratégias empregadas pelo 
Estado no relacionamento com os grupos indígenas e o próprio lugar do 
índio na sociedade brasileira, de modo a incorporar a produção do 
conheci1nento sobre estes grupos, buscando esclarecer as relações entre os 
antropólogos e o Estado neste período. Ou seja, se fizermos a pergunta a 
respeito de quem detém o controle de produção, bem como difusão de 
conbecin1entos sobre os índios neste período, nossa resposta fatahnente 
precisará incorporar a atuação desse órgão. Nfas a que veio este órgão? O 
que teria levado à sua criação e que atribuições foran1 a ele confiadas? Que 
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reJe,·ância teve na configuração do ca1npo indigenisca e intelectual brasilei
ro e que práticas instituiu? Responder a essas indagações é pane do ineu 
objetivo con1 este trabalho. 

Trata-se, assin1, de buscar nova definição, ou melhor ampliação da 
definição ele can1po indigenista que se preocupe tambén1 con1 as condi
ções de produção cio saber sobre os índios. Isso porque o Conselho de 
Fiscalização está na interface de dois can1pos: o político e o intelectual. É 

un1 órgão do aparelho do Estado, por ele criado e a ele sub1netido, cujo 
objetivo principal, -todavia, é o controle das expedições científicas, execu
tadas por cientistas vinculados a institutos acadê1nicos e de pesquisa. Sua 
instituição representa a interseção e confluência desses dois cainpos 
distintos con1 o ca1npo indigenista. Esclarecer, nesse jogo, a natureza do 
espaço ocupado pelo Conselho é tambén1 un1 objetivo seguido neste 
estudo. 

Para relacionar o Conselho de Fiscalização co1n outras agências que 
confonnaria1n a estruturação do ca1npo indigenista brasileiro no início 
deste século e precisar o espaço ocupado por esta agência e as práticas por 
ela instituídas, é necessário proceder a uma etnografia do Conselho. de 
Fiscalização, pois, como vimos, nem a bibliografia sobre o Estado Novo, 
nen1 a bibliografia recente sobre ino1nentos e personagens da antropologia 
no Brasil registram sua existência. 

O momento em que o Estado põe em prática uma política leiga de 
proteção aos grupos indígenas é o mesmo ein que ele elabora tuna política 
específica de controle de expedições científicas e de ·preservação de 
coleções, entendidas como parte do patritnônio histórico. e cultural da 
nação. É ta111bém o momento en1 que os próprios índios passa1n a ocupar 
u1n lugar de destaque na idéia de nação que o Estado está construindo. 

Se o estudo da atuação do SPI nos leva ao problen1a da incorporação de 
territórios e de configuração das fronteiras, o estudo do Conselho de 
Fiscalização, da fonna con10 pretendo realizar aqui, nos levará ao proble
ma da nacionalidade e do patriinônio histórico e cultural que lhe dá 
suporte , onde o que interessa não são os índios reais, mas a herança que 
eles poderiam deixar para a nacionalidade brasileira. A discussão deve 
deslocar-se, assim, do eixo do destino dos índios para o da imagem do 
índio e de seu legado. É como patrimônio que os índios interessam ao 
Conselho de Fiscalização e é nesta ação particula r de preservação que o 
Conselho ocupa lugar e papel no campo indigenista brasileiro. 
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2 O CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 

·'l)a eficiência dos trabalhos do Conselho muito tem lucri1do o 
Brnsil no q\.ic diz respeito ao seu patrimônio attístico e científico.·· 

Relatório do Conselho, 1933 

Instituído corn o objetivo de norn1atizar a realização de expedições em 
território-brasileiro, fiscalizando-as, e de proteger o patrilnônio científico e 
cultural naciGJlal, o Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e 
Científicas no Brasil foi palco de- n1uitas disputas, envolvendo órgãos do 
governo, instituições acaclên1icas e figuras importantes cio campo intelec
tual brasileiro. Seu can1po de ação ia desde as expedições que entrava1n na 
secretaria do Conselho, con1 un1 pedido fonnal de licença, até as expedi
ções que, desavisadas quanto à legislação existente e tendo sido noticiadas 
pela iinprensa da Capital Federal, era1n interpeladas pelo Conselho ou por 
outros órgãos acionados por ele, e obrigadas a interron1per suas atividades 
até que sua situação fosse regularizada. 

O expedicionário, nacional ou estrangeiro, que pretendesse realizar 
pesquisas e111 território brasileiro, deveria solicitar autorização do Conse
lho de Fiscalização inforn1ando seus objetivos e propósitos, sua equipe e 
seus equipa1nentos, o porto de chegada e o de saída, o ten1po de duração 
da expedição e seu roteiro, a intenção de forn1ar coleções e os resultados 
esperados. De posse destas infonnações, o Conselho analisa,·a e julgava o 
pedido de licença. 
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O Conselho ele Fiscalizacào não se limica,·a a conceder ou 1üo autoriza-, 

ções para expedições, 111as inte1Tinha e111 todas as fases, elas preparatórias 
até as finais, quando se definia o destino dos n1ateriais coletados. ln1pondo 
nonnas e restrições, o órgão acon1panhava o desenrolar e os desdobra-
1nentos elas expedições, 1nuitas vezes colaborando con1 os expedicionários 
no equaciona1nento ele resistências e dificuldades à realização elas expedi
ções licenciadas; mas n1uitas vezes tan1bén1 criando dificuldades a esse 
licencia111ento. O Conselho de Fiscalização interferia, ainda, nos resultados 
obtidos pelas expedições, quer no que se refere à censura exercida sobre 
filn1es e fotografias de pesquisadores, jornalistas e cinegrafisras que regis
travan1 cenas do Brasil, quer quanto ao destino e partilha de coleções 
científicas forn1adas pelos expedicionários, autorizando o que poderia ser 
enviado para o exterior e o que deveria ser destinado às instituições 
científicas e culturais locais, quer, ainda, exigindo relatórios das atividades 
desenvolvidas pelos expedicionários e sobre os resultados obtidos pelas 
exf>edições. Pelo Conselho ta111bén1 eram obrigados a passar quem preten
desse exportar produtos englobados nun1a grande categoria denon1inada 
''curiosidades brasileiras". 

A cada pedido de licença para realização de tuna expedição ou pedido 
de autorização para exportação de materiais para o exterior, o Conselho de 
Fiscalização abria um processo onde ia-se acun1ulando toda a documenta
ção referente ao pedido: incluía toda a correspondência inantida entre o 
expedicionário, o Conselho, seus delegados e órgãos acionados por este, 
bem como cópias dos certificados de licença einitidos para a expedição ou 
de exportação para os materiais coletados, alé1n de relatórios dos expedi
cionários e recortes de jornais referentes às decisões do órgão e con1 
notícias sobre o anda1nento e resultado das expedições. Os pareceres dos 
conselheiros, dados a cada pedido ou interpelação do expedicionário, 
ta1nbén1 eram arquivados nesses dossiês. 

A n1aior parte dessa documentação burocrática, organizada por dossiês, 
não ultrapassa tuna dezena de documentos, contando assin1 con1 poucas 
páginas1

• Sobressaem-se, todavia, alguns dossiês, cornposcos por 1nais de 
un1a centena de docu1nentos, como o da Bandeira Piratininga, chefiada por 
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Os documentos guardados no Arquivo do Conselho . estão organizados cm 
séries e foram numerados. A referência a esses documencos será feita pela 
indicação "Doe.", acrescida do número do documento citado. que consta na 

I 

\\'illy Aureli, que teve início nos anos crinta, percorrendo a ilha do Bananal e 
a serra cio Roncador (405 folhas); o das expedições ele pesquisa de Curt 
Nünuendajú, con1preenclidas entre os anos de 1935 e 1945 (182 folhas), e o 
ele Lévi-Strauss ao Brasil Central, entre 1935 e 1939 (153 folhas); o das 
expedições de caça do ~1larquês Basily-San1pieri, da Grécia, e do Conde de 
La Falaise, da França, e1n Goiás entre 1935 e 1938 (137 folhas); ou o do 
processo para expo11açào de objetos enfeitados con1 asas de borboletas pelo 
gn1po Ziltrin Innãos, na década de 30 e 40 (236 folhas). 

Já à prin1eira vista, percebe-se que a docun1entaçào arquivada nestes 
dossiês é heterogênea e desigual. Alén1 desses dossiês n1ais encorpados, 
há 1nuitos outros, de expedicionários e expedições pouco conhecidas que 
se envereclaran1 por diferentes regiões cio Brasil co1n objetivos e resultados 
111uito variados, e talvez ünpossíveis ele serem hoje recuperados. O can1po 
de atuação cio Conselho de Fiscalização era vasto e diversificado abarcan
do un1 conjunto difuso ele interesses e propostas, de agentes e instituições. 
Solicitarain licença en1pre~as con10 a lVletro Gokhvyn Mayer, a Fox Fihn, a 
Color Classics Inc. e a Co1npanhia Cinen1atográfica Sueca para registrar 
cenas da natureza tropical penneada de anin1ais e flora exuberante. 
Tan1bén1 sobre elas o órgão exerceu seu papel fiscalizador, respalclado na 
possibilidade de censurar cenas e fotografias que julgasse inconvenientes2

. 

Muitas expedições vieram com objetivo de estudar a fauna brasileira e 
capturar ani1nais para zoológicos de vários países. Outras tinhan1 con10 

primeira folha de rosto de cada documento. A relação dos documentos citados 
encontra-se no final do Jhrro, no Anexo 2. 

1 Em 1935, por exemplo, o Conselho autoriza Reidcr Lovlie e Sigurd Breck a 
realizarem expedição cuja finalidade era produzir repo1tagens jornalísticas e 
filmes cinematográficos. Os expedicionários ficavam obrig<1<los a entregar ao 
Conselho cópia das fotografias e filmes que tivessem feito e que pudessem 
interessar às instituiçôes culturais brasileiras. Entretanto, antes disso, toda a 
documentação fotocinematográfica seria censurada "sofrendo os negativos os 
cones julgados convenientes" (Doe. 07). No relatório de atividades do Conselho 
do ano ele 1942 está rcgistrado o caso de Be1trand Flomoy que, por incumbência 
do Ministério da Educaçào Pública da França, obteve autorização para filmar 
aspectos da Amazônia, devendo exibir o filme à embaixada brasileira cm Paris. 
Com a segunda guerra cm curso, o Conselho exigiu que o filme fosse exibido 
cm sua sede. contando com a assist0ncia do Dcpa1tamcnto de fmprcnsa e 
Propaganda (DIP): "o que foi feito a 27 de C>utubro. nada tendo tido nem o 
Conselho nem esse órgão que impugnar'' (Doe. 087). 
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objelh·o o estudo ela flora nacional , descobrindo e coletando espécin1es 
noYOS. Arqueólogos de diferen{es nacionalidades pediram autorização 
para fazer prospeções en1 san1baquis e sírios arqueológicos. E 1nuitos 
estudaran1 o potencial 111ineralógico de diferentes regiões brasileiras. Não 
foran1 poucas, ta1nbén1, as missões religiosas estrangeiras que solicitara111 . 
pennissão para clesenYolver trabalhos missionários co1n grupos indígenas. 
Estes foran1 estudados por etnólogos ele diferentes nacionaliclacles. 

A clocun1entaçào inclui, ta1nbé111, curiosidades con10 o pedido de 
Alfredo Coutinho e João de Castro Filho para procurar tesouros escondidos 
por piratas na região de Parati ou o de sociedades astronô1nicas de 
diversos países para observar o eclipse solar do dia 20 de 1naio ele 1940, 

que de,·e ter sido un1 acontecimento inusitado na cidade de Araxá, en1 
Minas Gerais. Inún1eros são os pedidos ele autorização para exportação de 
asas ele borboleta, representando un1 con1ércio lucrativo na época, apare
cendo o Panan1á con10 grande con1praclor. 

.Mas há tan1bé111 documentos de expedicionários que, ou já era111 
iluscres na época de suas expedições ou se tornara111 conhecidos após 
andanças pelo Brasil. Pode-se destacar a expedição Brasil-Central, chefia
da pelos irn1ãos Villas Boas, a da esposa e do filho do Coronel Fa~Tett na 
região cio Xingu em sua procura, e a de vários outros ancropólogos 
contemporâneos que foram fiscalizados pelo Conselho, co1no \V'anda 
Hanke, Ruth Landes, ~1elville Herskovits, Clifford e Betty Evans, \Villiam 
Crocker, Charles \Vagley, Donald Pierson e David Maybury-Lewis;. 

Nesse en1aranhado de dossiês, con1 non1es de expedicionários pouco 
conhecidos, objetivos de expedições diversos e destinos dispersos por todo 
o território nacional, é possível, todavia, buscar algun1as tendências. Se 
observannos o destino das .expedições, verificare111os que as regiões Norte e 
Centro-Oeste atraíran1 n1ais da 1netade dos expeclicionários que se e1nbre
nharan1 pelo território brasileiro durante os anos de vigência do Conselho 
(66°/o), engrossando o "eldorado da n1archa para o Oeste" (Faria, 1988:16) e 
marcando un1a tendência que vigora até os dias atuais. Para a região Sudeste 
e Sul do Brasil dirigiram-se cerca de 23o/o das expedições e para o Nordeste 
11 % do total das expedições con1 destino conhecido. Esses expedicionários 
\'ieram sobretudo da Alemanha, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, 
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Ver Anexo 1 no final. onde são apresentados todos os antropólogos cujas 
pesquisas foram fiscali7.adas pelo Conselho. 

sendo significath·o ca1nbé1n o núrnero das expedições originárias cb Austria , 
Bélgica, França, Itália, Suécia e Suíça. Alemanha e Escaclos Unidos, por sua 
,·ez, são os países para os quais 1nais 1naterial foi exportado con1 autorização 
cio Conselho de Fiscalização. Se escabelecennos uma distinção entre ciências 
hunrnnas e naturais en1 função do interesse ela expedição, perceben1os que 
a segunda prepondera sobre a primeira, sobressaindo-se, respecth·an1ente, a 
antropologia e a zoologia. As expedições cujo interesse principal residian1 
em levantamentos e pesquisas qué interessavmn às ciências naturnis repre
sentan1 quase 70% do total dos pedidos analisados pelo Conselho. Já a 
antropologia responde por cerca de 60% dos pedidos de licença na área de 
ciências hu1nanas, que inclui, ainda, as especializações da arqueologia, 
lingüística e sociologia (cf. Faria, 1988)1. 

Controlando estes estrangeiros de várias nacionalidades, e ta1nbén1 os 
nacionais sen1 vinculação institucional, ben1 con10 alguns cios produtos 
obtidos durante suas expedições pelo interior do Brasil, o Conselho de 
Fiscalização tornou-se, por'quase quatro décadas, un1a referência obrigató
ria para n1uitos pesquisadores de diferentes especialidades. Eles era1n 
obrigados a dar satisfação de seus projetos e interesses e de,·iam subn1eter
se a un1a legislação controladora. Esta será objeto de análise agora, visando 
a co1npreensão cio aparato legal no qual as ações do Conselho de 
Fiscalizaçà~ encontraram respaldo e visando apreender as n1oclificações 
pelas quais est~ órgão passou desde sua criação. 

Precedentes da legislação 

"A urgente necessidade ele uma lei reguladora das Missües Cien
tíficas Estrangeiras no Brasil foi posta cm nítida evidência pelo 
Ex.111º Sr. General Rondon~ . 

Projeto de Lei regulando as missões cient[ficas estrt111geiras no Brasil 

O interesse de estrangeiros pelo país, seja por suas belezas naturais, 
con1 tuna flora e fauna ainda por conhecer, seja pela gente que nele vivia, 

Essc.s dados foram cabulados com base nos índices apresentados como anexo 
no l11ce11tário Analítico do Arquivo do Conselho (Mast. 1988). Faria 0988). na 
apn.:s<.!ntaçào da obra, faz o mesmo exercício. mas IOma como dado todos os 
dossiês listados nos índices. independentemente de sua repetição em diferentes 
categorias. 
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11:1 qual se sobressaía enonne clh·ersiclade de grupos indígenas, com 
contatos ,·ariados com seg111entos ela sociedade nacional, não deixaria de 
ser notado pelo Estado. A ben1 da verdade, desde os te1npos coloniais 
havia u1n tluxo constante de estrangeiros desbravando o território brasilei
ro, e sobre esse fluxo se1npre se procurou exercer algun1a forn1a de 
controle. Nas prilneiras décadas deste século, a questão que se levanta,·a 
era dar ao Estado o 1nonopólio da decisão sobre a circulação de estrangei
ros e sobre a proteção dos bens do país e regular o con1ércio de artefatos 
indígenas. 

Lima relata a pa1ticipaçào elo Museu Nacional nesse processo em que o 
problen1a indígena ganha relevância: "na ata da 365. ~ sessão da Congrega
ção do ~luseu Nacional, realizada a 27 de agosto de 1907, lê-se que o prof. 
Do111ingos Sérgio de Carvalho propunha que o ~,Iuseu pedisse ao Congres
so Nacional a regulan1entação tanto ela saída de coleções científicas do 
país, be1n con10 a do serviço ele catequese cios índios" (1989:296). 

En1 sete111bro de 1909, por ocasião da realização, no Rio de Janeiro, do 
1.º Encontro Brasileiro de Geografia, a questão da evasão de artefatos 
indígenas ganhou expressão. Na 8. 3 Comissão do Congresso, voltado aos 
ten1as ele antropologia e etnografia, Antonio Carlos Simõens da Silva\ um 
cios responsáveis, con1 Leolinda Daltro, pela organização da Associação de 
Proteção e Auxílio aos Silvícolas do Brasil, apresentou o trabalho "Proteção 
aos índios e a1nparo aos seus artefatos e ossadas", que foi publicado nos 
Annaes do Pri1neiro Congresso Brasileiro de Geograjla (1911), quando 
recla111ou o controle das coleções etnográficas: "Para garantia dos lvluseus 
Brasileiros, progresso das suas coleções antropológicas e etnográficas e 
respectivos estudos, - le111bro aos Governos da União e dos Estados, por 
un1 lado, auxiliare1n aos referidos estabeleci111entos diretamente no tocante 
a explorações e aumento das mesmas coleções e por outro: a) proibirem, 
o quanto possível, a extração por estrangeiros e saída para o exterior do 
país dos artefatos e restos dos nossos índios existentes en1 terras públicas; 
b) providenciarem por lei especial para que seja dada aos 1nes1nos 
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De acordo com Lima 0985:320), Antonio Carlos Simõcns da Silva era bacharel 
cm Direito pela faculdade de São Paulo e advogado no fórum do Hio de Janeiro. 
S6cio honorário da Sociedade Nacional de Agricultura do Hio de Janeiro, atuou 
como segundo secretário da Comissão de Antropologia e Etnografia do 1.0 

Congresso Brasileiro de Geografia. 

governos federal e estaduais a preferência na aqu1s1çao cios referidos 
objetos, quando encontrados e, terras particulares .. (Siln1 , 1911:33-4, citado 
por Lin1a, 1985:321). A julgar pelas conclusões dos trabalhos da 8." 
Con1issào, tan1bé1n publicadas nos anais do Congresso, as proposições ele 
Simõens ela Silva encontraran1 eco: alén1 de firn1aren1 a necessidade ele se 
dar proteção aos índios e de que o Estado deveria estender a eles os 
benefícios da lei, incorporando-os à econon1ia nacional, os congressistas 
recla111aram ao governo incentivos para que os 111useus brasileiros pudes
se1n aperfeiçoar suas coleções etnográficas por n1eio cio auxílio governa
mental às explorações científicas, à aquisição de coleções de particulares e 
proibindo as exportação de artefatos indígenas para 111useus estrangeiros 
(cf. Gagliardi, 1989: 133). 

Coube, todavia, ao General Candido Mariano da Silva Rondon, nos anos 
trinta, a divulgação da tese ele que o Estado deveria regular as relações de 
1nissões estrangeiras con1 populações indígenas, coibindo o con1ércio ele 
artefatos indígenas, visto co1no clandestino e prejudicial aos interesses cio 
país. Na época, a ilnprensa do Rio de Janeiro publicava entrevistas con1 o 
General Rondon, então Inspetor de Fronteiras, em que ele defendia a 
necessidade de un1a lei que regulasse as missões científicas estrangeiras no 
Brasil, infonnando que tal lei escava em estudo nos ministérios da Guerra e 
das Relações Exteriores. 

Os jornais nbticiavan1 também, na mesma época, que o interventor do 
Pará, Dr. !vlagalhàes Barata, havia editado um decreto estadual proibindo a 
exportação de objetos indígenas e de tribos extintas, instituindo o ~·1useu 

Paraense Emílio Goeldi co1no avalista das coleções etnográficas e arqueo
lógicas destinadas ao exterior e como recebedor de objetos adquiridos 
clandestinan1ente e que fossem apreendidos. 

Em 14 de outubro de 1932, o ministro da Agricultura do Governo 
Provisório, em cooperação com o ministro da Educação e Saúde Pública, 
incun1bia uma comissão de funcionários do Governo de elaborar um 
projeto de decreto que nonnatizasse as expedições estrangeiras que 
pretendessem percorre r os sertões do país en1 estudos científicos ou 
pesquisas de qualquer nacureza6• 

6 A comissào foi composta pelo Dr. Paulo de Campos Prnto (ajudante de scç<io do 
Jardim Botânico). Dr. Paulo Ferreira de Souza (inspetor-geral do Ser\"iço Flores-
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i\lui[O embora o ponro de partida do es[udo rea lizado pela co1nissào 
fosse a necessidade de regular o contato de 1nissões esffangeiras con1 
gnipos indígenas e o conseqüente ·'con1ércio de artigos da indústria nath·a 
dos poYos selvagens .. , visto co1110 preíudicial ao estudo da etnologia 
brasileira, o n1aterial legal sob o qual a con1issào se debruçou con1punha
se, basicmnente, da legislação para proteção ela natureza - e especifica
n1ente p:tra restrições nas atividades de caça -, Yigente nas colônias 
francesas, no Congo Belga, Quênia, Can1arões, Uganda e Ruanda. Ao 
encan1inhar suas sugestões ao n1inistro, a con1issão afinna ser un:rn tendên
cia geral e internacional "colocar cada governo os bens naturais de seu país 
sob a égide de '1.nonopólio do Estado' para o fi111 da proteção desses.bens 
e de regul::1111entação de seu estudo, seja en1 relação a nacionais ou a 
estrangeiros·' (Doe. 009). Afinna, ainda, que cada país ten1 suas próprias 
contingências e que, no caso brasileiro, a legislação de\·ería incidir sobre 
··a). índios e seus artefatos; b). peças arqueológicas; c). minérios; d). 
anin1ais e plantas raras; e). estações biológicas e reservas biológicas" 
(ibiden1). 

A íustificativa sobre a necessidade da lei não recaía sobre todas as 
expedições, mas sobre as consideradas n1al-intencionadas, indesejáYeis ou 
clandestinas que não seguissem a "nonna e a ética íá estabelecida.,. Essa é 
entendida con10 o pedido que expedições estrangeiras fazen1 de coopera
ção técnica e ofici_al con1 o país visitado: "As missões científicas estrangei
ras, idôneas, seja111 coletivas, sejam 'individuais, não fogen1 e1n parte 
algun1a do mundo essa assistência técnica e oficial do país que visitern 
pelas seguintes razões: 1. por ser u1na obrigação ele1nentar de cortesia; 2. 
porque visan1 exclusivamente elevados fins científicos; 3. porque con1 a 
assistência de técnicos ~ de poderes públicos do país que visite1n, seus 
trabalhos serão 1nuito 1nenos difíceis, pratica1nente; 4. porque não são 
clandestinos que precisem fugir à fiscalização; 5. porque de regra obtên1 
seja1n auxílios financeiros diretos, sejam gratuidade ele transporte e viação, 
con10 já previsto en1 lei de vários países" (ibidern). A expedição do 
Presidente Roose\·elt, que contou con1 a participação cio General Rondon, 
nos anos ele 1913 e 1914, é citada co1no exen1plo desse tipo de n1issão 

tal do Brasil) e Dr. Albe110 José Sampaio (chefe da seção de botânica do Museu 
Nacional). que considerm·am seu trabalho como complementar ao que esta,·a 
e m curso no .Ministério da Gue ll'a e <las Relaç<>cs Exteriores, conforme declara

çôes do General nondon (Cf. Doe. 008 e 009). 

, 1 

.. idônea .. que .. espontaneamente solicita1n essa cooperação em cada país 
estra ngeiro onde viera1n trabalhar .. -. 

O ato de regula1nentar a atividade das 111issôes estrangeiras, segundo o 
relatório elaborado por essa cornissào, não visava apenas in1peclir a ação 
das expedições indesejáveis e o "êxodo de preciosidades e raridades de 
roda a ordetn\ 1nas propiciar "todas as garantias de êxito de seus estudos .. 
às n1issões convenientesil. A legislação cle,·eria ser elaborada, então, de 
fonna a atender a tun duplo objetivo: de un1 lado, o interesse çlo Brasil e1n 
receber inissões científicas, de outro, a necessidade ele resguardar suas 
raridades e n1onun1entos naturais. Isso seria alcançado colocando-se as 
expedições sob controle e fiscalização cios institutos científicos nacionais, 
que acon1panharian1 as expedições ele grande vulto e receberia1n duplica
ras das coleções constituídas, vedando-se a saída ele '·exe1nplares únicos 
inexportá\·eis .. e liberandq o que poderia ser exportado por n1eio de 
atestados oficiais, a seren1 exigidos pelas alfândegas do país. 

Estabelecia111-se, assiin , os princípios que deverian1 nortear a presença 
de estrangeiros, e tambén1 de particulares, en1 ati\·idades de pesquisa no 
interior do Brasil e a proteção de bens culturais e artísticos, coibindo 
abusos e prejuízos das expedições que se aventurava1n pelo sertão sem 
conbecin1ento e autorização do governo brasileiro. 

' 
Constituição do Conselho de Fiscalização: legislação 

'·Hegulamentada a lei e posra a mesma c m t:xccuçüo decresce
ram cm pa11e os abusos que <lesdt: muiro se verificaram. desfal
cando as colcçôes científicas· do país". 

Relcttórío do Conse/bo, 1937 

Foi con1 o Decreto n.º 22.698, de 11 de n1aio de 1933, que Getúlio 
Vargas incwnbiu o Nlinistério ela Agricultura de fiscalizar as expedições 

A Expcdiçào Científica Rooscvclt-Rondon, que percorreu os c.-;tados do Mato 
Grosso. Rondônia e Amazonas, foi descrita no lino de Thcodorc nooscvclc. Nas 
selvas do Brasil, Ed. Icatia ia. 1976. . 
No relatório afirma-se que "os países que possuem populações ou núcleos 
indígenas. ainda n;1o integrados na ci\·ilizaçào. carecem impedir toda e qualq uer 
causa de mal-csrm ou animosidade dos índios conrrn os c:i\'ilizados e bem assim 
C\'itc.tr os casos já n:!rificados de. mo11e de exploradores por motivo de inabilida
de ou infelicidade destes. no trato com os indígenas'· (Doe. 009). 
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nacionais, de inici;Hi,·a ele pa11iculares e sem ,·inculaçào institucional , e as 
estrangeiras, ele qualquer natureza, empreendidas ein território brasileiro 
(art. 1). As 1nissões estrangeiras deveria1n solicitar autorização por intenné
dio do Ministério das Relações Exteriores e todas as 1nissões autorizadas 
serian1 acon1panhadas por expedicionários brasileiros, designados pelo 
ooverno e de acordo con1 a natureza da expedição, cabendo ao Estado o 

custear as despesas de seu representante quando a expedição fosse 
julgada de interesse nacional, ou pelos expedicionários, e1n caso contrário 
(art. 2, 3 e 4). Proibia-se a exportação de qualquer ben1 natural, histórico, 
legendário ou artístico do país sen1 autorização do governo, e de qualquer 
espécin1e botânico, zoológico, n1ineralógico e paleontológico, a n1enos 
que existissen1 sin)ilares nos institutos científicos ligados ao Ministério da 
Agricultura ou ao Museu Nacional (art. 7 e 5). Por fin1, estabelecia-se que 
todo o 1naterial científico colhido pelas missões estrangeiras seria dividido 
em partes iguais, entre o Governo brasileiro e os expedicionários, que 
estavan1, ainda, obrigados a fornecer cópias autênticas de relatórios, 
plantas e fihnes ao Governo, ficando reservado aos expedicionários todos 
os direitos autorais sobre estes materiais (art. 6 e 8)9. 

O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no 
Brasil foi instituído naquele mesmo ano, en1 28 de julho, con1 a publicação 
de seu regulan1ento. Este prevê que o órgão seja composto por sete 
1nembros, representantes de especialidades distintas e provenientes de 
diferentes institutos, sendo designados pelo n1inistro da Agricultura 10

• O 
Conselho foi então composto pelos assistentes-chefes do Instituto de 
Biologia Vegetal (Botânica) e do Instituto Geológico e Mineralógico do 

9 Sob o título "Réglementation eles missions scicntifiques en territoire brésilien", 
Paul Rivet publica no joun1al de la Société des Arnéricanistes de 1936 a íntegra 
do decreto, divulgando a nova legislação de controle de estrangeiros em 
pesquisa no Brasil. O próprio Conselho promoveria depois a tradu~<1o da 
legislação para distrihuiçào cm embaixadas brc1sileir<1s no exterior. 

1
0 Em Lima (1989) enconrra-se análise do processo de criação do MiniSfério e.la 

Agricultura, Indústria e Comércio, efetivada pelo Decreto 1.606 de 29 de 
dezembro de 1906. Além do controle estatal da produção agrícola, cabia ao 
novo Ministério a cencralizaçào ele ~tarefas até então dispersas cm outras 
agências de aparelho do Estado". O Serviço de Protc~.:fü> aos Índios e de 
Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), criado cm 1910, ficou, como 
vimos no capítulo anterior, a ele vinculado. 
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Brasil (Geologia, Mineralogia e Paleontologia): dois professores do ~Juseu 
Nacional (Zoologia e Arqueologia e Etnologia), pelo chefe de seção do 
Museu Histórico (Objetos Históricos), um professor da Escola Nacional ele 
Belas-Artes (Arte Antiga e Tradicional) e pelo chefe de seção do Serviço 
Geográfico Militar (Topografia e Cine1natografia)1 1• Alé1n desses, previa-se 
representação do Ministério das Relações Exteriores e da Fazenda, con10 
eleauentos de '·ligação e consultivos". Tal con1posiçào sofreria várias 
alterações ao longo de sua existência. 

Alé1n de estabelecer a composição do Conselho, o Regula1nento 
publicado definia as atribuições de seu presidente, a quen1 cabia a 
organização geral dos trabalhos, distribuindo os pedidos ele liCença aos 
conselheiros e informando o 111inistro sobre o andan1ento dos trabalhos; 
dos conselheiros, que deveria1n comparecer a todas as reuniões para as 
quais fosse1n chan1ados e a devolver, em curto prazo, os pareceres 
referentes aos pedidos de Jicença ou outros assuntos subn1eticlos a sua 
apreciação; e dos delegados nos estados, que deveriam expedir guias de 
exportação para os objetos coletados pelas expedições' 2. Ficava definido 
no regulamento que os expedicionários deveriam encaminhar um pedi
do de licença informando o título e a nacionalidade da expedição; o 
nome, a nacionalidade e a profissão dos expedicionários; o roteiro, 
planos, objetivos e duração da expedição; discrirninação da bagage1n e 
das annas que 'os expedicionários carregariam; especificação por qual 
porto pretendian1 sair e declarar que assun1iriain "os con1pron1issos de 
cun1prir as leis e códigos en1 vigor no país". Aproveitando-se da ocasião, 
foi estabelecido no regula1nento que os exportadores profissionais de 
objetos que envolvesse1n n1ateriais botânico, mineralógico, zoológico, 

11 Foram designados pelo ministro da Agricultura os respccti\'OS especialistas: 
Paulo de Campos Po110, Djalma Guimarães, Can<li<lo Firmino de Mcllo Leitão, 
Hcloisa AJbe110 Torres, Joaquim Menezes de Oliva, José Flexa Ribeiro e Arman
do Ribeiro. A presidência do Conselho coube ao primeiro. 

11 Para a composição dos delegados nos estados, os membros do Conselho de 
Fiscalização faziam indicações ao ministro da Agricultura. Normalmente busca
vam-se nomes de pesquisadores conhecidos \'inculados a institutos de pesquisa 
locais. Com o objcti,·o de organizar as represcnt.içôcs nos estados. alguns 
membros do Conselho ,·iajaram pelo país. Na década de cinqücnta. o conselhei
ro Hcnato de Almdda viaja para o Nordeste e Noite com essa missão. 
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arqueo lógico, hislórico ou anís[ico de,·eriam ser cadas1raclos 11:1 secreta

ria do .órgão. E. na reforn1tilação posterior do reg ulamento, ficaria 111 
obrigados a dar preferência de compra ele suas coleções ao go,·erno 

brasileiro. O úhi1110 dispositivo cio Regulan1enco previa sua revisão, pelo 

próprio Conselho, no prazo de un1 ano. 

Alguns meses depois, a criação cio Conselho de Fiscalização é referen

dada pelo Decreto 23.311, en1 31 ele outubro ele 1933, estabelecendo sua 
ligação à Diretoria-Geral de Pesquisas Científicas do Ministério da Agricul

tura. No ano seguinte, poi· ocasião ela revisão do regulan1enco, un1 novo 
decreto, de n.() 24.337 ele 5 ele junho de 1934, é publicado, subordinando.., 

o diretamente ao Gabinete do 1ninistro ela Agricultura e aprovando o novo 

regulamento, que traz algurnas novidades en1 relação ao anterior. En1bora 
mantendo o n1esn10 nún1ero de integrantes, altera-se a forn1a de indicação 

e con1posição cios n1e1nbros do Conselho1 ·~. A pritneira n1oclificação é a ele 

que os 111en1bros não serian1 n1ais chefes de seção, 1nas especialistas das 
áreas cobertas pelo Conselho, sendo indicados corno representantes pelos 
seus institutos de origen1 e devendo ter seus non1es aprovados pelo 

n1inistro da Agricultura 14 . A segunda n1odificação é a de que as especialida
des ligadas à botânica, zoologia e n1ineralogia passaram a ter representan

tes dos departamentos nacionais do f.tlinistério da Agricultura: de produção 
vegetal, anin1al e n1ineral. No tocante à co1nposiçào efetiva do Conselho, 

no entanto, a única alceração para aquela gestão era a substituição do 
representante da zoologia, que vinha sendo exercida pelo prof. f.t1ello 

Leitão, do Museu Nacional, e que passaria a ser feita por um funcionário 

u Para discussão sobre os intelectuais que ocuparam cargos no estado e as 
modalidades dessa vinculação, no período cm questão, bem como sobre suas 
situaçôes funcionais, ver capítulo rn, "Os intelectuais c o Estado'' cm Miccli 
0979). 

11 A apresentação do Inventário Analítico do Conselho de Fiscalização das Expedi
ções Arlísficas e Cientificas no Brasil, publicado pelo ~fast. cm 1988. é composta 
por uma interessante introdução e.scrita por Luiz de Castro Faria. que chegou a 
integrar os quadros do Conselho, e por algumas considerações sobre a história 
do órgào. que contêm algumas inco1n~çôes. Por exemplo. afirma-se que é a 
partir do Decreto 1.<H6 de 6 de agosto de 1936 que ocorre modi ficaçôes quanto 
;, composiç~io do Conselho. Entretanto. tais modificaçôes j;í tinham ocorrido 
com o Regulamento de 1935. Em 1941 , é o Decreto 6.735 que estabelece a nova 
composiç~10 elo Conselho e não o 6.734. como indicado no texto. 
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cio Dcpa1tamento Nacional ele Produção Anim:tl 1'. O l\ luseu Nacional 

fica ria apenas con1 un1 representante, ela área de anrropologia e etnografia. 

Essa modificação introduzida pelo n1inistro da Agricultura foi criticada 
pelos ine1nbros do Conselho que a entenderam con10 1nanobra para 

manter a hegen1onia do órgão nas n1àos cios representantes do Ministério 

da Agricultura. Sobre· essa inodificaçào, os conselheiros escre,·eran1: ·'[. .. ] o 
Conselho não é um órgão que interessa só ao Ministério ela Agricultura, 

mas a todos os ininistérios, na defesa do patri1nônio científico do país. O 

Conselho deverá ser co1nposto de especialistas, não itnportando . a que 

111inistério estejan1 subordinados"16. 

Outras 1nodificações introduzidas nesse regulan1ento procuraran1 dar 

mais clareza ao . can1po de ação do órgão, norn1atizando sua atuação, 
noracl:11nente no que se refere ao destino dos resultados das expedições17

• 

De 1nodo geral, pode-se afinnar que as 1nodificações apresentadas pelos 
rne1nbros do Conselho de F}scalizaçào e acatadas pelo ministro da Agricul
tura visavam um abrandan1ento dos dispositivos constantes no prilneiro 

regulamento. Isso se pode perceber claran1ente na questão dos n1ateriais 
considerados únicos e raros. Pelo regulan1ento anterior, esses n1ateriais 

estavam proibidos de sair do país. O pesquisador deveria deixá-los aqui, 
cabendo ao governo brasileiro a contrapartida de fornecer cópias, mode
los, fotografias e desenhos deles aos interessados. Já no novo regula1nento, 

estabelecia-se Como competência do Conselho a decisão, caso a caso, 
"sobre a conveniência ou não da sua exportação, segundo as nonnas ela 

ética científica ou artística", o que obvia1nente alargava o poder de decisão 

" Após sua saída do Conselho de Fisc-ãlizaçào em 1934, o prof. l\1ello Leitão 
rcapar(!Cc na documentação do órgão na qualidade de presidente do Conselho 
de Caça e Pesca, ligado ao Departamento Nacional de Produção Animal, que 
colaborará com o Conselho de Fiscalização na apreensão de materiais de 
cxpcdicionários não licenciados. · 

1
" Ainda com rclaç.'ào aos membros do Conselho, o regulamento estabelece que 

clc.s passariam a receber Wdti fkaçào por cada sessão convocada e que seriam 
substituídos bienalmenre na proporção de um terço. A mcx.li ficaçào na estrutura 
interna do Conselho foi introduzida pelo ministro e.la Agricultura, Major Juarcz 
Távord (Doe. 002). 

i - Essas modificaçücs foram propostas por uma su lx:omissào. instituída para 
reformar o regulamento, a qual foi composta por Hcloisa Alherto Torres, C. 
Firmino de Mcllo Leitào e Menezes de Oliva. 
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e atuação do órgão, ao n1es1110 te1npo que corn~n·a mais aceit~h·et o 
controle governan1ental dos materiais coletados. No caso de espécies 
novas de rnaterial zoológico e botânico, os cotipos e fototipos dessas 
deverian1 obrigatoria1nente ser depositados no l\t1useu Nacional e no 
Jarditn Botânico. Com relação ao n1aterial antropológico, artístico e históri
co, cópias, n1oldagens, fotografias e desenhos deveria111 ser fornecidos, 
pelo pesquisador, aos Museu Nacional, .Museu Histórico Nacional e a 
Escola Nacional de Belas-Artes (are. 16). Os materiais en1 duplicata, 
coletados durante as expedições, serian1 destinados a institutos científicos 
brasileiros de acordo con1 a decisão do Conselho. 

Ainda com relação aos 1naterias, o novo regulamento estabelecia a 
possibilidade de apreensão de todo o n1aterial encontrado e n1 poder de 
expedições e de expedicionários que não estivesse1n devidamente licen
ciados pelo Conselho de Fiscalização, cabendo a este dar destino a tais 
n1ateriais, remetendo-os para algum dos institutos científicos brasileiros. 

Com a possibilidade de o governo custear parte das despesas das 
expedições, desde que fossem julgadas de interesse nacional, estabeleceu
se que no caso de expedições particulares, "todo o material coligido será 
incorporado ao patrimônio de instituições científicas e artísticas brasileiras 
e as memórias e estudos ao n1esmo referentes serão publicados em revistas 
científicas ou artísticas no Brasil" e , no caso de expedições estrangeiras, o 
Conselho faria uma proposta sobre a divisão do material coligido (art. 14 e 
15). 

Visando a efetivação da fiscalização dos estrangeiros e dos particulares 
nacionais em expedição, de acordo con1 o novo regimento, previa-se a 
colaboração de instituições federais, estaduais e de utilidade pública, que 
desempenhariam ação complementar à do Conselho. 

Tomava-se, assin1, mais realista e menos controvertida a ação do órgão 
com os expedicionários quando do término de seus trabalhos. Por sua vez, 
os institutos oficiais tomavam-se os grandes beneficiários da ação do 
Conselho, seja de poder enviar técnicos de seus quadros junto com 
missões estrangeiras, seja por receber parte dos materiais coletados. 

Essa alteração do regimento do Conselho foi elogiada por Heloisa 
Alberto Torres na palestra com que inaugurou uma exposição no l\1useu 
Nacional, en1 1936, onde se apresentavam coleções etnográficas incorpo
radas ao acervo da instituição, graças à atuação do Conselho de Fiscaliza
ção. Essa palestra será objeto de con1entários no próximo item. 
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O regula1nento do Conselho de Fiscalização ainda passaria por outras 
.transforn1ações: a de 6 de agosto ele 1936, 1necliante o Decreto n." l.016, 
não produziu nenhu1na nlodificaçào significativa, n1as a seguinte, realizada 
e1n 27 de julho de 1939, pelo Decreto n.<• 4.450, levou a un1 pedido de 
clesligan1ento de pratican1ente todos os 1ne1nbros do Conselho. O órgão 
continuava co1nposto por sete n1e111bros, a diferença é que o representante 
do Depa11an1ento Nacional da Produção Vegetal fora substituído pelo 
Diretor do Se1Tiço Florestal, que passaria a ocupar, automatican1ente, a 
presidência do Conselho. Com isso ocorre a substituição auton1ática do 
presidente: Ca1npos Porto, que havia feito parte da con1issão que deu 
orige1n ao órgão e tinha sido indicado seu pri1neiro presidente, sai e en1 
seu lugar entra Francisco de Assis Iglesias. 

A inodificação 1naior, todavia, viria por conta da supressão de un1 
parágrafo que determinava que os representantes dos institutos fossem 
especialistas nas diferentes áreas do conhecin1ento. Con1 a desvinculação 
ela representação à especialização, qualquer técnico daqueles institutos 
poderia tornar-se membro do órgão, o que certamente foi visto com inuita 
preocupação pelos membros que estava1n no Conselho de Fiscalização 
naquele mo1nento. No abaLxo-assinado enviado ao ministro da Agricultura, 
en1 7 de outubro de 1939, os men1bros do Conselho discordavam dos 
termos do i)ecreto 4.450 e relatavam ao n1inistro que tinham resolvido 
formar comissãb para propor mudanças no regulan1ento18

• Entretanto, ao 
discutir as novas propostas com o novo presidente do Conselho, funcioná
rio de confiança do n1inistro, surgira1n tuna série de divergências. Os 
conselheiros insistian1 que os representantes dos institutos deveria1n ser 
especialistas no assunto, ao passo que o presidente defendia a não
especialização, bastando que a representação fosse institucional. Segundo 
o novo presidente, a vantage1n da nova fonna de representação residia ern 

ig Os membros <lo Conselho apegaram-se a uma questão técnica para concrnpor-se 
às modificaçôcs proposcas pelo ministro e mostrar insatisfação: diziam que as 
novas modificações referiam-se ao regulamento de 5 de junho de 1934 que, 
segundo eles, não teria mais valor, por ter sido alterado pelo Decreto 1.106 'de 6 
de agosto de 1936 (Doe 564). Um rascunho do abaixo-assinado submetido ao 
ministro da Agricultura, com anotaçúcs manuscrit;L<;, encontra-se no arquin> de 
Heloisa Albe110 Torres. depositado no ~luseu Nacional, o que sugere que teria 
sido ela a rcdatorn e.lo texto. 
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dois pontos: ··primeiro, facilidade para o Conselho de obler pareceres ele 
maior número ele técnicos especializados - podendo recorrer. a todos os 
especialistas cio instituto representado; segundo, maiores vantagens para 
esses institutos cuja representação se cornou n1ais irnpessoal, ele yez que os 
pareceres de cada instituto cleven1 traduzir o ponto de ,·ista cio corpo 
técnico cio respectivo instituto .. (Doe. 077). Para os conselheiros, o que 
estava e1n jogo con1 essa n1udança na forn1a de con1posição do Conselho 
era que a fiscalização que se exercia sobre os cientistas estrangeiros ou 
nacionais, vinculados ou não aos institutos oficiais, deixaria de ser execu
tada por especialistas, isto é, por gente do 1nétíer. Con1 esta alteração, o 
Estado expandia a sua desenvohura na sub1nissào de cientistas e pesquisa
dores, au1nentando sua ingerência e arbítrio, tanto nas expedições quanto 
nas relações dos pesquisadores estrangeiros con1 os institutos oficiais. A 
discussão não encontrou bom tern10 e resultou na debandada coletiva dos 
1ne1nbros do Conselho ele Fiscalização. O único a pernrnnecer na função 
foi José Flexa Ribeiro, representante da Escola Nacional de Belas-Artes, 
que, apesar de o regulan1ento prever a troca de parte dos membros a cada 
dois anos, permanece no cargo até a extinção do órgão, chegando a 
assumir a presidência19 . 

Antes dessa polên1ica, os membros do Conselho, em 1937, encaminha
ran1 ao ministro pedido de transformação do órgão em u1n Serviço de 
Fiscalização Técnico-Científico, pois alguns itens do seu regulan1ento 
colidian1 co1n as atribuições do então criado Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. Não há registro, todavia, de que algo nesse 
sentido tivesse sido levado e111 consideração no Ministério da Agricultura. 

Em 1941, por 1neio dos Decretos n.º 6.734 e 6.735, an1bos de 21 de 
janeiro, o Conselho de Fiscalização, ainda sob a presidência de Francisco 
Assis Iglesias, passa por nova reestnnuração, quando se aprova, respecti
van1ente, o regula111ento a que deven1 obedecer as expedições científicas e 
o novo regimento do órgão. Este passa a ser con1posto por nove membros, 
quando os representantes dos Ministérios das Relações Exteriores e da 
Fazenda passan1 à qualidade de 1nembros e suas reuniões passam de 
quinzenais a semanais. Assim como nos outros regulamentos, este estabe-

19 José Fl<..:xa Hibeiro foi professor de História da Alle. crítico literário. poeta e 
jomalisca. 
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Ieee que ··a concessão do certificado de licença para exportação será 
precedida pelo exame e arrola1nento do 1T1arerial colhido e111 território 
brasileiro, cliscriininados os espéci1nes que cleYerão ficar no país·' (are. 11). 

A n1odificação fica por conta ele dois novos parágrafos que determinan1 
que o exan1e será feito pelo Conselho, ou pelos delegados ou técnicos 
indicados, en1 sua sede, suas delegacias estaduais ou ein locais acordados 
con1 os expedicionários, os quais poderão assistir ao exan1e e partilha cio 
material. Outros dispositivos são ligeiran1ente n1oclificaclos, 1nas e1n essên
cia o novo regula1nento não é 1nuito diferente do anterior, a não ser no que 
se refere à adoção ele ton1 n1ais conciliador e 1nenos in1positivo, como e1n 
relação ao acon1panhan1ento ele técnicos brasileiros en1111issões estrangei
ras ou con10 no caso da partilha das coleções, sen1 que con1 isso as 
prerrogativas do Conselho sejan1 1nodificadas. 

Se, a pa1tir dessas n1odificações, o órgão passa a viver certa estabilidade 
jurídica, quanto à não-alteração ele seu regin1ento e regulan1ento, o mes1no 
não acontece quanto à sua' con1posição. Após a presidência de Francisco 
Assis Iglesias, o Conselho de Fiscalização tem nove outros presidentes até 
a próxima reformulação do regin1ento, em 1963. Isso e1n parte é explicado 
pela vinculação do posto de Diretor do Serviço Florestal ao exercício da 
função de presidente do órgão: mudava-se o diretor do Serviço Florestal, 
mudava-se "O presidente do Conselho. Já a grande substin1ição dos men1-
bros se explica' por motivo inverso: a desvinculação dos representantes 
dos institutos das especialidades cobertas anterionuente pelo Conselho, 
que resultou en1 participação mais de técnicos que de especialistas. Os 
ültimos eram mais estáveis nos seus institutos de origem, ao passos que 
aqueles estavan1 mais sujeitos a transferências e pron1oções de funções. 

O Conselho passaria por uma últilna refonnulação em outubro de 1963, 

1nediante o Decreto 52.664, assinado por João Goulart, que ampliava o 
nún1ero de conselheiros para treze20. Pelo novo regin1ento, os Conselhei-

1'1 Foram mantidas as representações do Museu Nacional, do Museu Histórico 
Nacional. e.la Escola Nacional de Belas-Artes, do Ministério das Relações Exterio
res. do ~rinistério e.la Fazenda e o SetTiço Geográfico do Exército. As outras 
r<..:prescntaçôcs foram substituíc.las por representantes do Dcpm1arn<..:nto de 
lkcursos Naturais Reno\·án:is, Sup<..:rintcnd~ncia do Dcscm·oh·imcnto da Pesca, 
Diretoria de Hidro\·ia e Navcgaçào e.la Marinha. Diretoria de Rotas Aérc-as do 
Ministério da A<..:ronáutica. Ministério das Minas e Energias, Serviço de Proteção 
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ros seriam no111eaclos pelo presidence cb RepC1blica , com base e1n proposca 
do 1ninistro da Agricultura, feita 1nediante indicação dos respectiYOs órgãos 
a que1n os conselheiros represencariam. Estes teria1n suplentes indicados 
da 1nesn1a fonna e elegerian1 o presidente do Conselho por n1aioria de 
vocos, para tuna gestão de três anos, acon1panhado ele un1 prilneiro e 
segundo ,·ice-presiclente21 . 

Con10 órgão do aparelho burocrático do Estado, todas as alterações de 
decretos e regulan1encos que norn1atizavan1 a existência do Conselho 
produziarn reflexos diretan1ente en1 sua atuação. Alén1 disto, a con1posição 
nominal cio Conselho, quanto aos especialistas e técnicos que o co1npu
nhan1, clirecionavan1 os run1os que ele to1nava, Luna vez que os conselhei
ros clivergian1 quanto à interpretação dos itens do regulan1ento. Assiln, 
cada parecer en1iticlo por u1n conselheiro itnplicava u1na discussão de duas 
ordens: a primeira dizia respeito ao sentido do que estava sendo analisado 
(o objeth·o da expedição, sua duração, seus n1eios, a idoneidade do 
expedicionário, a conveniência ou não da expedição e os resultados que 
e la poderia alcançar); a segunda relacionava-se à interpretação do conse
lheiro quanto aos dispositivos constantes no regulamento e que eran1 
interpretados em função da especificidade da expedição. Cada parecer 
aprovado, sobretudo nos primeiros anos de existência do órgão, implica
va, pois, a consolidação de un1a "jurisprudência·· interna ao Conselho, na 
definição de norn1as que deveriam ser seguidas quando do exame de 
outros pedidos de licença, na definição, enfin1, do can1po que os conse
lheiros reivindicavan1 con10 legítiino para sua atuação e no qual buscavan1 
ter hege1nonia. Os pareceres, p0rtanto, davan1 ensejo a longas e calorosas 
discussões22• 

aos f ndios e l'v!inistério da Justiça e Negócios Interiores. De acordo com o 
lnce11tário Allalítico, o Conselho ainda teve uma última alteração, pelo Decreto 
55.867. de 25 de março ele 1965, pela qual o representante do Ministério da 
Aeron{1utica não precisaria ser da Diretoria de Rot<ts Aéreas (Cf. Mast. 1988:23). 

!i Em 31 de janeiro de 1968, pelo Decreto 62.203. as atribuições do Conselho 
passaram a ser de competência da Diretoria do Patrimt>nio Histórico e At1ístico 
Nacional e do Conselho Nacional de Pesqui;-;a. Extinguia-se, assim, o Conselho 
ele Fiscalizaçào das Expedições A11ísticas e Científicas no Brasil. 

~! llm <.:xcmplo desse tipo de discussào pode ser acomp;111had:i pela ara do dia 
23/ 7/40. Neste dia é lido o parecer sobre o pedido de licença encaminhado pelo 
i\ lus<:u Nacional p:Úa que o especialista em línguas africanas, Dr. Lorenzo 
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\ "ale regislrar, nesce sentido, a discussão ha\"ida en1 1941, quando o 
Conselheiro Annando Dias produz un1 escudo sobre o artigo l.º cio 
regulan1ento do Conselho, que estabelecia a co111pecência do órgão para 
fiscalizar as "expedições nacionais de iniciativa particular e das estrangei
ras, oficiais ou não, de caráter artístico ou científico"·, \"isando ··fixar 
precisan1enre a esfera de suas atibuições". Segundo o conselheiro tracava
se de delin1itar o campo de ação do órgão, sob o qual ele assentará ··a base 
de suas atribuições·' (Doe. 023). O interessante dessa discussão reside no 
fato de ela entrar en1 pauta oito anos após o início das atividades do 
Conselho, evidenciando que a posição de ag~ntes num detenninado 
ca1npo ocorre nun1 processo - 1nuitas vezes longo - de disputa e 
negociações pela exclusividade ou hegen1onia de un1a dada forn1a de 
ação. O relatório apresentado diz expressamente que so1nente as expedi
ções nacionais de iniciativa oficial escapavan1 da fiscalização do Conselho. 
Entretanto sob os rótulos de "nacionais" e "estrangeiras" várias n1odalida
des de expedições eran1 possíveis, sendo listadas doze possibilidades. 

Turner, da Fisk Univcrsity, realize pesquisa nos estados do Rio de Janeiro, 
Sergipe, llahia, Alagoas e Pernambuco, por período de quinze meses, sendo que 
scr~1 apoiado e fiscalizado pelo Museu Nacional. O relator dá parecer a favor da 
concessão da ~icença, pois o pedido se enquadra no a1tigo 17 do Regulamento. 
Un1 dos conselheiros diz que o artigo cm questão refere-se a aitistas de 
reconhecida notoriedade. Outro conselheiro sugere que se oficie ao Museu 
Nacional solicitando os títulos do pesquisador. É interpelado por outro que diz 
que o diretor do Museu Nacional já atestou sua competência ao apoiar a 
expedição. Um dos conselheiros diz que o Museu Nacional não é um órgão 
técnico em glossologia e que sua diretora não é especialista cm línguas. O 
presidente do Conselho pondera que quando o diretor de um instituto oficial 
fala, ele não o faz em seu nome, mas de seu instituto. Um dos conselheiros 
contrários à l icença diz que o Museu Nacional não cem especialistas cm 
glossologia, po11anto não pode opinar sobre o assunto. Neste ponto é criticado 
por outro conselheiro que diz que o Museu Nacional na seção de etnografia tem 
que lidar com fonética, pois o estudo da língua é subsidiário do estudo da 
etnografia. O presidente novam~nte intercede, dizendo que quando um diretor 
de um instituto oficial faz uma afirmativa ela não pode ser colcx·ada em dú,·ida. 
Outros consdhciros insistem no fato de que a notoriedade exigida pelo regula
mento mio foi atestada. Os conselheiros ,·otam o parecer, empatando o resulta
do. que é rcsoh"ido favoravelmente com o n>to de Minerva do presidente. A 
licença é. enfim, concedida. 
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-"\pesar cio cleralha1nenro ~•presenLado pelo relator. urn cios conselheiros 
sugeriu que o relarórío não fosse transforn1ado e1n resolução cio Conselho, 

resen·anclo a este a exclusividade de considerar o caráter da expedição e1n 

cada caso concreto de pedido de licença. 
A análise da legislação pennite perceber a estruturação do ca1npo de 

ação do Conselho. Este, todavia, não se funda sem conflitos e d isputas que 

ocorren1 tanto interna1nente, entre os seus n1en1bros, quanto e1n relação a 
outros órgãos da administração cio Estado, con10 ,·eren1os logo a seguir. 

Antes, con1entarei o discurso de Heloisa Alberto Torres na abercura da 

exposição etnográfica de 1936 que to1'nou pública as coleções incorpora

das pelo .Museu Nacional 1nediante ação do Conselho ele Fiscalização. Ele 
é ilus'tracivo cio espírito que cercava as ações deste órgão nos pritneiros 

anos de funcionan1ento. 

Primeiros passos e primeiros resultados 

"[. . .]a mentalidade já mudou: a criação do Conselho de Fiscali
zação. do Conselho de Caç-<1 e Pesca ,·em mostrar que a explora
ção da ten-a vai se processando a margem de normas, visando 
proteção à sua economia e a documentação científica e a1tística 
que nela se encontra.,. 

Dona Hcloisa Alberto Torres. Palestra, 1936 

Durante a 50.' reunião do Conselho, ocorrida e1n 26/3/ 36, Heloisa 
Alberto Torres con1unica aos conselheiros que, a partir cio dia 5 de abril, 

poderia ser n1arcacla a data . de inauguração da exposição elas coleções 
incorporadas ao Museu Nacional en1 função da vigência cio Decreto 

22.6982~. O assunto é le:;.··ado ao conhecilnento cio 1ninistro da Agricultura 

!3 Hcloisa Albc110 Torres era professorn-chcfc da seção de antropologia, etnogra
fia e arqueologia do i\·fuscu Nacional, cargo obtido por concurso de provas cm 
1925 e prof<::ssora contmtada de antropologia social da Universidade do Distrito 
Federal. Assumiu a direção do Museu Nacional no início da administração 
Gustavo Capancma. no Ministério da Educação e da Saúde 0934 a 1945). Como 
diretora do ~ luseu tornou-se membro nato do Conselho Consulti,·o do SetTiço 
e.lo J>atrimônio Histúrico e Attístico Nacional (Sphan). quando este foi criado em 
no,·embro de 1937. Foi por ,·ários anos presidente e.lo Conselho Nacional ele 
Protcç:'10 aos Índios. 
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que n1arc1 para o cli:i 6 de maio, às 14h30111in, ;1 aberrura da exposiç;1o. 
Esra .concou com tuna palestra de dona Heloisa1 '. 

A exposição organizada especiahnente para a exibição elas coleções 

incorporadas ao Museu Nacional nos anos de 1934 e 1935 por intennédio 
cio Conselho ele Fiscalização apresentou crês conjunros ele artefaros ecno

gdficos, distintos entre si pela proYeniência geográfica, pela natureza das 

expedições que os recolherarn e pelo clispositiYO leg~1l que determinou 
suas incorporações ao Museu Nacional. 

O prin1eiro conjunto compunha-se da coleção de arcefatos dos índios 

Karajá cio Araguaia apreendido do sr. Basilly Sa111pieri, un1 1narquês grego 
que haYia empreendido lHna expedição de caça ao estado de Goiás no 

início do ano de 1935. A i1nprensa havia dado destaque à expedição, 
noticiando sua realização e a captura de anin1ais e outros n1ateriais. Ele 

havia-se fu rtado ao licencian1ento alegando que estava realizando expedi
ção ele recreio. Con1 base en1 denúncias das autoridades goianas, o 

Conselho n1andou efetuar o 'Confisco de·todo o n1aterial colecado. Alé1n de 
material e tnográfico, havia peles de aves e animais ,·ivos que foran1 

apreendidos e destinados ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro15. O 

! i Encontrei uma cópia dessa palestra no arquivo Hdoisa Albe1to Torres depositado 
no i\.fuseu Naciê'Jnal. Trnta-se de texto manusc1ito, com várias correções. O texto 
encontra-se dividido cm dois conjuntos. A primeim pa1tc está numerada da página 
1 ~1 23 e corresponde a um texto escrito já cm formato final: começa com 
considcraçôcs sobre as atividades do Conselho (que utilizo na segunda patte 
deste item do capítulo) que antecedem a apresentação de dados sobre <is colcçücs 
e.la exposição (que utilizo na primeira parte deste item cio capítulo). Esta pa1te do 
texto termina de forma abrupta, com a indicação "aldeias", que é justamente como 
começa o que estou chamando de segunda pa1tc do texto, que está numerada da 
p{1gina 1 à 5, e é um esquema com dados sobre a etnografia Canela que, me 
parece, foi descnvoh·ido oralmente durante a abc1tura da exposição. Não tenho 
notícias da existência desse texto em outra versão ou formato. 

F.m ccuta a Cu1t Nimucndajú. em 2519/ 36. dona Heloisa refere-se a essa 
palestra : "[.. .] fiz uma palestra apresentando o resultado cios trabalhos do 
Consclhc> de Fiscalização durante os seus dois primeiros anos de vida: por essa 
ocasiào expusemos todas as coleções que entraram no Museu cm \·irtudc dos 
dispositi,·os do regulamento do Conselho. Os Canelas figuraram despertando o 
máximo interesse" (Arquh·o Cu1t Nimu~ndajú:'.\ Juscu Nacional). 
Entre outros animais menores, foram confiscados três on~·as-pintadas (um 
macho e duas fêmeas). um casal de suçuarana e uma anta. 
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materbl etnográfico el.l fon11ado por peças dos índios Karai~• , cuja cultura 
rnaterial já se enconrra,-L. be1n documentada no :\luseu NacionaL ~1es1no 
assim, o n1aterial foi confiscado e incorporado à instituiç.1o. Heloisa 
Atberto Torres avaliava o conjunto c01no de pequeno valor científico, un1a 
,-ez que não ha\"ia indicações das condições de coleta e da proYeniência 
precisa dos artefatos, não obstante a existência de exen1plares que o 
.Museu não possuía e outros que não era111 nu1nerosos em suas coleções 
(Doe. 015). A decisão pelo confisco, classificado por dona Heloisa con10 
violento, fora ton1ada a "contragosto" pelo Conselho, con1 função pedagó
gica: '·a título de advertência a possíveis casos futuros". 

O segundo conjunto ele a1tefatos provinha da expedição arqueológica e 
etnográfica en1preendida por En1il Heinrich Snethlage, sobrinho da natura
lista En1ília Snethlage que havia trabalhado durante vários anos no Museu 
NacionaJ26_ En1il Heinrich, con1issionado pelo Ivluseu de Berliln, en1preen
deu expedição e111 1934 à região do rio Guaporé e doou, en1 cun1primento 
à legislação vigente, cerca de 250 artefatos ao Nluseu Nacional. O material 
fora avaliado pelos técnicos do .Museu con10 "preciosa docun1entação·' 
sobre os grupos indígenas da região, a respeito dos quais já se encontra
vam, naquela instituição, n1ateriais coletados pela Comissão Rondon e por 
Roquette Pintor. Além dos a11efatos, o pesquisador deixara no Museu un1 
relatório de sua viage1n e fornecera várias infonnações sobre a situação 
dos grupos indígenas que, na época, já não estavan1 inais sendo assistidos 

26 Emília Sncthlage veio para o grasil cm 1905. Até 1921 trabalhou no ~viu.seu 
Paracnsc Emílio Gockli, chegando a ocupar o cargo de diretora do Museu. 
Esteve ligada ao Museu Nacional de 1922 a 1929, ano cm que faleceu durante 
uma expedição ao rio Madeira. Sobre suas pesquisas no Brasil consultar o 
interessante artigo de i\'lariza Corrêa "A doutora Emília e a tradiçüo naturalista" 

0995). 
r No coment{1rio sobre esse material submetido ao Conselho de Fiscalização, 
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dona Hcloisa avaliou: "Para esta instituição, o referido material significa mais do 
que a compro\'ante de estudos novos que ser;lo brevemente publicados pelo 
.Museu de lkrlim: ,·em permitir a identificação de espécimes já incorporados às 
suas coleções pelo SerYiço de Proteção aos Índios. pda Comissào Rondon e 
pdo SeiYiço de Inspeção de Fronteiras nas suas primeiras penetrações naquelas 
11.:rras e dos quais alguns exemplares obtidos nos primeiros conwtos com os 
sildc.:olas. traziam apenas a Jacônica indicação 'índios n~10 identificados de tal ou 

qual região'" (Doe. 015 ). 

pelo Se1Tiço de Proteção aos Índios. Na palestra ele abercurn ela exposiç:1 o. 
clona Heloisa historiou o prDcesso ele realização daquela expecliçào, 
afirn1ando que En1il Heinrich ha,·ia ,·indo para o Brasil, para pesquisar no 
Pará, en1 1933, pouco depois da publicação do decreto que criava 0 
Conselho de Fiscalização. To1nando aqui conhecimento da nova legislação 
referente às expedições científicas, con1unicou o fato a Berlün e , receben
do instruções de buscar outro país para realizar suas pesquisas, foi 
trabalhar na Bolívia. Infon11aclo ele que a legislação brasileira sofrera pouco 
depois reforn1ulação, retornou ao Brasil, e1n 1neados de 1934, visitando 
grupos indígenas habitantes ele vários afluentes cio rio Guaporé. En1il 
Heinrich foi o pri111eiro expedicionário do qual se exigiu un1 relatório de 
pesquisa e també1n o prin1eiro a ter seu 1naterial exarninado e dividido 
pelo Conselho ele Fiscalização (Doe. 522). 

O terceiro e últin10 conjunto de peças apresentadas naquela exposição 
fora adquirido pelo Museu Nacional, e111 novembro de 1935, de Curt 
Ni111uendajú. Tratava-se de uh1a coleção completa dos índios Canela, coleta
da entre maio e julho daquele ano, na aldeia do Baixão Preto, no l'vlaranhão. 
Até então o Museu Nacional possuía três coleções fon11adas por Nin1uenda
jú : a dos Parintintin e dos Mura-Pirahà, incorporadas en11927, e uma coleção 
n1aior, dos Apinayé, adquirida en1 1933. Dona Heloisa, e1n sua palestra, 
frisou as duas coincidências que pem1itira1n ao .Museu Nacional adquirir 
aquela coleção: a. prin1eira reteria-se à instituição do Conselho de Fiscaliza
ção e o estabelecin1ento de que os institutos nacionais terian1 prioridade de 
co1npra de coleções etnográficas e1n relação às instituições do exterior; a 
segunda relacionava-se ao fato de que o 1\1useu Nacional dispunha de 
recursos financeiros no 1non1ento para adquirir a coleção. 

Estas três coleções, distintas tanto e1n sua co1nposiçào quanto nas 
intenções que presidira1n sua coleta, haviam sido incorporadas ao Ml1seu 
Nacional ta111bén1 con1 base e1n n1ecanisn1os legais distintos, constantes do 
regula1nento do Conselho de Fiscalização: a primeira por ter sido confisca
da de un1 expedicionário não licenciado; a segunda, uma coleção doada 
de duplicaras e a terceira, por prioridade de compra cios institutos nacio
nais. Três caminhos distintos haviam sido trilhados para um único e 
mesrno fin1: a preservação e a permanência de coleções etnográficas em 
inslitulos de pesquisa do país. Coleções que irian1 para o exterior se não 
esth·esse em funciona1nento o Conselho de Fiscalização, fazian1 agora 
parte de un1 instituto nacional. 
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É esse juscan1enre o ron1 cenrral da palestra que dona Heloisa profere na 
abertura da exposição .. i\las, ao procurar dar relevância à cerilnônia, eb 
envereda en1 outras considerações que ,·ale a pena sere1n aqui recupera
das, un1a vez que esclarece1n. as circunstâncias de criação do Conselho e 

suas i1nplicações. 
No início de sua palestra, ela resun1e o contexto e1n que se fez 

necessário a criação de u1n órgão, pelo Estado, que atuasse na preservação 
dos bens culturais do país e colaborasse no cresci1nento dos institutos 
nacionais e na elaboração de legislação específica, que deveria ser cons
tante1nente aperfeiçoada ele forn1a a proteger o património e os interesses 
cio Brasil e tan1bén1 do desenvolvin1ento da ciência. Suas prin1eiras 
palavras na palestra são elucidativas da visão pr0vavel111ente predon1inan
te na época, não só entre cientistas, inas ta1nbén1 entre a classe dirigente, 
quant0 à falta de controle do Estado sobre os bens e sobre o patrin1ônio da 
.nação: ".Mais de quatrocentos anos havian1 decorrido desde a descoberta 
do Brasil e a nossa gente ainda olhava a terra - no que diz respeito a 
utilização dos bens que ela encerra - pelos ines1nos propósitos de 
voracidade con1 que a procurou o n1undo civilizado, desde os prin1eiros 
anos da nossa vida colonial. Exauria1n-se as fontes, sen1 a mais leve 
preocupação de organizar suas condições de defesa [ ... ]. Dentro da 
especialidade que hoje nos ocupa, para não irn1os mais longe, nem 
dispersar a nossa atenção verificam-se (entre tantos outros!) fatos con10 os 
seguintes: saiu do Brasil toda a clocun1entação preciosa coligida por lund, 
nas Cavernas de Lagoa Santa, e n1ais ainda o Governo In1periaJ fazia 
presente a sábios estrangeiros (De· quatrefages, Viichoro) de valiosíssi1no 
1naterial osteológico indígena ainda hoje tão escasso nas noss4s coleções 
dada a dificuldade de e,ncontrar tais peças em bon1 estado para coleciona
n1ento. [. .. ]. E o frut.o das colheitas feitas por pa1ticulares, hoje dispersado 
no B1=asil e no estrangeiro e de que não temos notícia!... Essa, que 
certainente constituiria boa contribuição para estudo, está não totalrnente 
perdida, graven1ente prejudicada. Quando, por tm1a circunstância qual
quer - na inaioria elas vezes por estar atravancando uma residência 
pa1ticular- ven1 a dar entrada num museu, utna peça dessas, ela então só 
representa, con10 os destroços de un1 naufr~gio que não trazen1 inais o 
non1e elo batel, aquisição ele aproveitan1ento n1uito relativo porque nada 

infonna quanto a sua oçige1n". 
Para dar bon1 tern10 a tal situação o Estado, nas palavras de dona 
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Heloisa, [On1ou para si a tarefa ele fiscalização e o fez, nun1 prilneiro 
n101nento, ele forrna excessiva: tão excessiva que pocleria.caus~lf bloqueio 
na cooperação científica cio Brasil con1 outros países, o que sen1 dúvida 
representava n1otivo de preocupação não só para· pesquisadores estrangei
ros, para os quais o Brasil se tornaria un1 país inacessível a deten11inadas 
investigações científicas, con10 para os pesquisadores brasileiros, que 
ficaría1n privados de sua convivência: "A reação a esse escado ele displicên
cia, talvez por ter tardado - assun1iu excesso de zelo no n1on1ento en1 que 
se concretizou, proporções un1 tanto desn1edidas. O Decreto n.º 22.698 de 
11 de inaio de 1933 criava no .Ministério da Agricultura, o Conselho de 
Fiscalização elas Expedições Artísticas e Científicas no Brasil e baixava un1 
Regulan1ento francan1ente draconiano. O 22.698 considerava nu1n n1esn10 
plano todas as excursões: de turistas, que pretendesse1n colecionar curiosi
dades, as de natureza industr.ial, científica. A estas aplicava n1esn10 111edi
das de fiscalização ainda 1nais estreitas que as outras; parecia considerar o 
pesquisador con10 elen1en~o suspeito, . objeto constante de desconfiança. 
Detenninava n1ais que nenhun1 ~spécie botânico, zoológico, n1ineralógico 
e paleontológico poderia ser transpo1tado para fora do país se não quando 
existissem similares em alguns dos institutos científicos do :Ministério da 
Agricultura ou no l\1useu Nacional; que todo o nlaterial científico colhido 
pelas n1issà,es estrangeiras seria dividido e1n partes iguais entre o governo 
brasileiro e os-.. expedicionários. Isso corresponderia, sen1 exagero, ao 
seguinte: o naturalista estrangeiro de valor que viesse ao Brasil despende
ria soma de vulto, arriscaria a vida, passaria toda espécie de privações en1 
viagens in1ensa1nente penosas ao cabo das quais seria forçado a pern1ane
cer talvez anos no Rio de Janeiro, procedendo a detenuinaçào do seu 
1naterial, sen1pre sob fiscalização, a fin1 de poder, ein consciência, entregar 
ao Governo do Brasil todas as peças únicas e n1ais a metade do restante da 
sua coleção. Esse inferno não me parece que ainda possa ser encontrado 
na face da terra. E que bibliografia poderían1os oferecer a esses dentistas? 
A prata da casa é tão escassa. Tanto valeria fechar nossas portas ao 
co1nércio científico co1n o resto do nlundo". 

Aqui talvez ela estivesse expressando apenas un1a dentre as várias 
posições que se faziain representar no Conselho: a dos cientistas e, mais 
especifica1nente, a de alguén1 que ocupava cargo de direção e111 u111 dos 
institutos de pesquisa nacionais. De que falava desse ponto de vista, temos 
a confirn1açào en1 outro trecho da palestra, no qual demonstra que o 
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Go,·erno Federal. tomando ciência ela i1nproprieclade con1 que toram 
assentadas as bases de atuação cio Conselho de fisca lização, e cios riscos 
que i111plic~n·an1 ele cercear a cooperação internacional, cratou de abrandar 
os dispositi,·os legais que lhe davan1 suporte: '·Conscientes de que desser
vian1 aos interesses do país e da ciência, trabalhando dentro daquelas 
nonnas, os naturalistas convidados para representar este Instituto no 
Conselho e entre eles se acha,·a então o prof. Mello Leitão, na pri1neira 
reunião do Conselho expuseran1 ao então n1inistro da Agricultura, sr. 
Juarez Távora, o seu modo de pensar. Con1 visão esclarecida cio nosso 
proble1na ele fiscalização ordenou, etn boa hora, o sr. · 111inistro que o 
Conselho iniciasse os seus trabalhos pela elaboração de un1 novo regula-
1nento n1ais confonne aos interesses cios estudos científicos. O Decreto n. º 
24. 337 de 5 de junho ele 1934 dava nova organização ao Conselho de 
Fiscalização. Já ten1 quase dois anos, ten1 sido aplicado religiosa1nente e a 
experiência vai sugerindo algu1nas alterações a introduzir ... 

Se sua fala pode, de un1 lado, ser lida do ponto de vista de un1a 
cientista , de outro, ela expressa can1bém a posição de men1bro integrante 
de un1 órgão do aparelho burocrático do Estado, tal como se constituía o 
Conselho de Fiscalização, e a quen1, portanto, tambén1 cabia a defesa deste 
órgão, cuja criação deve ter n1otivado críticas e desconfianças, con10 
pode1nos perceber em outro trecho ele sua palestra: "Acolhido com a 
reprovação de muitos que receavan1 se transfonnasse em obstáculo para a 
pesquisa científica en1 nossa terra, con1 a descrença de outros que nele 
via1n apenas u1n novo órgão absolutan1ente ineficiente pela in1possibilida
de material de exercer fiscalização real, o Conselho pode hoje responder 
con1 docutnentos e fatos que ambos os prognósticos foram verificados 
falsos. Não há em protesto, uma queixa de excursionista licenciado contra 
a ação do Conselho, ao contrário aqui no Nluseu se1npre tenho recebido 
palavras de louvor e agradecimentos. Por outro lado, não n1e consta tenha 
havido excursão visando estudos etnográficos, no território nacional de 
que o Museu não Tivesse direta ou indiretamente beneficiado. Quando não 
foram recolhidos nesta casa espécimes etnográficos, sempre recebemos 
infonnações referentes aos trabalhos realizados: roteiros, fotografias, voca
bulários, indicações de jazidas paleoetnográficas, notícias sobre pequenos 
restos de populações indígenas dispersos en1 localidades do interior e que 
se julgavan1 completa1nente extintas. De qualquer maneira docutnentação 
útil··. 
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Se se tr~tta\·a de uma OpDt1unid:.tde de en,·iar -recado .. aos críticos d:i 

:ltuaçào do órgão. era ta1nbém mornento par.1 apro\·eicar a presenç1 das 
auroridades go\·emamentais presentes na ceriJnônia de inauguração, para 
reclamar mais verbas. O argumemo utilizado era forte: tratava-se da 

aquisiçüo de coleções que já ~av:un em nlàos de particulares: .. Há alguns 
disposith·os da lei que regula o Conselho de Fiscalização que pedenl 
medidas con1plen1entares para assegurar o seu et11npri1nento. Assin1 esti
pula ela que, no caso de venda de 111aterial científico brasileiro ou artístico 

' 
pertencente a pa1ticular, que o governo teria opção para aquisição. 
Infelízn1ente os nossos estabeleciri1entos interessados em recolher esse 
material, Jarclirn Botânico, Museu Nacional, na n1aioria cios casos, e Escola 
de Belas-Artes, não estão convenientemente dotados ele verbas para 
atender a essas opo11unidades de fonna que a lei embora exiscindo só em 
casos excepcionais poderá ter eficiência. É n1edida a ser atendida con1 
urgência pois são tantas coleções valiosas espalhadas pelo território 
nacional e que cotTen1 risco1de num momento para outro ele sair do Brasil. 
Para citar algumas de que ocorren1, de passagem: a coleção de aves, 
ninhos e º'·os, preciosa pelas condições em que toi realizada, de cerân1ica 
de Nlarajó, ele material etnográfico e de 1nuirakitãs pertencentes a Carlos 
Estevão en1 Belén1 do Pará, a coleção de artefatos recolhidos em San1ba
quis do licor.a! sul pertencentes ao sr. Balbino de Freitas, en1 Torres no Rio 
Grande do Sul; -..1s preciosas coleções de lepidópteros de Eduardo May. 
Be1n sei que ein vida e por detenninaçào dos seus proprietários elas não 
sairão cio Brasil, 1nas corno bons naturalistas que são, nenhum deles tên1 
fortuna, todos cê1n fa1nília e tempo virá em que a a1neaça dessas perdas se 
tornará 1nais próxin1a. É preciso não esquecer o caso dos ídolos do 
Tro1nbetas que pertenceram ao Barão do Solin1ões e dos quais foran1 
adquiridos três a preço irrisório por un1 1nuseu europeu, já lá se vão uns 
dez anos". 

A proposição in1plicava, pois, abrir nova frente de ação e atuação para 
o Conselho de Fiscalização, não prevista na legislação inicial. Muito 
e1nbora pareça que dona Heloisa acreditasse que a legislação pudesse ir 
aperfeiçoando-se, tanto no sentido de tornar 1nais efetiva a ação do 
Conselho, co1no pudesse atender a situações novas que se fossen1 apre
sentando ou que sobre elas o órgão se propusesse a inte rvir, o que a 
análise da legislação que dava suporte ao Conselho, feita no ite1n anterior, 
den1onstrou, é que os princípios legais de controle e fiscalização das 
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expedições não se alterou ao longo cios :1nos ele sua existênci:i. O que 
mudou, e isso , ·:\rias ,·ezes, foi a forma de con1posiçào e indicaç:io cios 
n1en1bros cio Conselho, o que, por sua ,·ez, interferiu nos 111odos de 
atuação do órgão, con10 veren1os a seguir. 

Relatórios e Atas: as atividades do Conselho de Fiscalização 

··A aç:lo do Conselho é sempre encaminhada no duplo fim -
fiscalizar e amparar, concilbndo os interesses elo país com os dos 
expedicion{trios, na conformidade da lei. Não \"isa esse aparelho 
restringir ou limitar, mas cm tudo facilicar a obra dos artiscas e 
cicncistas, nacionais ou estrangeiros, que realizam crabalhos cxpc
dicionúrios no Brasil. Só ·depois da criação do Conselho tin:ram 
eles sua tarefa protegida e a licença desse órgão é um n:r<ladeiro 
passapoite, no qual solicira toda a assistência de nossas autorida
des para os expcdicionúrios. Nesse sentido. o Conselho se empe
nha com o maior c.lcs,·clo convencido de que é seu dever precípuo 
ser (itil à ciência e à a1te, atra,·és da colaboração que der aos estu
diosos e aos pesquisadores." 

Relatório do Conselho, 1942 

A instituição cio Conselho de Fiscalização e a estruturação de seu 
can1po de atuação não ocorreu sem conflitos. Ao contrário, não só o 
Conselho teve de disputar espaços co1n outros órgãos da administração do 
Estado, con1 relação aos quais teve de co1npetir e reservar o seu próprio 
campo ele ação, co1no teve de enfrentar disputas internan1ente, entre os 
seus conselheiros, que representava1n institutos e departan1entos vincula
dos a outros setores da n1áquina ad1ninistrativa. Ao negar licenças para 
expedições, o Conselho de Fiscalização indispôs-se con1 n1uicos pesquisa
dores e com as instituições que os apoiava1n. l\·fas, é preciso que se diga 
desde já, que não só conflitos marcaram a exiscência e a atuação desse 
órgão. Ao enca1ninhar coleções científicas ou propiciar a participação de 
técnicos ou pesquisadores vinculados aos institutos nacionais, como fiscais 
de expedições, o Conselho contribuiu para o fortalecimento desses institu
tos. Ao viabilizar 1neios para a realização de expedições e obter apoio e 
facilidades ele órgãos federais e de autoridades locais, o Conselho angariou 
prestígio e reconhecilnento de pesquisadores nacionais e estrangeiros. 

Tere1nos oportunidade, nos próximos capírulos, de analisar alguns 
desses conflitos e algun1as dessas formas de cooperação con1 base en1 

casos concrecos, recuperados por dossiês guardados no arquiYO do Conse
lho. Aqui interessa perceber con10, nos pri1neiros anos de seu funcion;i-
111ento, o Conselho foi-se estrucurando para consolidar suas ações e tornar 
efetivo o controle e a fiscalização tanto ele estrangeiros quanto de particu
lares en1 expedições pelo interior do Brasil. Para dar conta dessas ques
tões, con10 con10 foco de análise alguns processos de licencia1nento de 
expeclicionários e os relatórios anuais de atividades do Conselho de 
Fiscalização. Estes era1n encan1inhados pelo presidence do órgão ao 
n1inistro da Agricultura e apresencavan1 listas e con1entários cios diferentes 
processos de licencian1ento analisados, alén1 de resun1os dos 1nateriais 
incorporados aos institutos nacionais. 

O binô1nio licenciar versus fiscalizar expri111e, no que concerne ao 
papel a ser cun1prido pelo órgão, certa discordância na forn1a pela qual os 
111e1nbros do Conselho de Fiscalização definian1 sua atividade. Para alguns 
dos conselheiros, ele deveria atuar 1nais para fazer con1 que todas as 
expedições estivesse1n sJjeitas às nonnas vigentes: tratava-se, portanto, de 
generalizar os dispositivos legais, exigindo o cu1nprhnento da legislação. 
Para outros, a legislação fornecia ele1nentos para que o Conselho tivesse 
compreensão n1aior do seu papel, que se traduzia e1n acon1panhamento 
1nais efetivo das expedições e na colaboração co1n os expedicionários28

• 

Esse dissenso ganhou forma nas palavras do conselheiro Renato de 
Almeida, representante do Ministério das Relações Exteriores no Conselho, 
para quem o órgão "dese1npenhava con1 mais facilidade a função licencia
dora que a sua função fiscalizadora". A provocação acabou dando origem 
a u1n estudo realizado pela conselheira Berta Lutz29 sobre as expedições 
licenciadas pelo Conselho. Ao analisar os processos guardados nos arqui-

is Para uma compreensão adequada das divergências existences entre os membros 
do Conselho seria necessário investigar q uais as interferências que as filiações 
institucionais e doutrinárias exercem nas tomadas de posição dos membros do 
6rgào. P~Lra isso seria interessante uma pesquisa decalhada sobre a composição 
dos membros do Conselho, nos moldes propostos por Bourdicu , com base, 
entre outras, nas noções de habifus, estratégia e capital específico; tarefa essa 
que mio me proponho aqui. 

1? Beita Maria .Julia Lutz era professora do Museu Nacional e subscituiu Hcloisa 
Alberto TotTcs na , ·aga que cabia ao Museu Nacional no Conselho de Fiscaliza-

ção cm 1939. 
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, ·os rcfere nres ao pritneiro ano de atuação cio óra;1o. a conselheira colioiu - ~ ~ 

dados confinna ndo a suposição le,·antada por Renato de Almeida. Segun-
do ela o .Conselho ele Fiscalização, n aquele ano, h.ai·ia concedido licença ;a 

todas -as e~<lições de .ca1:áter cientifico, iniciando wn.a J>ra..xe -de conce
de r a Hcença se1npre que se trat<tsse ele ex,1>ediçào científica e não 
con1ercial"' e teri::1 exercido .a função fiscaHZ<'ldor.a en1 apenas dois casos, 
.. so1Det11te quanto ao exa.nle e anu1:an1ento do 111:.u:erial colhido e a pern-ia
nênoia de du1)1icatas no Br.asi~" (Doe. 511). 

'Se o resu~tado do esrudo é i~átldo para o prin1eiro ano de ação do 
Conselho, a condus.ão não poderia ser generalizada para os anos seguin
tes, ·quando, gradativan1ente, o ói:gão passa do lkencia1nento das expedi
ções a tuna fiscalização nlais efetiva delas, aco111panhando de perto as 
diferentes fases das expedições e interferindo nestas, especialn1ente quan
to aos seus resultados. Se no início de suas atividades, perceben1os que ele 
está mais voltado ao "licencian1enco" das expedições, e à organização de 
un1a estrutura que viabilizasse sua atuação, no decorrer dos anos fica claro 
que a '·fiscalização·· passa a ganhar novos significados, com certa expansão 
das atividades a seren1 irnplementadas, como a repartição das coleções ou 
a divulgação dos resultados alcançados pelas expedições. 

Assin1, de unrn fase mais licenciadora, que poderia ser circunscrita ao 
ano da criação até 1936, o Conselho passa a un1a fase 1nais fiscalizadora, 
que corresponde não só a n1aior nún1ero de expedições vetadas pelo 
órgão, corno a n1aior ingerência nas diferentes fases das expedições. O ano 
ele 1936 é o n1arco dessa nova fase, quando das vinte 1nissões estrangeiras 
que havian1 solicitado pennissào para excursões científicas, apenas a 
1netacle teve autorização concedida. Nos dois anos anteriores, trinta e duas 
expedições havian1 sido 'licenciadas pelo Conselho, e a son1ente três 
expedições a licença havia sido negada:1°. 

30 É interessante notar que no relatório do ano de 1936 para o ministro da 
Agricultura , o presidente do Conselho sugere a incorpomçào de um represen
tante do Ministé rio da Viação. O objetivo era tomar mais rápidos encaminha
mentos par.i se conseguir \·iagens aéreas para os cxp<x.licionátios. mas também 
coibir iniciath-c1s daquele Ministério com expedições que não dispunham de 
aucorizaçúo do Conselho. Trara,·a-se de cstratl:gia para e\'irar confrontos com 
outros órgãos da administraçào da República. Entretanto, sé> cm 1963 é que o 
l\linistl:rio da Acronúutica passa a ter representante no Conselho (Doe. 002). 
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O rel:ttório encuninhaclo ao ~linistro da Agricultura pelo presidente cio 
órgão e1n 1narço de 1937, referente ;1s atividades cio Conselho no ano de 
1936, é ilustrati\·o ela fonna pela qual os 1nen1bros cio Conselho percebian1 
ser sua atividade. O êxito na ação do Conselho residia, na ,·isão de seus 
n1e1nbros, no gpu de '·auxílio .. e ·'sin1patia·· que ia ··desde a capital da 
República até a cidade n1ais longínqua ela fronteira ou cio interior do país", 
fruto ela articulação con1 outros órgãos da acln1inistrnçào federal , quer das 
ati\·idades de fiscalização, quer das atividades de pron1oção de conheci-
1nento. Os 111en1bros do Conselho procuravan1 ressaltar, no relatório, a 
organização e a entronização, pelo Estado, de un1 conjunto de procedi
n1entos que estava1n garantindo a conservação do "patrin1ônio da civiliza
ção nacional"'. Assitn, 1nais que apresentar "grandes cifras de feitos realiza
dos·', importava 1nostrar "o que" foi conseguido e o -'n1odo" pelo qual isso 
teria sido alcançado. Escreveran1 os conselheiros: "Enriqueceram-se os 
n1useus. Institutos científicos oficiais receberam grande cópia ele inaterial 
científico sen1 ônus para ü' governo. E os bens culturais cuja dispersão foi 
cortada. É o passado que fica em pé[...]. Conseguiu o Conselho que muitos 
dos elementos constitutivos da civilização de um povo já não fossem mais 
exportados do país, sen1 a crítica e a permissão do Conselho" (Doe. 64). 

Passada, po1tanto, essa fase inicial, de sedimentação das ações básicas 
do Conselho, este tratou de expandir e diversificar suas iniciativas. No 
relatório das atividades do ano de 1937, os conselheiros explicitan1 sua 
visão dos objetivos do órgão: não se tratava apenas de órgão de fiscaliza
ção, 1nas de instrun1ento para pron1oção de 1naior conhecimento do nosso 
país, o que estava sendo conseguido n1ediante a cooperação e apoio 
prestados aos expedicionários estrangeiros e da incorporação de coleções 

científicas aos institutos nacionais~1 • 

3• Em 1938. o Conselho concedeu licença a nove cxpediçôes, entre as quais a de 
\Villiam Lipkind parn as nascentes do rio Xingu. a de Claude Lévi-Strauss à scrr-t1 
do Norte que foi aco mpanhada pelo fiscal do Conselho. Luiz de Castro Faria, a 
de Nimucndajú à rcgi{10 dos rios Doce e Contas e a de Ruth Landcs, para realizar 
escudos sociológicos entre os negros na Bahia. No mesmo ano, o Conselho 
negou ;,1utorizaçào, respaldado cm parecer contrário do Serviço de Caça e Pesca, 
ao pedido da cmbabwc..la da Bélgica que pretendia exportar animais para o 
jardim Zoológico de Antuérpia e embargou três outras expedições, que não 

estavam licenciadas. 
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Se o Conselho agia com decenninaçào qu:inco ao seu cle,·er fisca l iz~1-

dor, como se poderá depreender aclianre, quando cio caso dos que não 
estavam licenciados, é ,·erdade ta111bém que e le faz expedientes de 
,·ários meios para tornar-se útil aos expedicionários licenciados. Nas 
palan·as do presidente do órgão Alpheu Dorningues, estas duas facetas 
do órgão explicitan1-se: '·No esforço patriótico ele cumprir fielmente suas 
funções o conselho te1n procurado exercer con1 segurança e finneza o 
dever fiscalizador, sen1 esquecer porén1 de que ten1 de ser por igual, um 
elernento útil aos expedicionários, favorecendo-lhes 1neios para o traba
lho por todas as forn1as ao seu alcançe. Por isso n1esn10, cuida de 
dese1npenh:ir suas funções con1 tolerância e boa vontade, levando 
sempre eú1 conta as dificuldades das expedições, sobretudo daquelas 
que clen1anda1n pontos longínquos cio nosso território. Assin1, ao lado 
das exigências regula1nentares, en1penha-se sempre o Conselho etn 
reco1nendar aos seus delegados e às autoridades en1 geral que focilite1n 
aos expedicionários os n1eios para ben1 realizar suas tarefas de estudo, 
colheita, observação e pesquisa., (Doe. 087). 

Se co1npararmos o nún1ero de licenças negadas com o n(unero das que 
foran1 concedidas, o primeiro é , con10 foi visto, muitas vezes menor que o 
outro. Con1 o início da segunda grande guerra, entretanto, o órgão adota 

· clara política de restrições. No relatório enviado ao 1ninistro da Agricultura 
sobre as atividades do ano de 1942, o presidente do Conselho inforn1a que 
o órgão havia decidido não conceder nenhu1na licença aos súditos dos 
países que forn1ava1n o Eixo (Alernanha, Itália e Japão), etn função da 
ruptura de relações do Brasil co1n esses países. Infonna o presidente que 
no n101nento e1n que essa deliberação foi to1nada pelo Conselho, não 
havia nenhun1 processo de licenciarnento que se enquadrasse nessa 
categoria. Todavia, as três expedições cassadas nesse ano eran1 de expedi
cionários ale1nàes. A pri1neira delas, realizada por Horst Klee e Henrich 
\Venzel às matas do Araguaia e ilha do Bananal não tinha sido licenciada 
pelo Conselho. Este só to1nou conhecimento da expedição quando ela 
retornou à Capital Federal e a hnprensa entrevistou os expedicionários. 
Acionando a Delegacia de Estrangeiros, o Conselho apreendeu todo o 
n1aterial çoletado, con1posto por insetos e répteis, e o encan1inhou para a 
Escola Superior de Agronomia e para o Instituto Oswaldo Cruz. Na 
segunda expedição, o expedicionário Reinharcl Maack obteve licença do 
Conselho que, posterionnente, foi cassada. Mesmo assin1, continuou sua 
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expedição ao Paran:í até que as autoridades estaduais o impediram ele 
continuar. A terceira cassaçào foi a do naturalista Heltnut Sick. Os conse
lhe iros julgara1n que as inforn1ações prestadas pelo cientista não est:tYan1 
en1 .. de,·ida orcleni"· e negaran1 a licença . . Meses depois, quando ton1ou 
conhecin1ento de que ele estava coletando n1aterial zoológico no Espírito 
Santo, acionou as autoridades locais, interrompendo a expedição e confis
cando o n1aterial coletado, que foi destinado ao .Museu N:icional e à 

Divisão de Geologia e Mineralogia cio Ministério da Agricultura. 
O e111penho deú1onstrado pelo Conselho en1 interron1per essas expedi

ções seria totahnente desnecessário no ano seguinte. Co1n o agravan1ento 
ela guerra, pratica1nente não houve solicitação de licença para expedições. 
O relatório das atividades do ano de 1943 é aberto con1 considerações 
sobre o reflexo ela guerra nas atividades do Conselho: .. As atividades do 
Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil, 
no ano de 1943, n1uito se ressentiran1 das condições decorrentes da guerra, 

1 

que não consente1n, senão excepcionaln1ente, que cientistas estrangeiros 
venha1n se consagrar a estudos e pesquisas en1 terras alheias. As dificulda
des de transporte, o desfalque nos quadros dos institutos, as preocupações 
absorventes na luta, tudo isso faz co1n que os trabalhos desinteressados da 
ciência cedan1 passo aos estudos que visam fins ilnediatos, quer para os 
esforços bélicos, quer para os ela produção [.. .]. É perfeitamente compreen
sível, pois, que' os cientistas não procuren1 terras estrangeiras para expedi
ções, co1no acontece normahnente·' (Doc.103). 

Con1 a din1inuiçào dos pedidos de licença, o Conselho aproveita o 
expediente de suas sessões para estudar 1nodificações que pudesse111 
sin1plificar os procedin1entos para concessão de licença aos expedicioná
rios. No 111esmo período, estuda formas de propiciar 1naior divulgação dos 
resultados das expedições licenciadas. Duas estratégias são adotadas: 
circular infonnações sobre o térn1ino e resultados das expedições aos 
institutos científicos e culturais afins e publicar alguns resultados na 
in1prensa. E1n 1943, o Conselho divulga na itnprensa o relatório, enca1ni
nhado pelo casal Herskovits, de suas pesquisas sobre negros na Bahia, e 
ren1ete cópias dele para as faculdades de Filosofia e Letras do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Bahia e para a Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia. Com esses proceditnentos, os conselheiros esperava1n "tornar 
os resultados das expedições de niaior interesse para a cultura nacional .. 

(Doe. 103). 
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O relatório ele 1943 re,-ela, ainda. que o Conselho exercia pouca 

ati,·iclade no controle dos expeclicionários brasileiros: e ram raros os 

pedidos de licença individua is e rnais raros ainda os de entidades privadas 

brasileiras, lal con10 se constituiu a Bandeira Piratininga. Rescavan1 as 

expedições dos institutos nacionais, inas estas não se sujeitava1n às suas 

determinações. O resultado dessa situação é que o Conselho acabava 

sendo un1 órgão \'Oltaclo quase que exclusivan1ente ao controle e fiscaliza

ção cios estrangeiros. 

A presença de escrangeiros no país fazia con1 que a operacionalidade 

do órgão, en1 sua atividade fiscalizadora, estivesse ligada a sua capacidade 

ele gerenciar un1 an1plo conjunto de infonnações. A documentação revela 

que a rede ele infonnações n1ontada permitia a interceptação de expecli

cionários não licenciados en1 diferentes fases de seus trabalhos. A in1pren

sa, se1n intenção, acabava curnprindo papel ele delação, co1nplementanclo 

o trabalho executado pelos fiscais e delegados do Conselho, que rnunicia

van1 o órgão no Rio de Janeiro co1n informações sobre estranoeiros e1n 
. - õ 

atividades em seus estados. Por outro lado, as alfândegas portuárias, 

especiahnente a da Capital Federal, passaram a representar empecilho 

concreto aos expedicionários, quando se generalizou a cobrança das guias 

de exportação en1itidas pelo Conselho ou por seus delegados. Esses eram, 

basican1ente, os inecanis1nos utilizados para conhecin1ento das atividades 

dos expedicionários não licenciados. En1 n1uitas de suas atas há registros 

da leitura de artigos de jornais noticiando a chegada ou a partida de 

expedicionários estrangeiros, que era1n analisados pe los conselheiros. 

Esses ta1nbén1 discutia111 a estratégia a ser adotada para interceptar tais 

expedições. O passo seguinte era pron1over, de fato, a intern1pção dessas 

atividades por intennédio 'de representantes de órgãos federais ou dos 

delegados cio Conselho de Fiscalização nos estados, obrigando os expedi

cionários a regularizar sua situação no Conselho. Muitas vezes as e1nbaixa

das dos países de origem dos expedicionários era1n acionadas e instadas a 

prestar conta das atividades de seus súditos. 

A vinda da pesquisadora Ruth Landes, no final dos anos trinta , ilustra 

este tipo de procedin1ento. En1 5 de maio de 1938, o jornal A Noite pu

blicou trechos de entrevista realizada con1 Ruth Landes, noticiando que ela 

,·inha co111issionada pela Universidade de Colun1bia, para realizar estudos 

etnográficos entre os índios brasileiros (Doe. 080). No dia seguinte à 

publicação ela entrevista, o presidente do Conselho de Fiscalização, Cam-
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pos ·r orro. oficia ao cônsul-gera1 a1nericano solicilanclo que fosse le,-aclo 

ao conheci1nenro da pesquisadora a necessidade de o bter autorização cio 

órgão (Doe. 081). O Consulado Americano aciona o Ministério elas Rela

ções Exteriores, cumprindo un1 dos itens do regulan1ento do Conselho que 

estabelecia que os pedidos de estrangeiros deveria1n ser fonnulados por 

aquele Mrnistério, para que a licença fosse concedida. O ~·Iinistério 

inforn1a ao Conselho que ,a pesquisadora iria ·'estudar os problen1as sociais 

entre as classes pobres do :interior cio Brasil'', na vila de Santo An1aro 

(Bahia), por período ele catorze 1neses, e que não portava nenhun1a anna, 

111i:t-s apenas u1na 1náquina 'fotográfica. As iirafonnações trans1nitidas pelo 

tvfinistério são consideradas insuficiientes e contraditórias <00111 as infonna

ções que constava1n ela entrevista publicada, n1otivo pelo qual o Conselho 

se nega a en1itir a autorização (Doe. 083 ·e ·085). Tendo ern vista a negativa 

d0 ·órgão, a En1baixada Al11ericana fo1nece, ·direta1nente ao Conselho, uma 

descrição sun1ária da ex.?edição, cumprindo o iten1 10 do regula1nento 

(especificações co1n reiaÇão à e:>..-pedlçào) (Doe. 087). En1 22 .de jnnho de 

1938, o Conselho emite o certificado de n. º 07 / 38 autorizando -a pesquisa

.dora .a Yisitar a região de Santo Amaro para realizar estudos sociológicos 

(Doe. 090). A autorização ·é noticiada na in1prensa, que esclarece que o 

"Conselho, e1nbora reconhecesse não se tratar de uma expedição científi

ca, n1as siin ele urna turista que deseja fazer estudos sociológicos, conce

deu a licença' na fom11a da solicitação" (Doe. 093)~2- E1n 30 de n1arço de 

1939, Ruth Landes escreve .ao Conselho, .co1nunicando o ténnino de seus 

.trabalhos na Bahia e solicitando pennissão para continuar seus estudos 

sobre os n~gros na cidade do ruo de Janeiro (Doe. 094). Seu pedido é 

encan1inhado para Heloisa Alberto Torres e recebe parecer favorável. 

Há, ta1nbén1, casos em que os correspondentes dos jornais no exterior 

anuncia-.:oa.m os prepar.ativos de eJ1.-pedições que pretendia1n dirigir-se ao 

.~! S.ào estranhos os tcnnos utiJizado nessa m.atétia para referir-se ~1 pesquisa de 
Huth Landes bem como a fonna pela qual o ce1tificado de aurorização foi 
expedido: nesse documento impresso estão riscados os campos ;'para explora
ção da região" e -fazer pesquisas", que foram substituídas, rcspcctivamcntc, por 
•·,·isitar- e ·'fazer cxclush-.unentc estudos sociológicos ... A cxplicaç:.1o que encon
tro par.1 isso é que no p1imciro ofício. encaminhado pda embaixada americana. 
está dito que Ruth Landcs pretende rcalil'.ar estudos. mas que ela não tem 
intcnç."ào de organizar uma expedição. 
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Brasil. >!essas siruações. o Conselho agia por :1ntecipaçào, nüo sendo 
poucas as ,·ezes e1n que ele acionou e1nbaixaclas, antes mesn10 que as 
1nissões estrangeiras chegasse1n e1n território brasileiro. 

É difícil , toda,·ia, precisar o fluxo daquelas expedições que entrnran1 e 
saíram do Brasil, sem que o Conselho de Fiscalização to1nasse qualquer 
conhecin1ento. O próprio Conselho tinha ciência das dificuldades en1 
controlar todos os estrangeiros que vinhan1 para o Brasil realizar pesquisas. 
No relalório das ati\·idades do ano de 1943 fica claro que para o órgão 
havia dois grupos distintos: os que eran1 clandestinos propositadan1ente e 
os que ignorav::un o regula1nento. Para an1bos, entretanto, o trata1nento 
inicial era o 1nesn10: interro1nper suas atividades assin1 que fosse possível, 
valendo-se das diferentes autoridades localizadas nos estados. 

Os delegados cio Conselho de Fiscalização clese1npenharan1 papel 
funcla1nental na identificação de pesquisadores não licenciados e1n ativida
des e1n seus estados. Toda vez que lllna licença para expedição era 
concedida pelo Conselho, o delegado estadual era informado, recebendo 
cópia da licença e instruções para facilitar seu desenvolvünento, o que 
incluía normaln1ente a apresentação cio pesquisador e de sua equipe às 
autoridades e instituições científicas locais. Cabia ao delegado infonnar ao 
Conselho sobre o andan1ento da expedição, notadan1ente quando cio seu 
térnlino e quanto à existência ele coleções científicas. No caso de expedi
ções não licenciadas, o delegado deveria infonnar o caso ao Conselho e 
pron1over a paralisação ele seu prosseguin1ento, exigindo que o expedi
cionário regularizasse sua situação perante o Conselho. É o que fez, para 
citan11os un1 exe1nplo, o delegado do Conselho de Pernarnbuco, en1 1938, 

ao tomar ciência de que un1 cinegrafista francês, Julien lvlandel, estava 
filn1ando n1onun1entos históricos e artísticos naquele estado. O delegado 
avisou o Conselho que o autorizou a embargar as atividades daquele 
cinegrafista enquanto este não requeresse a licença na fonna da lei. A 
julgar pelos co1nentários, se1npre elogiosos, aos delegados do órgão, 
constantes nos relatórios anuais encaminhados ao 1ninistro da Agricultura, 
poden1os afirmar que estes potencializava1n a capacidade do Conselho e1n 
controlar e fiscalizar expedições in loco. 

Funcionários ligados a outros institutos e órgãos governamentais, fede
rais ou estaduais, ran1bén1 eran1 acionados pelo Conselho de Fiscalização, 
não só para forneceren1 informações sobre expedições e1n sua região, n1as 
tan1bé1n para interron1perem expedições que escavan1 em andan1ento, n1as 
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que não conra,·an1 co1n autorização. Foi o que ocorreu, tambén1 em 1938, 
con1 o natura lista Finne Kindson, que colet;n·a orquídeas em i\lanaus, e 
que teve suas ati,·idades incerron1pidas pelo chefe da Inspetoria de Defesa 
Sanitária Vegetal de Manaus, a pedido do Conselho (Doe. 075). 

A docu1nenraçào sugere que havia, de 1noelo geral, certa rapidez nestes 
procedirnentos que visa,·ain a intenupçào de expeel icionários não licenci
ados. .Mas há ta1nbén1 registros ele pedidos que não são prontan1ente 
alendidos pelas autoridades locais, levando o Conselho a insistir con1 elas 
ou a buscar outros órgãos que pudessen1 cu1nprir suas determinações·~~. 

Tratava-se não só ele fazer con1 que os expedicionários to1nassen1 
ciência do regula1nenro, n1as tan1bén1 ele que outros órgãos da adrninistra
ção da República a ele se sujeitassen1. É assin1 que, n1esn10 sete anos 
depois de sua instalação, pode-se observar o Conselho questionando 
outros órgãos quanto à con1petência destes en1 autorizar pesquisas e 
atividades de estrangeiros no país. Em julho de 1940, o Conselho ton1a 
conhecimento, pelos jornafs, de que uril americano havia filmado aspectos 
da vida amazônica. Resolve oficiar a e1nbaixada americana pedindo 
esclarecimentos. Ao receber como resposta que ele agia de acordo com o 
Departan1enco de In1prensa e Propaganda, o Conselho decide interpelar o 
DIP sobre o assunto. No ano seguinte, está registrada na ata da 220.~ sessão 
do Conselho de Fiscalização que o conselheiro Renato de Almeida, en1 
diligência ao .Ministério das Relações Exteriores para obter infonnações 
sobre unia expedição francesa que pretendia vir para o Brasil, apresentou 
ao Itan1arati a proposta que os consulados brasileiros não visassen1 
passaportes de expedicionários, antes de tere1n conhecin1ento da conces
são da licença pelo Conselho. 

O Conselho tinha ta1nbén1 como praxe consultar institutos científicos e 
órgãos afins sobre a conveniência ou não da realização de cletern1inadas 
expedições. O Serviço de Proteção aos Índios ben1 con10 o Conselho 

.u Em 1943. o cientista norte-americano Frcdcrik Puugh realizava expedição a 
Ubcrlfmdia. Montes Claros e Teófilo Otôni, cm Minas Gerais, para realizar 
estudos geológicos. O fato ha,·ia sido anunciado na imprensa. embora ele nào 
esth·cssc licenciado. No relatório das atiYidadcs do Conselho do ano de 1943. 
encontramos o seguinte registro sobre esta expcdiçüo: ··o Conselho se di1igiu e 
tem insistido junto ~1s auto1idades desse Estado para impedir qualquer atividade 
desse expedicionário, que não se encontra legalmente licenciado" (Doe. 103). 
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Nacional de Proteção aos Índios fora1n , ,-ári~1s ,·ezes, solicitados a se 
pronunciarem sobr~ pedidos de licença para expedições que pretendia1n 
alcançar grupos indígenas; o 1nesn10 ocorrendo co1n outros órgãos, con10 

0 Conselho de Caça e Pesca ou o Estado-Maior do Exército, no caso de 
expedições cujos objetivos se relacionava1n ao c:u11po de atuação desses 
órgãos. Era co1num, ainda, o Conselho de Fiscalização consultar os 
institutos científicos sobre a "idoneidade científica e particular"' de expecli
cionários que entravan1 con1 requerimento de licença na secretaria do 

órgão. 
Sobre essa aiticulaçào con1 outros setores da burocracia governa1nental, 

0 então presidente do Conselho, Alpheu Oon1ingues, registrou no relatório 
de atividades de 1942: ··o apoio recebido sen1pre de todos os órgão aos 
quais o Conselho se dirigia se1npre que teve que apelar para eles, fora1n 
fatores ponderáveis para o êxito integral ele todas as 1nedidas de fiscaliza
ção que o Conselho ton1ou, no cu1nprimento da lei, que lhe cabe n1anter e 

fazer respeitar" (Doe. 087). 
A articulação com os institutos de pesquisa tan1bém ocorreu quando 

estes fora111 .instados a designar fiscais que pudessem acompanhar o 
desenvolvin1ento ele certas expedições. Algun1as delas ficaram sob inteira 
responsabilidade desses institutos, que deverian1 aco1npanhar todos os 
trabalhos realizados pelos expedicionários e apresentar, ao Conselho, 

relatórios sobre seus resultados. 
Foi graças ao zelo do Conselho que vários institutos nacionais puderam 

incorporar aos seus acervos novas coleções oriundas da divisão de 
exen1plares co1n os expedicionários ou coleções inteiras confiscadas dos 
expedicionários não licenciados. Cabia aos conselheiros, indicados pelo 
presidente do órgão, pror'nover o estudo e a partilha de coleções, quando 
elas se encontrassem na sede do órgão no Rio de Janeiro ou aos delegados 
do órgão, quando as coleções fossen1 vistoriadas onde foram coletadas. 
Ein alguns casos, dependendo do tipo de 1naterial coletado, o presidente 
do Conselho nomeava tuna con1issão de especialistas para analisar e 
repartir o n1aterial. Dessas comissões, além dos conselheiros, tomava1n 
parte técnicos indicados pelo .Museu Nacional, Serviço de Caça e Pesca, 
fundação Oswaldo Cruz, .Museu Histórico Nacional e outros órgãos e 

institutos localizados na capital federal. 
Para os 1nembros do Conselho, era iinpossível precisar o valor 1naterial 

das coleções incorporadas aos institutos oficiais. No relatório das ativida-
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des do Conselho de Fiscalização de 1936, pode1nos afe rir a ünportânci;i 
que atribuíain às coleções re1neticlas aos instirutos nacionais: "Dizer do 
valor material de coleções científicas é quase in1possh·el. Sua i1nportância 
é de natureza estin1arh·a principahnente. Há entretanto tuna circunstância 
que encarece entre nós cada dia a significação das coleções etnográficas: a 
rapidez con1 que ,-ão desaparecendo as nossas populações indígenas dado 
o desa1nparo con1pleto en1 que se encontra111 e expostas como se acham a 
sanha pervertente ou exploradora que em torno delas desen1penha1n os 
civilizados. l\lluitas das peças agora colecionadas, certainente nunca n1ais 
poderão ser encontradas. O valor esti1nativo é incalculável" (Doe. 007). 

Daí o rigor en1 controlar o 1naterial que saía cio país, visto quase sempre 
como perda do patriinônio cultural e científico da nação. 

Nos poucos casos en1 que o Conselho autorizava a exportação de 
1nateriais considerados únicos, ele ton1ava providências para que ao 
n1enos o registro desse mat~rial ficasse aqui depositado. É o que acontece 
e1n 1937 con1 a expedição chefiada por Uewellyn Price e Theodore \Vhite, 
que coletam cen1 peças paleontológicas nos estados do Sul. O pedido de 
licença para exportação desse material fora encaminhado pelo delegado 
do Conselho no estado de São Paulo, Dr. Afranio Ainaral. E111 seu parecer, 
o conselheiro Djahna Guilnarães afirmou que aquele pedido se constituía, 
pela natureza do material, um caso on1isso no regulan1ento e que o 

' material deveria ser todo exportado pois, além de não existirem especialis-
tas naquela 1natéria no Brasil, não era "possível fazer urna seleção de peças 
fósseis em campo de n1odo a estabelecer as duplicaras. Só o estudo 
meticuloso de gabinete, que procede a reconstituição de todo o esqueleto 
fóssil de un1 detern1inado espécimen, é que se poderá deduzir as peças e1n 
duplicaras comparativamente" (Doe. 092). O Conselho então resolve 
autorizar a exportação de todo o 1naterial para o Museu1n of Co1nparative 
Zoology, exigindo dos expedicionários o compro111isso de que fosse1n 
enviados ao .Museu Nacional as peças duplicatas e moldagens dos exe1n
plares únicos, bem como as publicações produzidas con1 base no estudo 
do n1aterial. 

Ao longo dos anos, o Museu Nacional aparece con10 o grande benefi
ciário das ações de fiscalização do Conselho. Em janeiro de 1936, por 
exe1nplo, Heloisa Alberto Torres, então já na direção daquele instituto, 
envia ao presidente do órgão un1a relação do material etnográfico incorpo
rado graças à atuação do Conselho nos anos de 1934 e 35 e que fora1n 
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exibidas na exposição especialn1enre organizacb para torná-las públicas, 
co1no ,-in1os no ite1n anterior. Ein 1936, o ~luseu Nacional recebe objetos 
etnográficos dos Jekuaná, \'X'apichana, Maku, ~Iayogong, ~Iacuxi e Ingari
có, grupos indígenas cuja produção 1naterial ainda não se encontrava 
representada nas coleções daquela instituição. Ein 1937, o Conselho 
adquiriu para o .Museu Nacional 278 peças dos índios Xerente e Apinayé e 
clezessete dos Xucuru, con1pradas de Cure Nin1uendajCt:11

• Foi colocada 
tan1bén1 à disposição cio Museu un1a coleção da região cio rio Branco, feita 
pelo 1nissionário D. Alcuino Meyer, cuja exportação fora en1bargada pela 
alfândega do Rio de Janeiro. Após confiscar dezoito exen1plares de peças 
que o Museu Nacional não possuía, o Conselho autorizou a expo11ação do 
restante do n1aterial para a Renânia, onde seria instalado un1 n1useu 
n1issionário. En1 1939, o Museu Nacional receberia novamente n1aterial 
etnográfico apreendido· ele expedicionários não licenciados. Dessa vez 
tbran1 cinco arcos e treze flechas separadas do material apreendido de 
Hans Krieg, que tan1bé1n possuía a111ostras de chu111bo e calcário e que 
foran1 destinadas ao Depa11an1ento Nacional de Produção Mineral -~5. Nesse 
ano, a seção de arqueologia e etnologia do Museu Nacional incorporaria, 
ainda, 131 peças de material etnográfico coletado por \Villian1 Lipkind e a 
seção de botânica receberia 117 espécin1es vivos e 235 espécimes herbori
zados, duplicaras do 1naterial coletado pelo botânico Mulford Foster. 
Tratava-se, enfim, de um fluxo constante de incorporações de novas 
coleções, que, sen1 dúvida, enriqueceu o acervo daquela instituição. 

Outros institutos e depaitarnentos do .Ministério da Agricultura ta111bém 
se beneficiaria1n de sua existência para an1pliar seus ace1vos, recebendo 
materiais ora confiscados ora divididos con1 expedicionários estrangeiros. 
O Jardim Botânico, por éxemplo, teve, só no ano de 1937, sua coleção de 
plantas secas acrescida com a incorporação de duplicatas coletadas pelos 

31 Esse foi o único caso de compra de coleção científica pelo Conselho que 
encontrei na documentação pesquisada . 

.l5 O zoólogo Hans Kricg estava licenciado para realizar excursão às quedas do 
Iguaçu e para realizar estudos zoológicos, mas não estava autorizado a nenhum 
lipo de coleta de material científico. Informado o Conselho em 1938 de que o 
zo6logo coletara material e o pretendia cxprn1ar para a Alemanha, o órgão 
oficiou à alfândega de Santos, solicitando a visto1ia de sua bagagem e a 
apreensão de todo o material encontrado (Doe. 125). 
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botânicos Jason S~vallen (409 espécin1es), \Y/. A. Archer (127 espécimes) e 
G. Tessn1ann (145 espéci1nes). 

A incorporação de novos itens aos acervos dos institutos nacionais, por 
força da fiscalização, propiciava não só a expansão dos seus acervos, con10 
a an1pliaçào de seu capital de trocas, un1a vez que era prática corrente, no 
início do século, pen11uta e doação ele artefatos entre n1useus, tanto dentro 
do Brasil, con10 co1n institutos congêneres no exterior. Se o Conselho de 
Fiscalização possibilitou 1naior fluxo de permutas e doações, ele o fez 
tan1bé1n fiscalizando, pois, para exportar n1ateriais para fora cio país, os 
institutos nacionais ta1nbém necessitavan1 de ce11ificado ele exportação 
en1iticlo pelo Conselho. Todavia, nenhtun tipo de recon1enclação ou 
exigência, de estudo ou exibição, era feita pelo Conselho aos institutos de 
pesquisa que recebiam as coleções científicas enca1ninhadas pelo órgão. 
Sua ação limitava-se, pois, ao confisco e a repartição do 1naterial científico 
coletado pelas expedições.·estrangeiras. 

O controle do fluxo dessas expedições, betn como de seu produto mais 
evidente, as coleções científicas, executado sob aparato de legislação 
específica configura, con10 vimos até aqui, o lugar ocupado pelo Conselho 
na interface do campo científico e político brasileiro. A seguir, proponho 
alguns estudos de casos para a compreensão da clinân1ica da interação -entre o ConselQ.o, os expedicionários e diferentes órgãos e institutos e111 
disputa por uma certa hegemonia nesses can1pos, centrados na análise de 
dossiês de etnólogos que foran1 por ele licenciados ou fiscalizados. 
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3 DOSSfÊS DE ETNÓLOGOS 

Neste capítulo serão an(llisados dos~iês de alguns pesquisadores estran
geiros que passaram pelo Conselho de Fiscalização entre os anos de 1938 
e 1958. Co1nposto por poucos documentos, os dossiês aqui tratados cên1 
em comL11n o fato de revelarem n1ais claramente a principal faceta do 
órgão: a de rer sido, duranre longo período, o agente burocrático de 
concessão de licenças para a realização de expedições científicas. -Estes dossiês são constituídos basica1nente por docu1nentos relativos ao 

" pedido de licença do pesquisador, parecer do conselheiro que analisou a 
solicitação, pronunciamento do órgão acionado pelo Conselho sobre a 
conveniência da pesquisa e certificado de licença para realização da 
expedição. Tais dossiês evidencian1 que a ação do Conselho ele Fiscaliza
ção no controle e cercean1ento ele alguns pesquisadores estrangeiros não 
foi tão efetiva como a legislação previa e nem con10 os relatórios anuais do 
órgão parecian1 exprimir, como viinos no capítulo anterior. Nlostra1n, 
ainda, os li1nites do apoio e da colaboração que o Conselho podia prestar 
aos expedicionários no equaciona1nento de dificuldades e resistências à 

realização das expedições, quando tais en1pecilhos eram postos por outros 
órgãos governamentais. 

O que há de específico em relação ao conjunto dos dossiês analisados 
neste capítulo, e que os diferencia dos dois outros dossiês que serão 
estudados nos capítulos subseqüentes, é que os entr~n·es e os conflitos 
entre os expedicionários e os órgãos governan1entais, quando ocorrera1n, 
se deram fora do ân1bito do Conselho ou só superficiahnente tiveran1 
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:tlgrnna expressão nele : daí o pequeno nún1ero de clocu1nentos gcrnclos e, 
ponanto, guardados pela burocracia. Isso re,·ela que, apesar ele todo 
aparato montado pelo Conselho de Fiscalização par:~ controlar a presença 
dos estrangeiros en1 pesquisa pelo Brasil , con10 vituo.s no capítulo anterior, 
n1uitos não esti\·era1n sob sua estreita Yigilância; o que não in1pecliu que 
enfrentassen1 dificuldades criadas por outros órgãos, con1 os quais o 
Conselho, ele certa fonna, d isputa,·a espaço e poder de atuação. 

Con1 estes clossiês quero rnostrar que, se en1 alguns casos a atuação do 
Conselho ele Fiscalização itnplicou recle finação de objetivos e datas, en1 
negociações e e1nbates entre diferentes órgãos cio governo; e1n outros, sua 
ação foi 1nera1nente burocrática, pouco exigindo cios expedicionários e 
pouco oferecendo para eles. Dito de outra forn1a, se e1n alguns casos sua 
atuação rnarcou certas expedições, em outras ela foi 1neran1ente fonnal: e 
ela foi fon11al quando este se restringiu a licenciá-las, e foi marcante 
quando o Conselho tratou de fiscalizá-las. 

Daí a irnporrância de lançarn1os nosso olhar sobre tais dossiês, pois eles 
indican1 que o licencian1ento e a fiscalização de expedições pelo Conselho 
se constituía1n e1n ações distintas, tanto no que se refere aos seus 
desdobra1nentos sobre o desenvolvin1ento das expedições, quanto sobre o 
que delas pocle1nos aprender dos docume ntos que fora1n preservados no 
Arquivo do Conselho. 

Proponho, então, a análise de três dossiês: o de Charles \Xfagley, o de 
\\/illian1 Lipkind e Buell Quain e o de David Maybury-Le~vis. Co1no esses 
dossiês contêm poucos docu1nentos, farei, sen1pre que possível, referência 
ao relato dos próprios pesquisadores sobre suas chegadas ao Brasil e as 
dificuldades encontradas para a realização de suas pesquisas. 

O foco deste capítulo· será centrado, então, na tentativa de elucidar o 
n1odo pelo qual operava o Conselho de Fiscalização na atividade de 
licenciamento das expedições. 

Dossiê Charles Wagley 

"(. .. ] tinha a premonição de que estava entrando em um mundo 
novo.'· 

Charl~s \\Jagley, Lágrimas de 80C1s-Ví11das 

En1 9 de fevereiro de 1939, Charles \Vagley entregou, na secretaria do 
Conselho de Fiscalização, solicitação de autorização para realizar trabalhos 
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etnográficos entre grupos indígenas localizados no est:iclo ele Goi:ís, 

precisamente entre os rios Araguaia e Tocantins. Na época est<n·a com 26 
anos de idade e já havia redigido sua tese de doutorado que seria 
defendida na Universidade de Colun1bia 1• Sua solicitação foi encaminhada 
no inesn10 dia para Heloisa Alberto Torres, que wna se1nana depois, e1n 
despacho na mes1na folha da solicitação, dá parecer fa,·orá,·el e sugere 
··que, no interesse científico, a pen11issào seja estendida a incursões nos 
afluentes n1aco-grossenses do Araguaia , especialn1ente ao rio Tapirapés·· 
(Doe. 746). 

No dia seguinte à aprovação de sua solicitação, \Xfagley enca1ninhava 
novo requeritnento ao presidente elo Conselho: pedia que ele ton1asse as 
providências necessárias para que fosse liberado da alfândega do Rio de 
Janeiro, se1n pagan1ento de in1posros, dois volun1es que continhan1 cilin
dros para oravação sonora identificados con10 .. instrun1ental científico" o . ' 

(Doe. 746). 
1 

Tal solicitação seria encaminhada pe lo presidente do Conselho ao 
diretor-geral do Departan1ento Nacional de Produção Vegetal e1n 23 de 
fevereiro, no 1nes1no dia en1 que é assinado o Ce1tificaclo n. º 4/39 que 
concedia pen11issào para \\/agley realizar pesquisas etnográficas e coletar 
111aterial na região do estado ele Góias, entre os rios Araguaia, Tocantins e 
Tapirapés. Eln 3 de março, o presidente do Conselho oficia ao diretor-geral 
do Departan1ento de Administração fazendo a n1esn1a socilitação para 
liberação da bagagem de \\/agley. 

A documentação sugere que os departa1nentos acionados não só nada 
fizeran1 para tal liberação, co1no questionararn o presidente do Conselho 
quanto ao arnparo legal do pedido. Podemos ler o Docun1ento 752, de 15 

de rnarço, onde o presidente do órgão infonna que o pedido se baseava 
en1 artigos constantes do regulan1ento do Conselho, nlas que ele poderia 
ser arquivado pois "o interessado, tendo época nlarcada para partir, pagou 

Sobre os rrahalhos e o itinerário de Charles \\Jagley consultar a dissc1taçào de 
mestrado de Francisco Tadeu Ilibas Santos Rosa. A aliança e a d!(erença: uma 
leitura do íntinerário f11telectual de Charles Wagl~y. Nesse trabalho o autor 
informa que a titulaç;io de \\Jagley foi adiada até 1941 cm drrude da exigência 
que se fazia na época em Columbia de que o candkbdo dc\·eria depositar 75 
cópias de seu trabalho na biblioteca, para que o título fosse concedido (cf. Rosa. 
1993:50). 
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a t :i x~1 aduaneira e rerirou ela :ilfündega os dois ,·olumes que conrinham 

1narerial cienrífico clesrinaclo à sua expedição·'. 
O pedido, todavia, só seria arquivado após o envio de correspondência 

do diretor da Divisão de .Material do nlinistério da Agricullura, onde ele 
justificava o questionan1ento feito por aquele órgão ao Conselho, de111ons

trando que, ele un1 lado, o pedido do Conselho não encontrava apoio legal 

nos textos jurídicos citados por seu presidente, e, de outro, que o pedido, de 
acordo con1 outros dispositivos legais, deveria ser circunstanciado con1 tuna 

série de infonnações, as quais o Conselho não havia fornecido en1 seus 

ofícios. No cw11prin1ento da lei, portanto, o diretor da Divisão de .Material 
sentenciava que o procedilnento adotado por sua divisão não havia sido 

ne1n ';descabido nern protelatório" (Doe. 753), cle111onstrando que o relacio

nan1ento do Conselho con1 outros departan1entos dentro cio próprio Ministé
rio ela Agricultura não estava livre de contrate1npos e desavenças. 

Por sua ,·ez, as dificuldades na liberaçào da bagage1n na alfândega 

mostran1 que, alén1 da autorização do Conselho de Fiscalização, o pesqui
sador estrangeiro via-se obrigado a relacionar-se com outros órgãos 

federais para poder partir para o local de realização de sua pesquisa. E é, 

justan1ente, no equaciona1nento de resistências e objeções levantadas por 

outros órgãos da administração pública que pode1nos ver, não o Conselho 
de Fiscalização, 111as sim o .rvtuseu Nacional, e n1ais especificamente sua 

diretora, Heloisa Alberto Torres, cun1prir papel funda111ental de apoio a 
certos pesquisadores estrangeiros. O caso de \X'agley, nesse sentido, 

parece exen1plar, en1bora ele não seja o único a contar co111 apoio de dona 

Heloisa e do .Museu Nacional. 
O clossiê ele \Vagley, guardado no arquivo elo Cons~lho de Fiscalização, 

não abriga nenhum outrQ docu111ento sobre sua expedição, evidenciando 

que, uma vez concedida a licença, o Conselho não 1nais controlou ou 

acompanhou o pesquisador, embora ele tenha feito un1a coleção para o 

Museu Nacional e tenha voltado ao campo outras vezes. Estar sob os 
auspícios daquela instituição é o que, em pa1te, explica tal situação. 

Sobre a expedição empreendida por \'<1agley aos Tapirapé e sobre o 

contexto no qual ela se viabilizou, podemos apreender 1nais por n1eio do 

relato que \Vagley faz no prin1eiro capítulo de sua tardia 1nonografia 

LáRri1nas de Boas-Vindas, publicada e1n inglês em 1977 e en1 português 

en1 1988, cio que propria111ente pelos docun1entos guardados no arquivo 

do Conselho. 
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\\"aole\' ,·eio !)ara o Brasil sub,·encionaclo pelo Social Science Research 
'=' . 

Council ela Uni\·ersiclade de Colun1bia, que destinara ,·erba de pesquisa 

para Ralph Linton, então envolvido con1 os estudos teóricos da acultura

ção. Interessado e111 descobrir quais seria111 os aspectos adotados ou 
rejeitados na fase inicial ele contato de u1n grupo indígena con1 seg1nentos 

da sociedade ocidental, Linton repassou recursos para \\'agley, que então 

acabara de redigir seu doutorado sobre a vida econô111ica ele un1a aldeia 

.Maia na Guaten1aJa.?, para que este buscasse uma sociedade anrropologica-
1nente pouco conhecida e que estivesse vivendo os pri111eiros 1110111entos 

do contato (cf. \"Vagley, 1988:29-48). 
Os Tapirapé surgira111 por indicação de Alfred l\·létraux e a escolha 

ganhou força na correspondênciã trocada por Ruth Benedict, professora 

e1n Colu111bia, co111 seu orientando \\lillia1n Lipkind, que estava realizando 
pesquisa ele ca1npo no Brasil, entre os Kara já, e se referia aos Tapirapé en1 

suas cartas. 
De acordo con1 \Vagley, foi por iniciativa de Heloisa Alberto Torres, 

que escrevera para Franz Boas sugerindo envio de jovens antropólogos 
que pudessen1 trabalhar no Brasil, que se estabeleceu acordo infonnal, 

entre a Universidade de Colun1bia e o Museu Nacional , para realização 
de estudos etnológicos. Vieram para cá incentivados pelas possibilidades 
de pesqui6a que se abrian1 com esse acordo Ruth Landes, W1illia1n 
Lipkind, Buell"Quain e Charles \X'agley (cf. \Vagley, 1988:29-48) e depois 

Ja111es e Virgínia \'<fatson, Yolanda e Robert Murphy entre o utros (cf. 

Corrêa, 1997:13). 
Segundo Rosa (1993:58-62), a intenção de Heloisa Alberto Torres co1n a 

vinda desses pesquisadores visava tanto o desenvolvin1ento da seção de 
antropologia do Museu Nacional quanto o mapea1nento do tronco Tupi 

conte1nporâneo para, de un1 lado, fazer frente ao conheci1nento erudito, 

1nas desprovido de trabalho de campo, de Plínio Ayrosa na Universidade 
de São Paulo, e, de outro, completar o trabalho que vinha sendo feito por 

! Sob orientaçio de Ruth Bcne<lict, \\r'agley realizou trabalho de campo para seu 
doutorado na comunidade de Santiago Chimaltemingo . na Guaccmala . cm 1937. 
Fruto dessa pesquisa. de acordo com Rosa (1993) são os li \TOS: Tbe Eco110111ics qf 

a Guatemala Vil/age 0941). 771e Social a11d Religious L(fe of a Guate111ala11 
Vil/age (1949) e Santiago Chimaltenango: estudio antropológico social de una 

co111u11idad ind(qe11a de Huehuetenango, Guatemala (1957). 
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Cun iimuencbjú entre os Jê. Se de fato era essa sua intenção ao cri;ir 
possibilidades para a ,·inda desses joYens pesquisadores ao Brasil, ela não 
logrou n1uico sucesso, tuna vez que apenas \\?agley estudou un1 po\·o Tupi. 
Landes trabalhou entre as classes pobres na Bahia e no Rio de Janeiro; 
Lipkincl entre os Karajá e Javaé, falantes de uma língua cio tronco n1acro-Jê; 
Buell Quain entre os Tn1111ái, falantes de tuna língua isolada, o Tnunái. 
Quanto à possibilidade de formação de noYos pesquisadores, o resultado 
foi n1ais satisfatório, tuna ,·ez que alguns deles pudera1n con1pa11ilhar 
experiências de can1po co111 esses pesquisadores norte-a111ericanos. 

A viagen1 de \Vagley para o Brasil foi feita en1 con1panhia de Alfred 
.Métraux, que seguia para a Argentina e1n janeiro de 1939, e pode contar
lhe con10 era fazer pesquisa na A1nérica do Sul. Ao chegar ao Rio de 
Janeiro, \Vagley relata que encontrou Buell Quain que o levou para 
conhecer Heloisa Alberto Torres e o .Museu Nacional. Durante o mês ern 
que pennaneceu naquela instituição, \"\fagley teve oportunidade de consul
tar os livros da biblioteca - alguns dos quais não tinha tido acesso e1n 
Nova York, especifican1ente o de Herbert Baldus, Ensaios de Etnologia 

Brasileira (1937), por meio do qual descobriu que os Tapirapé já havia1n 
sido pesquisados em 1935 por aquele etnólogo - e receber indicações 
sobre a etnologia brasileira mediante explicações que dona Heloisa trans
mitia enquanto n1ostrava as coleções depositadas no Museu Nacional. A 
ajuda de dona Heloisa, todavia, se fazia sentir melhor quando ela colocava 
en1 ação seu "prestígio" e "uma an1pla rede de a1nizades", para guiar os 
pesquisadores estrangeiros por meio da burocracia para obtenção da 
licença do Conselho de Fiscalização e para o registro de estrangeiros (cf. 
\Vagley, 1988:31) 

A expedição de \"\fagley aos Tapirapé contou co1n o apoio institucional 
do f\1useu Nacional que não só lhe forneceu recursos para custear a 
aquisição de uma coleção que representasse a cultura material dos Tapira
pé, como lhe enviou, ei:n 1940, três estudantes de antropologia: Rubens 
. Meanda, Nelson Teixeira e Eduardo Galvão para que fossen1 orientados 
en1 ca111po por ele~. A participação de estudantes e jovens pesquisadores 
en1 expedições empreendidas por estrangeiros fazia parte do plano traça-

3 
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De acordo com Corrêa 0997), apenas Gah·ào prosseguiu na carreira. obtendo 
doutoramento cm Columbia sob orientação de \vagley. 

cio por clona Heloisa p:ua a formação e treinamenlo ein pesquisa ele 
ca1npo de pesquisadores do ?duseu Nacional (cf. Corrêa, 1997)'. . 

Na pritneira etapa de sua pesquisa entre os Tapirapé, \Vagley pern1ane
ceu entre eles de n1aio a setembro de 1939 quando, após grave crise ele 
n1alária, resolveu retirar-se da aldeia para descansar e obter novos supri
n1entos. Para o sucesso dessa etapa, a ajuda de seu colega de Colt1111bia, 
\\fillian1 Lipkind, fora decisiva. Lipkind não só enviou u1na série de 
informações sobre as condições de pesquisa na região, como contratou 
auxiliar que aguardou a chegada de \Vagley e o acompanhou durante todo 
o te1npo ein que pennaneceu con1 os Tapirapé~. Foi com Lipkind que 
\\1agley fez seu prilneiro conrato con1 aqueles índios. Ao retornar dessa 
etapa, foi obrigado a einbarcar para o Rio de Janeiro, e só retornaria aos 
Tapirapé três n1eses depois, no início de dezen1bro, pern1anecendo entre 
eles até junho do ano seguinte6, pois ao chegar à cidade mais próxima da 
aldeia dos Tapirapé, \Vagley recebeu a notícia que seu colega Buell Quain 
havia-se suicidado e que $ua presença no Rio de j aneiro estava sendo 
solicitada por dona Heloisa para que ele pudesse proceder à identificação 
dos papéis pertecentes a Quain. Nessa época, segundo \Vagley, os outros 
antropólogos ele Columbia, Lipkind e Landes, haviam retornado para Nova 
York·. 

s 

6 

Sobre tal projeto, dona Heloisa escrc,·eria par-J Nimuendajú: '-Continuo a mesma 
criatura incorrigível a arquitetar planos de trãbalhos etnográficos a serem 
realizados por um elenco escolhido. E nesses sonhos vou passando a vida" 
(carta de 19/ 5/39, Arquivo CN/MN). 
\V'aglcy se refere a esse seu auxiliar, Valentim Gomes, em diversas passagens de 
seu livro: ele era responsável por lavar as roupas e cozinhar. Depois cio período 
em que acompanhou \V'agley, Valentim tornou-se chefe do posto indígena 
implantado pelo Serviço de Proteção aos fndios para assistir aos Tapirapé e, por 
vários anos, forneceu informações sobre eles para \vagley (cf. \V'agley: 1988:29-
48) . 
\X'agley retornaria outras vezes aos Tapirapé em cu1tas visitas. Em 1965 ele 
esteve entre eles por seis semanas, acompanhado de sua esposa, Cecília Roxo 
\V'agley, e de um aluno de Columbia, David Epstein. (cf. \V'aglcy, 1988:15). 
Em uma carta pai-;1 Carlos Este,·ào de Olivcirn, diretor do Museu Goeldi, dona 
Hdoisa escrc,·e sobre a chegada de \vagley ao Rio de Janeiro: "O \V'aglcy 
chegou com malária, o.s meninos bem e o trabalho parece que dará alguns 
resultados interessantes, estão todos acarefadíssimos coordenando os aponta
mentos cios cadernos de campo" (catta de 14/4/42, Arquivo Museu Gocldi). 
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Ao não acon1panhar o desenYoh·imento ela expedição de \'\";1gley, nem 
controla r os seus resultados, o Conselho desempenhou apen~1s seu caráter 
licenciador, de ixando a fiscalização a cargo de t11n instituto oficial - o 
1'luseu Nacional - , a quen1 coube apoiar o pesquisador em ca1npo e 
receber diretamente dele uina coleção ele a11efatos etnográficos. 

Dossiê William Lipkind e Buell Quain 

"Quain collecced natur;;11istic d1-.1\\·ing.s among the Trumaí far 
superior co chc chiklish skctche.s publi.shed bv Von dcn Steinen". 

Claude Lévi-Strnu.ss, Hcmdbook q/Soutb Americc111 !11dians 

O pedido de licença para a realização de urna expedição etnográfica ao 
estado de Goiás por \'Villia111 Lipkind, sua esposa e llJTI assistente, Buell 
Quain, foi encaminhado pela En1baixada An1ericana ao Ministério das 
Relações Exteriores no início ele cleze1nbro de 1937, seguindo o regulan1ento 
do Conselho de Fiscalização que estabelecia que pedidos de n1issões 
estrangeiras de\·erian1 ser sub1netidos por incennédio daquele n1inistério. Ein 
seu requeri1nento, a En1baLxada An1ericana inforn1ava que a expedição 
deveria durar um ano e teria con10 objetivo a realização de estudos 
lingüísticos, etnográficos e 1nusicais na região do Bananal, no rio Araguaia 
(Goiás), gravação fonográfica, registro fotográfico e coleta de exen1plares de 
arn1as, instrun1entos 1nusicais, cerân1ica e outros objetos que n1ostrassern a 
cultura dos habitantes da região (Doe. 1161). O secretário-geral do .Ministério 
das Relações Exteriores encan1inhou o pedido de licença ao Conselho de 
Fiscalização e un11nês depois, e1n janeiro de 1938, era infonnado da decisão 
do órgão de conceder a licença solicitada (Doe. 1163). 

O processo fora exan'linado por Heloisa Albe1to Torres que era de 
parecer favorável à concessão da licença "desde que fossen1 entregues ao 
Governo Brasileiro as duplicaras das peças colecionadas e cópias de 
fotografias e gravações sonoras" (Doe. 1161). Alén1 desta recomendação . ' 
acatada pelos outros me1nbros do Conselho quando este concedeu a 
licença, estabelecia-se que o expedicionário era obrigado a depositar todo 
o material coletado no Museu Nacional, onde um técnico designado pelo 
Conselho procederia ao seu exa1ne, decidindo o que poderia ser expo1tado. 

Essa última resolução fora ton1ada durante o processo de discussão do 
parecer elaborado por dona Heloisa, onde ela con1unicava que se havia 
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entendido pessoahnenre con1 o diretor cio SPI sobre aquela expedição, o 
qual se nlostrara reticente quanto à realização de expedições de pesquisa 
entre os índios. Esse conlato co1n o diretor do SPI fora realizado na 
qualidade de representante do Museu Nacional, instituição que ta111bé1n 
apoiava a realização ela pesquisa. Ern seu relato ao Conselho, clona Heloisa 
afinna que procurou justificar ao diretor do SPI a in1portância daquela 
pesquisa entre os Karajá , utilizando dois argumentos: o de que havia 
notícias de que estavan1 desaparecendo os últin1os falantes daquela língua 
e de que o 1naterial etnográfico por eles produzido escava se tornando 
escasso. Diante dessa inforn1açào, o conselheiro Flexa Ribeiro levanta a 
possibilidade de não ser encontrado 1naterial suficiente para co111por as 
duplicaras que, pela legislação, deverian1 ficar no país. Heloisa Alberto 
Torres defende, então, que neste caso o expedicionário deveria levar as 
peças únicas para o instituto que o subvencionava no exterior. Mas Flexa 
Ribeiro se declara contra a exportação do nwterial, exigindo que ele 
ficasse no Brasil, sendo pern1itido exportar apenas o que houvesse em 
duplicata. Dona Heloisa discorda, dizendo que o n1aterial "nascia e morria 
no Araguaia., , e que evitar sua exportação era o n1esmo que in1pedir que 
ele viesse "a ser registrado pela ciência". A discussão prossegue até que o 
conselheiro Lauro Travassos sugere que seja e1nitida a concessão da 
licença, ficando a exportação do 1naterial sujeita à decisão posterior do 
Conselho, a ser ron1ada na presença do dito materialª. 

Em 3 de fevereiro de 1938 era assinado o Certificado n.º 1/38 conceden
do licença para \Villia1n Lipkind realizar sua expedição à região de Goiás. 

Ainda no Rio de Janeiro e no final de abril daquele ano, Buell Quain 
escreve ao Conselho solicitando pern1issào para n1odificar seu roteiro de 
viagen1, uma vez que não 111ais seguiria com Lipkind e sua esposa. 
Aconselhado pela seção de antropologia do Museu Nacional, Quain 
pretendia seguir para as nascentes cio rio Xingu. O pedido é aprovado pelo 
Conselho de Fiscalização (Doe. 1166), mas encontra resistências do Servi

ço de Proteção aos Índios. 
De Cuiabá, Buell Quain apela para sua professora, Ruth Benedict, na 

Universidade de Columbia, e é de Nova York que ela escreve, en1 4/6/ 38, 
ao e1nbaixaclor an1ericano no Rio de Janeiro, pedindo que intercedesse 

Esta discussão consta ela ata da 104.ª reunião cio Conselho do dia 19/ 1/38 (livro O. 
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junto ao SPI que esca,·;1 criando clificulcfades ~1 pesquis:-1 ele Quain: '"Colum
bia University has been actively engagecl for so1ne years in anthropological 
stuclies in South An1erica. One of the n1ost in1portant regions abouc \vhich 
very little is kno~·n anthropologically is that occupied by the Gês tribes 
be~·een rhe Araguaya and Xingu Ri,·ers. An anthropologisc, Buell Quain, 
~·orking uncler the auspices of Colu1nbia Unh·ersity is no~· in Cuiaba 
expecting to 1nake an echnological stucly of this i1nportant region of the 
Gês tribes. He ~-rires rhat the Brazilian Indian Service is anxious that he go 
insread to the Bakairi posr. Ethnological ·work on the Bakairi has already 
been done anel the scientific work in this region depeneis upon Gês 
studies" (Doe. 1170). 

A carta de Ruth Benedict, aco1npanhada de pedido do secretário da 
E1nbai."ada An1ericana, é encan1inhada ao presidente do Conselho de 
Fiscalização que, en1 20i 6/ 38, oficia ao diretor do SPI, "apelando para os 
altos sentimentos patrióticos [. .. ] que tantos benefícios te1n prestado à 

ciência .. e pedindo a '·boa vontade" do SPI para con1 os expedicionários \'\1. 

Lipkind e B. Quain que estavam em Cuiabá e pretendian1 estudar os 
grupos Gê da região. O presidente do Conselho insiste que aquela 
expedição traria "grandes vantagens" para os inuseus e institutos nacionais, 
os quais terian1 suas coleções enriquecidas con1 as duplicatas dos inateriais 
coligidos pelos expedicionários (Doe. 1173). No mes1no dia, o Conselho 
oficia à Etnbaixada Atnericana infonnando que havia tomado em conside
ração a solicitação, pedindo apoio do SPI aos expedicionários (Doe. 1174). 

Todavia o SPI se n1ostraria irredutível quanto à conveniência da 
expedição de Buell Quain às nascentes do Xingu. En1 resposta à interpela
ção do pr~sidente do Conselho, o diretor do SPI tratou de justificar o ponto 
de vista do órgão e111 relação "a penetração de civilizados nos sertões 
habitados por tribos selvagens", apoiado en1 suas "obrigações funcionais "' 
e na "experiência in. loco''. 

O longo ofício do diretor do SPI, com quatro páginas de considerações 
e pern1eado de citações de leis e regulamentos do órgão, não se constituía 
en1 apenas resposta ao caso Quain, mas nun1 tratado sobre as bases em 
que se deveria1n assentar o relacionamento não só entre pesquisadores e 
grupos indígenas desprovidos ela assistência do órgão, n1as ta1nbé111 do 
relaciona1nento entre o Conselho ele Fiscalização e o SPI: trata\·a-se, enfin1, 
de afirn1ar a autoridade do SPI ante as autorizações de pesquisa que o 
Conselho concedia. 
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Seoundo o diretor do SPl a .. ciência te1n 1nuito 1)restígio e , feliz1nente, ô ~ 

diante dela todos se curva1n reverentes. Nós não poderían1os fugir a essa 
regra, n1esn10 quando não pudésse1nos co111preender a necessidade, para 
o índio, do conhecin1ento ou do estudo que é assin1 deno1ninado o caso 
presente. Mas para que sejan1 efetuados os estudos e colheitas que se 
pretende1n, terão as terras que ser penetradas e as suas pessoas usadas e 
utilizadas'". E aí não cabia ao Conselho de Fiscalização qualquer decisão: 
essa era un1a prerrogativa cio SPI, de acordo con1 a legislação que o criou, 
e que ele procurava n1anter. Para o seu diretor, so111ente o SPI poderia 
dizer "quando e co1no" grupos indígenas poderiam ser contatados por 
pesquisadores ou quaisquer outros interessados nesse contato e as restri
ções apresentadas pelo SPI en1 vários casos que lhe foran1 encan1inhados 
pelo Conselho de Fiscalização baseava-se numa '·questão de oportunida
de": cada caso era um caso, e deveria ser exan1inado detalhadan1ente pelo 
óroão ainda que este não con1preendesse, em n1uitos casos, a importância 
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ou a relevância dos estudos propostos e 1nesn10 assim se manifestasse 
(Doe. 1175). 

É possível afir111ar, tanto por esse caso con10 por outros enca111inhados 
pelo Conselho ao SPI, que, co1no regrai geral, o SPI negava todos os 
pedidos de contato com grupos indígenas que não contassem co1n postos 
de assistência do órgão, com duplo argumento: de um lado, os contatos 
poderiam ser p rejudiciais aos índios, e de outro, era preciso garantir a 
integridade dos que se aproxilnavam dos índios: "O Serviço de Proteção 
aos índios ten1 a obrigação de in1pedir que sobre os índios seja1n exercidas 
u111 certo nú1nero de ações e ta111bén1 de orientar aos que se propõem a 
penetrar os sertões que os índios freqüentam sobre o n1eio mais seguro de 
con1 eles conviver. A presença nessas encradas, de funcionários do SPI, en1 
nú1nero suficiente, e com bases próximas, é indispensável, para a garantia 
de segurança de uns e de outros·' (ibidem). Assim, o SPI só autorizava o 
trabalho de pesquisadores em áreas onde n1antinha estabelecimentos, que 
poderiam controlar a conduta dos expedicionários e o cun1prin1ento do 
seu regulan1ento. 

Do ponco de vista do SPI, se não se podia duvidar da "integridade 
moral" ne1n elas "boas intenções" dos pesquisadores, podia-se pôr em 
questão a cios que os irian1 acon1panhar, fossen1 eles carregadores e 
serúçais fossen1 eles funcionários do go,·erno que, pelo regulan1enro do - ' 
Conselho de Fiscalização, deveria1n aco1npanhar os expedicionários es-
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rrnngeiros. É inceress:ince notar que. na 1naiori:1 elas expedições ele pesqui
sadores escrangeiros licenciadas pelo Conselho, não rora1n indicados 
fiscais cio órgão para aco1npanhá-las e, quando o fora1n. exigiran1 ,·árias 
negociações, não só pela relutância dos pesquisadores en1 aceitar tais 
fiscais, con10 ,·eremos no próxilno capítulo con1 relação à expedição do 
casal LéYi-Strauss, con10 tan1bén1 por questões práticas, con10 a disponibi
lidade de técnicos cios institutos oficiais para aco111panhar expedições que 
duravan1 n1eses e a disponibilidade de recursos para custear tais fiscaliza
ções . . Mas, independentemente da configuração real de tais expedições, 
quase se1npre, portanto, clesacon1panhaclas ele fiscais do órgão, para o SPI 
elas normaln1ente serian1 con1postas por n1ais e len1entos que o próprio 
expedicionário. São n1uitos os exen1plos ele pesquisadores que, nesse 
período, se fizera1n acon1panhar de n1ateiros, carregadores, cozinheiros e 
assistentes, revelando certo estilo de realização da pesquisa antropológica 
no início cio século. E se esses acon1panhantes não se constituían1 nu1n 
problen1a para o Conselho, eles assim se configurava1n para o SPI, que os 
utilizava coino argun1ento para questionar a pertinência e a oportunidade 
de realização de certas expedições. 
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Ein sua resposta, o diretor. do SPI cita o caso do Coronel Fa~vcett9 , para 

O Tenente-Coronel Percy Fawcett iniciou em 20 de abril de 1925 uma expedição 
pela região do ~fato Grosso, acompanhado de seu filho Jack e de um auxiliar, 
Raldgh Himell, cm busca de uma Cidade Perdida. Em 30 de maio daquele ano, 
seus dois guias indígenas se separam do grupo e desde cntào nào se soube mais 
nada deles. Várias expe<liçôes foram organizadas para localizá-los e o caso 
nunca mais saiu das páginas de jornais e revistas, permanecendo uir1 mistério até 
hoje. F.m 1928, três anos após o último contaco do grupo, o sindicato da 
imprensa americana financiou a primeim expediçào em busca do Coronel 
Fawcett. Ela foi d irigida por George Dyott e eles chegaram bem próximo do que 
os índios indicavam como sendo o local da mo1te do grupo. Em 1933, Peter 
Flcming paiticipou de nova expedição à procura do grupo. O relato dessa 
iniciativa está contado no livro Brazilian Adventure (trnduzido recentemente 
para o poituguês: Uma aventura 110 Brasil, Marco Zero. 1996. 285 p.), que deve 
ter causado gr~tnde impacto na época. Uma frase de Fleming neste livro 
celebrizou-se: ~ocmora, no Brasil. é um clima·'. N\muendajú a cita num~• cana a 
Harald Schultz. cm 1945. \\!aglcy se refere ao lino de Flcming como a melhor 
referência disponÍ\·cI sobre os Tapirapé quando do início de sua pesquisa. No 
arquh·o do Conselho há dois dossiês sobre expedicion~1rios que pretendiam 
paitir cm procura do Coronel Fawcett: o primeiro data de 1946 e refere-se à 
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mosrrar que, ao analisar o pedido de Buell Quain, não se esw,·a du,·idanclo 
de sua .. integridade morar , n1as que se poderia questionar a dos que iria1n 
seguir con1 ele. O caso Fa~·ceu é can1bén1 lembrado co1no den1onstraçào 
de que só a experiência acun1ulada pelos servidores do órgão e sua 
presença efeth·a na área a ser percorrida pela expedição poderian1 garantir 
tanto a segurança dos pesquisadores quanto evitar que não se con1etessen1 
abusos em relação aos grupos indígenas. Con1 relação ao caso Fawcett, 
co1nado con10 paradign1ático, escreveu o diretor do SPI: "O Coronel 
Fa~vcett era tan1bén1, a esse respeito, íntegro; poré1n surdo a todos os 
conselhos, seguiu, aco1npanhado de dois inoços, sendo u1n seu filho, sen1 
entender-se con1 o SPI que na ocasião podia garanti-lo plenan1ente en1 rodas 
as tribos dos forn1adores do Xingu. Fora1n inassacrados, ele e os seus dois 
con1panheiros, e en1bora os índios feche1n-se sobre o incidente, saben1os ele 
duas infom1ações que explican1 o n1assacre: 1.ª usaram de uma canoa dos 
silvícolas, contra a sua vontade; 2.ª un1 ano depois cio massacre, visirou a 
tribo, em que provaveln1ente cal n1assacre teve lugar, o indiófilo norte
an1ericano, Leonardo Ligters aco1npanhado de serventuários do SPI e, essas 
pessoas verificara1n a existência de uma criança loura, que o sr. Leonardo 
fotografou, sobre a qual os índios guardaram desconfiada reserva. É claro 
que só aos companheiros do Coronel Fa"'·cett, indentes do perigo que 
acarretavam; se pode atribuir tais infrações·' (ibide111). 

Após pôr este caso e1n pauta, o diretor do SPI mais un1a vez insistia, en1 
seu ofício; sobre a presença de outros ele1nentos na expedição alén1 do 
pesquisador: "Co1n a sua 'co1nitiva' tudo pode acontecer e acarretar para 
todos, índios e civilizados, ocorrências que procura1nos evitar.,. Tal insis
tência soa quase que con10 cobrança do SPI sobre a presença de funcioná
rios brasileiros acompanhando a expedição, en1 cu1nprin1ento ao are. 3 do 
Decreto 22.698 do Conselho, uma vez que sobre eles não há qualquer 
referência nos docu1nentos do dossiê. 

vinda da Sra. Fawcett, o segundo é de 1952 e é relativo ~1 vinda de seu filho, 
Drian Fawcctt, que pa11icipou de uma expedição ao Xingu, diligida pelo 
sc1tani.sta Orlando Villas Boas e que contou com a pa11icipaçào do jornalista 
Antonio Callado. Hccentementc. a re,·ista IstoÉ publicou nota sobre o início de 
uma expedição ao rio Xingu com o objelin) <lc procurm respostas sobre o 
dc.saparccimcnto de Fawcett. chefiada pdo empresário James Lynch e patroci
nada pela empresa l3ayer (9-15/ junho/96). 
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E se há cerro cuidado ao longo de todo o ofício, ele que cada argumento 
seja circunstanciado con1 explicações e considerações justificando as 
opiniões cio órgão, fica claro nos seus últimos dois parágrafos que o SPI 
tinha posição fechada sobre o pedido, impingindo ao Conselho as conse
qüências por acatá-la ou não: "Se apesar de tudo, a expedição prosseguir, 
nós lavra1nos o nosso protesto sobre o 1nal que advier aos índios e 
salva1nos a nossa responsabilidade no que de n1al acontecer aos expedi
cionários ... E conclui: '·Resumindo - O nosso parecer contrário é apenas 
quanto à oportunidade, por não possuinnos, atualn1ente, na região onde 
queren1 ir esses e outros expedicionários, orgãos para a efetivação cios 
dispositivos transcritos [no ofício) e de outros de cujo ctunprhnento so1nos 
encarregados e pelos quais te1nos que responder" (ibicle1n). 

Pelos docun1entos arquivados no dossiê em questão, pode1nos inferir 
que o Conselho não ton1ou nenhun1a providência quanto à posição 
contrária à realização da expedição de Buell Quain. Mas enquanto a 
direção do SPI, no Rio de Janeiro, posicionava-se de fonna negativa, o 
próprio pesquisador, e1n Cuiabá, conseguia vencer as resistências do 
funcionário do SPI na região. É o que revela o telegrama enviado pelo 
delegado do Conselho no Niato Grosso, Dr. Estevào de Mendonça, infor
n1ando que Buell Quain havia seguido para o rio Coliseu, en1 começo de 
julho, fato que é con1unicado ao secretário da Embaixada Americana. 

Embora não haja registros sobre o desenvolvimento da expedição de 
Buell Quain no rio Coliseu no arquivo do Conselho, é provável supor que 
o SPI interveio con1 o pesquisador, fazendo-o retomar ao Rio de Janeiro no 
início do ano seguinte para regularizar sua situação, como poden1os 
apreender no relato de \Vagley de seu encontro com Quain, quando de 
sua chegada no Brasil em janeiro de 1939: "Descobri que Buell Quain 
encontrava-se no Rio de Janeiro, chamado de volta da tribo trun1aí para 
renovar sua autorização de pesquisa no Serviço de Proteção aos Índios" 
(\Vagley, 1988:31). Quain regularizou sua situação não somente no SPI, 
como requereu nova licença ao Conselho de Fiscalização, que o autorizou, 
pelo Certificado n.º 3/ 39, a prosseguir seus estudos lingüísticos e a 
proceder a coleta de material etnográfico no estado de Goiás e1n 23 de 
fevereiro de 1939 (Doe. 1184). Quain pretendia, então, entrar em contaro 
con1 os índios Krahô. 

A últi1na referência que consta neste dossiê sobre Buell Quain é uma 
n1atéria jornalística publicada no jornal O Globo, de 15 de noven1bro de 
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1939, sobre o retorno ele Lipkincl , que fora ··in,·esciclo elas funções de ·pajé. 
ela tribo dos Javaés·-, vindo aco111panhado. por un1 ··autêntico·· Karajá que 
'-fala português" e que veria "pela pri1neira ,-ez a ,·erdadeira civilização ... 
Diz a n1atéria: "O Dr. Buell Quain, outro antropologista da Universidade de 
Coltunbia e a1nigo do Dr. Lipkind, parece ter-se suicidado, há cerca de três 
n1eses, próxin10 a Carolina no .Maranhão. [...]. O Dr. Lipkind disse que não 
conhecia nenhu1na razão pela qual o Dr. Quain pudesse ter-se suicidado, 
a não ser que estivesse sofrendo de alguma moléstia tropical. Declarou, 
ta1nbén1, que tinha tido intenção de investigar sobre a n1orte de Quain no 
local, porén1 obtivera inforn1ações fidedignas, que parecia1n provar não 
haver dúvida sobre o suicídio" (Doe. 1207). Coube a \Vagley, como vimos, 
identificar os n1anuscritos desse pesquisador, que do ~luseu Nacional 
foran1 ren1etidos para os Estados Unidos'º· 

Também a \~1agley coubera solicitar, em 8/ 3/ 39, antes, po1tanto, de 
partir para sua prin1eira etapa de pesquisa entre os Tapirapé, a e1nissào ele 

I 
un1a guia de exportação para as ·coleções etnográficas reunidas por 
Lipkind, que ainda pennanecia no rio Araguaia, e que já se encontrava1n 
no .Museu Nacional, en1 cun1primento à resolução tomada pelo Conselho 
quando permitiu a Lipkind realizar sua pesquisa, ficando o material 
coletado sujeito a inspeção do órgão. Aí o material foi dividido en1 duas 
pa1tes: 13"1 artefatos, que de acordo co1n dona Heloisa interessavan1 ao 
Museu Nacio?ial, fora1n separados e 155 foram autorizados pelo Conselho 
de Fiscalização, pelo Certificado n.º 17/ 39, a seren1 exportados para a 
Universidade de Columbia. Além da coleção etnográfica , o .Museu Nacio
nal receberia cópia das fotografias feitas por Lipkincl em can1po e concor
daria em não receber cópia das gravações sonoras em cera, dada a 
dificuldade de ser feita sua revelação no Brasil. 

O certificado de exportação do material etnográfico e o artigo de jornal 
relatando a volta de Lipkind e o suicídio de Quain são os últimos 
documentos a constar desse dossiê. 

Lipkind publicaria pouco sobre os Karajá. Além de artigo sobre a 
cosmografia Karajá, publicado no The jounial of Anierican Folklore, em 

1•i Corrêa informa que Hdoisa Alberco Torres manteve correspondência com a 
mãe de Quain durante anos e que ela esta,·a. em 1945, fazendo um curso <lc 
lingüística para trabalhar com os manuscritos deixados pelo filho 0997:39). 
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19-40, é ele sua :tutoria o capítu lo --The Carajá .. , publicado no ,·olurne três 
cio I-fa11dhook q/So11tb A111erica ll /11dic111s 0948). Os 1nanuscricos de Quain 
sobre os Tn.1n1ái, ein dois volt1111es, fora1n largamente utilizados por Lévi
Srrauss para escrever o capítulo '"The Tribes of Upper Xingu Rh·er"', 
publicado neste n1esn10 voltune cio Handhook. Consta, ainda, ern co
autoria con1 Robert Murphy, o livro The Trumai !11dia11s q/Central Brazil, 

publicado ein 1955 pela Ainerican Ethnological Society, con1 prefácio de 
Charles \"X'agley. 

Dossiê David Maybury-Lewis 

·'No Bra.sil th·cmos de nos definir como ·expedição científica' e 
obter <locumcnto.s que a aprovassem. ·· 

D<n-id J\Iaybury-Lewis. O selcagem e o inocente 

Questionando pesquisadores que participavan1 de conferência en1 
Ca1nbridge, no início dos anos cinqüenta, sobre as possibilidades de 
pesquisa antropológica na América, o jovem graduado David ~Iaybury
Lewis escutou de Herbert Baldus, professor da Escola Livre de Sociologia e 
Política, que havia muito trabalho a ser feito no interior do Brasil , mas 
poucas pessoas dispostas a fazê-lo e recebeu um conselho, caso se 
interessasse por este país: que o mais fácil seria deslocar-se da Inglaterra 
para a Guiana Inglesa e de lá entrar pelo norte do Brasil , onde poderia 
circular livre1nente pelas tribos localizadas próximas à fronteira, onde não 
havia nenhun1 controle sobre que1n entrava ou saía do país. Se resolvesse 
entrar pe lo sul e dali seguir para o interior, encontraria toda sorte de 
atrasos e restrições burocráticas. A sugestão, registrada por Maybuiy-Lewis 
e111 seu livro O selvage1n e o inocente (1990), explicita não só certa visão 
negativa de pesquisadores brasileiros com relação à atuação do Conselho 
de Fiscalização e de outros órgãos da burocracia, como é indicativa do 
poder desses ein interferir no desenvolvi111ento de pesquisas que preten
dia1n estudar aspectos da realidade brasileira. 

Não contando com recursos ou apoio oficial de nenhuma instituição, 
foi graças a un1a oferta de e111prego para ser professor de inglês que David 
e sua esposa vierarn para São Paulo, em 1953, oride pern1aneceran1 por 

dois anos, até viabilizare1n todos os 1neios necessários à ida para os 
Xerente, com os quais acreditavam poder 111ais facilmente aprender sua 
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língua. wna ,·ez que esses índios já enfrenraY~tm quase um século ele 
contaro. PreLendia1n cornar-se fluentes em xerenre par~1 , nt1111a segunda 
etapa, alcançare1n os Xa,·ante, e estudá-los". 

Segundo Da,·id Maybury-Le"·is, as inforn1ações disponíveis na época 
sobre os Xerente eran1 desencontradas e o SPI estava interessado en1 que 
alguén1 fosse para a região ele Tocantínia, onde havia notícias de que 
gn1pos Xerente vivian1 conflitos co1n colonizadores, e pudesse elaborar 
un1 relatório sobre a situação. David se prontificou para a tarefa e e1n junho 
de 1955 foi para o Rio de Janeiro acertar os detalhes de sua n1issào com o 
SPI e pegar o avião da FAB que o levaria até Carolina, de onde seguiria 
para os Xerente. Un1 contraten1po no Rio de jane iro fez con1 eles partisse1n 
se1n receber a licença do SPI, e demorou algun1as semanas até que eles a 
recebessem e pudessen1 partir para o encontro con1 os Xerente (cf. 
.Maybu1y-Lewis, 1990:27-58). 

O apoio do SPI foi o bastante para que David Jlvlaybury-Le" ris e sua 
esposa pudessen1 pern1anecer cerca de oito n1eses entre os Xerence, sen1 
nenhun1 contro le do Conselho de Fiscalização. ~Ias e1n 1957, quando, de 
Londres, o então aluno de doutorado da Universidade de Oxford, iniciou 
os preparativos para uma longa estada entre os Xavante, muitas complica
ções surgiriam até que pudesse iniciar suas pesquisas. 

-.. 
Com um a~oio da Fundação Horniman, por intermédio do Royal 

Anthropological Institute, e do ~·linistério das Relações Exteriores do Brasil, 

li Além do aprendizado da língua, a pesquisa entre os Xcrentc visava dar 
pro.sscguim<.!nto ao trabalho empreendido por Nimucndaj(a n~1qudc grupo e em 
outros do Brasil Central, que haviam despertado interesse d<.! vários pesquisado
res sobre aquelas sociedades. No prefácio da edição brasileira de A sociedade 
Xat:anté, Jvfaybury-Lewis resume a questão: "O trabalho d<.! Nimuendajú entre os 
Xerente, os Apina}·é e os Timbira Orientais tinha atraído a atenção dos teóricos 
da Antropologia e instituído uma anomalia na região do I3rasil Central. Não 
sabiam como classificar povos que dispunham de uma cultura material tào 
simples, de uma agricultura aparentemente tào escassa e de sistemas sociais de 
tal modo complexos. Além disso, todos esses sistemas sociais pareciam ser 
,·ariações sobre o tema da organização dual -- tipo de sistema encontrado no 
mundo todo mas que, até então, não hm·ia sido satisfatoriamente explicado. 
Fomos. portanto. aos Xerente e aos Xavante na esperança de poder compreen
der a organização dual dos Jê Centrais para, dessa maneira. contribuir tanto para 
a rcsoluç~lo da 'anomalia do Brasil Central' quanto para a solução de um 
problema fundamental da teoria antropológica ~ (1984:2-3). 
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que lhe forneceu passage1n para o Brasil e pequena bolsa para custear as 
pesquisas, est~n-an1 dados os prüneiros passos para a tão esperada. viagem 
do casal Maybury-Le~Yis aos Xavante. Diferencen1ente da prilneira pesqui
sa, quando partirarn de São Paulo, os problemas com a burocracia 
brasileira con1eçarian1 pela alfândega, logo e1n sua chegada ao Rio de 
Janeiro, e con1 a questão do cranspo11e aéreo serian1 os 1naiores problen1as 
que terian1 de enfrentar. Con10 não possuía1n autorização do Conselho de 
Fiscalização, embora a E1nbaixada Brasileira já tivesse con1unicado àquele 
órgão alguns meses antes a vinda do pesquisador ao Brasil, toda a 
bagagen1 do casal Maybury-Lewis foi retida na alfândega e só seria liberada 
algu1nas se1nanas depois, após várias petições feitas às autoridades por
tuárias e ao Ministério do Exterior. A existência de arn1as na bagage1n 
levou os pesquisadores a teren1 de requerer autorização especial do 
Ministério da Guerra, o que ta111bém colaborou para a de1nora na liberação 
da bagagen1. Enquanto tentava liberá-la, David .Maybury-Le~·is entrava en1 
conversação con1 o Ministério da Aeronáutica para conseguir vaga num 
dos aviões que se dirigia1n, com freqüência irregular, para o Brasil Central 
(cf. .Maybury-Lewis, 1990:229-39). 

Prevendo que enfrentariam dificuldades em conseguir apoios variados 
de díferentes órgãos, a Embaixada Brasileira en1 Londres, que apoiava a 
expedição, forneceu-lhes atestado de que estavam realizando uma expedi
ção científica e informou-os que precisariam solicitar licença ao Conselho 
de Fiscalização e que seria n1ais fácil obcê-la no Brasil. Mesano assün, a 
Einbaixada já havia estabelecido os primeiros contacos com o Órgão de 
fiscalização para que a licença fosse concedida. 

Sob a presidência de David Aza111buja, o Conselho de Fiscalização 
recebeu e111 setembro de' 1957 un1a carta da Embaixada do Brasil em 
Londres infonnando que David .Maybury-Lewis, ligado ao .Museu Social da 
Universidade de Oxford e ao Real Instituto Antropológico de Londres, 
desejava iniciar estudos sociológicos entre os índios Xavante, pretendendo 
estabelecer-se no posto indígena Pin1entel Barbosa, no rio das Mortes 
(Doe. 710). Consultado o Serviço de Proteção aos Índios, este se manifes
tou contrário à realização de tal pesquisa naquele n1omento em virtude da 
Ordem de Serviço n.º 105, de 23/ 8/ 57, que proibia "incursões entre tribos 
indígenas a pessoas estranhas ao Serviço, tendo en1 vista o surto epidên1ico 
con1umente chan1ado 'gripe asiática·, que ve1n assolando nosso país e 
tantos n1ales vem causando à população civilizada·'. Tão logo o impedi-
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1nento cessasse, o SPI se prontificn·a a autorizar 1\laybury-Le~·is a iniciar 
suas pesquisas (Doe. 711). 

Enquanto o SPI se pronunciava contrário à concess5o da autorização. 0 

próprio Maybury-Le~'is, já no Brasil, encan1inhaYa ao Conselho de F-isc~li
zaçào, por intennédio da divisão culcural ela Secretaria de Relações 
Exteriores, o forn1ulário padrão para solicitação de licença para a realiza
ção de uma expedição, infon11anclo que ela teria ainda a participação de 
sua esposa Elsbet Helga e que tinha co1no objetivo '·ficar un1 ano entre os 
índios Xavante (baseado no Posto Indígena ·Pitnentel Barbosa') para fazer 
pesquisas sociológicas, e1n continuação dos estudos feitos no ano 1955-6 
entre os Xerente cio norte de Goiás" (Doe. 715)12. Ao 111es1110 ten1po, e por 
recon1endaçào de amigos brasileiros, ele procurava un1 1ne1nbro do 
Conselho de Fiscalização, para apressar a concessão de sua licença: "[. . .] 
fui ver un1 velho simpático num escritório cheio de móveis do período 
colonial. Ele tinha influência no Conselho de Fiscalização e me assegurou 
que farian1 un1a reunião 'em algu1n n1on1ento antes do Natal e que então 
ele faria o possível por mim. 'Faria o possível por mim' me soou 
ameaçador - havia alguma dúvida de que conseguiríamos a licença, já 
que tínha1nos o apoio do Ministério do Exterior e já estávamos no país 
esperando para partir?" (Maybury-Lewis, 1990:234-5). 

O espanto de .Maybury-Lewis con1 aquela possibilidade inusitada faz 
supor que o:S pesquisadores estrangeiros não conseguiam avaliar com 
propriedade o poder exercido pelo Conselho de Fiscalização no controle e 
no cercea1nento destes e1n pesquisa pelo Brasil. O relato de suas pesquisas 
em seu livro O selvage1n e o inocente sugere que e le não chegou a tomar 
conhecin1ento das restrições do SPI, e nem dos bast.idores do que se 
passava no Conselho de Fiscalização co1n relação ao julgamento de seu 
pedido, un1a vez que sua descrição se limita às várias visitas e audiências 
que teve corn as autoridades portuárias, .Ministério da Guerra, da Aeronáu
tica e do Exterior. Foram tantas as dificuldades para a liberação de sua 
bagagem e para conseguir transporte para a região habitada pelos Xavante, 
conforme seu detalhado relato, que, quando estas foran1 vencidas, já 
estava equacionado o impasse com o SPI, como veremos a seguir. 

'! No fonnulúrio em questão, Maybury-Lcwis denomina sua cxpediçào como 
·'Expedição do Instituto de Antropologia Social da Universidade de Oxford". 
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o processo para concess:lo ele sua licença no Conselho ele Fiscalização 
foi encan1inhaelo para o conselheiro Alberto Ruiz, representante do ~Iinis

tério da Fazenda no Conselho, que não deixaria ele notar que no pedido de 
ivlaybury-Le'\\·is faltavan1 as estan1pilhas (selos que acompanhava111 os 
clocun1entos oficiais e sobre os quais o interessado deit;n·a sua assinatura) 
e que ele já ha,·ia entrado en1 contato "co1n algun1 dos grupos dessa tribo 
de índios an1ontaclos, assin1 con10 os denomina o Serviço de Proteção··, 
un1a vez que declarava que pretendia continuar estudos já iniciados en1 
1955 e sobre os quais nenhu1na autorização fora enca111inhada para o 

Conselho de Fiscalização. 
O conselheiro não se apega a essas questões, inas sin1 a tecer conside

rações sobre o que se tinha notícia até então a respeito da situação e1n que 
se.encontr<n«1111 os Xavante, visto que, no seu entender, a responsabilidade 
pela concessão da licença cabia ao Conselho e tambén1 ao relator da 
matéria. Assi1n, Alberto Ruiz escreveu em seu parecer: '-[. .. ) convén1 que, 
por n1ais u1na vez, n1e seja facultado advertir que os Xavantes são 
indíoenas de orande periculosidade, assim considerados pelo próprio SPI, o o 
mantendo-se hostis e arredios e habitando justan1ente as n1argens e 
cercanias do citado rio das Mortes, na região do grande rio Araguaia, entre 
a foz do n1encionado rio das .Mortes e do Registro, confonne indicação 
corográfica de Lin1a de Figueiredo, en1 seu livro intitulado 'Índios do 
Brasil' 1 ~. É que, dos três ou quatro agrupan1entos dos Xavante na citada 
região, son1ente u1n, ou talvez dois desses gn1pos, con10 se sabe, já tiveran1 
contato con1 o ho1ne1n branco; seja pelos funcionários do SPI ou por outra 
fonna qualquer. Os cle1nais gn1pos, no entanto, seja1n eles quantos fore1n, 
continua111 hostis e arredios, recusando qualquer contato co111 o cha1nado 
'ho1ne1n civilizado', o qual, por vezes, en1 lugar de oferecer aos silvícolas 
brasileiros uma civilização aceitável nos n1okles de luna vida simples, já 
te1n levado às agrestes aldeias indígenas, o repelente contato elas doenças, 
o hábito da ernbriaguez e o regime das invasões de terras, o das rapina
gens, agressões e mesmo dos fuzilan1entos, o que n1otiva o permanente 

t j Índios cio Brasil foi publicado cm 1939 na série Brasil ia.na e contou com prefácio 
do General Hondon. Baldus. na Bibliografia c1itica da et11ologia brasileira. diz 
tracar-se de uma compilação confusa, que "mistura sem crit<.!rios dados dignos de 
fé e dados errados de autores antigos e modernos'· (1954:242). 
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repúdio desses índios an1ontados. Assi111, não será de1nais, porém, :i 

referida ach·e1tência que é feita apenas no sentido de resguardar e proteger 
a ,-ida e a integridade ele qualquer cientista que ,-isite detern1inadas regiões 
do planalto central ou da An1azônia" (Doe. 717). 

Apesar dos perigos que uma pesquisa entre os Xavante pudesse 
representar para o expedicionário, con10 fez questão de frisar o relator, ele 
era favorável ~1 concessão ela licença desde que houvesse assenti111ento do 
SPI, o qual se havia n1anifestado contrário en1 virtude da "gripe asiática" e 
que, segundo o conselheiro, já estava extinta no território nacional. 
Acionado nova1nente o SPI, este se pronuncia de fonna positiva quanto à 

concessão ela licença, por considerar superado, na região, o surto de "gripe 
asiática", mas solicita que o pesquisador procure o SPI "não so1nente para 
atender disposições legais, como para maior facilidade nas suas pesquisas" 

(Doe. 721). 
Entre o prin1eiro pronuncian1ento do SPI, contrário à realização ela 

1 . 

pesquisa, e o segundo, favorável, decorreram-se exatos dois meses, e e111 
meados de dezembro de 1957 era expedida a Licença n.º 6/ 57 autorizando 
Maybury-Lewis a realizar pesquisas antropológicas entre os Xavante locali
zados próximo ao Posto Indígena Pimentel Barbosa e coletar 1nateriais 
destinados ao .Museu Paulista e ao British Museum (Doe. 723)14• Já a 
liberaçào de sua bagagem exigiram três meses de espera, encurtando o 
período que Dàvid e sua esposa pretendian1 permanecer em can1po: "[. . .J 
dificuldades burocráticas (das quais a n1aior foi a recusa, durante três 
rneses, da alfândega brasileira em liberar nosso equipan1ento) in1pediram 
que chegásse1nos ao can1po co1n a presteza que desejávan1os e que 
tivésse1nos unia pern1anência tão longa quanto havia sido planejado" 

(Maybury-Le\\ris, 1984:23). 
Nada n1ais consta no dossiê .Maybury-Lewis, sugerindo que, após a 

concessão ela licença e a liberaçào de sua bagage1n, esse expedicionário 

•~ Em 17/ 12/ 57. o presidente do Conselho, David de Azambuja, oficia ao diretor 
do Serviço de Informação Agrícola, solicitando que este din.llgasse na impressa 
uma nota infonnando que Dm·id Maybury-Le\Yis fora licenciado pelo órgão para 
proceder estudos antropológicos entre os Xavante do rio das l\fortcs (Doe. 726). 
Alguns dias depois, Azambuja telegrafa para o delegado do Conselho no estado 
de São Paulo comunicando a concessão de licença e o roteiro da ,·iagcm (Doe. 
727). 
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não teria tido inaiores dificuld;1des para obter autorização e iniciar suas 
pesquisas entre os Xavante. E, e1nbora não haja nenln11n outro documento 
no dossiê relativo à coleta ele artefatos ou à sua exportação, saben1os que 
l\lfaybu1y-Lewis deposita no .Museu Paulista , em 1958, um conjunto de 56 

artefatos, coletados cios Xavante da aldeia de São Don1ingos, cornposto por 
plu1nária, cestos, trançados, utensílios, inclun1entária e instrumentos 1nusi
cais (cf. Dan1y e Hartn1:.111n, 1986:246). 

. Maybu1y-Le~vis voltaria ao can1po outras vezes, tanto para visitar os 
Xerente co1no os Xa vante. Na introdução de seu livro A sociedade Xaz:ante, 

ele registra as datas: "Fiz cinco viagens ao can1po, no Brasil Central. Eln 
1955-6, trabalhei entre os Xerente e os Krahô voltando a passar o verão 
entre os Xerente e111 1963. Neste meio te1npo, trabalhei entre os Xavante 
em 1958, tendo voltado no ,·erào de 1962 e, de novo, ein 1964, para uma 
visita curta" (1984:22). 

A viagen1 de 1958 foi a única a ser licenciada pelo Conselho de 
Fiscalização. Quando David ~1aybury-Le~vis retornou aos Xavante, em 
1962, o Conselho foi a penas informado pelo .Museu Nacional da nova 
viagen1. Essa realizava-se por um convênio estabelecido entre a Universi
dade de Harvard e o l\1useu Nacional; não necessitando, assim, de 
autorização do Conselho de Fiscalização (Doe. 732). 

Licenciar versus fiscalizar 

"L..J este Conselho desempenha com maior facilidade a sua 
função liccnciaclora que a sua função fiscalizadora." 

Bc1tha Lutz, Relatório para o Conselho, s.cl. 

Os três dossiês escolhidos para seren1 analisados neste capítulo são de 
antropólogos que, em início de carreira, estavam vindo pela prin1eira vez 
ao Brasil, e realizando suas primeiras pesquisas de ca1npo com grupos 
indígenas. Deles o único que já contava con1 algu1na experiência era 
\\/agley, que havia trabalhado na Guatemala. Em comum, além de sere111 
atores nun1 1nes1no período, todos estiveram de algu1na fonna vinculados 
ao Museu Nacional, e essas expedições foram, quando não centrais, 
in1portantes para suas fonnações co1no antropólogos, sendo que o Brasil, e 
os grupos indígenas estudados durante suas pesquisas, figura1n con10 
momentos importantes em suas carreiras. 
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Lipkind, Quain e \Vagley, con10 ,·in1os, esti,·era1n diretan1ente ligados 
ao .Museu Nacional en1 virtude do acordo inforn1al existente entre esta 
instituição e a Universidade de Colu1nbia, onde todos era1n estudantes. Ao 
Museu Nacional coube a tarefa de propiciar-lhes meios para a realização 
de suas pesquisas, guiando-os nos labirintos da burocracia de forn1a que 
pudesse111 obter a licença do Conselho de Fiscalização. O relato de \\!agley 
dá conta de outras forn1as ele apoio, con10 acesso à bibliografia disponível 
no .Museu Nacional e o contato co1n personagens ilnportantes do período . 
A colaboração do .Museu Nacional não era, assiin, apenas forn1al. Ela 
representava verdadeiro passaporte de idoneidade para os pesquisadores 
estrangeiros que estavam sob seus auspícios. E aqui não há con10 deixar 
de reconhecer o papel desen1penhaclo por Heloisa Alberto Torres, seja de 
chan1ar estes pesquisadores para trabalharen1 no Brasil, dentro de un1 
plano de formação de jovens pesquisadores do Museu Nacional, seja de 
oferecer-lhes un1a referên,cia institucional. Referência essa que se poten
cializava co1n sua forte presença no Conselho ele Fiscalização. 

Por sua vez, o Museu Nacional também colhia frutos da associação con1 
esses pesquisadores. Tanto \\/agley como Lipkincl depositara1n coleções 
etnográficas reunidas durante suas pesquisas naquela casa, e \Vagley, em 
mais ele u1na oportunidade, colaborou na formação dos jovens pesquisa
dores do "11useu, orientando-os e1n campo, co1no vin1os15• Dona Heloisa 

' tan1bém solicitava que esses pesquisadores estrangeiros ministrassen1 aulas 
para os estudantes, enquanto permanecessen1 na instituição. Corrêa (1997), 
en1 un1 texto sobre Heloisa Alberto Torres e a pesquisa de can1po16, cita 
carta de dona Heloisa a Buell Quain, na qual ela deixa claro seu projeto de 
fonnação prática de seus estudantes: "Durante o período de pern1anência 
no ~fuseu, cada um se ocuparia un1a hora por dia de un1 grupo de cinco 
pessoas para instrução etnológica de caráter essencialmente prático e faria 

i ; Também James e Virginia \Vatson orientaram estudantes do Museu Nacional cm 
campo (cf. Corrêa. 1996) . 

16 Esse texto, publicado na Revista de Antropologia (USP), intcgr.:t um conjunto 
maior sobre antropólogas e esposas de antropólogos que crabalharam no Brasil 
e tiveram importância para o desenvolvimento da antropologia brasilcir.i, a 
saber: o texto sobre Leolinda Daltro (1988), Dina Lévi-Scrnuss 0990). Emília 
Snethlage 0 995) e também o artigo 'Três heroínas do romance antropológico 
brasileiro" (1990). 
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os seus estudos pessoais e redação ele pesquisas, durante o rcsco elo 
ten1po" 1-. 

Dos três, apenas .Maybury-Le~vis não se beneficiou, quando de sua 
pril11eira expedição aos XaYante, do contato con1 o .Museu Nacional H\ não 
contando, assin1, con1 apoio daquela instituição para agilizar os trâinites 
burocráticos necessários ao início de sua expedição, o que talvez explique 
a peregrinação a que foi obrigado a se subn1eter para conseguir liberar sua 
bagagen1 e obter vaga nu1n avião da F AB. Sua base de apoio e ligação 
institucional estava e1n São Paulo e ligava-se a outra figura proen1inente no 
período: Herbert Baldus. Quando chegou ao Brasil, e antes de partir para 
os Xerente, Maybury-Lewis pern1aneceu e1n São Paulo, onde durante 
dezoito n1eses estudou na Escola de Sociologia e Política, sob supervisão e 
orientação de Herbert Baldus. Durante tal período ele pode não só 
aperfeiçoar seu conhecimento de português, con10 ler todo o n1aterial 
disponível sobre os Xerente e sobre os Xavante (cf. Nlaybury-Le~vis, 

1984:23). E ao retornar de sua expedição aos Xavante, foi o .Museu Paulista 
quen1 recebeu sua pequena coleção de artefatos etnográficos reunidos 
entre estes índios. 

Alén1 de explicitar a ligação co1n os institutos aos quais esses pesquisa
dores estiveran1 vinculados, os dossiês revelam tan1bém aspectos in1por
tantes da dinâinica da interação que, en1 cun1primento à legislação, se 
estabelecia entre o expedicionário, o Conselho e outros órgãos federaL5, 
dentre os quais, pela natureza dessas expedições, desponta o Serviço de 
Proteção aos Índios, en1 disputa co1n o Conselho de Fiscalização pelo 

i- Ca1ta de 1/8/ 38, depositada na Casa Heloisa Alberto TorTes, cm ltaboraí (l~). 
citada por Corrêa (1997:13-14). 

111 A ligação de Maybury-Lcwis com o Museu Nacional se concretizaria alguns anos 
mais tarde, em 1%2, quando o antropólogo iniciou o "Harvard Central Brazil 
Project", contando com pesquisadores brasileiros e no1te-americanos, e dedica
do a estudar as sociedades indígenas do Brnsil Central. Pa1ticiparam e.lo projeto 
comparath·o de estudo das sociedades do 13rasil Central. ele acordo com 
Mayburr-Lewis (1984), a pa1tir de 1962, Joan Bambcrger (Kayapó), Robc1to Da 
.Matta (Apinayé), Júlio Ces•u Melatti (Krahê>). Tcrence Turner (Kayapó): a paitir 
ele 1963. Jean Ca1tcr La,·e e Dolores Newton (Krikati) e a pa1tir de 1964 
Cristophcr Crockcr (Bororo). Além da publicação dos trabalhos índh·iduaís. uma 
coletânea apresentando resultados e.lo projeto veio a público cm 1979 com 
Dialectical Societies (the Gê and Bororo of Central Brazíl). 
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1nonopólio cb decisão sobre o concaco ele grupos indígenas con1 pesquisa
dores que não fazia1n parte ele seus quadros funcionais. 

O enca1ninha111ento de consultas ao SPI sobre a con,·eniência da 
realização de detenninadas expedições, já se constituía en1 endosso, do 
Conselho de Fiscalização, quanto à idoneidade dos pesquisadores e 
quanto à importância científica da expedição pretendida. Não obstante o 
reconhecimento do SPI quanto ao 111érito dos pedidos, muitas ,·ezes seu 
pronuncian1ento foi contrário à realização de expedições, alicerçado em 
seu regula1nento, que lhe pern1itia negar ou facilitar acesso aos grupos 
indígenas. E, nesse sentido, é sinton1ático o fato de negar licenças para 
áreas onde o SPI não 1nantinha postos ou funcionários, que pudessen1 
aco1npanhar ele perto o desenvolvi111ento das expedições e as ações dos 
expedicionários. Trata,·a-se, nestes casos, de inanter o 1nonopólio sobre o 
controle de escranhos, fossen1 eles pesquisadores estrangeiros ou pessoas 
que não pertencessem a seus quadros, e1n contaco con1 grupos indígenas 
que estava1n, mesn10 qué apenas forn1aln1ente, sob sua proteção. 

A não-solicitação de pern1issào do Conselho de Fiscalização quando 
.Maybu1y-Lewis faz a prin1eira pesquisa entre os Xerente, apoiado que 
estava pelo SPI, evidencia a zona de disputas entre os dois órgãos. O 

Conselho de Fiscalização esforçava-se por colocar todos os estrangeiros 
ein pesquisa sob sua vigilância, concedendo licença somente para os que, 
no seu entender, estavan1 aptos a realizar trabalhos e que pudessen1 
colaborar com os institutos nacionais con1 coleções científicas ou com 
inforn1ações sobre o resultado de seus trabalhos. A existência do Conselho 
de Fiscalização não ilnpediu, todavia, que etn certos casos os expeclicioná
rios não tivessem de enfrentar resistências e dificuldades ern outros órgãos 
da acl1ninistração da República para efetivação de suas expedições, con10 o 
caso .Maybu1y-Lewis ben1 ilustra. 

Para o Conselho de Fiscalização tratava-se de um período de expansão 
controlada do conhecimento, uma vez que os expedicionários tinham de 
prestar contas ao governo brasileiro de suas ações e ele suas pesquisas. 
Tratava-se, tan1bén1, de pôr sob seu jugo outros órgãos ela administração 
da República que lidava1n con1 estrangeiros e com pesquisadores interes
sados en1 1nelhor conhecer o país. 

Já o SPI buscava n1anter o controle sobre todos os que pretendian1 
estabelecer algun1a fon11a ele relaciona111ento con1 os grupos indígenas, 
utilizando seja o argumento jurídico que definia suas atribuições, seja a 
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experiência prática acun1ulada pelos servidores cio órgão de que só eles 
poderian1 garantir a integridade física, tanto de expedicionários, quanto de 
grupos indígenas, nun1a época de expansão das fronteiras conhecidas e 
marcada por conflitos violentos. 

Este era o contorno da disputa que se travou entre o SPI e o Conselho 

de Fiscalização. 
Por fim, esses dossiês revelam alguns limites da documentação guarda

da no arquivo do Conselho de Fiscalização quanto ao conhecin1ento que 
ela pode oferecer sobre o fluxo e sobre o desenvolviinento de expedições 
científicas aqui realizadas no período de vigência do órgão, quando sua 
ação se voltou quase que exclusivamente para o licenciamento das 
expedições. A análise dos dois dossiês seguintes, que será feita nos 
próxin1os dois capítulos, nos permitirá potencializar o uso dessa docun1en
tação, pois aí poderemos acompanhar as ações do órgão, não só no 
licencian1ento, n1as, fundan1entalmente, na fiscalização das expedições. 
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4 DOSSIÊ CLAUDE LÉVl-STRAUSS 

' 

.. [. .. ) a cxpediç~10 franco-brasileira que cu dirigira durante um 
ano escan1 ·submetida à . regra da partilha das coleções entre os 
dois países: no caso de eu alimentar projetos tenebrosos e tentar 
sair do país levando um carregamento de arcos, flechas e chapéus 
emplumados que excedesse 21 pa11e atribuída à Fmnça, deveriam 
imediatamente deter-me." 

Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos 

No capítulq anterior tratei do desernpenho de um tipo de ação particu
lar que marcou a atuação do Conselho de Fiscalização: o licenciamento de 
expedições. Ela pode ser qualificada co1no o preenchilnento de um 
conjunto ele exigências que, uma vez atendidas, autorizavan1 o pesquisa
dor a desenvolver trabalhos de pesquisa no país. Ela iniciava-se com o 
fornecimento de un1 conjunto padronizado de informações, com base no 
qual o órgão avaliava, julgava e concedia licença que qualificava o 
pesquisador, perante a burocracia brasileira, a desenvolver seu trabalho e 
estabelecia exigências a seren1 cumpridas, con10 a apresentação de relató
rios ou a irnposição de critérios sobre o destino dos materiais eventual-
1nente coletados. Ela tem1inava quando o pesquisador comunicava ao 
Conselho o encerramento de seus trabalhos e, em havendo material a ser 
exportado, após a decisão do órgão quanto ao que deveria ser destinado 
aos institutos de pesquisa nacionais. O licencian1ento in1plicava, pois, a 
generalização do cun1prin1ento de dispositivos legais, que visavam dar ao 
governo brasileiro o domínio sobre a circulação de estrangeiros e particu-
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lares em pesquisa pelo país, sub1nerenclo-os a uma legislação que conrro-
1a,·a o fluxo ele 111ateriais cienríficos ou artíslicos que não poclerian1 1nais 
ser exportados se1n aYal governa1nental. 

Neste capítulo e no próximo, pretendo dar conta ele outro tipo de ação 
desse órgão, co111plen1entar a esta: a fiscalização de expedições. Tentarei 
den1onstrar que a fiscalização se sobrepõe ao licencian1ento, na n1ecliela 
en1 que, além ele exigir do expeclicíonário o fornecin1ento ele infonnações 
sobre as intenções de sua pesquisa e a prestação ele contas de seu 
·resultado, ünplica un1 gerencian1ento 1naior ele seu trabalho, n1eeliante 
in1posições que alteran1 os planos iniciais desses pesquisadores, estabele
cendo exigências ou lünitações à sua realização. Essas poden1 estar 
circunscritas à an1pliaçào ou restrição dos objetivos pretendidos pelo 
pesquisador ou pode1n envolver cercean1ento efetivo, por intern1édio de 
un1 fiscal que seguirá todo o desenvolvin1ento ela pesquisa. A fiscalização 
in1plica, pois, o aco1npanha1nento e, eventualn1ence, a interferência e1n 
todas as fases da expedição, sobretudo en1 seus resultados. 

Para atingir con1preensão adequada dos li1nites da interferência patroci
nada pelo órgão em expedições por ele fiscalizadas, proponho o estudo 
de dois casos de personagens que marcaram o desenvolvimento da 
etnologia no Brasil. Neste capítulo, a proposta é seguir o destino das 
coleções etnográficas reunidas por Dina e Claude Lévi-Strauss durante suas 
pesquisas ao Brasil Central, con1 base na análise da docun1entação cio 
dossiê Lévi-Strauss, guardado no arquivo do Conselho de Fiscalização. As 

expedições do casal Lévi-Strauss e a questão da partilha ele suas coleções 
etnográficas se constituen1 nun1 caso concreto - e e111 certa rnedicla 
exe1nplar - para acon1panhar algun1as das forn1as ele atuação do Conse
lho de Fiscalização e das práticas in1plen1entadas por esse órgão. Por sua 
vez, o colecionisn10 posto en1 prática por esse etnólogo, quando ern 
pesquisa pelo Brasil Central, é ainda ten1a desconhecido e sobre o qual a 
docu1nentação reunida no arquivo do órgão pode trazer esclarecimentos 
não só e111 relação às expedições, n1as tan1bé1n de sua carreira. 

O dossiê en1 questão neste capítulo contén1 docun1entos sobre as duas 
expedições de Dina e Claude Lévi-Strauss ao Brasil Central (1935-36 e 
1938-39). Sobre a prin1eira expedição, realizada entre no,·en1bro de 1935 
e 111arço ele 1936, quando visitaran1 os índios Bororo e Kadi~·éu, é 
n1íni1na a docu111entaçào existente. Dela foram selecionados quatro 
docun1entos. Já a segunda expedição, que ocorreu entre maio de 1938 e 
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janeiro ele 1939. esrá n1uiro mais clocu1nenracla , sendo utilizados 32 
clocu1nentos cio dossiê 1

• 

O crabalho con1 essa docun1entaçào foi feito e1n diferentes ecapas. 
Prin1eira1nente procurei listar e elucidar as questões que a própria docu
n1entaçào sugeria e as que julgava rele,·antes em função da problemácica 
do destino elas coleções etnográficas. À prin1eira vista pode parecer 
estranho o fato de privilegiannos o ten1a elas coleções etnográficas de Lévi
Strauss neste trabalho. l\ilas veremos que, alén1 de as coleções teren1 lugar 
de destaque nas expedições e1npreendidas nessa época, co1110 já den1ons
traclo na prirneira parte deste texto, o próprio ten1a ela cultura 111aterial se 
apresenca de fornw recorrente na carreira e na vida de Lévi-Strauss2• E111 
segundo lugar, os proble1nas construídos con1 base na docu1nentação 
for::un confrontados con1 outras fontes de inforn1ações: entrevistas, artigos, 
docu1nentos, teses acadên1icas e relatórios de pesquisa, recortes de jornais 
e correspondência diversa. Esse procedin1ento resultou em certa desigual-, 
dade das partes que compõen1 este segn1ento do trabalho, quer en1 relação 
à heterogeneidade dos tipos de docun1entos trabalhados, quer quanto ao 
tratamento dispensado. Para tratar da prin1eira expedição e seus desdobra-

Traball~. assim. com 36 documentos de um conjunto documental de 76, que 
cobre o reríbdo de 5/ nov/ 1935 a 15/ mar/ 1939. Essa documentação foi analisada 
por Isidoro da Silva Alves em "A expedição l évi-Str:.iuss ao Bmsil Central 50 anos 
depois'" (1989), num texto eivado de erros e que demonstra pouca familiaridade 
com a documentação do Conselho, razão pela qual opto por não dialogar com 
css<:: autor neste capítulo. 

1 Criado num ambiente apaixonado por antiguidades (seu bisavô negociava com 
antiguidades judaicas), Lévi-Strauss relembrou para Didier Eribon que desde 
criança "era apaixonado por curiosidades exóticas", gastando suas "pequenas 
economias" nos bricabraques que encontrava. Foi por meio dos objetos, tam
bém, que e le relembrou suas ligações com o círculo surrealista de Nova York 
onde desponta,·am nomes como Breton, Tanguy, Duchamp e Max Ernest: 
compravam peças indígenas de um antiquário alemão. que as recolhia da 
desm·a que um museu fazia do que considerava duplicata. Com a p intura, a 
música e a arte rondando seu ambiente familiar e intelectual, não é de se 
estranhar que tenha aceito o convite de uma galeria para escrever um lhTo de 
arte. fazendo análise estrutural de duas máscarns de índios no1tc-amcricanos. 
tkcentementc suas colcçôes foram apresentadas na cxposiç;'10 pro1110,·ida pela 
l\luscu do Homem cm sua homenagem: "Lcs Amé1iqucs de Claude Lévi-Strauss'· 
( out/ 1989). 
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menios, utilizo um expediente grande de fontes; já com relação à segunda 
expedição, en1bora faça uso ele n1aterial can1bén1 di,·ersificaclo, centro-me 
especialn1ente na análise da docu1nentaçào cio arquh·o do Conselho de 
Fiscalização. 

Como pano de fundo para interpretar a docun1entaçào, procuro 
desvendar alguns 1non1entos da permanência cio casal LéYi-Strauss no 
Brasil na década de trinta, tanto nas andanças pelo sertão brasileiro, 
quanto nas relações co1n a intelectualidade paulista. Pretendo recuperar 
can1bé1n a produção antropológica de Lévi-Strauss no período, situando
ª en1 re lação a essa prin1eira fase de sua carreira. Para tanto, 1nais que o 
autor, cuja obra 1narcou o desenvolvin1ento da antropologia conten1po
rânea, o que será posto en1 evidência nas páginas seguintes é o ator, o 
personage1n Lévi-Strauss e o contexto no qual realizou suas primeiras 
pesquisas de ca1npo. 

lévi-Strauss na USP e o contexto da primeira expedição em 1935-36 

"Naqueles tempos, no Brasil ainda próximo de J(tlio Verne, Sào 
Paulo não havia perdido completamente a memória de seu passa
do pioneiro. A floresta úrgcm, aliás. continuava sempre lá, nas 
encostas do planalto que, a poucas dezenas de quilómetros da 
cidade, cai abruptamente no mar. Em 1935 encontravam-se no 
comércio mapas geográficos de menos de vinte anos, nos quais 
todo o oeste do estado era deixado cm branco com esta (tnica 
mcnçào: ·territórios desconhecidos habitados pelos índios'." 

Claude Lévi-Strauss, Saudades do Brasil 

A in1portância da estada de Lévi-Strauss no Brasil e de suas duas 
expedições ao Brasil Central na configuração de sua trajetória intelectual 
posterior é assunto e1n debate. Aqui, junto-me aos que defende111 que a 
pern1anência no Brasil teria sido decisiva para a iniciação de lévi-Strauss 
como etnólogo. Não tendo formação na área - sua especialidade era a 
filosofia - , teriam sido suas duas experiências de can1po que lhe teriam 
aberto o círculo, ainda restrito, dos etnólogos e americanistas franceses. 
Tan1bém a favor desse argumento, Nlassi considera que o Brasil e as 
expedições científicas que Lévi-Strauss realizou possibilitaran1 o preenchi
n1ento da "condição sine qua non para a forn1ação do especialista - é o 
que pern1ite a Lévi-Strauss ter acesso à 'tribo dos Americanistas'. Feito o 
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barismo, torna-se u1n igual, passando a integrar l1tna no,·a rede: a socieda
de, a revista, os congressos .. (1991:25). 

A vh·ência da experiência de pesquisa de ca1npo, assim con10 seu 
relato, seja na fonna de conferências, seja na fonna de artigos e, ainda, a 
composição de un1a coleção e sua exposição configurarn as etapas 
necessárias que o candidato ao clube dos etnólogos da época deveria 
cumprir. É neste sentido que Massi afinna que "O Brasil representou [. . .J 
un1 n101nento de passage1n decisivo na construção da futura identidade 
profissional. Se, antes de 1935, Lévi-Strauss era u111 professor de filosofia, 
forten1ente ligado à rnilitância política, e111 1939 é um a1nericanisca 
especializado no Brasil e a política não nrnis lhe diz respeito" (Nlassi, 
1991:49). 

A realização das expedições de Lévi-Strauss no Brasil representan1 
mon1ento ünportante na carreira aparenten1ente planejada do pesquisador. 
Note-se, por exemplo, que não é _aleatório nen1 o percurso de suas 
expedições e a escolha dos grupos contatados, ne1n o fato de Lévi-Strauss 
não ter publicado "primeiras notas" ou ter elaborado relatórios para o SPI, 
como era praxe entre os etnólogos desse mon1ento (ver, por exen1plo, os 
relatórios de Nimuendajú). Lévi-Strauss chegou ao Brasil e partiu em sua 
primeira expedição com hipóteses científicas que iria1n desdobrar-se em 
preocupaÇões teóricas n1ais amplas, que marca1n toda a sua reflexão e 

' produção inicial. 
Lévi-Strauss se refere de duas forn1as distintas à in1portância de suas 

expe riências ele pesquisa de can1po no Brasil. Pri1neira1nente reconhece a 
i1nportância para sua forn1açào: ªUn1 ano depois da visita aos Bororo, todas 
as condições para fazer de 1niin un1 etnógrafo tinhan1 sido realizadas: 
bênção de Lévy-Bruhl, ele .Mauss e Rivet, retroativan1ente concedida, 
exposição de n1inhas coleções nun1a galeria do Faubourg Saint-Honoré; 
conferências e artigos" (Lévi-Strauss, 1955:243). E depois, para o desenvol
vitnento de sua carreira: "[. .. ] fiz mais trabalho de ca111po do que afirn1an1 
meus críticos. E1n todo o caso, o suficiente para aprender a con1preencler o 
que é o trabalho de campo, condição indispensável para julgar correta
mente e aproveitar o trabalho feito pelos outros'· (Lévi-Strauss, 1988:62). 

Surgem aqui alguns pontos in1portantes para o nosso propósito. En1 
rennos biográficos é preciso localizar o mon1ento e a relevância da 
realização da expedição na carreira do 'etnólogo. Isso i!nplica precisar o 
lugar de onde ele fa la (sua posição acadêmica e institucional), a rede de 
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sociabilidade en1 que est5 inserido (insticuições e pessoas co1n que1n se 
relaciona), o contexto de realização elas expedições (revelar os bastidores 
da pesquisa ele ca1npo) e os resultados que obté1n con1 a expedição. Se 
incorporan1os a idéia de que a pesquisa de can1po representa un1 rito de 
passage1n, então reinos de dar conta do status do etnólogo antes e depois 
da viage1n. 

Gostaria, então, ele reto1nar a proposição de ~1ariza Corrêa sobre a 
"notoriedade retrospectiva .. definida co1no '·o n1odo co1no o renon1e 
adquirido a partir de un1 certo n1on1ento, pode ilun1inar a vida inteira de 
un1 personage1n" (1990:3) para lançar a hipótese de que tm1 período da 
vida, e de un1 1non1ento da produção intelectual de u1n autor, pode ser 
tan1bén1 totaln1ente encoberto pelo renome alcançado en1 outras fases da 
carreira. Pois parece-n1e ser isso o que se passa co1n relação à experiência 
de pesquisa de Lévi-Strauss entre os índios brasileiros: há, entre os 
comentadores e críticos, preocupados en1 avaliar o desenvolvimento da 
etnologia no Brasil, dificuldade en1 precisar qual teria sido a contribuição 
de Lévi-Strauss. 

É significativo que nas avaliações produzidas até a década de sessen
ta, o n1ovín1ento cios críticos e con1entadores seja de enquadrar Lévi
Strauss junto co1n outros etnólogos que havian1 pesquisado no Brasil até 
aquele n1on1ento. É assin1, por exen1plo, que Fernando de Azevedo no 
capítulo "A antropologia e a sociologia no Brasil", do monumental As 
ciências no Brasil (1957), coloca Lévi-Strauss ao lado de Herbert Baldus, 
Cure Nin1uendajü, Antonio Colbacchini e Egon Schaden; todos esses, 
pesquisadores que teria1n marcado, co1n suas contribuições, a etnologia 
brasileira do século, e ~ituando Lévi-Strauss con10 precursor de un1a 
geração que levaria à institucionalização da Antropologia no Brasil, 
con1posta por non1es con10 Charles \Vagley, Darcy Ribeiro, Eduardo 
Galvão e Roberto Cardoso de Oliveira. Já para Schaden, Lévi-Strauss 
poderia ser caracterizado con10 um dos representantes de um gênero de 
pesquisadores para os quais "o conhecin1ento do índio interessa mais 
con10 referência à e laboração de teorias etno-sociológicas do que inver
sa1nente" (1955:51). 

En1 avaliações n1ais recentes, como a enipreendida por Seeger e 
Viveiros de Castro (1977), o non1e de Lévi-Strauss é len1braclo pela 
sugestão de retomada dos estudos Jê, con1 base e1n questões colocadas 
pelo material etnográfico de Nin1uendajú. Em outros balanços e levanta-
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1nencos bibliográficos, con10 o realizado por Laraia 0987), Lé,·i-Strauss é 

un1a ausência incôn1oda5. 

A oscilação dos co1nentadores, ora e1n considerá-lo u1n autor, ora t1111 
ator, fez con1 que a contribuição etnográfica pontual de Lévi-Strauss no 
conhecin1ento dos índios brasileiros, con10 ,·erernos no final do capítulo, 
fosse acobertada pela clin1ensão alcançada por sua vasta obra teórica 
posterior, que reditnensionou o conheci1nento antropológico contempo
râneo4. Suas expedições pelo Brasil Central, e sua passagen1 con10 
professor da recén1-criada Universidade de São Paulo, são pouco len1bra
das; e as coleções etnográficas que aí fonnou são pratica1nente desco
nhecidas. 

; 

Recuperar, pela docu1nentaçào e pela bibliografia de apoio, aspectos 

Lembremos ainda que Robc110 Çardo.so de OJi,·e ira. em "O que e isto que 
chamamos de Antropologia Brasilcira?ry (1985), ao estabelecer quatro fases 
hisrórica.s da Antropologia no Brasil, não se aventura a encaixar L6·i-Strauss cm 
nenhuma delas, embora o tenha citado como herdeiro do paradigma racionalista 
que marca a F~-;cola Francesa de Sociologia, dentro de uma macríz disciplinar 
desenvolvida cm seu aitigo "Tempo e Tradição: interpretando a antropologia" 
(1985). 
Se observannos a produç;.io bibliográfica de Lévis-Srrauss até o ano de 1955. 
quando ?oi publicado Tn"stes trópicos, percebemos que, de faro. o material 
colhido no B°?asil por Lé,·i-Strauss foi utilizado para preocupações teóricas mais 
amplas, já expressas cm seus p1imciros artigos. Todavia, vale registrnr que a 
leitura dos a1tigos que compõem Antropologia estrutural, publicado cm 1958, 
revela presença marcante e significath·a do material etnográfico aqui colhido e 
que, com o passar dos anos, e com o alargamento das preocupaçôcs teôric:.ts do 
autor, aparccer'ào mesclados com infonnaçôes etnográficas de outras rcgiôes 
americanas (cf . .Massi, 1991:50). 
Alguns comentadores afirmam que Lé\·i-Strauss teria iniciado a carreira tardia
mente. Mas se observarmos os títulos constantes em sua bibliografia até o ano de 
1955 veremos uma gama expressiva de trabalhos, entre os quais destaca-se As 
estruturas elementares do parentesco, de 1949. Até então. Lévi-Strauss ha,·ia 
ocupado o cargo de vice-diretor do Museu do Homem e estava ligado à Uncsco 
pelo exercício da funçào de secretário-geral do Conselho Internacional de 
Ciências Sociais. Por duas vezes consecutivas, Lévi-Strauss teria tentado entrar 
no College de Francc, cm 1949 e 1950: "Depois deste duplo fracasso, cu csta,·a 
convencido de que jamais faria o que se chama de uma carreira. Rompi com 
meu passado. reconstruí minha \"ida prh·ada, e cscrc,·i Tristes Trôpico.s. que 
jamais teria ousado publicar se estivesse envolvido cm qualquer competição por 
um cargo universitário~ 0990:69). 
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dessas expedições e elas coleções ernográficas e con1 base nelas cliscucir o 
i1npacco cio campo na obra ele Lévi-Strauss é o n1eu objeth·o agora. 

Sabe-se, pelo próprio relato de Lévi-Strauss, que sua vinda ao Brasil, 
integrando a n1issào francesa que iria ilnpulsionar a universidade recé1n
criada en1 São Paulo, deve-se ao seu desejo de tornar-se etnográfo e de 
entrar en1 contato com índios: ·'A 1ninha carreira foi decidida nt1111 domingo 
de outono ele 1934, às 9 da n1anhã, con1 un1 telefonen1a. Era Célestin 
Bouglé, então diretor ela Escola Nonnal Superior [. . .). 'Continua a sentir 
desejo ele se dedicar à etnografia? - Sen1 dúvida! - Então apresente a sua 
candidatura con10 professor de Sociologia da Universidade ele São Paulo. 
Os arredores estão cheios ele índios, poderá dedicar-lhes os seus fins-de
se1nana. Mas te1n ele dar tuna resposta definitiva a Georges Du1nas até ao 
n1eio-clia '·' (Lévi-Strauss, 1955:41). Ainda segundo Lévi-Strauss (1996), o 
que teria cha1nado a atenção de George Dun1as para o grupo de jovens 
que seria escolhido e levado para a USP fora o gosto pela pesquisa e un1 
forte desejo ele evasão: todos era1n professores em liceus de província. 

A constituição da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ela USP 
previa instalação de certas áreas do conhecimento ainda pouco desenvol
vidas ou inexistentes no Brasil, o que criou, de iinediato, problemas para a 
forn1ação do corpo docente da nova instituição. Procurando evitar o 
autodi-datismo e a in1provisaçào, o pritneiro diretor da Faculdade de 
Filosofia, o politécnico Teodoro Augusto Ramos, seguiu em missão pela 
Europa (Itália, França e Ale1nanha) com objetivo de contratar jovens 
professores para assu1niren1 as cadeiras previstas. A iniciativa tinha total 
apoio da achninistração Annando de Salles Oliveira, preocupada em 
constituir u1n corpo docente de alto nível para a escola. ;;Theodoro Ran1os 
procurou contratar professores relativan1ente jovens en1 sua maioria, que 
ainda estavam en1 processo de realização de suas carreiras. Sabe-se que 
isto decorreu ele uma recon1endação do próprio Georges Dumas aos 
brasileiros, de não contratar 'gros-bonnets', e siln assistentes ou jovens 
professores que poderian1, eles próprios, beneficiar-se tan1bén1 con1 a sua 
experiência em nosso país, para o desenvolvin1ento de suas carreiras 
acadên1icas. Esta, aliás, se revelou tuna sábia política, tendo muitos desses 
professores realizado irnportantes estudos sobre a realidade brasileira en1 
seus vários aspectos" (Antunha, 1971:102-3). 

Lévi-Strauss, então con1 27 anos, chega ao Brasil, acon1panhado da 
esposa Dina, no segundo grupo que integraria a Missão Francesa na USP, 
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con1 Jean i\laugüé , Pie rre Monbeig e f ern<lncl Brauclel, enrre outros''. A 

1nucbnça para o Brasil não se fazia perceber, na visão cio grupo, apenas 
pela 1nudança ele continente e ele clin1a: representava de n1odo signíficati
\·o t1111a n1udança e1n tern1os sociais e profissionais: "Após termos vividos 
en1 alojan1encos n1uito n1odestos, nos instalávan1os e1n vastas casas particu
lares co111 jardin1 nas quais nossas esposas serian1 servidas por domésticas 
[. . .]. Não estávamos habituados ao luxo [. . .]. O baixo preço dos produtos 
alitnentares e dos serviços nos dava a ilnpressão ele tennos escalado vários 
degraus da escpla social. Profissionaln1ente ta1nbén1, un1a vez que éra1nos 
pro111ovidos do ensino secundário ao ensino superior, tendo por alunos 
ho1nens e 1nulheres jovens geralmente de nossa idade e que às vezes a 
ultrapassavam" (Lévi-Strauss, 1996:8). 

Paralela1nente à docência na USP, Lé\·i-Strauss se dedicava a conhecer 
n1elhor o "novo .. país (cf. Lé\·i-Strauss, 1955: 113-20). A cidade de São 
Paulo se constituía no seu ,prin1eiro can1po de estudo-, e a possibilidade 
"de percorrer a cidade a pé en1 longos passeios" e considerar seu plano 
''co1no t1111 texto", abria possibilidades de investigação e interpretação, não 
só para ele co1110 tan1bé1n para seus novos alunos: ;;À guisa de trabalhos 
práticos, eu lhes propunha a rua onde n1oravam, o mercado ou o 
cruza1nento 1nais próximo, cabendo-lhes observar e descrever a repetição 
no espaço dÕs ci.pos de habitação, das categoriais sociais e econô1nicas, das 
atividades profissionais ecc" (Lévi-Strauss, 1996: 14). Além do centro da 
cidade, os arredores e as cidades próxilnas estünulavarn a curiosidade e a 
união dos jovens professores franceses. Re1nen1orando o período, Lévi
Strauss escreveu: "Esta terra e essa sociedade, inteiramente de contrastes, 
eram para nós objeto de un1a curiosidade apaixonada. No seio da missão 
francesa, Femand Braudel, o historiador, Pierre Monbeig, o geógrafo, Jean 
Maugüé, o filósofo, e eu, con1 nossas mulheres (Maugüé era o único 
solteiro), fom1ávamos uma pequena equipe muito coesa. Não perdíamos 
uma ocasião de sair pelos arredores de São Paulo atrás de descobertas, seja 
do lado do n1ar, no fundo de ravinas atravessadas por frágeis passarelas, 

G O primeiro grupo cm formado por: Emile Coorm1e1t, Robctto Garric. Pierre 
Dcffontaines. Paul Arboussc 13asticle. Ettiene Borm: e ~fichei Bern:illcr. 
..[. .. J cu já tinha começado a fazer etnologia com os meus alunos: sobre a cidade 
de São Paulo e sobre o folclore dos arredores. do qual minha mulher se ocupa,·a 
mais especificamente" (Léd-Strnuss, 1988:32). 
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seja ao norte da cicbcle, en1 áreas ainda planrnclas ele Clfee iros. para nos 
enrregan11os a Yeleiclades de pesquisas arqueológicas .. (1996:18). 

Egon Schaclen, en1 depoimento ao ·'Projeto História ela Antropologia no 
Brasil" (Unican1p), relata que, con1 outros professores franceses, LéYi
Srrauss reria feito tuna viage1n ao norte do Paraná, região de Londrina, 
onde não só conhecera a cidade, con10 teria estudado os n1apas de 
planejan1ento urbano elaborados pela Con1panhia ele Colonização Inglesa 
que havia fundado a cidade alguns anos antes. Lévi-Strauss teria, então, 
organizado un1 se1nestre ele curso de sociologia para estudar essa ten1ática, 
inostrando "qual é a diferença entre o planejan1ento cios fenômenos 
socioculturais, a engenharia sociocultural, e a realidade, a dinâmica socio
cultural" (PHAB, s.d.)8. 

A elite que dirigia a USP, todavia, esperava dos inestres franceses 
dedicação exclusiva à docência e à forn1ação de alunos. As pesquisas, 
entendidas con10 investitnentos pessoais, deveria1n ser realizadas nas 
horas de folga (cf. ~tlassi, 1991). Essa perspectiva institucional chocava-se 
com o interesse e a intenção de Lévi-Strauss de realizar pesquisas no Brasil. 

No final do primeiro ano letivo, em vez de Yoltar à França, como 
fizeram os outros professores contratados, Lévi-Strauss e sua esposa 
partiram rumo às aldeias dos índios Kadiwéu e Bororo, no Mato Grosso. A 
primeira expedição realizada por Lévi-Strauss ao Brasil Central não difere 
de outras expedições de mesn10 caráter organizadas no período. Era1n 
baseadas, con10 veren1os adiante, en1 um conjunto de hipóteses, fn1to das 
preocupações teóricas do momento e tinha, entre outros objetivos, inten
ção de forn1ar coleções etnográficas. 

Desde o início, essa pritneira expedição ganha notoriedade nas páginas 
do journal de la Société des A1néricanistes, em notas publicadas na seção 
".Mélanges et nouvelles an1éricanistes", onde se noticiava1n viagens, mis
sões de estudo, resultados de pesquisas, atividades de 1nuseus, criação de 
novas instituições, congressos e sen1inários realizados en1 todo o mundo. 
E1n 1935, Paul Rivet informa na nota "Mission au Brésil" que Claude Lévi
Strauss e sua esposa foran1 incumbidos pelo Ministério da Educação 
Nacional da França de estudar tribos pouco ou n1al conhecidas do Mato 

s Cf. também o capítulo XllI de Tristes trópicos e a introdução de Saudades de Sào 

Paulo. 
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Grosso. ~o ,·oiume seguinte, de 19.36, é Jacques Soustelle que111 assina a 
nota "Nou,·elles recherches au Brésil'', infonnanclo que. no início ele março 
o casal Lévi-Strauss havia retornado ele sua pesquisa entre os Kadhvéu e 
Bororo e dando nocícias sobre o que havian1 encontrado: '·Us ont trouvé la 
premiere population dans un étac ele déco1nposition avancée. Sur cenc 
cinquante kacli,·eo environ, à peine une vingtaine descenclent ele pere et 
n1ere indigenes. Toutefois leur culcure 111atérielle para1t avoir conservé une 
certaine originalité. Toute différente est la situation eles Bororo clone la 
culcure 1natérielle et les institutions sont den1eurées pratiquen1ent intactes. 
.M. et .Mn1e. Lévi-Strauss ont eu la bonne fortune cl'assister à eles ensen1bles 
considérables de céré1nonies qu'ils ont pu fihner, et ont centré leur étude 
sur l 'organisations eles clans et eles classes matrilnoniales"9. 

Co1no já salientei, a docu1nentação existente sobre essa prin1eira expe
dição é n1ínitna, e não I1jle pem1ite discorrer sobre o contexto de sua 
realização. Mas ela é interessante por poncuar questões que elucidan1 
aspecros da organização e da dinâmica ela realização das expedições, que 
a leitura do relato de viagem de Lévi-Strauss ao Brasil Central ou em seus 
trabalhos posteriores não deixam transparecer ou o fazen1 de forn1a rnuito 
tangencial. 

--Nun1a entrevisca dada por Lévi-Strauss ao O jornal (14/ 3/ 36), logo após 
' o retorno da primeira expedição, podemos perceber que ele teria apoiado 

a expedição num conjunto prévio de hipóteses. Nessa entrevista, Lévi
Strauss explicita unia das hipóteses que o teria levado a carnpo: a possível 
ligação histórica entre os 1notivos de pintura corporal dos Guaycuru e os 
padrões decorativos presentes na cerâ1nica de Santarén1 e Marajó: "Un1a 
publicação inse1ta no 'journal des Américanisles', anlerior a guerra de 
1914, cha1nou nossa alenção. Nela se afirn1ava haver ligação entre as 
pinturas corporais dos Caduveos e a cerâtnica do vale do An1azonas 
(~1arajó e Santarétn). Ora, os Kaduveos são os últimos Guaycurús, não 
pertencern aos povos de língua Gê, não são nem Tupis nem Tapuias, 
parecendo ligar-se pela orige1n às tribos antigas. Esses índios acha111-se 
localizados em Mato Grosso. Que curiosa ligação poderia1n ter tido, no 

') Cf. nojourna/ de la Sociélé des Américanistes. para a primeira nota de Paul Rivct 
o volume XX\11. 1935, p. 475-6 e para a nota de Jacques Soustcllc, o volume 
XXVHT, de 1936, p. 262. 
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passado. corn as tribos indusrriais que procluzira1n a rnagnífica cerâmica do 
,·ale do A1nazonas. Consideran1os tuna das coisas 111ais essenciais da nossa 
excursão ten11os podido recolher precioso n1aterial destinado a elucidar 
essa questão. Já estamos procedendo a estudos sobre centenas ele dese
nhos corporais, reproduzidos en1 papel pelos próprios Kaduveos'· (Doe. 
679). Tal hipótese, todavia, não chegou a ser clesenvoh·icla no seu trabalho 

sobre os Kacfrwéu. 
Nessa 1nesn1a entrevista, Lévi-Strauss relata as dificuldades de realização 

de trabalhos antropo1nétricos: "[. .. ] colhen1os apenas algun1as inedidas 
antropon1étricas, mesn10 assin1 en1 índios do sexo n1asculino, pois as 
mulheres se conserva1n en1 tí1nida reserTa. Medidas sobre esqueletos e 
ossos foi in1possível obtê-las, tanto entre os Kaduveos como entre os 
Bororos do Rio Vern1elho. [. .. ]. A classificação pelo sangue" - prossegue o 
prof. Lévi-Strauss - "també1n não foi conseguida, pois a isso se recusaram 
os índios, be1n con10 clificultara1n a obtenção de chapas fotográficas, 
te1nendo perigos de n1orte e enfeitiçamento" (ibiden1). 

Poden1os perceber que a antropologia física fazia parte das preocupa
ções teóricas de Lévi-Strauss, nessa época, não só pelos trabalhos de 
antropometria que tentou realizar em sua primeira expedição, mas tam
bém pelo conteúdo de um pequeno artigo de 1935, "Em prol de um 
Instituto de Antropologia Física e Cultural" publicado na Revista do Arquivo 
Mu:nicipal. Nesse artigo, Lévi-Strauss propõe a criação de um instituto, 
voltado à preparação de jovens pesquisadores e à congregação das 
pesquisas antropológicas na universidade, proclamando, ainda, tuna arti
culação entre a antropologia física e cultural. Ele justifica assim a proposta: 
"Será possível conceber n1ais adn1irável laboratório de Antropologia Física 
que o Brasil, com suas 1nestiçagens e a existência junto dos últimos troncos 
raciais puros, dos elementos negros e da enorme contribuição européia?" 
(Lévi-Strauss, 1935:251)1º. A preocupação com a ligação entre a antropolo
gia física e cultural, poré1n, permaneceu u1n projeto de juventude, não 
aparecendo en1 sua produção posterior (cf. .Massi, 1991:37). 

••> Paul Rivet daria publicidade a esta iniciath·a no ]ournal de la Soctété des 
Américanistes: ··[...] M. Lévi-Strauss a soumis au Consei\ de l"Université de S~10 
Paulo un projet de fondation d 'un Institut d·anthropologie physique ct culturel
lc'· (N.S .. tome XXVII, 1935, Pa1is, p. 476). 
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Nora-se aqui, ainda, preocupação con1 a questão racial, que 1narca toda 
a produção científica ela época no Brasil, con10 ta1nbén1 preocupação con1 
a institucionalização da Antropologia (cf. Sclrwarcz, 1993). À prin1eira 
vista, esse interesse pela antropon1etria é de fato surpreendente, pois Lévi
Strauss não utilizou tais inforn1ações nos artigos que publicou a partir da 
realização dessa expedição, e nem mesn10 co1nenta esse tipo ele trabalho 
en1 Tristes trópicos. Se a questão racial era te1na da época e os estudos 
antropométricos gozavam de certo prestígio, é relevante len1brar que era1n 
tan1bén1 preocupação ela esposa de Lévi-Strauss: Dina Lévi-Strauss, "pro
fessora agregée da Universidade de Paris e egressa cios quadros do Museu 
do Hon1en1·' (Soares, 1983:07). Surge aí un1 problen1a: qual teria sido a 
participação de Dina Lévi-Strauss nas expedições ao sertão brasileiro?11 

Antes de nos debruçarmos sobre a ten1ática das coleções etnográficas, 
trataren1os dessa questão, pois ela esclarecerá a participação do Departa-
1nento de Cultura de São Paulo como patrocinador da expedição do casal 
Lévi-Strauss ao Brasil Centrál. 

A participação de Dina Lévi-Strauss e o Departamento de Cultura 

"( . ..] o trabalho de campo é um pouco 'tarefa de damas' (razão 
prová\·el pela qual as mulheres têm tanto sucesso nele). A mim 

faltavam-me dedicação e paciência." 
Claude Lévi-Strauss, De perto e de longe 

Pouco saben1os sobre a participação de Dina Lévi-Strauss nas expedi
ções de 1935-36 e 1938 ao Brasil Central ou sobre sua permanência en1 São 
Paulo, enquanto Lévi-Strauss lecionava na USP. Se ela não chegou a ser 
un1a celeb1idade na história da Antropologia, con10 bem nota Corrêa 
0990), não era uma completa desconhecida. Dina Lévi-Strauss não <lesem-

11 Há no arquivo de Mário de Andrade, no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB

USP), coJTespondência de Dina Lévi-Strauss com o Museu de A11e e História de 
Bruxelas e o Museu Nacional de Antropologia e Etnologia de Florença, onde ela 
recebe infonnaçôcs ~obre as fichas antropométric~1s. aspectos de folclore e 
classiflcaçc)cs ele C\"Cntos culturais. Na Rel'ista do Arquivo 1l1unic1pa!, n.º XL. lü 
uma resenha do artigo de Jacques Soustdlc sobre ~A cultura material dos índios 
Lacondons~ escrito por Dina Lé\·i-Strauss. 
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penhou p~ipel tão secundário11 con10 a inexistência ele referências na 
literatura cah"ez possa fazer supor, pelo contrário, ela p:uece ter tido papel 

itnporcance na programação e na execução das referidas expedições, assin1 

como teria tido ce1to destaque no contingente intelectual paulistano dos 

anos trinta, secretariando as ati,·idades ela Sociedade de Etnologia e 

Folclore. 
Um recorte ele jornal de 1936, que apresenta u1na entre,·ista feita con1 o 

casal Lévi-Strauss logo após retornare111 de sua prin1eira expedição, nos faz 
crer que Dina teve atuação inarcante na expedição, que não se resun1iria 

aos conhecidos fi1111es etnográficos sobre os Bororo e Kadiwéu. O artigo 
inforn1a que, por iniciativa de .Mário de Andrade, então diretor do Departa-

111ento de Cultura de São Paulo1\ Dina Lévi-Strauss se preparava para 
ministrar un1 curso sobre folclore, quando "entre outras coisas, iria transn1i

tir as observações colhidas na viagern que acaba[va] de realizar aos sertões 

mato-orossenses" (Doe. 679). O curso, que teve duração de un1 ano e do 
o ' 

qual ceria1n sido alunos, entre outros, Nlario \Vagner Vieira da Cunha, Lu1s 

Saia e Oneyda Alvarenga, foi , segundo Mário de Andrade, organizado em 
"bases eminentemente práticas", com a "intenção de formar folcloristas 
para trabalhos de can1po". O curso tetia sido a origem do manual: 

Instruções práticas para as pesquisas de antropologia .fTsica e cultural 
(1936), publicado na "Coleção do Departan1ento de Cultura - n.º 7''. 

Soares (1983:09) indica que este era o volu1ne Ide un11nanual que deveria 

desdobrar-se en1 dois ton1os: etnografia e sociologia. 
Egon Schaden, no depoilnento já citado, afirn1a: "o pri1neiro curso 

reahnente de antropologia que eu tenho conheci1nento e no caso ne1n de 

12 Corrêa, quando adverte para a questão da "notoriedade retrospectiva", chama 
atenção para o fato de que alguns personagens encobrem, por vezes, outros 
personagens, que passam a ser considerados secundários na literatura, mas que 
ti,·eram "tanta, ou mais, impo11ância na construção institucional das ciências 
sociais no período examinado do que os personagens principais - aqueles que 
por seu destaque posterior pareciam os únicos a ocupar a cena" (1990:3). 

1; o Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo foi criado em 
1935. na gestão de Armando de Sallcs Oliveira. Em ~ de julho de 1936. l\fário de 
Andrade foi nomeado chefe do Departamento de Cultura. na gcstào do prefeito 
Fábio Prado. Ele seria exonerado do cargo cm 1(): )/ 38 pelo prefeito Francisco 
Prestes Maia. tranferindo-sc par;.1 o Rio de janeiro, onde trabalharia no Scrdço 
do Patrimtmio Histórico e A11ístico Nacional e no lnslituto Nacional do Li\To. 
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antropologia cultural, ne1n social, 1nas ele antropologia física, foi o curso 
dado pela então esposa do Lé,·i-Strauss, a Dina Lévi-Strauss, que con1 ele 

fez tuna expedição ..... (PHAB, s.d.). 

Segundo Corrêa (1988), o curso tetia dado in1pulso à concre tização de 

u1n projeto de ~Iário de Andrade: a fundação da Sociedade de Etnografia e 

Folclore, ligada ao Departa1nento de Cultura da n1tmicipalidade de São 
Paulo1i. Na quarta reunião ela Sociedade, e1n 20í 5/ 37, foran1 aprovados os 

estatutos e e le ita a prin1eira diretoria, quando .Mário de Andrade foi 
escolhido presidente e Dina Lévi-Strauss prin1eira secretária 15

. A Sociedade 

de Etnografia e Folclore, segundo .Mario \Vagner V. da Cunha, foi antes t1111 

Clube de Etnografia, que teria abrigado '\un 1nuseu de e tnografia, organi
zado desde logo pela Dina Lévi-Strauss, onde ela tinha reunido n1uitos 

cacos de cerân1ica, 1nuíta palha" (Soares, 1983:10). 

Co1n a palestra '·Que é o folclore ?", proferida, en1 20/5/ 37, Dina Lévi
Strauss inaugura a prática d~ apresentação de comunicações nas sessões 

de reunião da Sociedade. Claude Lévi-SÚauss apresentaria dois trabalhos 
nestas reuniões: ::A civilização n1aterial dos índios Kadi·wéu·' e "Algumas 
bonecas Karajá ., , quando comparou duas bonecas que havia adquirido, em 

junho de 1937 no Araguaia 16, con1 bonecas coletadas pela inissào Castel
nau en1 1850 e que figuravam no acervo do Museu do Homem1~. Com 

essas apresentações de con1unicações e outras discussões, a Sociedade 

' 
1·1 Sobre as relações da Sociedade de Etnografia e Folclore com o Dcpaitamcnto de 

Cultura consultar o attigo de Hubino (1995). 
15 Faídam parte, ainda, da primeira diretoria da Sociedade como segunda secretária 

Lavínia da Costa Vilella e como tesoureiro Mário \Vagner. No mesmo ano, cm 22 

de setembro, foi composto o Conselho Técnico da Sociedade, fazendo parte 
Rafael Paula Souza, Claude e Dina Lévi-Strauss, Plínio Ayrosa, Bruno Rudolfer e 
Oneyda Alvarcnga. Em 17 de ab1il ele 1938, quando é eleita a nova diretoria da 
Sociedade, apenas Mário de Andrade é reeleito. 

t6 Cf. A ida de Lévi-Strauss ao Araguaia cm Massi, 1991:42-4. 
i- Nessa comunicaçào, Lé,·i-Strauss analisa e descreve as bonecas Karnjá (as 

coletadas por ele e as da missão Castclnau). Comparando-as com estatuetas pré
históricas da época auriguaciana (África) e com estatuetas de terracota da cultura 
gualupita (l\féxico), nota semelhança no desenvolvimento excessivo das ancas 
entre os diferentes exemplares, o que o leva a se perguntar se existiria alguma 
relação entre estas culturas e a conjeturar se tal traço cultural. do qual atualmen
te restariam poucos vestígios, teria, outrora, <listribuiçào muito mais vasta (cf. 
resumo da comunicação no Boletim da SEF, n.0 2). 
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propicia,·a espaço de encontro incelecrual, cio qual paniciparam ,-ários dos 
professores ela Faculdade de Filosofia da USP (cf. Soares, 1983 e Boletins 
da SEF)1ti. 

O esforço maior da Sociedade de Etnografia e Folclore centra,·a-se en1 
dar aos estudos de folclore base científica, e foi Dina Lé,·i-Strauss quen1 se 
responsabilizou por esse projeto. Trata,·a-se, prin1eiran1ente, de padroni
zar a coleta ele fenômenos folclóricos, con1 base em inventários previa
n1ente estabelecidos e vocabulários norn1atizados. Era preciso abandonar 
o viés pessoal e passional que do111inava a coleta e tornar o folclore 
1natéria científica (cf. Soares, 1983). É nesse sentido que Dina Lévi-Strauss 
prepara para publicação nos boletins da SEF, da qual era tan1bén1 secretá
ria, unia série ele instruções para proceder a pesquísa de ca1npo con1 
folclore19. 

Considerada con10 etnógrafa, Dina Lé,·i-Strauss reria coordenado várias 
àtividades desenvolvidas na Sociedade de Etnografia e Folclore. Alén1 do 
referido curso, Dina teria incentivado e orientado diferentes pesquisas e 
levantan1entos sobre aspectos do folclore paulista. Foi por seu intern1édio, 
também, que a Sociedade recebeu convite para participar do Congresso 
Internacional do Folclore, que se realizou en1 junho de 1937, en1 Paris, em 
função do qual o Depa1ta1nento de Cultura pron1oveu ampla pesquisa para 
confecção de cartas de n1anifestações folclóricas, que foram apresentadas 
por Nicanor Miranda, e que recebera1n diversos elogios tanto dos organiza
dores do Congresso con10 de delegações de diferentes países10

. Esse teria 

' 
18 Corrêa chama atenção para o fato de que, no final dos anos trinta, "a instituição 

acaclêmica não e ra, também, o único ponto de cruzamento elas biografias de 
estudantes e professores naquele momento'" (1988: 84). Ela lembra, como 
exemplo, a existência e a atuação do Departamento de Cultura da Cidade de São 
Paulo. De acordo com Rubino (1995), a Revista do Arquivo 1'.funicipal cumpriu o 
papel de ó rgão de divulgação tanto do Depa1tamento de Cultura, quanto ela 
Sociedade de Ecnografia e Folclore e da Sociedade de Sociologia. 

19 Cf. Boletins da SEF de n.º 1 a 6, reproduzidos em fac-símile cm Soares. 1983. 
111 Comencando a pa1ticipação da Sociedade de Ecnografia e Folclore no Congresso 

Internacional de Folclore em Paris. Rubino escrc\·e: .. A pa1ticipaçào deveria se 
dar com o em·io de três ca1tas folclóricas dos costumes do Estado de São Paulo. 
uma n.:z que o congresso se ocuparia priorita1iamence da ·categoria folclórica'. O 
inquérito para a confecção dessa cana foi cn\"iado a inspetoras de ensino. 
médicos. diretores ele jomal e juízes de paz em todo o estado. que receberam 
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sido o principal trabalho realizado pela Sociedade ele Etnografia e Folclore 
(cf. Soares, 1983). 

Já não mais na condição de secretária da Sociedade, Dina Lévi-Scrauss 
apresenta, en1 27/4/ 38, un1 plano ele trabalho pennanente para a Socieda
de , que foi apro,·ado e que se referia a duas ordens principais de 
atividades: ··crabalho bibliográfico sistemático e confecção do vocabulário 
etnográfico". 

A presença ele Dina Lé,·i-Strauss e seu reconhecitnento pelo círculo 
intelectual ela época pode ser verificado por sua indicação, e n1 1936, para, 
con1 Artur Ran1os, Plínio Ayrosa, Sa1nuel Lowrie e l\tlário de Andrade, fazer 
parte do júri de un1 concurso para incentivar pesquisas etnológicas 
pron1ovido pelo Departan1ento Cultura de São Paulo21• É dela tan1bén1 a 
autoria ele Luna con1unicaçào publicada no journal de la Société eles 

A1néricanistes, infonnando a criação da Sociedade ele Etnografia e Folclo
re, apresentado seus objet,ivos e relatando as atividades até então realiza
das pela Sociedade que, constituindo-se no prin1eiro organisn10 do gênero 
existente no Brasil , ter-se-ia inspirado en1 "tendances actuelles eles institu
tions similaires du monde entier et plus particulieren1ent eles institutions 
ethnographiques et folkloriques françaises (Institut dºEthnologie de 
l'Université de Paris, Départe1nent eles Arts et eles traditions populaires, 
Société derolklore français et colonial, Comn1ission de recherches collec
tives, etc), don~ elle suit attentiven1ent les travaux et les résultats" (1937:429). 

O que esses dados n1ostra111, então, é que a esposa ele Lévi-Strauss tinha 
un1a série ele atividades en1 São Paulo, que n1arcaran1 o período e111 que 
pennaneceu aqui. Foi ela, enfin1, quen1 concretizou a Sociedade de 
Etnografia e Folclore, idealizada por ~1ário de Andrade, desen1penhado 
papel fundan1ental na viabilização da segunda expedição cio casal, dadas 
suas ligações con1 o Departan1ento de Cultura, que acabou bancando tal 

ca1ta circular de l\·1ário de Andrade com questôes em torno de três t6picos: 
proibições alimentares, danças populares e cura de te rço) com anel. Essas cartas 
folclôricas que, segundo o boletim de dezembro de 1937, interessaram grande
mente aos congressistas, foram apresentadas por Nicanor l\firanda, que também 
apresentou um trabalho de sua autoria sobre o laze r operário na cidade de Sào 
Paulo. realizado para o Depanamento de Cultura .. (1995:509). Cf. ainda o 
Boletim da SEF, n." 3. e a Rerista do ArquivoJtfuniclpal, n.º 34. abril de 1937. 

~ 1 Cf. Revista d0Arquit:o1l1unicipal, vol. XXX. 1936, Sào Paulo. 
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expedição. Se nos con,·encermos chi ligação. esrabelecida por Soares e 
reto1nacla por ~Iariza Corn~a, entre curso-publicaçào-Sociedacle de Folclo
re, e acrescentarn1os aí - expedição 1935-36 e - estudos antropon1étri
cos, son1os levados a reconhecer que Dina Lévi-Strauss ta1nbén1 colheu 
frutos dessa pri1neira expedição ao Brasil Central, na qual teria tido 
participação nrnis rnarcante do que con10 sin1ples aco1npanhante do 
marido. 

Sen1 dúvida Dina Lévi-Strauss reve atuação decisiva na Sociedade de · 
Etnografia e Folclore que, segundo ~1assi, teria sido rambén1 "o principal 
vínculo de Lévi-Strauss co1n o n1eio intelectual paulista" (1991:42) apesar 
de sua participação lin1icada, restrita a algumas conferências e a pertencer 
ao seu Conselho Técnico. E seria essa atuação de Dina Lévi-Strauss que 
explicaria o fato de a Sociedade de Etnografia e Folclore ter sido a 
instituição recebedora de parte das coleções etnográficas forn1adas durante 
a primeira expedição do casal Lévi-Scrauss ao Brasil Central. É disso que 
trataremos agora. 

A coleção etnográfica recuperada 

"Tem-se vergonha de ir tirar àqueles homens tão desprovidos 
de tudo um pequeno utensílio cuja perda constitui para eles uma 
diminuição irreparável..." · 

Claude Lé,·i-Strauss, Tfistes trópicos 

En1 1935, quando Dina e Claude Lévi-Strauss iniciaram os preparativos 
para a realização de sua prin1eira expedição ao Brasil Central, já estava en1 
vigor o Decreto n.º 22.698 que estabelecia a co1npetência do Conselho de 
Fiscalização não apenas para fiscalização das expedições estrangeiras, 
como vin1os, n1as também para detern1inar a divisão das coleções científi
cas fonnadas. 

Nos quatro pritneiros docun1entos do dossiê de Lévi-Strauss, guardados 
no arquivo do Conselho de Fiscalização - que estava em funcionamento 
há dois anos-, a questão das coleções etnográficas se apresenta ele forn1a 
recorrente. Desses docun1entos, o único de caráter acln1inistrativo é L1111 
ofício, de 5/ 11/ 35, do então diretor cio Museu Nacional, Sr. Alberto Betin1 
Paes Len1e, ao presidente elo Conselho de Fiscalização, inforn1ando a 
intenção de Lévi-Strauss en1 realizar ··un1a excursão ao sul de Mato-Grosso 
em pesquisa etnográfica e sociológica", e con1unicando que o Museu 
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Nacional ha,·ia decidido parrocinar tal iniciaci\·a, pois receberia as coleções 
científicas que seriam reunidas pelo .. ilustre professor francês" e solicica,·a 
que fossem to1nadas as n1edidas exigidas pela lei (Doe. 674). Subn1etido 0 

pedido à apreciação do Conselho, este resolve conceder a licença, consi
derando o fato ele a expedição estar sendo patrocinada por um instituto 
científico brasileiro21

. 

A expedição, que ocorreu de nove111bro de 1935 a n1arço ele 1936, foi 
considerada excessivan1ente curta por Lévi-Strauss - "Rivet esteve cinco 
anos con1 os índios da América Espanhola. Nós estive1nos semanas" (Doe. 
679) -, e1nbora tenha resultado nun1 conjunto de observações, notas, 
fotografias, fihnes en1 8 111111, n1edidas antropon1étricas e peças etnográficas. 

De acordo con1 outro docun1ento guardado no arquivo do Conselho -
"Inventaire eles pieces ethnographiques laisseés au Brésil par la 111ission 
Lévi-Strauss - (Nov. 36)", o artigo 6.0 do decreto que regulava as 
expedições teria sido cun1prido. Uma parte das coleções etnográficas 
reunidas durante a viagerh ao Brasil Central não sairia do país: á lista en1 
questão dá conta de 161 artefatos Bororo, 164 Kadiwéu, dois Terena e u1n 
Kaingang, totalizando 328 peças que ficaria1n no Brasil (Doe. 680). 

Sabe1nos, n1ediante consulta aos livros de to1nbo das coleções etno
gráficas do l\1useu Nacional, que a instituição não possui e , portanto, não 
recebeu, -a "parte brasileira" da coleção etnográfica de Lévi-Strauss. Por 
outro lado, ~ con1parannos o total de peças deixado no Brasil, de 
acordo con1 esse inventário, co1n o nú1nero de peças atu.almente existen
te no Museu cio Homem, en1 Paris , para onde foi remetida a ··parte 
francesa" da coleção, concluiremos que a divisão não se deu de forma 
eqüitativa, co1no estabelecia a legislaçãoH. Existe111 hoje no Nluseu do 
Ho1nem 341 artefatos Bororo, 230 Kadi~véu e 31 Guarani/Kaingang, 
totalizando 602 artefatos (Dorta, 1992)2i. Tal disparidade, entre os dois 

i~ A deliberação quanto à aprovação <lo pedido do Museu Nacional foi realizada 
no dia 14/ 11/ 35, durante a 41.ª Reunião do Conselho (Doe. 072). 

i.1 Ao ler esse comentário, numa primeira versào deste texto, Lévi-Strauss, cm carta 
dirigida ao autor, escreveu: "Vous vous étonncz du pattage inégal dcs objets au 
retour de la premierc cxpéclition. La raison en cst que te Departamento de 
Cultura an1it préféré gardcr tous Ic.s films. cc qui rétablissait \"equilibre. Jm·ais 
toumé ces films sur une pctitc caméra cl"arnatcur achetée d 'occasion, dom j"ai 
oublié la marque·' (carta 10/9/93). 
De acordo com Dr. D. L6vinc, Chargé clu Départ<.:mcnt Amériquc, do Museu do 
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conjuntos de peças, sugere que a partilha não se deu sob a ,·igil:lncia cio 
Conselho de Fiscalização. 

A parte brasileira da coleção não fora destinada ao ~luseu Nacional 
n1uito prov~n·elmente pelo fato de que este apenas teria prestigiado a 
expedição, prestando apoio para que a licença fosse concedida. O ofício 
do diretor do ~luseu Nacional, encan1inhado às vésperas da saída da 
expedição, sugere que Lévi-Strauss estaria apenas procurando cu111prir 
com a obrigação legal e burocrática de ter autorização para sua pesquisa, 
pois quem de fato subvencionou a expedição foi o Departainento de 
Cultura de São Pauloi5, que recebeu os docun1entários en1 8 n1m realizados 
pelo casal sobre os índios Bororo e KadhYéui<>. 

Nlas que fin1 terian1 levado as peças deixadas no Brasil? 
Logo após o retorno ele sua expedição, Lévi-Strauss é entrevistado por 

Homem, o total de a1tefatos dessa p1imeim expedição depositados atualmente 
nesta instituição é de 604 peças (carta pessoal. 3/ 3/ 1992). 

1> As referências que possuo sobre a expedição indicam que ela teria sido 
patrocinada pelo Go,·crno Francês, pelo Governo do Estado de S<io Paulo. 
pronffelmenre por meio da USP, e pela i\.1unicipalidade de Sào Paulo. 

16 O Depaitamenro de Cultura tinha como um dos seus objeth·os promover 
expediçôes de estudos e coleta de material sobre folclore nacional . É assim que 
de fevereiro a julho de 1938, por meio da Discoteca Pública l\·funicipal, o 
Depa11amento de Cultura promove missão de pesquisas folclóricas ao Nordeste 
e Noite do país. Oneyda Alvarcnga, ent<io chefe da discoteca Municipal escreve 
para Múrio de Andrade, cm 18/ 4/ 38, "[. .. ] vão daqui duas linhas apressadas, só 
para lhe contar que o material colhido pela Missào cm Pernambuco já chegou. A 
coleção é enorme e notá\'cl. Enquanto abria os caixotes lamentei demais você 
não estar vendo também as descobe11as sucessivas, porque juro que você faria a 
cara mais gostosa deste mundo. O casal Lévi-Strauss ficou de queixo caído" 
(Alvarcnga, 1983:135). 

Com relação aos documentários, Paulo Dua1te relata: "Ao lado da discoteca, 
com seus quase 400 documentos musicais gravados, existia j~t o início da coleção 
de fitas documentais ctnográfü.Cts, entre elas 4 sonoras dt: danças dra máticas 
populares. cinco documentários sobre os Bororo e Caduveus e mais dez outras 
películas sobre danças populares" (Dua1te, 1977). Aldeia de Na/ike, a vida de 
uma aldeia Bororo e Ceriniônias funerárias entre os Bororo são alguns dos 
títulos dos filmes produzidos em 8 mm pelo casal Lé,·i-Strauss. com financiamen
to do D<.:panamcnto de Cultura. A <lntropôloga Syh·ia Caiuby Nm·acs apresentou 
os docum<.:ntários Bororo para os índios da aldeia do 1\Jcruri <.: do Garças. no 
1\laro Grosso. cm 1986. 
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un1 jornal local e teria afinnaclo que pretendia .. pro1no,·er a rroca ele 
objeros cio ~luseu ela Universidade ele São Paulo co1n duplicaras ou 
mes1no originais do Trocadéro e de outros estabelecirnentos da Europa e 
da A111érica" (Doe. 679). Parece, então, que a intenção de Lévi-Strauss era 
doar sua coleção para o ~luseu ele Etnografia da USP, que funciona,·a na 
cadeira ele Etnografia e Língua Tupi-Guarani, regida pelo prof. Plínio 
Ayrosa. Entretanto, assin1 con10 o Museu Nacional, ca1nbé1n o Museu de 
Etnografia da USP (que, cotn a 1norte do catedrático responsável, passou
se a denoll'Íinar Acervo Plínio Ayrosa) não recebeu esse conjunto de 
peças. Ao n1enos, na época. No inventário de peças do acervo, organiza
do recente1nente, não há nenhuma referência , entre os coletores e 
colecionadores, ao no111e de Lévi-Strauss. O que teria acontecido con1 tal 

coleção? 
Minha hipótese é ele que a coleção ficou no Departa111ento de Cultura 

ela Prefeitura ~'lunicipal ele São Paulo, onde Dina Lévi-Strauss teria organi
zado, con1 ela, un1 n1us~u de etnografia, cheio de "Cacos ele cerân1ica e 
muita palha·', nos dizeres de .Mário \Vagner. Aí teria pern1anecido mesmo 
depois da saída de ~·Iário de Andrade da direção cio Departan1ento de 
Cultura e da volta de Dina Lévi-Strauss para a França. En1 algum n1omento, 
as coleções terian1 passado para o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo qtte, depois, as teria doado ao .Museu de Etnografia da USP, onde 
sob a equívoca indicação de doação de um Instituto Histórico de São Paulo 
(sobre o qual não possuo nenhun1a evidência de existência) ficararn 
guardadas sen1 seu devido reconhecünento, até as reencontrannos recen
temente, co1n outras coleções etnográficas depositadas no Acervo Plínio 
Ayrosa/USP. 

Lanço essa hipótese porque un1a vez realizada a expedição e exposta a 
parte francesa da coleção etnográfica en1 Paris, não temos nenhun1a indica
ção sobre o que teria ocorrido com as peças coletadas pelo casal Lévi-Strauss 
em 1935-36, já que elas não se encontravan1 em nenhum dos museus 
brasileiros1'7, e nen1 continuavam com a Prefeitura ele São Paulo - que, 
como vere1nos a seguir, foi que1n primeiran1ente recebeu a parte brasileira 

r Refiro-me ao i\luscu Nacional, ;\fuseu do f ndio . .\ lus<.:u Paraense Emílio Gocldi. 
~Juscu Paulista (que recebeu os a1tefatos coletados <.:rn 1938) <.: o Acen·o Plínio 
Ayrosa (cf. Grupioni, 1989). 
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da coleção - e que mantinha, até h;í pouco, pequeno ace1YO ernogdfico 

nas dependências da Casa cio Se11anisra, no bairro cio Butantà~. 
Recenre1nenre, a descoberta ele um relatório pern1itiu-n1e construir a 

hipótese ací1na posta e solucionar tal enigma. Trata-se de un1 relatório das 

ati\"idacles ela Cadeira de Etnografia e Língua Tupi-Guarani da FFCL da 

USP, do ano de 1951, escrito pelo prof. Plínio Ayrosa, onde há o registro de 
que teria sido incorporado ao Museu Etnográfico u1na coleção ele peças 

cios índios Bororo e Kacli"·éu, forn1acla pelo prof. Lévi-Strauss e doada à 

USP pelo Instituto Histórico e Geográfico ele São Paulo. 
Aparentemente, portanto, poder-se-ia saber cio paradeiro das peças de 

Lévi-Strauss desde 1951 , se o funcionário que preenchia as fichas das 
peças não ti,·esse abreviado o non1e cio "Instituto Histórico e Geográfico 

de São Paulo"' para "Instituto Histórico ele São Paulo'' e não tivesse 
supritnido o non1e do coletor. Isso explicaria, enfin1, o sumiço, durante 

alauns anos ela coleção de Lévi-Strauss, e o seu paradeiro atuaF~. o ' . 

!>1 Na gescào Luiza Erunc.lina 0989-1992). o acetYo etnográ fico foi embalado e 
dcposicado no prédio Solar da Marquesa, no centro de São Paulo. e a Casa do 
Sertanisca. onde estavam as coleções, cransfonnou-sc cm Embaixada da Floresta, 
administrada pelo Núcleo de Cultura Indígena. Sobre a composiç.'ào e o estado 
de conservação do acervo etnográfico, consultar Gallois, D. T. & Grupioni, L O. 
B. Lauclo técnico de avaliação das coleções etnográficas da Casa do Settanista, 
São Paulo, dat.. 1991. 

l<J O que nào está reconstituído totalmente, é a transfcr~ncia da coleção do 
Depa1tamcnro de Cultura para o fnscituto Histórico e Geográfico de São Paulo e 
deste para o Museu de Etnografia da USP. Nas pesquisas que realizei na sede do 
IHGSP com ana is, aras de reuniões, relatórios, co1Tcspondência recebida e 
expedida e outras publicaçôes, não encontrei nenhuma indicação sobre o 
assunto. as.c;im como nada encontrei no Arquivo do Mário de Andrade, que está 
sob a guare.la do IEB na USP. Além do relatório de 1951 j{t mencionado, não há 
nenhuma outra referência no arquivo do prof. Plínio Ayrosa, depositado no 
Dcpattamenco de Línguas Indígenas, também na USP. Cf. G1upioni , L. O. 13. 
Relatório da pesquisa ··História do Acervo Plinio Ayrosa do Depattamento de 
A11tropología da USP", dat., São Paulo, 1989. 

A hipótese lançada acima foi, de certa forma. confirmada numa entrevista 
que real izei cm dezembro de 1990 com o prof. Erasmo de Almeida i\·fagalhàes. 
Ele confirmou a existência de um acctYO elnográfi('o no IGHSP nos anos 
quarenta 'cinqüenta e que. pro\·ayeJmente. teria sido doado à trSP durante o 
processo de mudança e.la sede do lnstituto do prédio da Rua Florêncio de Abreu 
para a Rua Benjamim Constant. n.0 158. onde desde entào funciona a sede do 
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Sobre\·i,·era1n, após essas sucessi\·as mud:1n~-~1s ele inst ituições 81 peças 

Bororo e . 45 peças Kadi\\·éu, do conjunto original ele 328 peças. Nun1 
intervalo de cerca de sessenta anos, aproximada1nente sessenta por cento 
das peças da coleção etnográfica de Lévi-Strauss se perderan1, porcentual 

só có1npreensh·el se levarn1os en1 consideração algu1nas variá,·eis sen1pre 

presentes para quen1 trabalha con1 cultura material indígena neste país, 
acostu1nado con1 a perda de peças e de docun1entação de referência. 

Nesse caso específico, apontaria o fato de a coleção ter sido transferida de 
lugar várias vezes; de un1a grande pa1te das peças Kadhvéu ser constituída 

por cerfünica; da prática do Museu Etnográfico da USP de doar peças de 
seu acervo para n1useus do interior do estado e da possibilidade de parte 

d - 1 . ~() dessas peças teren1 se separado de sua oçun1entaçao e e reg1stro· . 
En1 correspondêcia recente n1antida con1 o prof. Lévi-Strauss tive 

opo1tunidade de lhe apresentar essa h ipótese sobre o que teria ocorrido 
com a ·'parte brasileira" de suas coleções etnográficas. Ao que ele ine 

respondeu, confin11and~ o destino· inicial desta coleção: '·lv1a mission de 

1935-36 chez les Bororo et les Caduveo avait bénéficié d'une aide du 
Departamento de Cultura de la municipalité ele São Paulo. Pour le remer
cier, je !ui ai remis, en toute propriété, une partie eles collections faites sur 

le terrain. Mais j'ignore quelle fut la destination finale de ces objets. II est 
possible que ce soient les mêmes que ceux re trouvés por vous au Musée 
Plínio Ayro~a. Pour le dire avec certitude, il faudra it que je voie des 

photographies" (carta 12/ 7 /91). De posse ela lista con1 a relação das peças 

Bororo e Kadiwéu que se encontram no Acervo Plínio Ayrosa da USP e de 
algu1nas fotografias, Lévi-Strauss afinnou: "Il n1'est difficile, apres si long

temps, d'être catégorique .. Mais ces objets sont lout à fait semblables à ceux 

IHGSP. O prof. Erasmo também acredita na possibilidade de abreviação do nome 
do IHGSP, por erro do funcionário, o que teria ocultado a coleção Lévi-Strauss. 
Transcrevo um trecho da entrevista: "Erasmo - [. . .) o THGSP tinha um acervo. Eu 
sei porque sou sócio emérito [...). E neste museu. um museu de curiosidades que 
tem de tudo. E uma parte, não sei se chegaram a doar, mas houve um tempo cm 
que pensaram cm doar para a Faculdade uma parte etnográfica .. , 

.10> No artigo "Lc\·ancamento de coleções Bororo cm museus brasileiros" ao comen
tar o crabalho desigual de curado1ia existente entre os museus citados. registro. 
como exemplo dessa prática , a dm1ç~io de dois lotes de peças. con~i~crac.las 
"c.luplicatas ... pelo Museu Etnográfico ela USP para o Museu Muntetpal de 
Ribeirão Preto (cf. Grupioni. 1989). 
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que J a1 rapportés au i'.lusée ele l'Ho1nn1e à Paris. et je suis prarique1nent 
cercain qu'ils pro,·iennenr de 1na collecrion" (carta 8i8, 9 1 )-~ 1 • 

Se a parte brasileira da coleção etnográfica só tardian1ente encontra 
abrigo definitivo na USP, o mesn10 não ocorreu com a parte francesa, que 
foi incorporada ao .i'.-Iuseu cio Ho111en1, quando Dina e Claude LéYi-Srrauss 
retornararn à França en1 período ele férias. 

No interfluxo das expedições: a coleção etnográfica em Paris 

"O contato com o.s objetos, a humildade inculcada no museógrafo 
pelas pequeninas tarefas qu<: estão na base de sua profiss~10 -
dcsencaíxotamento, limpeza, manutençào - o sentído agudo do 
concreto que dcsenvoh'e este trabalho de classificação, de identifi
cação e de análise das peças de coleção; a comunicação com o meio 
indígcna. que se est<:~belcce indiretamente por intermédio de instru
mentos que é preciso saber manejar para conhecer. que possuem 
<tlón disso uma textura. uma forma. muitas \·ezcs mesmo um odor, 
cuja apreensão sensível, mil e uma \·czes repetida. cria uma familia
ridade inconsciente com gêneros de \·ida e de atividade longínquos: 
o respeito, enfim, pela diversidade das manifestações do gênio hu
mano, que não poderia deixar de resultar de tantos e incessantes 
desafios para o gosto. a inteligência e o saber, a que os objetos 
aparentemente mais insignificantes submetem cada dia o museóh'f"afo: 
rudo isto constitui uma experiência de uma riqueza e de uma densi
dade que não tcrfamos razão cm subestimar''. 

Claude Lévi-Strauss, Antropologia estrutural 

As coleções etnográficas levadas do Brasil, durante o segundo período 
de férias do casal, forarn expostas, no início do ano de 1937, na Galeria 
W' ildenstein, em Paris, e teria sido sucesso de crítica e público, como 
rele111bra en1 ton1 irônico Lévi-Strauss: "U1n sucesso de crítica. Mas acho 
que 1nesmo assim foi visitada"3i_ 

Uma nota publicada no jornal do Cotnércio en1 22/ 1/37, arquivada no 
dossiê Lévi-Strauss no Conselho de Fiscalização, informava a abertura da 

31 Deveríamos, agora. propor a con-cçào nos catálogos e ftçhários do Accn·o Plínio 
Ayrosa. que recentemence foi extinto dando origem. com outros acc1Yos ctno
grúficos e 1ambém arqueológicos. ao novo i\fuseu de Arqueologia e Etnologia da 
USP. 

32 Teria sido por intermédio de Georges-Henri Ridére. que Lévi-Strauss teria 
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exposiç:io. e1n Paris: "foram expost;ts en1 Paris as coleções etnológicas 
reunidas pelo professor Claude Lé,·:i-Strauss, da Uni,·ersidacle de São 
Paulo, e pela senhora LéYi-Strauss, encarregada da cadeira 1nunicipal de 
etnografia e folclore de São Paulo, durante a viagen1 que an1bos realizara1n 
por incu111bência cio Governo francês, Governo do Estado de São Paulo e 
do Departamento de Cultura da .Municipalidade de São Paulo. A exposição 
foi levada a efeito sob o patrocínio cio Sr. jean Zay, 1ninistro da Educação, 
e do Sr. Souza Dantas, en1baixaclor cio Brasil, e obteYe grande êxito. 
Nun1erosos sábios, viajantes, artistas e curiosos visitara1n à noite a Galeria 
das Belas-Artes, adrnirando cerca de n1il objetos - cerâ1nicas, peles, 
1náscaras, redes, flautas, arcos e flechas ele caça e outros espécin1es da arte 
indígena - trazidos pelo Casal Strauss ele sua visita aos índios Bororo e 
outros. O professor Strauss deu sobre esses objetos explicações que 
interessaram vivan1ente os visitantes, surpreendidos e seduzidos pela 
originalidade e pela beleza dessa exposição. O casal Lévi-Strauss aprovei
tou o seu período ele ' férias na França para organizar a exposição e 
pretende regressar en1 breve para São Paulo'' (Doe. 683). 

Quanto à coleção exposta e1n Paris, Lévi-Strauss avalia: "Era uma boa 
coleção etnográfica - posso dizê-lo agora, que tenho termos de compara
ção. Tínhamos recolhido entre os Cadiveu cerâmicas decoradas e peles 
pintadas con1 n1otivos singulares que só existe1n lá na An1érica. Os objetos -bororo eram, principaln1ente enfeites de pluma, dentes e unhas de animais, 
pois os bororo decoram rican1ente até suas arnus de caça e utensílios. 
Havia peças espetaculares" (Lévi-Strauss, 1988:33). 

E era justan1ente esse caráter de excepcionalidade e suntosiclade que se 
buscava nas peças trazidas de povos distantes. "O colecionisn10 do final do 
séc. XIX buscava evitar a perda não só da cultura dos povos indígenas, na 
época compreendidos como fadados à extinção, con10 ta1nbém do que se 
poderia encontrar nesses artefatos sobre a origem e a evolução do homem" 
(Ribeiro & van Velthem, 1992:104). Várias expedições científicas foram 
organizadas na Europa con1 intuito de conhecer e recolher n1ateriais 
produzidos por povos exóticos. O florescimento da etnologia francesa na 

conseguido emprestado as instalaçôes da Galeria \Vildcnstcin para apresentação 
de sua exposição, pois o então i\Juseu de Etnografia do Trocadéro esta,·a em 
obras. Ri\·et, então na direção do i\fuseu. est~n·a reformando-o "para fazer dele o 
Museu <lo Homem, no Palácio de Chaillot, construído para a Exposição Unh·er
sal de 1937" (cf. Lé\·i-Strauss, 1990:53). 
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década ele trinta , con1 a insticucionalizaç:lo ela elisciplin:1 e a e ntrada ele 
recursos none-a1nericanos para a pesquisa e o inceresse crescente pelo 
africanis1110 (cf. t\Jassi, 1991) criara, na França, an1biente propício à 
apreciação desses objetos . .Massi (1991) rele111bra alguns resultados da 
i'vlissão Dakar-Djibouti, dirigida por lvlarcel Griaule e realizada entre 1931 e 
1933: ,·inte n1il quilô1netros percorridos, trezentos n1anuscritos etíopes, 
duzentos registros sonoros e 3.600 objetos trazidos para o Trocadéro. 

O interesse pelos objetos cios povos a1nericanos e particulannente pela 
coleção levada por Lévi-Strauss para a França insere-se nesse contexto de 
expedições. A realização dessa pritneira expedição ao Brasil Central, e a 
exposição ele sua coleção etnográfica e1n Paris, terian1 aberto as po1tas do 
circuito etnológico a111ericanista francês. A partir de 1936 é possível 
acon1panhar as ati,·iclades de Lévi-Strauss pelo foun1Cll de la Socíété des 
Am.éricanístes ele Paris (cf. Lévi-Strauss, 1955 e .Massi, 1991). 

Essas peças e as coletadas durante a segunda expedição foran1 apresen
tadas recenten1ente en1 Paris na exposição "Les An1ériques de Claude Lévi
Strauss" (1989). 

Co1n a realização da expedição de 35-36 e a exposição das coleções em 
Paris, Lévi-Strauss consegue créditos do .Museu do Home1n e do fundo de 
pesquisa científica e, antes de retornar ao Brasil, já con1eça a organizar a 
segunda expedição ao Brasil Cencral e ao Norte do País. Ao mes1110 te1npo, 
Lévi-Strauss estava se desligando da USP: "Tendo eu renunciado à renova
ção do 1neu contrato na Universidade de São Paulo para 111e consagrar a 
t1111a longa ca1npanha pelo interior do país, tinha-me antecipado aos rneus 
colegas e to111aclo algu1nas sen1anas antes deles o barco que devia levar-111e 
de volta ao Brasil" (Lévi-Strauss, 1955:31). 

E111 entrevista concedida a Didier Eribon (1988), Lévi-Strauss afirn1a que 
teve sérias dificuldades desde o início de sua docência na USP, pois teria 
sido convidado para "perpetuar a influência francesa, por u111 lado, e a 
tradição de Comte-Durkhein1, por outro"; porén1, em vez disso, ele "tinha 
sido conquistado pela etnologia e1n rebelião contra Durkheitn". Segundo 
Lévi-Strauss, o que os dirigentes da universidade esperavan1 de seus cursos 
era o ensino da sociologia, fundan1entahnente de Durkhei1n, visto por eles 
como representante de "un1 positivismo modernizado". Mas, nessa época, 
seu interesse voltava-se para os trabalhos realiza<los pelos etnólogos 
ingleses e a1nericanos, centrados no trabalho de ca1npo. Esta,·a1n e1n jogo, 
portanto, opções diferenciadas de fonnação dos futuros quadros da uni
versidade recé1n-criada. Seus proble1nas se ligavan1, ainda, a un1 parente 
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ele George Dun1as, Paul .-\rbousse Basride, que leciona\·a na USP, e que o 
queria numa ··posição· subordinada .. , à qltal Lé\·i-Strauss teria resistido. Isso 
lhe teria custado uma acusação de .. traição .. à tradição con1tista, o que teria 
influenciado os ::donos da Universidade, que tan1bén1 eran1 os donos do 
grande jornal O Escado de São Paulo", que estav:1111 propensos a de1niti-lo. 
Entretanto, neste prin1eiro n101nento Lévi-Strauss reria resistido graças ao 
apoio de Pierre l'vlonbeig e Fernand Brauclel (cf. Lévi-Strauss, 1988:31-2). 

Se, na interpretação ele Lévi-Strauss, seus proble111as con1 a elite que 
con1andava a USP estava1n relacionados a divergências na sua orientação 
teórica, para Roger Basticle, que o substituiu na regência da cátedra de 
sociologia, a questão era de orientação p,olícica. Segundo depoin1ento de 
Roger Bastide a Irene Cardoso, "o prof. Lévi-Strauss teria sido afastado 
·involuntarian1ente' da Faculdade de Filosofia devido a 'unrn interferência 
direta de .Mesquita Filho', que considerava Lévi-Strauss elen1ento 'perigoso', 
ligado à Frente Popular Francesa, considerada por niresquita co1no 'con1unis
ta '. Lévi-Strauss teria esérito tun a1tigo e feito um discurso dentro do Estado, 

onde mencionava o fato do jornal ser contra a Frente Popular e os ataques 
de Mesquita a ela. Isto teria provocado uma separação entre eles, que cul
n1inou co1n a decisão de que Lévi-Scrauss não voltasse à Faculdade. Quando 
saiu para fazer sua pesquisa entre os índios, Roger Bastide foi chamado para 
con-iar Qseu lugar. En1 sua chegada, reria sido recebido 'muito 111al' pelos 
demais professores franceses e pelos alunos ... '· (Cardoso, 1982:182-3). 

Abro aqui un1 parêntese: após tomar conhecin1ento dessa entrevista de 
Bastide, à qual Lévi-Strauss só teve acesso quando da leitura da prin1eira 
versão deste capítulo (1991), ele reconsiderou sua interpretação sobre os 
1notivos de suas desavenças con1 a elite que dirigia a USP. "Je ne connaissais 
pas l'interview de Roger Bastide sur les raisons politiques de la défiance que 
111e tén1oigna Julio de Mesquita Filho. Je n 'en ai jan1ais eu Ja preuve directe, 
111ais je les crois exactes. II vous intéressera peuc-être de savoir qu'apres mon 
élection au College de France, lors d'un séjour à Paris, je ne me souviens 
plus en quelle année, Julio de Mesquita Filho tint à n1e rendre visite dans 
mon bureau du College, façon (à laquelle j'ai été três sensible) de me faire 
con1prendre qu'il reconnaissait ses torts" (ca1ta 10/ 9/ 93). 

Essa questão voltou a ser tratada por Lévi-Strauss em seu recente livro 
Saudades de São Paulo: "Um colega francês, un1 pouco mais velho que eu 
e que 1ne antecedera e111 un1 ano na universidade, quis me colocar nu1na 
posição subordinada. Encontrou um ouvido con1placente junto à direção 
de O Estado ele Sào Paulo, que tinha ascendência sobre a universidade. Eu 
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n5o er:1 o durkhei111iano ele eslrita obserYância que deseja,·a m: e minhas 
ligações com o .\luseu cio Ho1ne1n 1ne designa,·am como próximo ele seu 
diretor, o dr. Paul River, reputado de extre111a esquerda. Essa razão política, 
que não suspeitei enquanto estive no Brasil, soube-a bem 111ais tarde por 
un1 teste111unho de n1eu sucessor na universidade, Roger Bastiele (hon1ôni
n10 do colega ele que falei; e1n razão da corpulência ele un1 e da pequena 
estatura cio outro, os estudantes os havia1n chamado respecth·an1ente 'o 
Basticlào· e ·o Bastidinho·). O fato é que, quando renunciei a solicitar a 
renovação ele 1neu contrato para 1ne dedicar durante um ano a un1a tnissào 
etnográfica e retornar en1 seguida à França, nenhun1 esforço foi feito para 
n1e reter" (1996:9-10}1~. 

Seja por divergências teóricas, seja por diferenças políticas, ou ainda 
por a1nbas, o fato é que Lévi-Strauss não renovou contrato con1 a USP e 
quando retornou ao Brasil já estava e1n preparação sua segunda expedi
ção, após a qual retornou à França e ao sistema universitário francês. 

A segunda expedição em 1938 e os entraves burocráticos 

"A etnogr.afia traz-me uma satisfação intelectual: tal como a his
tória, que une os e~'ttemos da história do mundo e a da minha, 
~l!isim também da desvenda ao mesmo tempo a sua razão comum. 
Ao propor-me estudar o homem, ela libetta-me da dú,·ida, pois con
sidera nele essas diferenças e modificações que têm um sentido 
para todos os ho1nens, com exclusão daqueles que, peculiares a 
uma única civilização, se dissolveriam se escolhêssemos ficar de 
fora. Ela cranqi.iiliza, por fim, esse apetite inquieto e destruidor de 
que falei , garantindo-me uma matéria praticamente inesgotável para 
a minha reflexão fornecida pela diversidade dos usos, dos costumes 
e das instituiçôes. Ela reconcilia o meu caráter e a minha vida." 

Claude Lévi-Strauss. Tristes trópicos 

Além de proble111as co1n o contexto político da acaden1ia paulista, Lévi
Strauss, assiln co1110 outros pesquisadores estrangeiros, tan1bé1n teve 

. u Ainda sobre a cntn.:,·ista de Bastidc, comentando a primeira versão desse 
capítulo. Lé\"i-Straus.s escrcn!u cm nota: '·.r..fas contrariamente à frase atribuída a 
Roger Bastide ou incncionada por ele. jamais escre,·i ~utigo político no Estado 
nem exprimi opiniôcs políticas sob nenhuma forma enquanto estava no Brasil"' 
(1996:21). 
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problen1as con1 órgãos do go,·erno brasileiro, quando ele sua segunda 
expedição ao Brasil Central. A questão elas coleções etnográficas .nos 
fornece roteiro interessante para acon1panhar a trajetória burocrática en
frentada por Lévi-Strauss para conseguir licença para sua segunda expedi
ção científica. Ela co111eça con1 un1a carta, de 6/ 4/ 37, dirigida ao presidente 
do Conselho de Fiscalização solicitando autorização para a expedição que 
deYeria partir entre o final ?o ano de 1937 e o início de 1938 ela cidade de 
Cuiabá. Incu1nbido pelo Governo Francês, Lévi-Strauss convida para inte
grar a 1nissào, que deveria desenvolver suas atividades na região das 
nascentes dos rios Juruena e Ji-Paraná, o Dr. Jean Vellard ("un naturaliste et 
un n1édecin"), Curt Nilnuendajú ("un linguiste'·) e René Silz ("un chef de 
nrntériel, cartographe") (Doe. 684). 

O pedido é ren1etido para a conselheira Heloisa Alberto Torres, que 
apresenta, e111 13/4/ 37, parecer favorável à concessão da licença, dada a 
..idoneidade da expediçqo e dos expedicionários·· e o fato ele que o .Museu 
Nacional se beneficiaria da expedição. Entretanto, para a entrega da 
licença, ela ilnpunha algun1as condições: que fosse ouYido o Serviço de 
Proteção aos Índios sobre a conveniência da expedição; que o material 
coletado fosse exportado pelo porto do Rio de Janeiro; que fosse cun1pri
do o artigo 16 do regulan1ento e1n vigor e que a expedição fosse 
acompanhada por u1n delegado do Museu Nacional. "Esse representante 
brasileiro, qÜe será transportado e n1antido pelos expedicionários, terá 
suas atribuições de111arcaclas pelo Conselho oportuna1nente" (Doe. 688). O 
processo, todavia, é suspenso a pedido do presidente do Conselho, na 
época o Dr. Can1pos Porto, pois o processo referente à expedição anterior 
ainda não estava encerrado: faltava1n as relações elo n1aterial incorporado 
ao Museu Nacional e à Universidade de São Paulo. Dona Heloisa se con1-
promete a obter as aludidas relações que faltava1n no processo. 

Na reunião seguinte (22/ 4/37), nada foi discutido sobre o pedido da 
expedição Lévi-Strauss (Doe. 105). Ao processo foi incorporada un1a lista 
de peças, que não especifica a qual instituto nacional o 1naterial foi doado, 
conforn1e vimos, n1as que regularizou a situação de Lévi-Strauss no 
Conselho~1 . 

.+• Na ata da 81 .'' reunião do Conselho, cm 6/ 5í 37. rcgistra-se que o material 
~tnográfico leria sido incorporado à USP. 
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O presiclence cio Conselho informa Lé,·i-Strauss sobre as condições que 
cle,·eria111 ser cun1prid:is para que a licença fosse concedida. (Doe. 690) e 
con1unica que já cinha entrado en1 contaco co1n o SPI sobre a con,·eniência 
da expedição (Doe. 689). Lévi-Strauss escreve ao presidente do Conselho 
(11/ 6/ 37) aceicanclo as condições in1postas e informando que sua expedi
ção deveria parcir no início de 1938. 

Entrecanco, em sua resposta ao Conselho, o SPI se pronuncia (24/9/ 37) 
contrário à realização da expedição à região con1preendida entre os rios 
Juruena e Ji-Paraná, dizendo que ela in1plicaria o "grave inconveniente de 
perturbar relnções pacificas, já iniciadas há n1uito por este Servi.ço, relações 
estas que ainda não pudera111, por várias circunstâncias, tornar-se baseante 
consistentes, sobretudo por falta de conveniente e continuada assistência 
por parte desta Repartição, pern1anencen1ente carente ele recursos suficien
tes·' (Doe. 693). Interessante notar que a agência oficial de proteção aos 
índios já neste período, apesar de sua ineficiência acln1inistrativa no 
cu111prin1ento das funções de assistência aos grupos indígenas, não abdica 
da função de controle e cercean1ento das atividades de pesquisa científica 
envolvendo índios, função que vai n1arcar, de 1nodo geral, a história da 
pesquisa etnológica no Brasil. 

A documentação sugere que Lévi-Strauss não ceria sido infonnado sobre 
o parecer desfavorável do SPI. E é de Paris que, em 12/2/38, Lévi-Strauss 
informa a dona Heloisa que a pretendida expedição tinha ganho novo 
caráter con1 a participação da Universidade de São Paulo, tornando-a unia 
missão franco-brasileira. A cooperação se firn1ava ern torno de três princí
pios: "l. désignation par S.Paulo de ine1nbres brésiliens pour participer à 
l'expéclition; 2. droir de publication, au Brésil, en tangue portugaise, et en 
niê111e ten1ps qu'en France, de tous les travaux scientifiques ou autres, 
executés par l'expédition; 3. partage égal des collections scientifiques entre 
les deux pays" (Doe. 701). Na mesnia carta, Lévi-Strauss solicitava que o 
delegado do Museu Nacional fosse dispensado, visto que 1nen1bros brasilei
ros ligados à USP poderiam cun1prir a função de fiscalização. 

Esse pedido ter-se-ia constituído nun1 erro estratégico de Lévi-Strauss e, 
co1n o parecer negati,·o do SPI, levaria ao en1perramento da licença. En1 
despacho na niesn1a folha do pedido de Lévi"-Strauss, dona Heloisa 
escre,·eria: .. Ao Museu Nacional interessava especiahnente niandar unia 

pessoa para trabalhos científicos. Já que a expedição to111a outro caráter, 
que satisfaz a legislação en1 vigor, o Nluseu não pode senão aceitar a 

142 

proposta que lhe é feüa de retirar o seu delep,ado. O Sr. Strauss en1 cartas 
anreriores reYela-se perfeitarnente infonnado de que não é o aspecto 
pura111ente de fiscalizaçâo que interessa ao inuseu·· (Doe. 701, grifos no 
original). Na época, dona Heloisa ocupa,·a o cargo de Yice-diretora do 
Museu Nacional e esta,·a pessoahnente en1penhada e1n propiciar formação 
aos jo,·ens pesquisadores da seção ele Antropologia e Etnografia do Museu, 
por 1neio de pesquisa ele carnpo em grupos indígenas, viabilizando 
orientações e n1eios para que eles pudessem trabalhar en1 can1po, corno 
vin1os no capítulo anterior~5 . A expedição de Lévi-Strauss se apresentava, 
então, con10 oportunidade para enviar u1n pesquisador do Museu Nacional 
que, ao inesn10 te111po que desen1penhasse a função de fiscal do Conselho, 
estaria vivencianclo experiência concreta ele pesquisa etnológica. É isso 
que explica seu con1entário ressentido no final do despacho, onde ela 
enfatiza, não a de111anda do Conselho en1 ter u1n delegado aco1npanhando 
a expedição, rnas o interesse do ~·luseu Nacional en1 participar dela , co111 
un1 de seus pesquisadorés. 

Quando da leitura e discussão de seu parecer, dona Heloisa afinna que 
"não se interessará mais por esca expedição já que o Museu Nacional foi 
deixado de lado [...]. Pede, então, que seja oficiado à Universidade de São 
Paulo que o Serviço de Proteção aos Índios não permite a aproxin1ação da 
expediçà-0 corn o grupo de índios en1 questào":l6. Dois dias depois da 
discussão cle' seu parecer, o presidente do Conselho escreve ao reitor da 
USP con1unicanclo que tinha sido informado da participação daquela 
instituição na expedição de Lévi-Strauss, n1as que o Conselho tinha 
resolvido "não 111ais conceder" a licença, tendo e1n vista parecer desfavorá
vel do SPI e da modificação do ;;caráter prin1itivo" da expedição (Doe. 

.s; Comentando sobre esse "projeto" de dona Heloisa, Corrêa escreve: "Sua exten
síssima produção não publicada revela, no entanto, um investimento enorme de 
energia nos bastidores da pesquisa de campo - fosse através da coffcspondên
cia q ue mantinha com colegas ou agências de financiamento de pesquisa, fosse 
atran!s de projetos e relatórios de pesquisa ou da 01ientaçào que dava aos 
jo,·cns pesquisadores~ 0997:12-13). Em sua correspondência com Nimucndajú. 
dona Hcloisa propf>s ,·árias Yczes que ele le,·as.se um de seus pesquisadores 
p:ira o campo. 

.ir. Hcsumo da ata da 106." rcuni;lo do Conselho (25/ 2/ 38), preparado pelo 
Dcpa1tamcnto de lnfonnaçào e Documentaçfü> do Mast. 
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703) ~-; o que 1ne le,·a a concluir que a solicitação para rerirada do delegado 
do 1\Juseu . 'acional da expedição parece ter sido gra,·e erro. Este ··escorre
gão .. logo seria reconhecido por Lévi-Strauss, e pelos que o apoiava1n, que 
então adotan1 outra estratégia perante o Conselho. 

É aí que entra e111 cena o Departan1ento de Cultura ela Cidade de São 
Paulo. Mário ele Andrade e111 2213/ 38 escreve ao presidente do Conselho 
inforn1anclo que a expedição ele Lévi-Strauss transfonnara-se nun1a ··expe
dição dirigida integrahnente" pelo Departan1ento de Cultura e solicitava a 
concessüo ela licença assiln con10 a designação de un1 delegado para 
fiscalizá-la. O apoio da Municipalidade de São Paulo alicerçava-se sobre 
três pontos: "1. O Deparca1nento de Cultura dirigiria a expediçüo; 2. Os 
trabalhos científicos dos n1en1bros franceses incorporados à expedição 
seria1n publicados sin1ultanean1ente na França e no Brasil, aqui pelo 
Deparcan1ento de Cultura e na língua nacional; 3. As coleções etnográficas 
recolhidas pelos expedicionários seria1n repartidas por igual entre o 
Departan1ento de Cultura e os expedicionários franceses .. (Doe. 705). O 
acordo com a Nlunicipalidade se füma,·a , pottanto, pratica1nente nas 
1nesn1as bases que o proposto com a Universidade, con1 a diferença de 
que aqui o Departamento de Cultura assun1ia a direção da expedição e de 
que era solicitada a participação do delegado do Conselho. 

A reorientação na estratégia para viabilização da expedição tan1bén1 
pode ser percebida pela agilidade na tomada de certas providências. É 

assin1 que, no dia seguinte à f om1ulaçào do pedido de licença ao Conse
lho, o próprio .Mário de Andrade escreve ao SPI solicitando autorização 
para realização da expedição (Doe. 708V8. 

r Transcn:vo um trecho da ca1ta (7/3/ 38) do presidente do Conselho ao Reitor da 
lJSP: "Acaba agora de receber este Conselho comunicação de que o Sr. Claude 
Lévi-Strnuss. já informado, po11anto, daquelas deliberações, entrara cm combina
ções com a Uni\·ersidade de São Paulo, modificando assim o carácer primilivo 
q ue dera à sua expedição, quando requereu a licença. Cumpre-me pois infonná
lo de que, atendendo a essa circunstfmcia e ao fato de te r recebido do Scn-iço de 
Proteção aos Índios parecer desfavorável à permanência da cxpedic;..<lo entre os 
índios da rd<.!rida região, este Conselho resolve não mais conceder ao prof. 
Claude L6·i Strauss a liccn<;,<1. que, só no.s primitivos moldes e com anuência do 
Scn·ic;..·o <.h.: Protec;..·ào aos Índios. concederia·' (Doe. 703). 

38 Em 22/ 3/ 38. ~Iário de Andrnde, no Hio d<: Janeiro. cscr<:,·ia a Paulo Ouait<: 
pedindo que chcc'1sse alguns detalhes da expedição que Oto L<:onardos plane-
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Em ofício ao presidenre do Conselho de Fiscalização, respondendo ao 
pedido de )\{~\rio ele Andrade, o chefe cio SPI considera no,·an1enre 
.. incon,·eniente e inoportuna" a realização da .. Expedição Etnográfica à 
Serra do Norte .. , con10 passa a ser conhecida a referida expedição. São três 
os n1otivos alegados: 1. a não-existência de postos do SPI que poderian1 
garantir acesso pacífico cios expedicionários, "co1n mútua segurança, entre 
os membros ela expedição e os índios Nhan1biquaras e outros .. ; 2. nào
garantia de que os expedicionários não reagirian1 a un1 ataque violento dos 
índios; 3. a possível conseqüência desastrosa, tanto para os índios, quanto 
para os expedicionários. Os argun1entos utilizados pelo SPI se resun1em ao 
perigo de uma reação hostil dos índios, que pusesse en1 perigo a vida cios 
expedicionários e ta1nbén1 a dos índios, visto que para o SPI, diante de un1 
ataque dos índios "ne111 se1npre é fácil conter os revicies do instinto de 
conservação .. e co1n isso o nào-cu1nprin1ento de sua n1áxin1a: "Nlorrer se 
preciso for; matar nunca" (Doe. 706). 

Sem dúvida foi a que~tào do delegado que en1perrou a autorização 
pois, unia vez comunicado ao Conselho o pedido de designação de um 
fiscal pelo Departamento de Cultura de São Paulo, é a própria dona 
Heloisa que se empenhará pessoalmente en1 viabilizar a expedição e 
conseguir a anuência do SPI. No relato que faz aos demais membros do 
Conselho de Fiscalização sobre sua visita ao diretor do SPI, dona Heloisa 

" 
java para o Tocantins e o Araguaía e para a qual o Dep:.utamento de Cultura 
poderia contribuir. "Em compensação este ficaria com as coleçôcs etnográficas 
recolhidas (que a meu ver devc1fam ser doadas por nós ao l'vfuscu da Universida
de) e teria direíto a uma cópia do filme a ser tomado (dando o Depa1tamento os 
filmes nccessúrios para filmagem cientificamente integral dos monumentos 
<:tnográficos, danças, faturas de objetos, usos e costumes dos índios) e publica
ção cm primeira mão dos estudos realizados ... ". Duarte responde que a expedi
ção não se realizaria, "tudo não passa de um sonho". Mário de Andrade, cm 
outra ca1ta (3/ 4/ 38), diria que melhorava seu estado de saúde e que não estava 
fazendo nada. '·a não ser as caccteaçôes que tive com essas viagens ctnOh'l<Íficas 
bestas do Lévi-Strauss e do Oto Lconardos. Estou plenamente de acordo cm que 
n;io se faça nada nesta última. [. . .].Já com Léd-Strauss, agorn é tarde para voltar 
atrás. Chega amanhã aqui <: conversarei com de e o atirarei nas costas de nx:ê e 
do Sé rgio" (cf. Oua1te. 1977). Paulo Oua11c <:m referência a esta c.1rta. nota que 
a Pn.:fcitura d<: S:,lo Paulo ha\·ia subvencionado a cxpediç:.lo Lé,·i-Strnuss e que 
este não chegou cm abril, como esperava Mário de Andrade. mas somence cm 
agosto. pouco ant<.!s da gucJTa. Referiam-se ~1 ,·inda de Lévi-Strauss de Paris. 
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infonna elos argumentos contrários à expediç·ão e argu1nenca que, não 
estando o SPl habilicaelo a i111pedir a aproxi1naç:i.o ele indivíduos que são 
hostis aos índios, não há por que negar a autorização para uma con1issào 
científica, ·'que ainda poderá repercutir, de n1odo 111uito litnicado, é 

verdade, ein algu1n amparo 1naterial e talvez n1oral aos silvícolas habieando 
a serra do Norte. Essa pesquisa se recomenda tanto mais quanto aqueles 
indígenas correm grande perigo de desaparecer, e111 face da carência de 
assistência social ein que se encontran1" (Doe. 719). 

Se perceben1os de um lado a preocupação do Conselho de Fiscalização 
ein docun1entar aquelas culturas indígenas antes que elas clesaparecessen1 
- preocupação esta que n1arca todo o período -, ele outro fica evidente 
a tensão existente entre o SPI e o Conselho·w. O SPI procurava in1pedir a 
interferência de urn grupo de expedicionários e1n área onde não escava 
presente, não podendo exercer controle das ati,·idades que ali se desen
volverian1. Pronunciando-se contrário à realização da expedição, o SPI 
procurava n1anter posição hegernônica de órgão e agente intennediário 
entre os índios e demais segn1entos da sociedade brasileira. O Conselho de 
Fiscalização, por sua vez, desqualificava os argu1nentos utilizados pelo SPI, 
desautorizando-o e assumindo a prerrogativa de cercear - ou não - a 
realização de uma expedição científica: cabia a ele o papel fiscalizador das 
expedições, quer impondo normas e critérios a serem seguidos, quer 
duvidando da idoneidade e dos propósitos dos expedicionários. 

Luiz de Castro Faria, que então foi designado fiscal do Conselho para 
aco1npanhar a "Expedição Etnográfica à Serra do Norte", fornece, entretan
to, e 1nuitos anos depois, outra explicação para os problen1as con1 a 
expedição de Lévi-Strauss. Segundo ele, a expedição teria encontrado 
resistências para conseguir a autorização do Conselho de Fiscalização en1 
virtude, por un1 lado, ela ligação estreita entre Lévi-Strauss e Paul Rivet, 

.i9 No rclaco de :-;ua conversa com o diretor do SPI. dona Hcloisa regiscra cm seu 
parecer: ''lkconhcccndo. no cncretanto, o Diretor do Serviço dos fndios a 
idoneidade moral e cultural dos expcdicionários, os propósitos elevados que o.s 
animam e as suas boas intcnçôes para com o indígenas, compreende que o 
Conselho de Fiscaliiação n~to negue a permissão solicicada. fica. assim. ressah·a
da a responsabilidade do Sc1Yiço de Proteção aos Índios. Fiei também tmnqüili
zado o Conselho de Fiscali7.ação quanto à compreensão da sua acitude. por parte 
do Diretor do Se1Yiço. no caso de conceder a licença ·· (Doe. 719). 
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sobre o qual pes:\\·am suspeitas de ser socialista e ele ter feito discursos 
difamando o Brasil e por outro, cios rumores de que tm1 1ne1nbro ela 
expedição, Dr. Vellard, teria publicado .. infonnações desairosas·· sobre o 
Paraguai, após ter realizado expedição naquele país. Segundo Faria (1984), 
Heloisa Alberto Torres ··enfrentou e venceu as resistências·· , e '·a presença 
ele un1 n1e1nbro brasileiro na expedição tornou-se indispensá,·el"', tendo 
sido ele escolhido para fiscal da expedição. 

Essa é uma interpretação interessante para os problen1as enfrentados 
por Lévi-Strauss para obter a licença para a expedição, entretanto ela não é 
apreendida na le itura dos docun1entos existentes no arquivo cio Conselho, 
que nos levan1, basican1ente, às resistências existentes no SPI quanto à 
inexistência ele postos e funcionários do órgão na região e, conseqüente
n1ente, quanto à segurança da Missão e integridade dos grupos indígenas a 
seren1 contatados, e ainda, fundamentaln1ente, à relutância de Lévi-Strauss 
en1 aceitar un1 fiscal do Conselhoí0 . .Mais que a possível sitnpatia socialista 

I • 

identificada nos n1e111bros da expedição, era a prerrogativa de fiscalização 
e controle de uma expedição estrangeira, o que teria in1pedido a conces
são da licença. Os impasses só teriarn sido resolvidos após a anuência cio 
Departan1ento de Cultura quanto ao retorno do me1nbro brasileiro do 
Museu Nacional ao corpo da missão, na condição de fiscal do Conselho, e 
após o empenho pessoal de dona Heloisa no SPI. 

Mas se o Conselho não tinha receios en1 criar dificuldades para a 
obtenção da licença, é também verdade que seus n1en1bros se en1penha
va1n para a viabilização e bon1 andan1ento das expedições, procurando 
aco1npanhar os seus desdobramentos. Nas instn1ções que propõe ao fiscal 
do Conselho, dona Heloisa observa que ele deveria "n1anter-se se1npre à 

frente da expedição e na observação constante das circunstâncias de 
aproximação e relações com os indígenas, ordenando todas as n1edidas a 

11i Na verdade, parece-me que Luiz de Castro Faria procura dar interpretaçcio muito 
favorá,·el a sua paiticipaçào na expedição ("a presença de um membro brasileiro 
na expedição tornou-se indispensável"). A pergunta óbvia que devemos nos 
fazer é porque então este membro nào poderia ter sido indicado pe lo Dep~uta
mento de Culturn de São Paulo, conforme proposta do próprio Lévi-Strauss? 
Massi incorpora a interpretação de Castro Faria sobre as dificuldades extras da 
missão Lé\·i-Strauss de\·ido à ligação com P. RiYet e a presença <le Vellard (cf. 
.Massi. 1991:45-6). 
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sere1n to1naclas pelos expeclicionários, inclusi,·e a de ,·olta imediata ela 
expedição, caso con,·enience·' (Doe. 718) e que de,·eria enviar relegrnnrns. 
infonnando sobre o anda1nento da expedição. 

Ainda na fase preparatória da expedição é a própria dona Heloisa 
Alberto Torres que solicita (16/ 4/ 38) ao diretor-geral cios Telégrafos que 
fosse pedido aos postos telegráficos de ·· r areeis, Ponte de Pedra, Capane
ma, Utiariti, Juruena, Na1nbikuaras, Vilhena .. , por onde a expedição deve
ria passar, que estes respondesse1n a un1 questionário, para ;;n1elhor 
orientação dos trabalhos" da expedição. As respostas deveria1n ser envia
das para o Posto de Cuiabá, onde o fiscal do Conselho os apanharia no 
início de n1aio. Eran1 dez as perguntas: "Aparece1n índios nesse Posto? Que 
índios são? Apresentan1-se como an1igos ou vêm fazer ataques? Trazem 
rnercadorias para trocar? Peden1 brindes? Aparecen1 con1 regularidade? 
Fala1n português? Vesten1-se como os civilizados? Onde tên1 suas aldeias? 
Convidan1 os civilizados para ir às suas aldeias?" (Doe. 71 1-2) '1. 

O Fiscal do Conselho tinha, portanto, posição detern1inante na condu
ção da expedição, não se lilnitando a ser sin1ples aco1npanhante42. Pelo 
contrário, investido das prerrogativas estabelecidas pelo Conselho, podia 
interferir nos ritn1os da expedição e nas estratégias adotadas pelos expedi
cionários, podendo até tnesmo determinar o término e retorno da expedi
ção. Não é difícil entender, portanto, as resistências iniciais de Lévi-Strauss 

11 Também o Departamento de Cultura envolveu-se nos preparatiw>s da expedi
ção, como podemos averiguar pela matéria publicada no jornal Fol/:Ja da Noite, 
de 14/ 4/ 38, informando que aquele dcpa1tamento havia solicitado ao Sccrct{1rio 
de Segurança Pública de São Paulo uma estação de rádio transmissora e 
receptora para facil itar os trabalhos de comunicação da cxpediçào: "Essa estação 
depois ficará cm comunicação constante com a Rádio Patrulha da Capital, assim 
podendo transmitir informações a respeito das mh·idades da referida expedição" 
(Doe. 'il O). 

41 Compunha, ainda, a lista de instruções ao fiscal, elaborada por dona Heloisa: 
"Procurar, cm Cuiabá. o Encarregado do Telégrafo. Obter dele as respostas aos 
telegramas do diretor Geral dos Telegrafos aos diversos postos telegráficos na 
Serra do Ncutc, os quais poderão constituir orientação con\1eniente à marcha da 
Expedição. Procurar o Encarregado do Serviço de Protcç{10 aos Índios, em 
Cuiahá, e aconselhar-se com ele sobre o pessoal a contratar para acompanhar e 
guiar a cxpediç<'10. Afastar-se dela os ·bugrciros cuiabanos-. [. . .). Manter-se 
sempre cm comunicação com o Conselho de fiscalização, dando notícias da 
marcha da cxpediçào- (Doe. 718). 
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en1 aceitar u1n fiscal indicado pelo Conselho: dependendo do fisc:1 I. :1 

expedição passava a te r un1 novo ··líder"'í5. 

Cun1pridas as forn1alidades e condições postas pelo Conselho de 
Fiscalização é finalmente expedido, en1 22/ 4/ 38, o certificado (n." 3/ 38) de 
pern1issào para a realização da Expedição Etnográfica à Serra do Norte. 
Este lista co1no integrantes da n1issào: Claude e Dina lé,·i-Strauss, Jean 
Vellard e Luiz de Castro Faria. 

A docun1entaçào guardada no arquivo do Conselho de Fiscalização não 
fornece indicação da razão de o engenheiro agrícola e cartógrafo, René 
Silz, que aco111panhou a prin1eira expedição do casal Lévi-Strauss ao Brasil 
Central em 1935/36 e fora convidado para participar dessa segunda 
expedição (ver a pritneira ca1ta de Lévi-Strauss ao Conselho), não integrar 
a equipe final. O n1esn10 vale para os n1otivos da desistência de Cure 
Nimuendajú. Todavia, e aqui abro novo parêntese, docun1entos guardados 
e1n oucro arquivo - o Arquivo Nin1u~ndajú depositado no .Museu Nacio
nal - penniten1 reconstruir o convite de Lévi-Strauss e a recusa de 
Nin1uendajú. 

Foi Paul Rivet quen1 sugeriu a Lévi-Strauss que convidasse Nitnuendajú 
para integrar sua expedição à serra do Norte e foi em no1ne dele que Lévi
Strauss fez o convite em carta enviada de Paris datada de 2/ 2/ 37. A carta de 
Lévi-Strauss tardou a chegar às mãos de Nin1uendajú que, na época, se 

' encontrava havia alguns meses entre os Apinayé. Ao que parece, a 
correspondência entre a1nbos tivera início no ano anterior, quando Lévi
Strauss lhe enviou seu artigo "Contribution à l'étude de l'organisation 
sociale des indiens Bororo", resultado das observações colhidas durante 
sua primeira expedição e publicado no fournal de la Société des Aniérica
n istes (1936). Nimuendajú ficou in1pressionado co111 o artigo e com a 
possibilidade de estabelecer paralelos entre as funções elas n1etades 

H Em entrevista recente ao jornal Libération, L<'.!vi-Strauss ainch1 assinalaria a 
inconveniência ch1 presença de um fiscal. Hcfcrindo-sc a Luiz de Castro Faria, ele 
disse: "Ecoutez, jc vais vous parler de lui aussi franchement qu'il a dCt ,·ous parlcr 
de moi. Nous avions eles rclations cxtrêmemcnt difficiles sur le terrain. li était un 
' inspetor fiscal' rcpréscntant les autorités brésilicnncs. Mais il tremblait dcpcur. il 
était écrnsé par ses rcsponsabilités. TI cssayait tout le tcmps de fn.:iner, de 
m'cmpêchcr de fa ire cc que jc ,·oulais. Et nous rcstions obligatoiremcnc camara
des, parcc que'on vintit à la dure enscmblc- (Lindon, 1988:2). 
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exogâmicas descritas por Lé,·i-Strauss con1 as que esta,·a descobrindo entre 
os Apinayé e entre a festa cio .marid.'do, executada pelos Bororo, e as 
corridas de. toras, realizadas pelos Titnbira. Ta111bén1 o artigo "Con1 os 
selvagens civilizados"1 publicado en1 O Estado de S. Paulo, ein agosto ele 
1935, sobre os Kaingang, havia cha111ado a atenção de Nin1uendajú. E na 
carta en1 que agradece o envio do artigo sobre os Bororo, Ni1nuendajú não 
só faz tuna série de perguntas e considerações sobre as se1nelhanças então 
encontradas co111 os Tin1bira, con10 aproveita para sintetizar s:uas idéias 
sobre a organização social dos Kaingang, contrapondo-as às de Eduardo 
Hoerhan, Jules Henry e Baldus, e esperando que Lévi-Strauss tivesse 
"ocasião de pôr o assunto e1n pratos litnpos 1necliante estudo den1orado'' 
(carta de 10/ 11/36)14

• 

Ao retornar a São Paulo e responder às indagações de Nitn uendajú, 
Lévi-Strauss reforça o convite feito ein carta anterior para que ele partici
passe de sua expedição e , antes de esclarecer as dúvidas sobre os Bororo, 
pondera: ".Mon séjour chez les Bororo a été n1alheureuse1nent tres court; 
j'ai tout juste pu prenclre conscience de certains problen1es, 1nais il 1ne 
faudra un nouveau séjour, de longue durée cette fois, pour essayer de les 
résoudre. ]'espere que vous excuserez la pauvreté de n1es réponses". Já 
con1 relação aos Kaingang, Lévi-Strauss esclarece que não Únha pretensão 
ele estudá-los: "Je ne sais absolument rien sur l'organisation sociale eles 
Kaingang. Je les ai rencontrés en effet à l'occasion d 'un voyage de 
tourisme, sans aucune occasion ou possibilité de travail", e sugerindo a 
Nin1uendajú a leitura de un1 texto de .Métraux sobre os Uro-Cipa (tan1bén1 
publicado no]ournal des A1néricanistes), aventa a possibilidade da genera
lização de 1netades exogâtnicas, con10 uma estrutura social recorrente 
entre as sociedades indígenas do Brasil (carta de 18/ 3/ 37). 

"A organização en1 1noieties, exogân1icas ou não, não é tão geral no 
Brasil. Ela falt~ ao que n1e parece, con1pletan1ente entre as tribos da 
Guiana" responde Nitnuenclajú e1n 6/7 /37. Na 111esn1a carta con1unica a 
Lévi-Strauss que lhe é itnpossível aceitar o convite de Rivet para participar 
da expedição à serra do Norte, en1 razàq da "absoluta falta de te1npo": ele 

·
1
·
1 Ainda sobre os Kaingang, Nimuendajú escreve a Lévi-Strauss:. "Infelizmente não 

cheguei a uma comprccnsi'to perfeita desce sistema social dos Kaingang, motivo 
porque nunca me acrc,·i a publicar coisa alguma a respdco" (carta de 10/ 11136. 
Acervo CN/MN). 
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pennaneceria 1nais un1 1nês entre os Apinayé e retornaria a Belém, onde, 
escreve, .. terei de trabalhar 111uito para pôr a litnpo os resultados,. se be111 
que 1neran1ente descritivos dos n1eus estudos entre os Canela e Serente". 
Alén1 disso, Ni1nuendajú tinha acordado con1 Robert Lo":ie que, no início 
do ano seguinte (1938), ele en1preenderia viagen1 ao sul da Bahia, para 
continuar seus escudos sobre os Gê do Norte e do Centro, e que gastaria o 
restante do ano na preparação dos resultados (carta de 6/7/37). 

.Mas a falta de ten1po era apenas u1n dos motivos da recusa de 
Nilnuendajú a Lévi-Strauss, con10 poden1os perceber nun1a carta que ele 
dirige a Carlos Estevão, diretor do Nluseu Goeldi: "Levi-Strauss convidou-
111e a fazer parte de uma expedição francesa à região dos Na1nbikwára. 
Recusei-me, prin1eiro -porque gosto de trabalhar só, segundo porque os 
111eus trabalhos sobre os Gê por hora não 1ne deixan1 ten1po, terceiro 
porque a direção pertencerá, ao que parece ao dr. Vellard de cujos 
111érodos de trabalho não po~so co-participar absoluta1nente. Segundo os 

I 

seus próprios relacórios publicados no Jóurn. Soe. Ainéric., Paris, nas suas 
expedições aos Guayakí ele assaltou os acan1pan1entos destes índios a 
111ão annada e debaixo de tiros, saqueando-os e roubou uma criança que 
ele agora está criando" (carta de 21/ 11/37). 

Nimuenclajú referia-se a tuna ca1ta de Jean Vellard publicada por Paul 
Rivet na seção "Ivlélanges et nouvelles américanistes" do ]outnal de la 
Société des Am.éricanístes (1932), no qual dava conta dos contraten1pos 
enfrentados ein sua expedição aos Guayaki do Paraguai e ao artigo "Une 
111ission scientifique au Paraguay (15 juillet 1931-16 janvier 1933)", publica
da no 111es1no periódico e1n 19334;. Vellard ainda causaria alguns en1bara-

15 Na ca1ta a Hivet, publicada em 1932, Vellard relata o ataque de flechas que 
sofreu de um grupo Guayaki e o revicie dado por sua expedição com armas de 
fogo, dispersando o grupo, e possibilitando que ele entrasse no acampamento 
dos índios, para fazer inventário de sua cultura material, retirar objetos para 
formar uma coleção, e demonstrar que os Guayaki possuíam "un degré de 
culture bien supérieur à ce que je pouvois imaginer'' . Sobre a criança, que tanto 
incomodou Nimuendajú, ele relata que ela fora capturada por dois de seus 
guias, que eram M'bia e haviam se separado dele durante o ataque, para ser 
vendida: "II parlait le premicr jour: dcpuis. il nc dit plus un mot, ne pouvant se 
faire comprendrc. fl a coutes ses <lcnts, il est trcs craintif. jc vais lc photographier. 
l'étudicr, lc radiographicr, si possible, à Asunción, le mcsurcr, lc pcser; cnsuite. 
si ma mcre ne veut pas s'cn chargcr, je k confierai ~1 une famillc cl'ici qui 
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ços ~1 expedição Lé\"i-Strnuss, como ,·ere1nos a seguir. Fecho aqui o 
parêntese. 

Pode-se acon1panhar o início da expedição à serra do Norte pelos 
recortes de jornais incorporados ao dossiê Lévi-Strauss, o que de1nonstra 
que a expedição já se apresentava con1 ceita notoriedade. Em 19 de abril 
de 1938, un1 artigo publicado no Díârío da 1\Toite con1 a 1nanchete '·Nada de 
canhões e ne1n 'tanks ... inforn1a que a expedição à serra do Norce será 
coordenada pelo "ex-catedrático de Sociologia" da USP e procurará "reco
lher todos os conhecin1entos possíveis'' sobre algumas "tribos a1neríndias, 
e1n vias de desaparecin1ento". "Apesar do vulto ela expedição que breve
tnente penetrará zonas de extraordinário valor científico e ele difícil acesso, 
o seu aparelhan1ento bélico é dos mais sin1ples. Os expedicionários vão 
con1 boas intenções, lin1itando-se a levar o indispensável à defesa pessoal. 
Nota-se, assin1, o predon1ínio da n1entalidade nacionalista, protetora cios 
sil.vícolas" (Doe. 714). O jornal Folha da Noite noticia, e1n 22/4/ 38, a saída 
de São Paulo para Cuiabá de Luiz de Castro Faria, que se encontraria , un1a 
se1nana depois, con1 o casal Lévi-Strauss naquela cidade. O jornal comenta 
que, dentre os ·'inú1neros caixões com materiais que serão utilizados na 
expedição" há un1a "grande quantidade de brinquedos que serão distri
buídos aos pequenos indígenas" (Doe. 722)46• 

Durante todo o período de realização da expedição, Castro Faria 
telegrafaria constante1nente ao Conselho enviando notícias sobre os des
dobran1entos -da expedição. Seus telegramas serian1 lidos durante as 
reuniões do órgão, possibilitando que os conselheiros acon1panhassen1, 
passo a passo, o curso da expedição. Eln 25/7 /38 inforn1a que Dina Lévi
Strauss deixara a expedição devendo retornar para São Paulo, por motivos 

J"élcvcra. Avez-vous quclquc recommandation à me fairc à cc sujct? Quelquc 
étude? ou bien lc désirc7.-vous? Y a-t-il intéret à lc gardcr avcc moi pour l'étudicr 
dans son dévcloppcmcnc? Jattcnds votrc réponse pour prendrc une décision" 
(1932:217). 

16 Massi (1991) rcgjstra dois periodos distintos para a realização da segunda. 
cxpcdíç:to. Na página 45 de seu trabalho afirma que "De fato. a cxpediç-:to se 
iniciou cm maio de 38, termin~mdo cm novembro do mesmo ano, ou seja, durou 
6 meses .. e na página seguinte, comentando um informe de Dina Lévi-Strauss, 
diz que o itincdrio da miss'1o (serra <los Pareeis). de maio de 1938 a janüiro de 
1939, devia seguir os postos telegráficos da linha Rondon. A segunda data é a 
correta. 

de st1úde. Ela reria contraído conjunri,·ire purulenta e. alguns dias depois, o 
próprio Cascro Faria co1nunicaria que ele can1bén1 tinha pego conjunti\·ite, 
e que permaneceria1n en1 Juruena, no MT, até seu restabelecin1ento1-. 

Alén1 de inforn1ações sobre o estado de saúde dos n1en1bros da expedição, 
Castro Faria inforn1a o Conselho sobre as rotas da expedição, indicando as 
saídas e chegadas a lugares diferences e os problen1as enfrentados con1 a 
de1norn de transporte 1t1. 

Enquanto a expedição seguia seu curso pelos sertões do .Mato Grosso 
run10 ao Norte do país, o Departa1nento de Cultura ainda procurava 
solucionar itnpasses relativos à expedição. E1n 25/5/38, o então diretor do 

,- Oneyda Alnirenga cm ca1ta (13/ 8138) a Maiio de Andrade informa sobre os 
problemas de saúde de Dina Lévi-Strauss durante a expedição: "Por falar na 
Sociedade de Etnografia: você sabe que l\Imc. Lévi-Strauss está quase cega e 
tah·cz venha mesmo a perder totalmente a vista? Apanhou c m Mato Grosso uma 
conjuntivite purulenta , de que o marido escapou, me informaram, por usar 
óculos (o que me parece besteira). Não sei outros detalhes. Ela está aqui, 
devendo ,·oirar logo para a França. O Lévi-Strauss continua atrás de índios. Vi 
anteontem um telegrama dele endereçado à Diretoria, referindo que os traba
lhos vão bem" (Andrade & Alvarenga: 1983:143). 

lB Muitos anos depois. ao rememorar a realização dessa expedição, Luiz de Castro 
Faria deu o sc~uintc depoimento ao jornalista Mathieu Lindon: "Ccttc cxpédition 
est lc prix que Claude Lévi-Strauss a payé pour être reconnu commc un véritable 
ethnologue. ~!ais. comme on <lit, il n'avait pas le 'physique du rôle'. II ª'"1it des 
difficultés à communiqucr, ct ça l'cnnuyait d 'être aussi loin de la civilisation, de 
son confo1t. II était incrospcccif ec silencicux, il n'avait aucunc rclation appro fon
die avcc Vcllard ni avcc moi. C'était l'individualisme <tbsolu: chacun avait ses 
notes. Vellard ne savait rien de ce que Lévi-Strauss avait noté, et la réciproquc 
était Yr.tie. Pour un Brésilicn, c'écait une cxpériencc un peu différente. En fait, 
rexpl'Clition a plutôt consisté à YOyager qu'à travailler sur lc tcm1in: il y a cu des 
mois et des mois de prépraration pour dcs relations três cou1tcs avcc lcs groupcs 
indigencs. Depuis juin. date du début de l'expédition, c 'cst aussi le début de la 
saiscm scche au 13résil: lcs Indicns abandonnent lcs víllages pour allcr chasser. 
Cc sont <les conditions spécialcs, différentcs des conditions habituelles: c'c.st 
bien pour \'Oyagcr. pas pour tra\'ailler! Lc .souvenir que jc gardc de ccttc 
cxpédition est d 'aillcurs un sou,·enir sportif. c'était une cxpérience de voyagc. 
pour moi, presque une promenade, une agréablc promcnade. f. . .J. Pour Lé\·i
Str<wss, c'était diftlcile d'acccptcr eles conditions de ,·ic si inconfo1tables. Tout 
moncer, tout démontcr tout lc temps. il cn avaie assez. C'etait vraiment ·un 

philosophe chcz lcs Indicns'. li faisait tout son pos.sible pour restcr tranquilk:, 
mais il était toujours prcssé, cc1taines fois il n'cn pouvait plus" 0 988:1). 
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Departamento de Cultura. Sr. Francisco Pari, escre,·e ao presidente do 
Conselho con1unicanclo que a alfândega ele Santos prendia ··quatro malas 
de metal, contendo 800 111 de algodàozinho·· e solicit<n·a providências. 
Numa carta de Guilhern1e ele Ahneida ao diretor da Alfandega de Santos 
está dito que as n1alas terian1 ·'sido confiadas pelo ·.Musée de l'Homn1e", de 
Paris, para experin1entar a capacidade ele resistência desse tipo ele volt1111e 
para explorações científicas .. (Doe. 825). As inalas entrecanto ficarian1 
presas ali, até a volta de Lévi-Strauss de sua expedição, quando tentaria 
recuperá-las para levá-las de volta à França. 

Tanto o térn1ino da expedição, quanto o roteiro percorrido e alguns dos 
resultados obtidos são relatados por Dina Lévi-Strauss no Journal de la 
Société des Am.éricanistes, e1n 1938, e1n con1unicaçào intitulada "1v1ission 
Lévi-Strauss-Vellard (1938-1939)'". Acon1panhado de 111apa da região, o 
artigo inforn1a que os postos telegráficos estabelecidos ali por Rondon 
foran1 roinaclos con10 bases sucessivas de irradiação ela expedição e que, 
após o contato com vários subgrupos Nan1biquara, fora possível coletar 
com exatidão dados sobre o sisten1a de parentesco, sobre diferentes 
aspectos da vida familiar e sobre a atividade artística daqueles índios. 

Além dos Nambiquara, Lévi-Strauss visitou, nessa segunda expedição, 
os Kabixiana, os Pareci e os Tupi-Ka'\\rahib do rio Machado49. 

A coleção etnográfica sob suspeita 

"Quantas dificuldades parn obtermos esses míseros objetos." 
Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos 

Se 111e1nbros do Conselho se en1penhava1n na viabilização da expedição 
de Lévi-Srrauss, con10 parece ter sido o caso de Heloisa Alberto Torres, ela 
se livrara da suspeição do rigoroso Conselho, cioso de suas prerrogrativas 
e funções. Mal a expedição havia retornado, o presidente do Conselho 
escreve (23/ 1/ 39) ao inspetor da alfândega de Santos, comunicando o 
retorno çlos participantes da expedição à serra do Norte e informando que 
o material coletado ainda não tinha sido vistoriado e que só poderia ser 

19 Tanco Massi 0991:48) como Alves (1989:269) afirmam que na segunda expedi
ção Lévi-Stn,tuss teria , ·i.sitado também os Bororo. Afirmação que não se compro
va pela documentação. nem pelo relato em Tristes trópicos. 

154 

exporrado 111ediance a apresentação cio ce11il'icado de exportação en1itido 
pelo Conselho . .A carca tennina con1 u1n alena : ·Tratando-se de 1naterial de 
,-alor, peço o vosso zelo e a ,·ossa atenção para o caso e1n apreço, zelo e 
atenção aliás já tantas vezes de1nonstrados na salvaguarda dos interesses 
nacionais, afin1 de não pern1itir que se escoe pelos nossos portos aquilo 
que, de direito, deYe fazer parte do patrin1ônio cultural da Nação .. (Doe. 
762). Vê-se, assim, a desconfiança do Conselho con1 relação aos expedi
cionários, que poderian1 tentar e1nbarcar as coleções, se1n proceder a 
partilha con1 o Estado brasileiro. 

De fato, quando Lévi-Strauss deixa o país rumo à França, ele ten1 
proble1nas no porto de Santos, quando é preso por "un1 comandante da 
1narinha brasileira, co1n farda de gala, acon1panhado por dois fuzileiros 
navais de baioneta calada". A questão se resu1nia ao porto de saída da 
coleção, que havia sido alterado de Santos para o do Rio de Janeiro e à 
possibilidade de Lévi-Strauss, con10 ele escreveria, "alimentar projetos 
tenebrosos e tentar sair dd país levando un1 carregan1ento de arcos, 
flechas e chapéus e111plumados que excedesse a parte atribuída a Fran
ça"~º . Tendo percebido o erro da burocracia brasileira em con1unicar 
alterações en1 instruções antigas enviadas ao porto de Santos e pressen
tindo a possibilidade de que o navio zarpasse e suas n1alas ficassem 
presas no cais, como tinham ficado as tais n1alas com "algodàozinho'', 
visto que as coleções etnográficas estavam n1isturadas nos caixotes con1 o 
seu inobiliário e biblioteca, Lévi-Strauss trata de sair da enrascada: "[...] 
tendo a experiência suficiente para dedicar todo o te1npo necessário à 
den1onstração dos n1eus sentin1entos de deferência para o Estado brasi
leiro en1 geral e a autoridade n1arítin1a em particular, entreguei-111e à 
tarefa de fazer ressoar certas cordas sensíveis; isto con1 u1n certo êxito, 
visto que, após algumas horas transcorridas en1 suores frios, ditei então 
eu próprio ao 1neu interlocutor os termos cortantes de un1 relatório em 
que ele ficava co1n toda a glória de ter salvo o seu país du1n conflito 
internacional e da conseqüente hu1nilhação ao autorizar a minha partida 
e a das minhas bagagens" (Lévis-Strauss, 1955:25). 

"' No ceitifkado de licença da expedição (22/4/ 1938) está rcgistrada a saída da 
expedição pelo porto de Santos. No cc1tificado de exportação do 1m1tcrial 

etnográfico (2/3/ 39) foi indicado o po1to cio Rio ele Janeiro. 
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Logo após o retorno ele sua expedição, ele h~n·ia elaborado projeto de 
partilha da coleção que reuniu e o sub1netido ao Conselho de Fiscalização 
(Doe. 764)' 1

• A coleção atingiu un1 tocai de 1.505 peças, das quais 760 
ficaran1 no Brasil e as outras 745 foram para a França: "O excedente de 15 
peças a favor ela parte brasileira provên1 ele que n1eus colaboradores e eu 
reservan1os de anten1ào as peças únicas para o Brasil, sen1pre que não 
tínha1nos a prova da presença dun1a peça idêntica nos n1useus brasileiros" 
(Doe. 764). 

A lista con1 as peças da coleção, cuja "parte brasileira" foi doada ao 
Museu Paulista, intitulada Registro geral da Coleção Etnog1·áfica da E;\pe
diçcio à Serra do 1Vo11e, datada de 2/2/39, é con1posta por arcefatos dos 
índios Pareci, Na1nbiquara, Kabixiana e Tupi do rio lviachado, alé1n de 
an1oscras de 1natérias-prilnas ainda não divididas. Na lista há indicação de 
que duas peças fora1n entregues para o Dr. ]. A, Vellard para estudo, o 
que _reria sido questionado pelo Conselho de Fiscalização, que exigia que 
as peças ficasse1n no Brasil para que o projeto de partilha fosse aceito. 
"Nenhu1n n1aterial deveria ter sido entregue para estudos anterionnence à 

decern1inaçào definitiva do seu destino, cal con10 aconteceu con1 as peças 
n.º 1.509 e 1.510 (ossadas indígenas) que, como únicas, deverão ficar no 
Brasil, segundo, aliás, o propósito expresso na proposta Strauss [. . .] 
determinando a pennanência das ossadas no Brasil, poderá ser permitida 
a saída da coleção destinada à França, de acordo com a proposta Strauss" 
(Doe. 814). 

Vê-se, aqui, n1ais uma vez, uma den1onstração da rigorosa atuação do 
Conselho de Fiscalização. A impressão que se te1n dessa docunlentação é 
que, perante o Conselho, todo expedicionário era considerado suspeito, 
até que provasse o contrário. O Conselho se apresenta, no campo intelec
tual da época, con10 interlocutor in1portante: órgão da burocracia brasileira 

;1 Guilherme de rlmcida, chefe da Divisão de Expansão Cultural da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, escreve ao presidente do Conselho em 4/2/39, 
informando sobre o trabalho de regístro do material etnográfico coletado por 
Lévi-Strauss: "Conforme ficou combinado, deverá metade dessa coleçào ficar 
no Brasil e o Sr. Lévi-Strauss elaborou, para tal fim, com o auxílio de 
cobboradorcs nosst>s e sob nosso controle, um projeto de partilha que o 
autorizamos a submeter diretamente à aprovaçüo do Conselho que V.S. 
preside'' (Doe. 763). 
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respons;h·el peb concessão ou não ele licenças para a realização elas 
expedições científicas, o Conselho intervinha, con10 vin1os,. na própria 
dinân1ica elas expedições e no encan1inhan1ento de seus resultados. 

Em levantan1enco recente realizado por Dan1y & Harnnann (1986) 

existen1, atualn1ence, no .Museu Paulista da USP 394 peças doadas pelo 
Prof. Claude Lévi-Strauss. É provável que o restante das peças tenha tido o 
n1es1110 fitn das que desapareceran1 e que fazia1n parte de sua pritneira 
coleção: quebraran1-se, perderan1-se, foran1 doadas ou se separaran1 do 
registro docun1entaP~. Já no .Museu do Ho1nen1, e1n Paris, existem desta 
expedição 742 peças. Três peças a 1nenos do que teria sido levado por · 
Lévi-Strausss:1_ 

Nlas se a coleção etnográfica tinha destino acertado e o projeto de 
partilha era subn1etido ao Conselho, que contava con1 parecer favorável 
do fiscal da expedição, que havia ·considerado eqüitativa a partilha, o 
1nes1no não ocorreu cotn ª. coleção zoológica coletada pelo Dr. J. A. 
Vellard, que é recla1nacla p6r Luiz de Castro Faria no encerramento de 
suas atividades con10 fiscal na expedição Lévi-Strauss. Ele co1nunica ao 
Conselho de Fiscalização a existência de uma coleção de pássaros, 
("1normente de beija-flores") e alguns invertebrados, forn1ada por Vellard 

' e que não figurava no projeto de partilha da coleção etnográfica apresen
tado por Lévi-Strauss (Doe. 812). O Conselho passa então a exigir de 

52 Se Mário de Andrade pretendia que as coleções etnográficas vi11ualmente 
conseguidas pela expedição de Oto Leonardos fosse para o Museu da Universi
dade, por que as coleções trazidas por Lévi-Strauss·, quando este chegou alguns 
meses mais tarde, também não tiveram o mesmo destino pensado para aquelas 
peças? Eis uma pergunta para a qual não obtive resposta. As coleçôes de Lévi
Strauss de sua segunda expediçüo foram para o Museu Paulista, que na época 
ainda não tinha sido incorporado à Universidade de São Paulo. E1i1 Tristes 
trópicos, Lévi-Strauss diz que o Museu Nacional teria desistido da pretensão de 
ficar com suas coleçôes. 

53 A composiç<io atual da coleção Lévi-Strauss de 1938 é a seguinte: Museu Paulista 
(hoje Museu de Arqueologia e Etnologia da USP): 285 peças Nambiquara, 60 
Kabixiana, 14 Pareci e 35 Tupi do rio Machado (cf. Damy & Ha11mann, 1986); 
Museu do Homem: 629 peças Nambiquara, 107 Kabiisiana e 6 Pareci (Ip. Dotta, 
1991). O Dr. D. Levinc, do Museu do Homem, indica a existência de 795 
ait<.:fatos dos Nambiquara, Kabixiana e Tupi cio rio Machado, o que me parece 
um número elevado, que contradiz a listagem da época da divisào da coleção 
(caita pessoal, 3/ 3/ 92). 
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LéYi-Strauss a partilha do material zoológico p:1ra a concessão da licença 
ele exportação (Doe. 814). 

Guilhern1e de Aln1eida, então na chefia ela Divisão de Expansão 
Cultural da Prefeitura de São Paulo, informa ao Conselho que os co1npro
n1issos entre a Municipalidade e o Governo Francês se li1nita\·a1n aos 
aspeccos etnográficos da expedição e, por conseqüência, a coleção etno
gráfica, não rendo nenhu1n interesse ne1n direito sobre ·'o fato de que o dr. 
Vellard [. .. ] tenha recolhido, a título pessoal, clocu1nentos e 111ateriais ele 
natureza botânica ou zoológica" (Doe. 815);1. 

O in1passe criado pelo n1aterial coletado pelo Dr. Vellard só foi 
resolvido quando Lévi-Strauss e Vellard vieran1 para o Rio de Janeiro. 
Vellard teria "aberto 1não" do n1aterial, que foi destinado a un1 instituto 
científico nacional (Doe. 822), e e111 2 de n1arço de 1939 era expedido o 
Certificado de Exportação (n.º 5/ 39) autorizando Claude Lévi-Srrauss a 
exportar, pelo porto do Rio de Janeiro, 745 artefatos , distribuídos "en1 três 
malas e sete caixotes", con1 destino à Universidade de Paris (Doe. 818). 

As coleções levadas para Paris foram instaladas no Museu do Hon1em, 
onde Lévi-Strauss teria feito "uma ficha para cada objeto, o que significava 
um trabalho longo e n1inucioso". Na avaliação de Lévi-Strauss estas 
coleções "era1n volu1nosas, mas menos espetaculares do que as preceden
tes.,. Não teria havido exposição desse material: "Quando acabei de 
classificá-las e analisá-las, a guerra estourou. Foi també1n neste n1on1ento 
que Dina, 1ninha prin1eira 1nulher, e eu nos separan1os" (Lévi-Strauss, 

1988:37) . 
Tenninava assin1 o rito de passage1n do jove1n intelectual que tornara

se etnólogo: voltava definitivan1ente do Brasil, onde se tinha dedicado à 

docência e à pesquisa entre grupos indígenas; tenninara a descrição de 
suas coleções etnográficas e separava-se de sua mulher, con1 quen1 havia 
compartilhado todas essas experiências. O início ela guerra era tambén1 
início de nova fase de sua carreira. 

~ 1 Guilherme de Almeida afim1a. ainda. em correspondência ao Conselho: '·Não 
consideramos que o dr. Vcllard tenha que nos dar co nta de sua atividade neste 
último domínio. mas que a determinação de seus direitos e obrigaçücs cabe 
cxclusi\·amente ao Conselho de Fiscalização das Expedições Científicas. nos 
termos do direito comum aplicável a todo cientista estrangeiro que realize 
pesquisas científicas no Brasil'. (Doe. 816). 
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As duas expedições e a carreira de Lévi-Strauss 

"Se eu tivesse obtido un1 visto para o Brasil en1 1940, 
teria voltado aos locais das n1inhas expedições anteriores à 
guerra e teria feito trabalho de can1po. Se não tivesse 
havido a guerra, provaveln1ente eu teria partido novan1ente 
e1n n1issào." 

Claude Lévi-Strauss, De pe110 e de longe 

A eclosão ela segunda grande guerra ünpediu Lévi-Strauss tanto de . 
retornar ao Brasil quanto de pern1anecer na França. Em Tristes trópicos, 

Lévi-Strauss reconstitui a cena en1 que o einbaixaelor brasileiro, prestes a 
lhe conceder visto para in1igraçào, é impedido por un1 de seus conselhei
ros, vetando-lhe a possibilidade de voltar ao Brasil, o que acontecia ao 
mes1no te111po que as circunstâncias lhe conduziam para nova fase de sua 
vida e de sua carreira. Foi com o apoio da Fundação Rockefeller, que 
estabelecera un1 plano de salvamento de intelectuais europeus ameaçados, 
que Lévi-Strauss transferiu-se para Nova York a convite da New School for 
Social Research. O Brasil, todavia, continuaria a ser referência presente 
neste novo momento de sua trajetória intelectual. 

Seu primeiro artigo sobre os Bororo, publicado no ]ournal de la Société 

des Américanistes, e1n 1936, logo após seu retorno da prin1eira expedição 
ao Brasil Central, e que teria despertado o interesse de Nimuendajú, co1no 
vünos, teve papel determinante en1 sua ida para os Estados Unidos. De 
acordo con1 Lévi-Strauss, o artigo havia encontrado eco e destacava-se dos 
den1ais publicados por ele no período, tendo chan1ado a atenção de Alfred 
Métraux e de Robert Lowie. O artigo sobre a organização social dos Bororo 
foi publicado també1n na Reuista do Arquivo lvlunícipal, no mesmo ano e1n 

que a versão francesa. 
Chegando e1n Nova York, ainda con1 inglês considerado rudin1entar, 

Lévi-Strauss dedicou-se durante todo o verão a aperfeiçoar a nova língua, 
escrevendo .. A vida fan1iliar e social dos Nambiquaras·', antes de iniciar 
suas aulas na New School sobre sociologia contemporânea da América 
Latina (cf. Lé,·i-Strauss, 1990:38-64). O trabalho só seria publicado 1nais 
rareie, e1n 1948, no journal de la Socíété des A11iéricanistes, após ser apre

sentado con10 tese con1plementar na Sorbonne. 
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foi , justamente, no retorno ele sua expedição aos Na1nbiquara que Lé,·i
Strauss conheceu .Métraux, con1 que1n n1antinha correspondência intenni
tente . . Métraux voltava da 1\rgentina e seu navio faria escala no porto de 
Santos, possibilitando que an1bos passassem algun1as horas juntos, vagan
do por praias desenas (cf. Lévi-Strauss, 1990:51). Lévi-Strauss reencontraria 
Nlétraux en1 Nova York. Na época, lvlétraux trabalhava no Bureau of 
American Ethnology, e1n \'Xfashington, que iniciava preparativos para a 
realização de urna obra n1onun1ental: o Handbook of South A1nerican. 
Indians, para o qual Lévi-Strauss foi convidado a colaborar logo após sua 
chegada aos Estados Unidos. No ton10 III do Handbook, editado só en1 
1948, Lévi-Strauss publica quatro artigos sobre os índios da região percor
rida durante as duas expedições ao Brasil Central: "The Nambikwara ", 
"The Tupi-Kawahib", "The Tribes of the Upper Xingu-River" e "The Tribes 
of the Right Bank of the Guaporé River"'. 

Naquele novo país, refugiado da guerra que se espalhava por toda a 
Europa, Lévi-Strauss entrou e1n contato co1n figuras proeminentes da 
antropologia norte-a1nericana: alén1 de Métraux e de Lowie que, conjunta
mente, foran1 os patrocinadores de sua mudança para os Estados Unidos, 
Lévi-Strauss manteve contato con1 Franz Boas, Ralph Linton, Alfred Kroe
ber, Ruth Benedict e Jakobson. O último assistia suas aulas de parentesco 
e o encorajou a escrevê-las, o que resultaria no livro As estrutu1-as 
ele1nentares do parentesco, iniciado em 1943, concluído en1 1947, e 
apresentado como tese principal na Sorbonne, u1n ano depois. 

Durante o período em que permaneceu nos Estados Unidos, Lévi
Strauss pode organizar seus dados e publicar vários outros estudos sobre 
diferentes aspectos da organização social de sociedades indígenas brasilei
ras. Em 1942, percebemos que ainda mantém laços con1 o Brasil, publican
do na Revista do Arquivo ,Municipal o artigo "Guerra e co1nércio entre os 
índios da América do Sul", no qual, partindo das observações deixadas por 
cronistas e viajantes e utilizando suas observações sobre os Tupi-Kawahib, 
do rio Machado, e sobre os Nambiquara, analisa as relações entre co1nércio 
e guerra, con10 "dois aspectos opostos e indissolúveis, de u111 único e 
mes1no processo social" (Lévi-Strauss, 1942:145). O n1aterial etnográfico 
aqui colhido seria a base de reflexão de dois outros artigos: "The Social 
Use of Kinship Tern1s an1ong Brazilian Indians", publicado na Anierican 
Anthropologist ern 1943, e "'On Dual Organization in South America", 
publicado na A1nérica Indígena em 1944. Os Na1nbiquara seria1n tratados 
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ein três outros aitigos: ··The Social anel Phsycological Aspect of Chief-
. 1· • · 1 a Pri111itive Tribe." the Nan1bikua.ra of Northwestern .Mato ta1ns up 11 , · · . • .. . 

Grosso" (1944), "The Na1ne of che Na1nbikuara" (1946), e ··sur certames 
sin1ilarités stiucturales des langues Chibcha et Nambikuara" (1948). Já os 
Bororo voltarian1 à cena alguns anos n1ais tarde por conta ela discussão 
sobre as oroanizações dualistas, com ''Les structures sociales dans le Brésil 
Central et ~riental"' (1952) e "Les organisations clualistes existent-elles?" 

(1956). . 
É só a paitir de 1948, con1 a publicação da tese sobre os Nan1b1quara e 

conl os artigos para 0 Handbook, que poden1os notar que a presença dos 
materiais etnográficos colhidos durante as expedições ao Brasil Centr~l na 
bibliografia de Lévi-Strauss con1eça1n a ter peso inenor, ~mbora ainda 
ocupen1 certo lugar de destaque en1 algumas obras posteriores co1no os 

volumes que integran1 o projeto das Mitológicas. . , . 
A recuperação ela proclqção etnolói:?ica de Lévi-Strauss no 1n1c10 de su~ 

carreira, pennite perceber com n1ais clareza sua contribuiçã~ ao conhec~
inento dos índios brasileiros, naquele 111on1ento. Sua produçao antropolo
gica posterior e a influência que o estruturalismo levistraussiano dese1npe
nhou no desenvolviinento da antropologia aqui praticada encobrem esse 
prin1eiro n1omento de sua produção intelectual, .que não, ~eixa de. ser 
expressiva e que revela forte presença dos materiais etno~raf1cos colhidos 
durante suas duas expedições ao Brasil Central. Essas, 1unta1nente ~om 
seus produtos n1ais evidentes - as coleções etnográfica~ .~ os artigos 
publicados ein revistas especializadas - abrem-ll~e ~efin1cn-:an~e~te o 
círculo dos etnólogos, consagrando-o co1no un1 a1nencan1sta espec1ahzado 

no Brasil. 
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s O DOSSIÊ CURT NIMUENDAJÚ 

"Quer que lhe mande uma história da minha vida? É simples -
nasci em Jcha, no ano de 1883, ni10 ti\·e instrução uni,·ersitária de 
espécie alguma, vim ao Brasil em 1903, tinha como resid0ncia 
permanente até 1913 Sào Paulo, e depois Belém do Pará, e cm 
todo o resto foi, até hoje, uma série ininterrupta de explorações, 
das quais enundei na lista anexa aquelas de que 111e lembro. Foto
grafia minha não tenho." 

Cu1t Nimuendajú, ca1ta para Herbc1t Baldus, 1939 

Se, para Lévi-Strauss, co1no vin1os no capítulo anterior, a explosão da 
segunda grande guerra coincidiu con1 o fecha1nento de un1 ciclo e o início 
de nova fase de sua carreira, para Curt Nin1uendajú, objeto deste capítulo, 
ela in1plicou u1n redireciona1nento de suas relações profissionais e de seu 
n1odo de trabalhar. Con1 o início da guerra, fechavam-se definitiva1nente as 
portas dos n1useus europeus que, desde 1922, arcavan1 com as despesas 
de suas expedições; tornava-se n1enos regular e inais confusa sua relação 
de parceria con1 Robert Lowie que, desde 1935, vinha conseguindo 
recursos para seus trabalhos de ca1npo e publicando seus materiais nos 
Estados Unidos, e intensificavan1-se suas relações com os institutos nacio
nais, principahnente o Niuseu Nacional e o Museu Goeldi, para os quais 
vinha realizando trabalhos de forma esporádica. A guerra propiciou, assin1, 
a consolidação de un1 processo iniciado anos ances, quando Nitnuendajú 
afasta-se dos inuseus europeus, passa por insticucos an1ericanos e aproxi

ma-se elos institutos nacionais. 



N:lo chegando a integrar os qu:1dros ele nenhunia insriruiç:lo ele forma 
que pudesse ser definido co1no pertencente a esca ou àquela , é cerro que 
Nin1uenclajú tornou-se a n1aior autoridade no c:11111Jo da etnolooia indíoena o o 
durante toda a primeira n1etade do século, mantendo relações con1 
pratic1111ente todas as instituições e órgãos irnportantes de seu ten1po. Sua 
,·ida e sua obra relaciona1n-se clireta1nente con1 a e1nergência da etnologia 
como disciplina no Brasil e a institucionalização cio incligenismo nacional, 
ocorridos no início cio século. Daí, a razão ele ton1á-lo con10 objeto ele 
análise neste capítulo. 

Pretendo, aqui, pelos docun1entos do arquivo do Conselho de Fiscaliza
ção, acon1panhar esse processo de distanciamento ele Nin1uendajú dos 

n1useus europeus e de intensificação ele relações con1 os institutos nacio
nais. A hipótese que You desenvolver é que isso se dá à n1edida que 
Nin1uendajú passa a desfrutar ele un1 status diferenciado: de colecionador 
particular passa a pesquisador associado a institutos nacionais; e nesse 
processo, o Conselho de Fiscalização desempenhou papel in1portante, que 
procurarei aqui demonstrar. 

Alén1 disso, procurarei pôr en1 evidência o colecionisn~o praticado por 
Nünuendajú en1 seus quarenta anos ele conrato con1 quase n1eia centena de 
grupos indígenas diferentes. Isso n1e parece itnportante, tuna vez que pouco 
se sabe dessa faceta das ath·idades de Nin1uendajú, não havendo nen1 
mesmo tm1a relação cios n1useus onde suas coleções estão depositadas. 
Tentarei argu111entar, ao longo do capítulo, que a forn1ação ele coleções não 
se constituía e111 apenas uma fonna ele financiar suas expedições, mas, con10 
produto ele suas pesquisas, está relacionada ao cerne do seu fazer etnográfi
co. Cutnpre salientar que Ni111uendajú integra o tilne dos etnólogos e111inen
tes do início do século que se declicaran1 à fonnaçào ele coleções etnográfi
cas, sobressaindo-se por ter reunido conjuntos representativos de a1tefatos 
da produção n1aterial dos grupos indígenas estudados, que estão deposita
dos e1n vários 1nuseus, tanto no Brasil con10 no exterior. Pretendo, ainda, 
desvendar algumas elas relações estabelecidas entre Nünuendajú e institui

ções e personagens itnportantes do período, ele fonna a tentar esclarecer o 
sentido ele fonnar coleções para o projeto etnográfico de Curt Nimuenclajú. 

Para isso, o clossiê Curt Nin1uendajú do arquivo do Conselho de 
Fiscalização mostra-se pron1issor. Con1posto por u111 conjunto clocun1encal 
de 119 itens, ele pern1ice aco111panhar, passo a passo, os pedidos e as 
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medidas ron1~1clas pelo Conselho no cumpri1nenro cb legislaç:lo existente, 
ora facilitando ora en1perrando o ancla1nento das ,-árias expedições en1pre

endidas por esse etnólogo, assi1n con10 no controle e na destinação das 
coleções constituídas. O dossiê cobre u111 longo período, que se inicia e1n 
9/ 2/ 35, qu:\ndo Nin1uenclajú encan1inha o prin1eiro pedido ele autorização 
ao órgão, e vai até 29i8i46, alguns n1eses depois de sua n1orte numa aldeia 

Tikuna, no Alto Solünões. 
Outrossin1, é in1portante sublinhar que o dossiê adquire interesse 

n1aior, un1a ,·ez que é possível, por meio dele, aco1npanhar as atividades 
cio Conselho de Fiscalização durante toda a fase ele seclin1entação, be1n 
como acon1panhar o exercício da fiscalização desse órgão levando-o a 
entrar en1 confronto con1 institutos ele pesquisa e personalidades in1portan
tes na época. Se, con10 veren1os adiante, o Conselho não chegou a impor 
fiscal para acon1panhar as expedições ele Nimuendajú, con10 fez no caso 
da segunda expedição cl~ Lé,·i-Strauss, usou de outras prerrogath-as para 
fiscalizá-lo, retardando a concessão de licenças, controlando seus relató
rios e procurando interferir na divisão elas coleções etnográficas reunidas 

durante suas pesquisas. 
Cotn este capítulo dou continuidade ao estudo elas práticas in1plen1en

taclas pelo Conselho de Fiscalização, notada1nente en1 suas ações de 
fiscalização, priorizando a questão ela forn1açào de coleções etnográficas. 

Alén1 dos clocun1entos do Conselho de Fiscalização, utilizo parte da 
vasta correspondência de Nin1uendajú - arquivada en1 diferentes institui
ções - sempre que for necessário reton1ar alguns n101nentos de sua 
carreira e de sua biografia; faço isso para situá-lo no contexto de sua 
época. Nin1uendajú era u1n n1issivista con1pulsivo: etnólogos, lingüistas, 
111issionários, pesquisadores, servidores do SPI, dirigentes de n1useus, 
autoridades governamentais e índios encontran1-se entre seus correspon
dentes. Nimuendajú mantinha sua correspondência em absoluta ordem, 
arquivando as cartas recebidas, anotando as datas e1n que as respondia e 

fazendo cópias das que enviava. Mesmo quando estaYa realizando traba
lhos ele can1po, Nirnuendajú n1antinha os interlocutores inforn1ados ele seu 
paradeiro e sobre os resultados, ainda que parciais, elas pesquisas que 
estava e111preendendo. Algumas ele suas cartas foran1 publicadas, em 
virtude das interessantes inforn1ações etnográficas que apresenra,·an1, 1nas 
a grande maioria pern1anece inédita, depositada, principalmente no seu 
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' espólio. sob guarda cio _\Juseu NacionaP. Outros museus e uni,·ersidades 
tam.bé1n possuen1 cartas e docu1nenros cio ernólogo, con10 o i\·luse.u 
Paraense En1ílio Goeldi, o Museu do Estado de Perna111buco e o 1\-Iuseu de 
Arqueologia e Etnologia da USP. Etnbora não pretenda fazer aqui sociolo
gia ela correspondência de Ni1nuendajú, farei uso de trechos de algun1as 
dessas cartas quando elas puderern fornecer inforn1ações ou foren1 ilustra
tivas ele cercos períodos de sua \'ida e de suas ligações institucionais ou 
quando foren1 elucidativas para a análise que desenvolverei sobre os 
docun1entos do Conselho de Fiscalização. Elas servirão, assiln, co1no 
correspondência particular, de contra ponto às cartas e ofícios guardados 
no arquivo do Conselho, de caráter burocrático e oficial. 

A escolha do personagen1 Nilnuendajú co1no foco de análise pode, ain
da, ser nlais ben1 justificada se o ton1an11os en1 contraposição a Lévi-Strauss, 
estudado no capítulo anterior. A co1nparaçào nos conduz quase que só a um 
conjunto de diferenças, n1as é justan1ente nas diferenças que cleven1os 
buscar relações significath·as. Acredito que ela nos possa aproximar de algo 
que poclerían1os construir co1no u1n espectro de possibilidades do fazer 
etnográfico ou dos tipos de etnólogos que n1arcara111 não só o su1:gin1ento ela 
etnologia, con10 tan1bé111 contribuíran1 para sua atual configuração. 

Pri1neiran1ente é necessário registrar que an1bos n1arcara1n a história da 
disciplina, en1bora de fonna distinta: a obra do etnólogo francês dese1npe
nhou papel crucial no desenvolvin1ento da inodema teoria antropológica, ao 
passo que a obra de Nilnuendajú foi fundan1ental para o desenvolvin1ento 

1 

da etnologia arnericanista. Se o primeiro sen1pre toi acusado de ter feito 
pouco trabalho de campo, o segundo é quase que venerado pelo feito de ter 
realizado pesquisa em cerca de ineia centena de grupos indígenas diferen
tes. Enquanto Lévi-Strauss, ao longo de sua carreira, buscou na diversidade 
cios dados etnográficos os invariantes do pensan1ento hun1ano, notabilizan
do-se con10 un1 teórico da disciplina, Nimuendajú dedicou-se à descrição 
ininuciosa de sociecl3des indígenas específicas, consagrando-se como o 
etnógrafo de ca1npo que 1nais conheceu grupos indígenas diferentes no 
Brasil. No que se refere ao trabalho de campo, Lévi-Strauss, ao realizar 
pesquisas pelo Brasil Central, engrossou u1n estilo ele trabalho praticado por 

Cf. entre outras referências: ··ca1ta sobre a pacificação dos Coroados 0912)" 

(Nimuendajú. 1982). "Cartas f.t no-I.ingüísticas " ( Nlmucndajú & Guérios. 1948) . 
''Curt Nimucndajú na Bahia ., (Edelwciss. 1971) e '·Ca1ta.'i das expediçôe.s aos 
Ofaié .. e -ca1tas de fk lém- (Nimucndajú. 1983). 
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europeus e anieric 1nos no Brasil, que pocle ser caracteriz:1clo po'.· longa e 
contínua estada ein can1po, seguida de ausência pennanente, cuios traba
lhos resultam en1 densa in1age1n ela sociedade estudada (cf. Ramos, 1990). Já 
Nimuendajú poderia ser classificado con10 represenrante ela passagen1 ou ela 
con1binação desse estilo con1 um modelo mais conten1porâneo, caracteriza
do por cu11as estadas distribuídas por longo período de re1npo e pelo 
envolvilnento político do antropólogo no destino dos po,·os estudados. 
Ninluendajú situar-se-ia entre os dois estilos: realizava un1 trabalho de 
cainpo fragn1entado, con1 retornos sisten1áticos e pe~na~ências n1ais ou 
menos longas e conduzia sin1ultanea111ente várias invesugaçoes entre grupos 

· indíoenas diferences ao n1esn10 ten1po (cf. l\'.Ielatti, 1985). 
~even1os agregar ao 111odo pelo qual Nin1uendajú conduzia suas 

pesquisas a capacidade que tinha de perceber e apresentar a~ preocupa
ções essenciais e don1inantes das culturas estudadas, carac~enzando con1 
refinan1ento seu etbos e visão de n1undo, ele unia perspect1va puran1ente 
etnográfica, abstendo-se de proceder a explicações e interpret~ç~es n1ai.s 
gerais. Sua preocupação en1 subordinar a especulação a un1a sena ~escn
ção dos fatos observados, aliada a sua habilidade para apree~1~ao das 
línguas nativas, 0 que lhe possibilitava recolher extensos .vocabulanos ben1 
como textos vernáculos, e, ainda, un1 profundo conhecm1ento d~s 2ontes 
históricas e etnográficas disponíveis, contribuíram para a proieçao de 
Nirnuenclajú como marco na história da etnologia brasil~ira, ~ ponto de ser 
considerado 0 '; pai fundador" ela disciplina no Brasil (cf. Cardoso de 
Oliveira 1988). Seu autodidatismo, sua não-especialização aliada a a1nplo 
e profu;1do conheciinento dos diversos grupos indígenas estuda~os, as 
diferentes versões para sua n1orte inesperada entre os Tikuna e o fato de 
boa parte de sua obra não estar traduzida ~a~a o p~11:1g:1ês tan1bén1 
colaboran1 para sua projeção con10 figura lenclana da d1sc1phna. . 

Todavia, ao 1ne lançar sobre os docun1entos guardados no arquivo d~ 
Conselho de Fiscalização, tenho con10 objetivo não a reificaçào do ··hero1 
Nin1uendajú", mas a tentativa de esclarecer sua in1po1tância para o c~esen
volvimento da etnologia brasileira. Para isso, julgo necessário a ten~~tlva de 
procurar apreender os diferentes n1on1entos de sua carreira e ~s cht:re~tes 
papéis por ele desempenhados. Este 1ne parece ser un1 can1111ho m~e1es
sante para ünplodir a hon1ogeneidade de papéis que a categ~na de 
etnólogo encobre, evidenciando o indigenista. o lingüista, o colec1on~c~or 
e 0 etnóorafo que ele foi, e pennitindo noYo enquadran1ento para a a~altse 
da origit~alidade de sua obra. A pren1issa é que a designação ele ernologo 
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encobre ,·ariaclos p;1péis e homogeneíza a \·ida cio personage111 co1n uma 
coerência que ela nào te,·e .. O que procurarei de1nonsrrnr é que essa 
denominação foi sendo conquistada por Nitnuendajll, à medida que seus 
trabalhos ganhavan1 reconhecin1ento tanto fora con10 dentro cio país, o 
que lhe abria novas frentes de trabalho e ele articulação corn os institutos 
de pesquisa nacionais. 

Procedendo dessa rnaneira na análise desses documentos ainda inéditos 
' 

calvez nos possan1os aproxin1ar n1ais desse personage111, não perdendo ele 
vista o aletta feito por Viveiros de Castro, un1 dos curadores do espólio de 
Nilnuendajú depositado no 1\,luseu Nacional: "Muito já se escreveu sobre 
Nin1uendaj(1, e a aura que cerca seu non1e cada vez n1ais transborda os 
lin1ires ela etnologia, ganhando foros de lenda canto n1aiores quanto 1nais se 
substitui a freqüentaçào de seus trabalhos por e,·ocações rituais ele seus 
n1ériros e por un1a tradição confusa sobre sua personalidade e sua biografia. 
A ,·ida-obra ele Nimuenclajú ainda está à espera de um estudo que lhe faça 
justiça; à parte alguns curtos ensaios sobre aspectos específicos ele suas 
pesquisas, o que se tern são necrológios e outros re:h.'tos de circunstância, 
reivindicações totêmicas e toda un1a hagiologia folclórica própri; do 11zétier, 

exprimindo muito n1ais os mitos e tensões inerentes ao can1po antropológi
co-incligenista que qualquer outra coisa" (Viveiros de Castro, 1987::h.'Viii). 

Um coletor profissional 

"Com muito cu.sto e pa.ssando literalmente o pente fino nos 6 
igarapés que visitei, consegui uma coleção de umas 400 peças que 
ía depositando no armazém do ba11~1cào Perpétuo Socorro, na boca 
do Tgarapé de São Jeronymo. Mas quando agora quis encaixotá-la, 
vi [com] enorme tristeza que os rato.s tinham estragado grande 
parte e.leia inclusive todos os enfeitos de penas, hoje já muito raros 
e caríssimos, e as poucas máscaras que ainda mereciam um lu&rar 
num museu. O prejuí:r.o foi enorme. mas o pior é que não sei 
como substituir as peças perdidas, pois o meu tempo como os 
meus recursos cst~lo quase esgotados. r 

Cu1t Nimuendajú. cana a Hcloísa Albc1to Torres, 1941! 

As relações ele Cure Nirnuenclajú com o Conselho ele Fiscalização 
iniciam-se com ofício de Nimuendajú, datado de 9 de fevereiro de 1935, 

! 
Arqui\·o Curt Ninlllcncbjú, depositado no Museu Nacional/UFHJ. 

168 

pelo qual encan1inha pedido ele ~1ucorizaç:io p:ira realiz:-ir pesquisa e 
formar coleção entre os índios Canela, localizados no 111unicípio ele Barra 
cio Corda, no estado cio ~!aranhão. Nilnuenclajú civera o prilneiro contato 
co1n os Canela en11929: desde então teria ,·oleado para lá e1n 1930, 31 e 33. 
Etn seu pedido, Nin1uendajú diz que organizar::l uma coleção de setecentas 
peças para o l\luseu Nacional, e outra, se possh·el, con1 o 1nesmo nümero 
para o Museu ele Etnografia de Berlim. Uma 1nenor con1 350 arcefatos para 
completar a cio .Museu Paraense e u1na pequena série ele objetos para 
co1npletar a coleção existente no lVIuseu de Gote1nburgo, na Suécia. No 
ofício, Ni1nuendajú inforn1a, ainda, que a viage1n se iniciaria en1 Belé1n cio 

Pará no dia 27 ele 1narço daquele ano e ~leveria durar ele três a quatro 
1neses e que ·'todas as coleções serão adquiridas por con1pra direta aos 
índios sendo o pagan1ento feito a vontade destes, ou e1n dinheiro ou e1n 
mercadorias (ferran1entas e fazendas)"' (Doe. 897). Seu pedido é subn1etido 
ao parecer de dona Heloisa Alberto Torres. Ela concede a licença, un1a vez 
observadas as divisões da coleção. 

En1 24 de julho daquele ano, Nimuendajú escreve ao presidente do 
Conselho, comunicando que havia forn1ado duas coleções: uma para o 
Museu de Berlin1 totalizando 225 peças e outra para o Museu Nacional con1 
631 artefatos. Nessa carta Nilnuendajú solicita ao Conselho que lhe 
conceda autorização para exportar a coleção para a Alen1anha. O presi
dente do órgão oficia ao delegado no Nlaranhào solicitando que confira as 
coleções e dê a licença para exportação (Doe. 897 e 904). 

Tratava-se do prin1eiro pedido feito por Nin1uenclajú ao Conselho de 
Fiscalização e cio primeiro parecer favorável à sua expedição dado por 
Heloisa Alberto Torres. Outros pedidos suceder-se-ian1 a este e a n1esn1a 
conselheira seria indicada para relatá-los. 

Esse prilneiro contato de Ni1nuendajú co1n o Conselho foi supervisio
nado pela própria Heloisa Alberto Torres, confonne pode1nos apreender 
da leitura de algun1as cartas trocadas entre an1bos e guardadas no espólio 
do pesquisador no ~1useu Nacional. En1 13/ 1/ 35 Nin1uendajú escreve 
para clona Heloisa dizendo ter conseguido uma pequena quantia do 
Museu de Berlin1 que lhe possibilitaria empreender un1a viagem aos 
Canela naquele ano, quando, alén1 de pretender formar quatro coleções 
etnográficas, pretendia con1pletar seus trabalhos sociológicos naquele 
grupo indígena. Nesta carta, Nin1uendajú, referindo-se ao caso Snethlage, 
relatado no Capítulo 2, solicita explicações de dona Heloisa quanto à 
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fonna ele :11uaç~io cio Conselho ele Fiscalizaç:io, perguntando se o ?l luseu 
Nacional compraria a coleção ou se eb seria silnplesn1enre confiscada 
pelo delegado cio órgão e1n fa\·or cio i\luseu. A resposta irada de dona 
Heloisa, e1n 2/ 2/ 35, \·isava dissipar dúvidas: o Museu cornpr.uia a 
coleção já rendo alocado recursos para este filn, e Nirnuendajú poderia 
exporlar as outras coleções desde que ficasse no país coleção idêntica. 
Essa troca de cartas e,·idencia que, n1es1no dois anos depois da instalação 
do Conselho, não era111 claros os objeti\·os do órgão, pairando sobre ele 
várias dúvidas·~ . 

En1 20 ele dezen1bro daquele n1es1110 ano, Nilnuendajú envia novo 
pedido ao Conselho dizendo que en1 sua visita anterior encontrou os 
índios em condições precárias e que pretendia e1npreender nova estada, 
ele três a quatro n1eses, para finalizar seus estudos sociológicos e lingüístí
cos e con1pletar a coleta de artefatos. Já estav~u11 cu1nprídos seus co1npro
n1issos com o i\luseu Nacional. Tratava-se agora de con1plerar a coleção 
enviada ao Museu de Etnografia de Berlit11 con1 mais umas duzentas peças, 
coletar as 350 pron1eridas ao i\1useu Goeldi e conseguir alg~ns objetos para -o Museu de Gote1nburgo na Suécia (Doe. 912). 

Em sua resposta, o presidente do Conselho diz que a licença foi 
concedida e que o expedicionário deveria entregar a coleção prometida ao 
Museu Goeldi e dar preferência de con1pra para o Museu Nacional e1n 
algun1a peça que, porventura, não estivesse representada na coleção 
daquela instituição (Doe. 916). Não há nenhun1 docu1nento no arquivo do 
Conselho sobre os resultados dessa expedição, n1as pelo levantan1ento 
realizado das coleções de Nin1uendajú e1n 111useus brasileiros é certo que o 

:1 Refiro-me aqui a basicamente três ca1tas: de Nimucndajú para dona Heloisa cm 
13/ 1/ 53 e cm 9/ 2/ 35, e de dona Hdoisa para Nimucndajú cm 2/ 2/ 35. Na última, 
h(t ,·ários "puxc>cs de orelha·', como este: "Para poder ajuizar de ce11os casos é 
preciso conhecer-lhes todos os aspectos. Muito estranhei a precipitaçào com 
que o sr.. depois de ter con,·ersado aqui conosco como conversou, julgou tão 
severamente das decisões do Conselho. Por conseguinte. considero de bom 
ª'·iso que. para o futuro, o sr. se informe bem dos fatos an~es de manifestar 
opiniôes a respeito. sob pena de se fazer passar por le,·iano. F. preciso também 
que o sr. saiba que nào é somente o sr. a única pessoa que cumpre com a 
pala\'l<I no mundo. O !\ luscu Nacional. conforme ficou entre nós combinado. 
rese1Ya uma ,·crba de dez contos (foi a imp01tf111cia de que o sr. me falou) para 
compra da documentação completa da cultura dos Canela" (Arquivo CN/MN). 
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l\ luseu Goelcl i incorpora. e1n 1936. tuna coleç~10 dos índios Canela e que o 
l\ Iuseu Nacional nada recebe'. 

Durante essa etapa de pesquisa entre os Canela, Nimuendajú procede 
ao reconhecin1ento do território ocupado pelo grupo, .. se1n ren1uneração 
nen1 ajuda ele custos, naturahnente·· , escreYeria ele ao diretor do Museu 
Goeldi, relatando as condições en1 que procedera a cal identificação, 
aproveitando-se da ··boa vontade'' das autoridades locais, dispostas a 
reoularizar o território Canela, enviando projeto ele lei ao Congresso o 
Nacional: "In1ediata1nente e debaixo ele todo segredo co1necei então o 
levantan1ento das terras auxiliado pelos índios. Não n1e foi possível obter 
en1 São Luís nen1 un1a corrente de ineclição nern unia bússola prisn1ática. 
Co1nprei 20 1netros de corrente de prender cachorros, coloquei fixas e 
aroolas nela e assi1n fiz un1a boa corrente de rnediçào. Os run1os tive de o 

levantá-los co1n a 1ninha büssola de 111ão. Alguns alinhan1entos eu n1ecli a 
corrente, outros levantei a bússola e relógio. Foran1 11 dias ele duro 
trabalho, debaixo do sol abrasador dos chapadões, varando por cerrados, 
caatingas e serras. Quando os nossos vizinhos se aperceberan1 de que 
estáva1nos fazendo, já o trabalho estava findo, - e eu con1os1neus pés em 
petições de miséria. Voltei in1ediata1nente à Barra (cio Corda], trabalhei três 
dias desenhando con10 nunca na tninha vida e re1neti dois exen1plares do 
croquis e os dados necessários"5. 

Na 111esma carta, escrita logo após o trabalho de reconhech11ento do 
território e antes que NinR1endajú retornasse à aldeia para reiniciar seus 
trabalhos de pesquisa - "ainda não pude dedicar u111 instante que fosse 
aos 1neus estudos etnológicos ne1n colecionar un1 único objeto" -, ele 
relata a chegada à aldeia e a sua intervenção para reunir nova1nente dois 

·Í Cf. Gn.1pioni, 1995. 
Sobre esta coleção, Nimuen<lajCt escreveria para Carlos Estevào. diretor do 

Museu Goddi: ·'À meia noite de 24 para 25 de agosto cheguei na Ilaffa, e muito 
mal tive tempo para encaixotar e enfardar a coleção que ficou grande (1.<.HO 
peças. 9 ,·olumes!). No dia 26 pela manhã os ,-oJumes desceram num batelão de 
hobuio. e cu a tarde do mesmo dia numa lancha. Depois <lc uma , ·iagcm 
exrremamenrc acidencada cheguei finalmente na Pedreira onde terei de esperar 
un~ oito a dez dias pela chegada do hatcl;io. Depois embarcarei tudo direto para 
S;1o Luiz'· (ca1ta de 1/9/36, Arquh·o CN/l'v!N). 
Catta de Nimuendajú a Carlos Estevào. 3/7 / 36. Arqui,·o CN/MN. 
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grupos que est:n-am ,.i,·enclo separados. Apesar ele longo, o trecho a seguir 
é eluciclaci,·o d:J interferência ele Nimuenclajú na questão: ··quando cheguei 
achei os índios repartidos en1 dois grupos: un1 no riacho dos Po1nl>os onde 
residia o chefe n1ais antigo depois da n1orte do nosso velho chefe Fausrino 
Ropka que n1orreu de bexigas; o outro no riacho dos Bois, onde se 
ach<n·an1 também os meus parentes. A causa da separação não foi nenhu-
1na desavença entre os dois grupos. Todos escavain unânilnes e1n afirn1ar 
que não podian1 continuar assin1 divididos e que era necessário forn1ar 
outra vez un1a aldeia única. A separação deu-se quando depois da n1orte 
de Ropka e de n1uiros outros, os índios fugira1n ela sua antiga aldeia do 
Baixào Preto apavorados, e con10 nessa hora do desespero não houve 
que111 os dirigisse, foran1 se colocando, uns ali, outros acolá, fonnanclo 
fin<ll1nente aqueles dois núcleos onde tracaran1, apressada1nente e já 
bastante retardado, de fazer logo algu1nas rocinhas, nas respectivas vizi
nhanças. Levantaram casas e, já cansados ele tantas 111udanças, cada grupo 
esperava que o outro reconhecesse a con,·eniência de J"eunir-se a ele, 
enchendo-se cada un1 de razões para ser dada a preferênqa ao lugar 
escolhido por ele. Quando eu cheguei, 1nuito de propósito não n1andei 
tirar as cordas da minha bagagen1, e fiel ao 1neu princípio ele deixar aos 
próprios índios a solução dos seus problernas, exigi-lhes apenas que se 
resolvessen1 itnediatan1ence a fonnar uma só aldeia, fosse lá onde fosse. 
Levara1n tm1 dia e1n conversações inúteis. Vendo então este resultado 

1 

negativo n1andei Ílnecliata1nente levar cocla a n1inha carga para un1a 
n1orada vizinha de civilizados chan1acla Curicaca, aluguei lá un1a barraca e 
1ne 1neti dentro con1 toda a 111inha bagagen1. Aos índios declarei que só n1e 
aparecesse1n com a notícia de que a reunião dos dois núcleos estava feita. 
O efeito desta fita foi o que eu tinha calculado: três dias depois viera1n os 
chefes para 1ne dizer que todos tinhan1 concordado e111 fonnar uma nova 
aldeia no riacho ela Raposa que fica ben1 no 1neio entre os dois antigos 
núcleos, que o lugar já escava roçado e que já tinha1n feito un1a cozinha 
boa para n1itn, a prin1eira da nova aldeia. No dia seguinte 1nudei-n1e para 
lá. De 1nadn1gada os chefes reuniran1 todo o povo, até as crianças e os 
111eus Hapin ("compadres') e Kwui nõ ('an1igos) me ton1ara1n no 1neio. 
Dois deles me pegara1n pelas 1nunhecas, e assin1 1ne conduziran1, no 1neio 
ele todo o povo, ao riacho, puseran1-n1e dentro d'água, e todos n1e lavaran1 
com as suas 1nàos, da cabeça aos pés, 'para que eu não esth·esse n1ais 
zangado co1n eles, e tudo ficasse con10 dantes". E ficou n1es1no"'. 
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.\lesmo afirmando ter como princípio deixar aos índios a solução de 
seus problemas, é óbvia a intervenção patrocinada por t\itnuenclajú na 
reunião do grupo numa única aldeia. Con10 ,·eren1os adiante, a experiên
cia de Nin1uendajú como servidor do SPI 1narcou-o de tal fonna que é 
con1u1n encontrannos referências de suas idéias sobre a 1nelhor fonna de 
prestar assistência aos índios ou de ditninuir conflilos con1 regionais. Em 
algwnas ele suas cartas e de seus relatórios, registra1n-se outros exemplos 
de sua interferência, con10 o inoenti,·o à transferência de aldeias, à 

retomada ele rituais ou à confecção ele objetos não 1nais utilizaelos6
. 

Essa pesquisa entre os Canela contou co1n financiamento ela Universi
dade ela Califórnia, e 1narca nova fase na carreira de Nin1uendajl!, quando 
ele recebe apoio financeiro de institutos de pesquisa norte-a1nericanos e 
inicia a parceria con1 Robe1t Lo\\·íe. Para poclennos co1npreencler melhor o 
que significa essa nova fase de sua carreira, abro aqui longo parêntese com 
o objetivo de recuperar ,as ach·idades e as ligações institucionais de 
Nin1uenclajú desde sua chegada ao Brasil, en1 1903, até o escabelecin1enro 
de sua parceria con1 Robert LO\\'ie da Universidade da Califórnia, ein 1935-. 

Nimuendojú no Brasil 

O pritneiro contato de Nünuend.ajú con1 grupos indígenas ocorreu no 
ano ele 1905 quando, na qualidade de ajudante de cozinheiro, Nin1uendajú 
é contratado pela Con1issào Geográfica e Geológica de São Paulo e to111a 
parte na exploração cio rio Aguapeí, entrando en1 contato con1 os Guarani 
e con1 os K.aingang no oeste de São Paulo. No ano seguinte passa a 
conviver con1 os Ap.apokuva-Guarani do rio Batalha, sendo adotado 

6 Cf. '"Cartas de Belém'· (Nimucndajú. 1993) ou "Os Gorotirc"" (Nimucndajú, 1982), 
entre outros. 
Nimuendajú nasceu sob o nome de Curt llnkcl, cm abril de 1883 em Jcna, 
cidade da Turíngia. na Alemanha. Aos <lezesscis anos. cornou-sc aprendiz de 
mccfmico-ôtico na empresa Zciss, onde começou a crahalh:.ir após cursar o 
sccundúrio. Na bibliorcca da fábrica, o rapaz passa,·a as horas de lazer lendo 
linos e estudando mapas sobre a América. Em 1903. com auxílio financeiro 
prestado por sua meia-irmã. e migrou para o Brasil. acompanhando a lc,·a 
migratória de alcm~lcs da Turíngia e da Prússia. Ao chcg;1r ao Brasil emprega-se 
numa loja de ferragens na Rua Florêncio de Ab1:eu em Süo Paulo (cf. Scha<len. 

1973 e Pereira. 1946). 
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rilual1nente pela tribo e recebendo, na cerin1ônia do Ni mo11ga ra í, o no111e 

ele i'\in1uendaj(1 - .. o ser que cria ou faz.o seu próprio lar .. , que passaria a 

ser utilizado e1n sua assinatura11
• En1 1908, pern1anecenclo no oeste paulis

ta, esteve na zona dos Kaingang, então e1n guerra con1 o pessoal da 

Estrada de Ferro Noroeste cio Brasil. 

Por encargo cio .Museu Paulista, Nin1uenclajú se en1brenha, em 1909, no 

interior cio estado ele São Paulo à procura de sobreviventes cios Oti e visita 

os Kaingang, Ofaié e Terena, no oeste de São Paulo e no sul cio .Mato 

Grosso, quando recolhe inforn1ações que o ajudarão a produzir o 1napa 
que será publicado por von Ihering con10 anexo de seu artigo "A questão 

dos índios no Brasil" na revista daquele instituto. Nesse artigo e en1 outro 
publicado no 1nesn10 nún1ero da Revista do J'1useu Paulista sobre as 

atividades cio 1nuseu nos anos de 1906 a 1909, von Ihering infonna que 

encarregou Nin1uendajú, "an1igo entusiasta e bon1 conhecedor dos índios", 
de realizar esta expedição para a qual forneceu a Nin1uendajú ·'instruções 

para fazer obser•ações etnográficas [e] tirar fotografias~9. O resultado, 

Há várias cxplicaçõcs parei o significado <lo nome Nimuendajú. Numa carta a 
Baldus 0944). Nimuendajú dá a significação posta acima e também esta: "an-anjar 
um lugar para si". Para J. .Mattoso Câmara é "aquele que fcz residência entre nós'·. 
Juan Francisco Recalde diz que a palavra Nimuendí significa "aquele que soube 
abrir o seu próprio caminho neste mundo e fonquistou o seu lugar''. Para 
Frederico Edehvciss é "o que definitivamente toma pousa, o que se incorpora". 

Outras tribos, além dos Apapoku,·a-Guarani incorporaram Nimuenclajú como 
um dos seus: os Apinayé do Tocantins o integraram cm uma das metades com 
que se divide a tribo dando-lhe o nome de Tamga'ga, scndo adotado pela mãe 
do chefe lvfatuk, que tinha muita fama na região e.lo Araguaia-Tocantins. Tam
bém os Hamkokamekra, da aldda do Ponto. no alto Mearim, lhe impuseram o 
nome de um falecido chefe numa ccrimônia que reuniu toda a comunidade. (cf. 
Schadcn, 1973:20 e Pereira, 1946:45). 
Nos reimos de atividades do l\fuseu Paulista publicados cm ,-ários números de 
sua revista, podemos constatar que, além das viagens empreendidas por seu 
diretor. há registro de Yárias outras feitas por colaboradores. pesquisadores 
tempora1iamente associados ao museu e por outros encarregados cxclush·a
mente p~1rn tal fim. De modo geral, tais expedições visan1m a coleta de materiais 
para enriquecer as coleções do museu. ,·on Ihering rcgistra no volume VTJJ da 
rc,·ista o trajeto da \'iagcm ele Nimuendajú: '"O Sr. Ctut Um:kel. que já por 
diversas n:zes com·ivcra com os índios de nosso sc.:11~10 (. .. ] seguiu a 4 de agosto 
p<ira S. Cruz e daí para S. José dos Campos Non>s onde de,·eria procurar os 
índios Cha\·antes, de cujo estudo etnográfico fora encarregado. Em Platina e 
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tocJa,·ia. foi ª'·aliado con10 .. praticamente nulo". a não ser pela constatação 

de que o extennínio destes índios escava ·yircualmeme tennin:1do", po1~ só. 

resraren1, na época, poucos indivíduos assitnilados à população regional, e 

pela .. verificação da diferença lingüística existente entre os Cha,·antes eles. 

Paulo, atuahnente extintos e os cio ~lato Grosso" (,·on Ihering. 1911:1-14 e 

112-40)'º· O relatório ela expedição, que dá conta cio fün ela tribo dos Oti, 
é publicado, e1n 1910, no periódico Deustcbe Zeit11ng e depois, e1n fonna 

reduzida, en1 O Estado de S. Paulo. Tratava-se ele unia das prin1eiras 

publicações ele Ni1nuendajú, de unia série que contribuiria ele forn1a 
decisiva para o conhecimento dos índios brasile iros. 

Nessa época, a polên1ica en1 torno das . idéias de von Ihering sobre o 

extennínio dos índios no Sul cio país agicava os 1neios políticos e intelec
tuais preocupados con1 a qliestào inclígen.1, con10 vin1os no Capítulo 1. O 

afastan1ento de Ni1nuendajú do Museu Paulisra deve-se, provaveln1ente, 
tanto à posição polê1nica assu1nida pelo diretor do Museu Paulista quanto 

à veiculação de suas críticas ao progran1a ele proteção propagado por 
Ronclon". Nun1 relato n1anuscrito de suas ath·idades até o ano de 1923, 

Nin1uendajú registra a publicação de alguns artigos no periódico Deutscbe 

Zeitung sobre assuntos indígenas, "especiahnente em favor da pacificação 
dos Kaingang, con1batendo o extermínio desta tribo, sugerido pelo Dr. 

i\fatà<.>. Lage:ido e Bebedouro, tomou apontamentos dos índios Coroados man
sos. demorando-se aí até 6 de setembro. Daí seguiu para Roseta, Conceiçüo de 
l'v!onte Alegre, S. Mateus, Hancharia, Laranja Doce cm clircçào a Medeiros: 
.sabendo porém que obteria melhor resultado cm Porto Tibiriçá. para Já se 
dirigiu, chegando a 15 de setembro. Procurando índios, foi à foz do rio S. 
Anastácio e Jabocicaba, onde examinou os Chavantcs do Mato Grosso: subiu o 
rio Pardo, oito léguas para adiante, encontrando índios Guac<is. Guar.111is e 
Tercnos'· (1911:14). 

1
'' Sobre as diferences denominações (Oti, Chm·ante. Oti-Chavance, etc.) consulcar 

Nimucndajú ((1910], 1982) e Baldus (1954). 
11 As críticas ao programa de Rondon para proteger as populaçc)es indígenas foram 

feitas no a1tigo "'A questão dos índios no Br.i.-;iJ". o mesmo no qual n>n rhcring 
publicou o mapa preparado por Nimucndajú e onde de mio só rebarcu o~ 
protestos feitos contra suas idéias, mas apresentou seu próprio programa de 
administração dos índios (cf. ,-on fhering. 1911:112-40). Cumpre salientar. aind:t. 
que no relato das ati\'idades do ~luseu Paulista referente aos anos de 1910. 1911 
e 1912. não há referências a Nimuendajú nem tampouco ao arrigo sobre os Oti 
(cf. Revisfet do 1\lluseu Paulista, vol. IX, 1914). 
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Hennann ,·on lhering·q1
. É <1ssin1 que. e1n 19 lO , a con,·ice cio Coronel 

Rondon, Nimuencbjü ingressa nos quadros cio recén1-criaclo Se1Tiço de 

Proteção aos Índios e Localização ele Trabalhadores Nacionais, :io qual 

prestaria serviços ern diferentes n101nentos de sua vicia, en1 diversos 
grupos indígenas. 

Co1110 servidor cio SPI, Nünuenclajú ocupou o posto de "auxiliar cio 

sertão" (cf. Schaden, 1973), e este,·e subordinado a Luís Bueno Horta 

Barbosa trabalhando nos estados de São Paulo, ~lato Grosso e Paraná (cf. 
Pereira, 1946). Prüneiramente, Niinuendajú atua entre os Kaingang e 

Guarani no litoral e oeste ele São Paulo. E1n 1911, ton1a parce da pacifica

ção dos Kaingang e n1 São Paulo e en1 1912 realiza a concentração dos 

Guarani na Povoação Indígena cio Araribá. Ein 1913, trabalha entre os 
Ofaié, Guarani e Kaiguá, no sul cio .Mato Grosso, e é transferido para o Rio 

de Janeiro, servindo por alguns 1neses no Ministério da Agricultura, e de Já 
é enYiado para Belé111 do Pará, onde fixa residência. 

Un1 ano depois de sua instalação e1n Belé1n, Nin1uenclajú publica en1 
' Berlin1 Die Sagen 1: 011 der Erschajfiing. .. (As lendas da criação e destruiçâo 

-. 
do mundo conwfundamentos da religiiio dos Apapocú1.:a-Guarani), obra 
que, pela repercussão e pelos desdobran1entos, segundo Vive iros de 

Castro (1987), funda a etnologia Guarani conte1nporânea. A obra só será 
publicada en1 português setenta e três anos após sua publicação en1 

ale1não, apesar de se constituir numa das n1onografias n1ais fa1nosas da 
etnologia brasileira. 

Entre os anos de 1914 e 1915, Nilnuendajú trabalha entre os Te111bé e 
Tirnbira e é encarregado da pacificação dos Urubu, no rio Gurupi, sendo 

de1nitido antes de concluir a paciflcaçào e1n virtude do início da prin1eira 
guerra n1tindial. 

Neste período, que vai ele 1910 a 1915, e1n que Nimuenclajú é servidor 

do SPI, ele publica alguns vocabulários na revista Zeiscbr(/tfür Ethnologie 
de Berlin1: trata-se do n1es1no periódico onde ele publicou sua n1onografia 
sobre a religião dos Apapocúva-Guarani. 

12 Trata-se, na n~rdadc, de dois manuscricos, onde Nimuendajú lista suas ath·idades 
desem·oh·idas entre 1905 e 1923. ano cm que prm·;l\·elmcnlc o manuscrito foi 
produzido. indicando os trabalhos real izados nos grupos indígcnas bem c:omo 
suas public:açücs. O.s manuscritos encontram-se depositados no J\luscu do 
Estado cm Pernambuco e constituem minha fonte principal para o período. 
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Oe1nitido cio SPJI\ NimuenclajC1 parte em ,·iagem :-io rio Jari, !\faracá e 
Paru, onde con,·h·e con1 os Aparaí e descobre un1 subgrupo \\'aiãpi (Paiki 

Piraga) as ,·olt:is co1n regionais, no baixo Maracá (Ip. Gallois). Segundo 

van Velthen1, essa viage1n fora agendada pelo cônsul ale1não en1 Belén1 e 

,·lsava a realiz:içào de ··estudos e a formação de coleções para a expedição 
do ,·iajante an1ericano \\'illfan1 Curtis Farabee .. (1984:27). Entre os Aparaí, 

Nimuendajú organiza sua prüneira coleção etnográfica, que é reparcida 
entre o Museu Goeldi e o Museu da Universidade da Filadélfia. Un1 

relatório dessa viage1n é publicado en1 1927 e1n Gocen1burgo. 

Entre os anos de 191 5 e 1916, Nin1uenclajú vive com os Ten1bé da 

.tvlissào de Santo Antonio do Prata e ele 1916 a 1919 percorre a região dos 
rio Xingu, Iriri e Curuá, convivendo con1 os Yuruna, Sipáia, Curuaya, Arara 

e Ka ya pó. Aí organiza t1111a coleção ele objetos etnográficos, que é vendida 
para o Museu ele Goten1burgo, na Suécia , e para o ivluseu de Stuttgart, na 

Ale1nanha. O úlcin10 tinha à frente, con10 diretor científico, no período de 
1914 a 1924, o Dr. Koch-Grünberg (cf. Schun1ann e Hartn1ann, 1992)11• 

Sobre esses grupos, publica artígos na re\'ista Anthropos e nojounial de la 
Société des Aniéricanístes. 

De volta a Belén1, Nin1uendajú é contratado, en1 n1eados de 1920, corno 
chefe ela seção etnográfica do .Museu Goeldi. Sua contratação se deve ao 
esforço pessoal da ornitóloga Ernília Snethlage, então diretora do .Museu 

Goeldi, e co1n quen1 Nin1uendajú havia se encontrado durante un1a viagen1 
aos Slpáia (cf. Corrêa, 1995). Preocupada com o estado de abandono da 

coleção etnográfica do 1nuseu, a Ora. En1ília encarrega Nin1uendajú de 
"prin1eiro, un1a revisão con1pleta das coleções etnográficas e arqueológicas 

do Museu Goelcli. Segundo, a organização de un1 inventário con1pleto das 

coleções etnográficas e a confecção de u1n catálogo que pern1ica verificar a 
ausência de t1111 objeto en1 pouco tempo. Terceiro a reorganização elas 

13 Um trecho de uma cana de Nimuendajli para Luiz Bueno Horta narbosa pode 
ser uma pista para o mori\·o de sua demissão. Solicitando informaçües a respeito 
cios índios de Rondônia . Nimuendajú diz que não se dirigia ao General Rondem 
por nào saber "qual a opiniào que ele formou a respeito ela mi 'espionagem· 
minha'· (Nimuendajú, 1993: 154). 

1
·• O trabalho de Leonor Schumann e Thekla l-b1tmann sobre as coleçôcs etnogrú

fic:as br~ts ileiras cm Stuttgart n:1o rcg1islra tal colecüo (cf. Schumann & Hartmann. ._ ._ -
1992). A informaç~lo da existência dessas colcçôcs é do próprio Nimuen<lajú. no 
manuscrito jú citado sobre suas arh·ic.bdes. 
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etiquecas da parre expost:t ao pCtblico··1''. Durance a pen11anência no i\luseu 
Goelcli e quando da ausência da Dra. Snethlage e1n ,·iagens de pesquisa, 
Ni1nuenclajú assu1niria, por 1nais ele tuna vez, a direção ciencífica cio 

instituto, ficando ainda responsável pela biblioteca e pela correspondência 
do museu. Consta que, nesse período, ele teria realizado uma expedição 
ao litoral do Pará e outra à região cio Oiapoque. 

En1 1921, Nin1uendajú é cha1naclo pela segunda vez a trabalhar no SPI, 
pern1anecendo corno seu se1Yiclor ar(: 1923, quando é novan1ence cle111iticlo. 
Ourante o período, além de estabelecer relações con1 os Mura, Pirahã, Tora 
e lv1atanawí16

, Nilnuendajú con1anda a e1npreita de pacificação dos índios 
Parintintin, do n1éclio Madeira, "a n1ais aguerrida tribo co1n que o SPI teve de 
defrontar-se., nos dizeres de Darcy Ribeiro (1982), e da qual se arrependeria 

alguns anos depois, visto o rápido declínio populacional e cultural dessa 
tribo'-. Em 1922, ano e1n que estabelece as pritneiras relações pacíficas con1 
os Parintintin, é eleico n1en1bro da Sociécé eles A.r11éricanistes de Paris , 
con1eçando a publicar siste1nacican1ence en1 sua re,·isra. 

Ligação com os museus europeus ._ 

É nessa época, ainda como funcionário do SPI, que o engenheiro sueco 
G. Pira, morador en1 Belém do Pará, intern1edeia o contato de Nin1uendajú 

15 Ofício da Dra. Emília Sncthlage ao s<.!crctário-geral do estado do Pará, 19/ 12/ 
1919, depositado na Biblioteca do ~luseu Gocldi. Aí estão depositados outros 
documentos que informam que Nimuendajú mantinha contatos com o i\Ius<.!u, 
colaborando com este já antes de sua contratação. Esta foi efetivada no período 
de junho de 1920 a maio de 1921. 

16 Entre esses grupos, organ iza uma coleção dos Mura-Pirahà que é incorporada ao 
Museu Nacional, juntamente com uma coleção dos Parintintin (cf. Grupioni, 
1995) e publica o anigo ·'As tribos do Alto Madeira~ , cm 1925, no journal de la 
Société des Américanistes. 

i - Sobre a pacificação dos Parintintin, Schaden escre,·eu: "Como sói acontecer. a 
aceitação de relações pacíficas com o mundo dos brancos foi o passo inicial para 
o declínio da tribo dos Parintintin, hoje reduzida a uns míseros restos. Desde 
logo, o impacto de epid<.!mias teve efeito devastador e Nimucndajú nào tardou a 
lamentar a enlprcsa que executara com tanta coragem e firmeza . 'Nunca mais, 
disse. ajudarei a pacificar uma tribo'- (1968: 15). Os relatórios sobre a pacifiG1ç•·10 
dos Parintintin for4un utilizados pelo <.:scrimr po1tuguês José i\laria Fcn-cira de 
Castro, para escrever o romance O instinto supremo prometido a Rondem e cm 
que Nimucndajú aparece como personagem central. 
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co1n o i\luseu de Gote1nburgo, que já e1n 1923 adquiria do etnólogo unrn 
coleção arqueológica de 1nachados de pedra e fragmentos. de louça da 
região do médio Xingu, alén1 de alguns cacetes, arcos e flechas consegui
dos no Alto Iriri, após ataques dos Kayapó. No relacório do ano de 1923, do 
Nluseu de Goce1nburgo , está regiscrado o enYio de 1.000 coroas para a 
aquisição ele artefatos etnográficos, be1n con10 a intenção de se conseguir 
mais recursos para financiar as atiYiclacles de pesquisa e prospecção 
arqueológica ele Nin1uenclajú1

$. O l\'luseu receberia en1 seguida un1a cole
ção etnográfica dos Parintintin, junta1nente con1 o n1anuscrito "Os índios 
Parintintin do rio Nladeira·', que sai publicado e1n 1924 e 1925 nojourn.al 

de /a Sociéte des Amérícanisfe!)~ onde Nin1uendajú narra os prin1eiros 

contatos com esses índios. 
Nova1nente den1iticlo do SPI, Nin1uendajú associa-se ao Museu de 

Gote1nburgo e inicia un1a série ele escavações arqueológicas na região de 
Sancarén1, Óbidos, Nlonte Alegre, Tapajós, Tron1betas, Jan1undá, bem 
con10 na Guiana brasileira e nas ilhas de Marajó e Caviana, visitando, 
ainda, os índios .Maué, dos quais publicará, e1n 1929, u1n vocabulário. 
Esses trabalhos de prospeção arqueológica foran1 encon1endados pelo, na 
época, Visconde Erland Nordenskiõld19, diretor do Museu de Gote1nburgo, 
interessado em obter coleções arqueológicas para enriquecitnento do 

, • • >O 
acervo do Museu de Goten1burgo, e para sua propna pesquisa- . 

is Gõtcborgs Museum - Relatório do ano de 1923 - Coleçào da região do Xingu 
- Tradução manuscrita depositada no Museu do Estado de Pernambuco. . 

1? Erlanc.1 Hcrbc11 Nordenskiüld nasceu cm 19i7 / 1877. Formado Cn'I palcontolog1a, 
realizou sua primeira cxpediçào à América do Sul cm 1899, visitando a região da 
Patagónia. Interessado já na juventude pelos estudos arqucoló~i.cos e etno~ráfi
cos. esteve entre os anos de 1901 a 1927 na Argentina, na Boltv1a, no Brasil. no 
Per~. na Colômbia e no Panamú. Em 1913 assumiu a direção do Museu de 
Gote.mburgo e em 1924 tomou-se professor na Unh·ersiclade de Gotemburgo. 
foi sccr<.!tário-geral do Congresso Internacional dos Americanistas realizado cm 
Gotemburgo em 1924. Publicou entre 1919 e 1931. cm no\·c ,·o lumes. a obra 
Comparative Ethnographical Studies. Entre s<.!uS discípulos estão nomes c~mo 
Linné. l'l'fétraux. \X'~1ssén e Izikowitz. Faleceu cm 5/ 7 / 32 cm vittudc da combma
çào de problemas intestinais com surtos de malúria. adquirida durante suas 

pesquisas <..lc campo (cf. lc"dc. 1933). . , . ·' . 
-' 1 No relato manuscrito de suas ati,·icladcs até 1923. NimucnclaJU reg1strn: fui 

l.!ncarrcgado pelo dir<.!tor e.lo Museu de Gc>tcborg-Suécia. Vise. E'.·~a~d Nordcns
kiold. a procurar, no ntlc do Amazonas, os pontos intermedmnos cntr<.! os 
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' A riqueza e a quanricbde dos 1na1eriais remetidos por Ni1nuenc.l:tjú par~1 
Gore1nburgo puderan1 ser apreciadas e1n seu conjunto pelo público com a 
abertura, en1 dezen1bro de 1925, da ··Sala Nimuenclajú .. , e1n que, alé1n da 
coleção Parintintin e da cerâtnica de Santarérn, fora111 exibidos outros 
artefatos arqueológicos reunidos pelo eLnólogo. Entre eles, os organizado
res ela n1ostra desraca,·an1 cinco ídolos de pedra, obtidos e1n Óbidos: ··A 
ciência cen1 conhecin1enro de uns dez deles e, destes dez o Museu ele 
Gote1nburgo possui , graças a 111ecliaçào de Nin1uenclajú, cinco, sendo dois 
con1pletamente inwctos. Estes ídolos cujo inistério a ciência ainda não 
decifrou, são obras-prin1as ela escultura de pedra "11 . 

A exposição, todavia, não significa,·a o encerran1ento da colaboração, 
mas un1a forn1a de dar publicidade às coleções e assin1 obter n1ais recursos 
dos patrocinadores do Museu. Já na abertura cio evento o seu direcor 
co111unicaYa: "Agora 1nes1no estão en1 ca1ninho grandes coleções de tribos 
da Guiana, que nenhun1 explorador desde o século XVI jan1ais ,·isitou .. n. 
Norclenskiõld provaveln1ente se referia à viagen1 en1preendida por Ni-

' n1uenclajú, en1 1925, ao Oiapoque, onde, alé1n de realizar es.f,avações, ele 
estuda os Palikur e os índios do üaçá. Fruto dessa viagen1 é a rnonografia 
"Os .Palikur e seus vizinhos" publicada no ano seguinte, con1 prefácio ele 
Nordenskiõlcl, e que foi en,·iada para Goten1burgo con1 un1a coleção 
daqueles índios. É no retorno da expedição aos Palikur que Nimuendajú 
casa-se, ein 12 de nove111bro de 1925, co1n dona Jovelina . 

O l\·Iuseu ele Gote1nburgo an1pliaria o fina1ncia1nento dos trabalhos de 
Ni1nuendajú, possibilitando-lhe ta1nbén1 a realização de pesquisas etnoló
gicas entre os índios ela região escolhida por n1ais dois anos. Nun1a carta a 
Heloisa Alberto Torres, Nin1uenclajú relata que havia convencido Nor
denskiõld '·de que o estudo dos índios atuais en1 vias de extinção era 1nais 
urgente que o dos despojos arqueológicos''1·i. E é com financia1nento 
exclusivo deste instituto que ele realiza e1n 1926 escavações nos afluentes 

centros de cultura aruaka no Noite da Venezuda. na ilha c.le Marajó e nas 
planíceis de Mojos (Beni - I3olh·ia)" (op. cit.). 

11 .Manuscrito ·'A 'Sala Nimuenclajú' no lvfuseu de Gêitcborg". 15/ 12.í25, provavcl
mc.:nte de autoria de.: Nordenskiê>kl. clcposit<tdo no ~luscu do Estado de Pc.:rnam
buco. 

" Ibidem. 
1-' Carra tk: Nimucndajli para dona Heloisa, sem data. Arquh·o CN/ MN. 

180 

do Aniazonas. l\l:tdeira, Autaz e no Tocancins <cf. Schaden, 1973) e 
pesquisa entre os Mura e l\lunduruku, publicando sobre eles u1n ,·ocabulá
rio no journal de la Société des Aniéricanistes (1932). No ano seguinte, 
1927, Ni1nuendajú pesquisa entre os Banhva, \\1anana, Tariana, Tukano e 
.Maku, nos rios Negro, Içana e Uaupés. Alén1 de ter prova,·elmente en\"iado 
coleções desses índios para Goten1burgo, organiza L1111a coleção dos índios 
do rio Negro para o .Museu Nacional. O relatório dessa viage1n só seria 

publicado na década de 50. 
Etn 1927, o .Museu de Goren1burgo interron1pe o financian1enro dos 

trabalhos de Ni111uendajú. O ano coincide con1 a expedição de Nor
denskiõld à Colôn1bia e ao Panamá, o que pode sugerir que os patrocina
dores do .Museu não conseguiran1 inanter o colecionador no Brasil e ao 
1nesn10 ten1po financiar essa grande expedição. Cessa, assiln, o envio 
regular de peças p~ra esse n1useu, que ainda receberá, en1 1937, duas 
coleções: Xerence (153 artefatos) e Apinayé (dezenoYe artefatos), resultado 
das ~xpedições realizadas sob auspício do Instituto de Ciências Sociais da 
Uni,·ersidacle da Califórnia. O .Museu de Goten1burgo só pagaria então por 
sua parte ela coleção (cf. \\?assen, 1980). Mas novas po1tas são abertas na 

Europa. 
A coleta ele inateriais para o .Museu de Goten1burgo assin1 como a 

publicação de seus artigos e n1onografias na Europa abren1-lhe outras 
possibilidades ele trabalho. Por iniciativa do diretor do Museu de Leipzig, 
Fritz Krause, os 111useus de Leipzig, Oresden e Ha1nburgo se juntara1n no 
financian1ento conjunto de un1a expedição de coleta en1preendida por 
Cu1t Nin1uendajú, nos anos de 1928 e 1929, aos estados do .Maran·hão e 
Goiás, entre os índios Apinayé, Canela, Krikati, Krepu1nkateye, Pukobye e 
Guajajara1í_ Alén1 de ter conseguido concretizar esce projeto, Krause 

!~ Sobre sua visita aos Guajajara, Nimucnclajú cscrc~\·eria cm outubro de 1941 para 
dona Hdoisa: '·Em janeiro e fe\·crciro de 1929. por ocash'to do reconhecimento 
que.: precedeu aos meus trabalhos entre as tribos Gê setentrionais e centrais. 
,·isitci ligeiramente 9 aldeias guajajaras, 2 no rio Grajaú e 7 no rio ivlcarim. 
Postcriormencc ainda passei numa ou noutra dessas ale.leias que me.: ficm-.1 no 
caminho. S(i na aldeia da Lagoa da f><.'clra e na cio Bananal Non> demorei -mc 
;1lguns dias. nas outras horas apcn~1s. fm Barra do Cor<.b e mesmo na aldei<~ dos 
Canela recebi muitas visitas c.le grupos de Guajajara. Dc.:sdc 1936, qu:tndo dct por 
conc.:luí<lo o estudo das tribos Timbira, abandonei a zona e nào tenciono ,·olt<ir 
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~xerceu inlluência na escolha da área de colera e ele pesquisa, escanclo 
particulan11ente inceressado en1 fomentar pesquisas etnológicas na região a 
lesce do Araguaia e do Tocancins1~. Con10 resultado dessa prin1eira expedi
ção, Curt Niinuenclajú enviou coleções cios Tin1bira (Apinayé, Ran1koka
mekra, Pukobye, Krikati, Krepumkateye, Apanyekra) e Tupi (Guajajara). 
.\s coleções foran1 re1neciclas ao ~luseu de Dresden, onde se procedeu à 
partilha e ao envio das coleções para os outros 1nuseus participantes do 
projeco (cf. Kascner, 1990 e 1991). 

Fo i Krause tan1bé1n quen1 conseguiu recursos do Instituto Etnológico
Antropológico de Leipzig para, juntan1ente com os 111useus de etnologia de 
Leipzig e Hamburgo, patrocinar nova expedição de coleta nos anos ele 
1930 e 1931, quando Nin1uendajú visita os Apinayé, Xerence, Krahó e 
Ramkokan1ekra-Canela. Alén1 ela coleta de a1tefatos etnográficos, Kastner 
(1990) infonna que Nin1uenclajú escreveu a n1onografia "Die Tin1bira·', 
composta por 208 páginas, 223 fotos e 58 páginas de anexos, contendo 
vocabulários, 111apa e desenhos dos Ran1koka111ekra e , que se tratava, 
então, do n1elhor que já se havia escrito sobre os grupos Jê. Segundo esse 
autor, a difícil s ituação econômica vivida pe la Alemanha naquele momento 
impediu não só o financian1enco de outras expedições por aquelas institui
ções, co1no a própria publicação do manuscrito em alemão. Este veio a 
público, de forn1a an1pliada, nas monografias 71.?e Apinayé (1939) e The 
Eastern Ti1nb1ra (1946), ambas publicadas nos Estados Unidos. 

1 

O colecionisn10, praticado por Nünuendajú e subvencionado por mu-
seus europeus, era atividade reco1Tence e valorizada entre os antropólogos 

cm tempos calcul{1n!is. Nunca estudei, pottanto, os Guajajara porque o estudo 
das tribos Gê <la mesma região consumia ent~10 toda a minha atenção. de 
maneira que só pude tratar de passagem daquela tribor.. Entre eles, Nimucnclajú 
coleta pequeno , ·ocabulário, com cerca de 250 itens e .. uma lista mais ou menos 
completa dos termos de parentesco" (Carta de Nimuendajú a clona Hdoisa, 20/ 
10/41. Arquivo CN/ MN). 

!s O etnólogo alemão Fritz Krause era funcionário do Museu de Etnologia ele 
Leipzig quando part iu par.i o Brasil para realizar pesquisas entre os Karajá , Javaé 
e Kayapó nos anos de 1908 e 1909. Além de inúmeras fotos, desenhos e 
rcgistros fonogrúficos, Krausc lcwm para o Museu de Leipzig uma importante 
colcçüo ccnogrúfica composta entre estes grupos indígenas. Os resultados dessa 
expedição foram publicados no lhTo l n den Wildnissen Brasil/ens, cm 1911 (cf. 
Kastncr. 1990). 
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e1ninences desse pe ríodo. A ,·ida de Nitnuendajú, segundo Faria, é parte 
im.portance do processo de colecionisn10 que do1nina,·a os museus de 
etnogr.ifia da época e sua trajetória '"se entrecn1za co111 as tra jetórias de 
n1uilos outros profissionais consagrados, que no can1po intelectual euro
peu ocup<n·a111 posições ele rele,·o na classe don1inante, dirigian1 ins[itui
ções científicas patrocinadas pelo Estado, 1nanipulavan1 as políticas nacio
nais de favorecin1enco científico" (1981:17)2r'. 

Institutos de pesquisa norte-americanos 

Co1n apoio financeiro do Carnegie Ins~itution, de \Vashington, Cure 
Nilnuenclajü volta à Europa, en1 1934, para estudar no Museu de Goten1-
burgo e ten11inar o 111anuscrito sobre os Tin1bira. Durante essa viage1n, que 
foi a única intern1pçào en1 suas investigações com os índios, desde que 
havia nrnntido os prirneiros contacos co1n os Guarani em São Paulo, ele 
visita os 1nuseus de Hatn burgo, Leipzig, Dresden, para os quais ha,·ia 
en,·iaclo coleções, e vai até a teITa natal. Durante a pennanência no Museu 
de Gote1nburgo, alé1n de realizar pesquisas e estudar na biblioteca, 
Nitnuendajú ajuda a desenhar 1napas indicando os sítios arqueológicos 
pesquisados por ele anos antes. En1 sua passagem por Hamburgo, fornece 
informações detalhadas sobre algumas peças coletadas, que seria1n apre
sentadas nu1na exposição especial de sua coleção. 

Na época e1n que ocorreu essa víage111 é possível encontrannos en1 
várias cartas de Ni1nuenclajú o registro de sua intenção ele abandonar o 
Brasil e buscar un1 novo país para realizar suas pesquisas, ten1a esse que 
pern1anecerá latente durante largo período. Em carta a Heloisa Alberto 
Torres, ele assün se expressa: "De fato, pelo gosto, ou antes pelo desgosto 
1neu, eu deixaria quanto antes o Brasil para procurar novo ca1npo de 
trabalho no Pen1, na Bolívia ou en1 qualquer outra república vizinha, 
porque preferia ser un1 estrangeiro de priineira categoria lá, a ser un1 
cidadão de segunda aqui". Nesta mesma carta, ele escreve que que111 o ten1 
prendido ao Brasil é seu an1igo Carlos Estevào, diretor do Museu Goeldi, 

16 Os museus de história natural e de etnografia. que são instituiçôcs rípicas e.lo 
s6culo XIX. sobre\"i,·em no início deste. fruto de uma rcl ~1ç~·10 dial6tica com o 

coledonismo: num primeiro momento são frutos dessa atividade, num momento 

posterior, passam a ser o s<:u gr<rndc cmpresúrio (cf. F~iria , 1988:7) . 
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que o fez desíslir n:1quele 1no1nento da idéia, mas que continua "Con1 o 

trinco na mào·-r_ Em outra carta à 1nes1n::t 111issi,·isc::t, deixa claro qual é o 

seu desejo: ligar-se ao .Museu Goeldi ou ao 1'.luseu Nacional; algo que só se 
realizaria e1n parte, na década de quarenta. Na volta ela viage1n à Europa, 

Nitnuendajú passa alguns dias no Rio de Janeiro, onde propõe a fonnaçào 

ele un1a coleção etnográfica entre os Canela para aquela instituição. 
Ainda con1 suporte desse instituto norte-ainericano, o Carnegie Institu

tion, realiza sua quarta estada encre os Canela, no .Maranhão, e visita, e1n 

1934, os Fulniô de Águas Belas e os Xucuru ele Cin1bres en1 Perna1nbuco. 

Sobre essa últin1a expedição, Ni1nuendajú escreveria a Heloisa Alberto 

Torres: "Infelizn1ente o resultado não co1npensa de forma algu1na as 
despesas: a1nbas as tribos quase nada n1ais guardam da sua antiga cultura 

1naterial. O que hoje se chan1a Sukurú são uns 50 indivíduos, entre os 

quais u1na escassa n1eia dúzia que ainda causa a in1pressão de í~dios 
puros. Ninguén1 nrnis fala a língua antiga: con1 n1uito trabalho e paciência 

consegui uns 150 vocábulos, en1 parte ele valor bem clu~idoso. A língua 
não apresenta a 1nenor sen1elhança con1 outra qualquer. [. . .].__Adquiri três 

vasos e todos os utensílios empregados na sua confecção, be111 como 
a1nostras de n1atéria-prin1a. Os Fulnió de Águas Belas representa1n un1 

fenôn1eno de deculturação 1nuito estranho, e raro entre índios: perderan1 
por co1npleto a sua cultura n1aterial e tudo quanto diz respeito a sua antiga 

cultura social, 111as conservan1 com ad1nirável tenacidade dois ele1nentos 
de sua cultura espiritual: a língua (tan1bé1n' isolada!) e a religião. L .. ]. 
Enquanto em Cin1bres ainda consegui pelo n1enos aqueles objetos acin1a 
1nencionados e inais un1as coisinhas, en1 Águas Belas não colecionei u1n 

único objeto sequer (afora un1 n1achado de pedra), porque 1nesn10 a 

indústria caseira bastante ilnpo1tante destes índios que fabrican1 esteiras, 

bolsas e espanadores, ten1 de original so1nente o material: tanto a técnica 
como os tipos são modernos"2R_ Os objetos coletados entre os Xucuru por 

Nimuendajú serão vendidos quatro anos depois para o Nluseu Nacional. 

Da viagen1 aos Canela, Ni111uendajú organiza tuna coleção de 148 peças 

para o .Museu Goeldi. 
Estar sob os auspícios do Carnegie Inscitution inarca o fin1 de tuna etapa 

2- Ca11a de Nimuendajú para Hdoisa Albe1to Torres. 16/ 2i34, Arquin> CN: i\-IN. 
~ll Carta de Nimuendajú para Hdoisa Alberto Torres, 12/ 10/ 34, Arquivo CNi i\1N. 
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da carreira de Ni1nuenclajú e o início ele un1a nova : sua ligaç:io com os 

1nuseus eu;opeus que financiavan1 suas expedições o bjecivanclo angariar 

coleções para seus acervos era substituída por ligações con1 instituições 

norte-an1ericanas, mais interessadas e1n seus dados de pesquisas que en1 

suas coleções. Tratava-se, assi1n, ele grande mudança, não só de conrinen
ce, ou de língua (inglês en1 vez de ale1nào), n1as ta111bém cio objeto da 

negociação: o interesse recaía agora nos trabalhos etnográficos de Ni

muendajú. O financian1ento de suas expedições concinuaria vindo cio 

exterior, inas agora não n1ais cios inuseus europeus e sü11 cios institutos de 
pesquisa norce-a111ericanos, que viabilizarian1 a publicação de suas princi

pais inonografias. 
Eln 1934, Izikowitz sugere a Nünuendajú que ele inande u111<:\ cópia de 

seu trabalho sobre a corrida de toras para Robert Lowie, que poderia 

buscar n1eios para auxíliá-lo financeiramente19. No ano seguinte, Ni1nuen
dajú escreve a Robert Lo~Yie enviando un1 111anuscrito con10 a1nosrra de 

seu trabalho e solicitando apoio para suas pesquisas. LO\\'ie consegue 
auxílio para trabalho de campo do Instituto de Ciências Sociais da UniYer
sidade ela Califórnia e co1neça a partir daí tuna associação que duraria até 

a n1orte de Nin1uendajú. Lowie não só traduziu para o inglês certos 
trabalhos ele Nin1uendajú, con10 tan1bén1 assinou com ele alguns outros, 
possibilitando que viesse a se tornar conhecido internacionahnente, alén1 

do circuito das publicações en1 alen1ão. 
Lo~vie, en1 seu relaco autobiográfico, escreve que ambos 1nantinha1n 

correspondência regular, só interron1pida durante os períodos de trabalho 
de ca1npo de Ni1nuendajú. Segundo Lowie, Nitnuendajú tinha extraordiná
ria habilidade para a observação, e "\'\íhen 1 asked hin1 a sin1ple question, 

I received practically a n1aster's thesis in reply. Sometin1es it se1neecl to 1ne 

unfair that I should be sitting con1fortably at ho1ne ~vhile he was going up 
dangerous rivers, plodding through tropical forests, or fruitlessly Yisiting 

tribes that had been aln1ost \\'iped out by epide1nics of n1easless. But he 

asked nothing better then to go an1ong the Indians; ali he " 'anted out of 
life was enough finacial supporc to n1ake his journeys. 1 could guide hin1 to 

son1e extent, since I had had 111ore fonnal training; and I coulcl interpret his 

results, adding con1parisons ·with data fro111 other regions. I consicler 1ny 

! 9 Carta de íziko\\'itz para Nimuendajú. l 9i 12/ 34. ArquiH> CN/ MN. 
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' 
o~·n difficulties of tr~l\·el as nothing in co1nparison co his" (Lowie. 1959: 12 n. 
É dessa fonna que Lo~· ie. escre\·endo sobre sua relação co1n Nilnuend;1jú, 
conclui '"Nilnuendajú and l founel each orher by sheer accielenc, but ~ve 
n1ade a gooel tean1, partly because of our con1111on Gennan heritage anel 
our common thirst for facts anel proofs" (1959:126). 

O acordo con1 Lo~·ie envolvia a remessa regular ele certa quantia de 
recursos, que aumentaYa111 e1n função da proposta de realização de algun1a 
expedição. En1 troca, Nimuenclajú enviava notas sociológicas sobre os 
grupos estudados que poderian1 ser utilizadas por Lowie e1n seus trabalhos. 
Nin1uenclajú explicou o início da parceria con1 Lowie nu1na carta a Fernando 
de AzeYedo: "O prof. Robe1t H. Lo~'ie da Califórnia University fez un1 trato 
con1igo segundo o qual eu lhe forneci durante seis n1eses dados sociológicos 
para ele resun1i-los e citá-los, indicando o autor, nas suas obras comparati
vas. Achei que era un1a óti1na propaganda para un1a futura publicação 
ininha, alén1 de que por esta forn1a obtive os 111eios para empreender esta 
nova visita aos Canelas onde tinha de ,·erificar ainda ' diversos pontos 
duvidosos. Agora este mesn10 etnólogo conseguiu da Califómia University 
un1a subvenção que me põe en1 condições ele estudar den1oradan1ente os 
Serente, meus conhecidos velhos, tema este proposto por rnin1 con10 
necessário complemento ao estudo dos Canelas. Eln co1neço de janeiro [de 
1937) seguirei para o Alto Tocantins, onde de passagem visitarei tan1bén1 
n1ais un1a vez o que restar ainda dos Apinayé';:IO. 

É assim que, a pa1tir de sua associação con1 Lowie e concando com 
suporte financeiro da Universidade da Califórnia, Nimuendajú retorna, en1 
1936, aos Canela no .Maranhão; aos Apinayé e Xerence no Tocantins, e111 
1937; e e1n 1938-1939 pode empreender uma expedição aos estados da 
Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. A partir de tais viagens e da 
publicação de seus resultados, o Nimuendajú-pesquisador con1eçará a se 
in1por ao Nimuendajú-colecionador, con10 veren1os adiante. 

Na época e111 que estabelece o acordo con1 Lowie, Nimuendajú recebe 
proposta de Heloisa Alberto Torres para trabalhar para o Museu Nacional. 
A possibilidade surge de sugestão de um.a autoridade governamental que 
assiste à palestra de dona Heloisa, en1 1935, quando da abertura da 

. 1.i Ca1ta de 5:9í 36 de Nimu<:ndajli para Fe rnando de Aze vedo. depositada no 
Arqui\·o CN/ MN. 
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exposiç:1o con1 as peças conseguidas pelo .Museu Nacional graças à 

existência do Conselho de Fiscalização, da qual trarei no Capítulo 2. Ein 
carta a Nilnuendajú, dona Heloisa faz a proposta: "Não nos interessa, ne1n 
cãtnpouco ao Sr., a sua pernrnnência no Rio. A sua incun1bência seria 0 

prosseguin1ento dos seus trabalhos e elaboração ele outros, vindo ao Rio 
ao cabo de cada coleção feita, a fün ele obcer n1elhores elementos 
bibliográficos para ultin1ar cada un1 dos seus estudos. O que eu preciso é 

saber o seguinte: avaliação n1ensal dos seus serviços, incluindo a grosso 
1nodo as despesas de viage111, ou então estipulação de uma ren1uneraçào 
1nensal fixa e uma avaliação das despesas anuais de viagens. É preciso 
levar e1n conta que, unu vez contratado, o $f. só poderá trabalhar para 0 
Museu Nacional''31

. Essa única restrição leva Nilnuendajú a recusar a oferta , 
pois a exclusividade exigida pelo ~1Iuseu Nacional o levaria a cancelar 0 

acordo con1 Lowie e a não 111ais trabalhar para o Museu Goeldi, ele que1n 

recebia, ele fonna adiantada, o pagan1ento pelas coleções fonnaclas e1n 
can1po·~i . 

Fecho aqui esse longo parêntese sobre un1 momento da trajetória desse 
personagem, sublinhando dois movin1encos que n1e parecem importantes 
de serem recuperados. O prin1eiro é que até a pacificação dos Parintintin, 
Nilnuendajú é, antes ele tudo, u1n indigenista, ora ligado direta1nente ao 
SPI, ora 1novin1entando-se por conta própria, embora já contando coin 

31 
c:=arta de Hdoísa Albc 1to Torr<:S para Nimucndajú, 1519136, Arquivo CN/ tvlN. 

32 Sobre o ac_ord°, com Lowie e com o Museu Gocldi, Nimucndajú escreveria para 
dona Hel01sa: .. Atualmente tenho uma combinaç.<io feita com 0 Dr. Robert Lmvic 
da Califomia Univcrsity pela qual recelx> mensalmente 100 dólares a fim de 
fornecer-lhe dados sociológicos, dando a ele o direito de resumi-los e cirá-los 
nos seus estudos comparativos, indicando o autor. [. . .). A soma de 100 dólares 
provou porém ser insuficiente, especialmente porque sou o parente 'rico' de 300 

Canelas pobres e porque seria desmentir todo o meu passado se eu deixasse de 
socorr~r í~dios necessitados enquanto ainda possuísse algum recurso. E como 
t~dos. md1os, sem exccçào são mais ou menos necessitados. resulta que não há 
dmheu~o meu que chegue. Tenho suprido a falta com a venda de coleções 
<:Cnograficas qu~. regularmente me trazem uma renda de 10:000$000 por viagem. 
De grnnde auxilio forma neste ponto as minhas rclaçõe.-; com 0 l\'fuseu Goeldi 
porque dele sempre obtin~ adiantamentos sobre as colcçôc.~ a fornecer. adianra
menros estes que já mais de uma vez me sah'ar:rn1 do embaraço finan.ceiro cm 
que inq1riavdmcnte me encontro no fim de cada \·iagem .. (C,;1ta de 27/ 10/ 36 . 
.Arquivo CNí MN). 
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:1 lgu1nas obras publicadas e con1 algumas coleções depositadas e111 mu

seus. O segundo é que, a partir ele sua contratação por Norclenskióld até a 

realização ele u111a segunda coleta conjunta para inuseus ale111àes, o que 

preclo1nina é a figura cio colecionador profissional, que não só coleta, n1as 

esrucla e produz conhecimentos sobre os grupos ,·isitados. É justamente 

essa especificidade que o pern1ire associar-se a Roberc Lo"-·ie, iniciando 
un1 terceiro n10,·in1ento em sua trajetória. 

Con1 essas considerações podern1os ,·olear ao pedido de licença feito 

por Nin1uendajú ao Conselho de Fiscalização para prosseguir suas pesqui

sas entre os Canela. Tal pedido ocorre no contexto de nova fase de sua 
carreira, a de parceria con1 Robert Lowie, quando poclen1os perceber que 

as coleções passam a ocupar papel secundário, deixando de ser o mot para 

ele obter financia1nento de suas expedições. O interesse agora é pela 

produção ele notas etnográficas e pela produção ele trabalhos sobre 
organização social. Todavia , de,·emos reconhecer que, perante o Conselho 

ele Fiscalização, a in1agen1 do colecionador profissional ~ ainda forre, e é 
assin1 que ele se apresenta. Vê-se, por exen1plo, pelos ..._clocumentos 

guardados no arquivo do Conselho, que, e mbora não inais financiado por 
n1useus europeus, inas agora pela Universidade da Califórnia, Ni1nuendajú 

ainda organiza coleções que são vendidas a estes n1useus e destina outras 
aos institutos nacionais. A análise dos docu1nentos do Conselho pennite 

que acon1panhen1os essa fase de sua carreira mais detidamente. 
Novan1ente con1 apoio financeiro da Universidade da Califórnia, Ni

n1uendajú planeja viagen1 aos índios Xerente, no estado ele Goiás, encami

nhando pedido de licença e111 14 ele setembro ele 1936. O início da viagem é 

previsto para janeiro ele 1937, devendo estende r-se por quatro a cinco 

ineses. Dessa vez Nirnuenclajú diz que "'não fará e1npenho em organizar 

grandes coleções de objetos etnográficos" e se, porventura, trouxer algo 
dará preferência de con1pra ao f\·fuseu Nacional. No parecer de dona Heloisa 

consta que o N1useu Nacional entrará en1 entendin1ento direto com o 

expedicionário a fin1 de co1nprar a coleção (Doe. 918). A licença é aprovada 

pelo Conselho, em sessão cio dia 23 de outubro, exigindo-se do expedicio

nário que ele entregue ao governo brasileiro un1a coleção de cluplicatas de 

objetos coletados, dando a ele preferência ele con1pra (Doe. 919). 

Ern 20 de seten1bro ele 19:37. Nin1l1endajú envia ao Conselho telegrama 
onde oferece para con1pra, ao Museu Nacional, 242 artefatos dos Xerenre, 

dezenove peças dos Apinayé e dezessete peças ren1anescentes de sua 

188 

, ·iagen1 aos Xucuru, colet~1Cbs en1 ,·iage1n ele 1934, mais um conjunto de 25 
fotografias (Doe. 924). O presidente cio Conselho pede ao ministro ele 

Estado da Agricultura, ao qual o órgão está vinculado, recursos para 
aquisição elas coleções que seria111 incorporadas, en1 111arço ele 1938, ao 
acervo do Museu Nacional (Doe. 943)H. 

Na n1esn1a época, o delegado cio Conselho no Pará e111ite o cerrificado 
ele exportação ele duas coleções para o f\Juseu de Gote1nburgo: Xerente, 

con1 146 artefatos, e Apinayé, com 22 artefatos. Co1n o envio dessa 

coleção, Nin1uendajú quitava sua dívida con1 aquele n1useu, do qual, por 
intern1édio de seu diretor, Dr. \'\' alter Kaudern, havia recebido, en1 1934, 
doação para subvencionar suas pesquisas. Consta, ainda, no dossiê Ni-

111uenclajú, guardado no arquivo do Conselho, tuna relação do inarerial 
etnográfico oferecido e vendido pelo etnólogo aos institutos nacionais no 

ano de 1937. Além das coleções oferecidas ao Museu Nacional, total izando 
278 artefatos, está listada un1a coleção com 560 objetos cios Canela, 

entregues ao Nluseu Goeldi em 25/ 9í 37, e tuna outra ele 22 arcefatos 
colocada à disposição cio Instituto ele Educação da Universidade ele São 
Paulo (Doe. 932). 

Viagem à Bahia, a Minas Gerais e ao Espírito Santo 

Co111 subvenção da Uni\'ersidade da Califórnia, Nimuenclajú encaminha 
novo pedido ele licença ao Conselho ele Fiscalização, en1 5/ 3/ 38, para 

pesquisar entre os "Camacan e outros grupos porventura existentes ao sul 

33 As coleções formadas por Nimuendajú são remetidas aos museus, aco1npanba
das de listas que apresentam a relação das peças que compôcm a coleç<io. Em 
várias dessas listas, a dcnominaçào indígena acompanha a descriçfü> do artefato 
inventariado. Embora isso seja sinal do método empregado pelo etnólogo e do 
cuidado e dctalhamento com que ele prep;uava suas listas de peças, é verdade 
que isso não era total novidade. Basrn lembrar do comentário da Dra. Etrn 
Bccker-Donner, conservadora do Museu de Etnografia de Viena , sobre as 
colcçôes trnzidns por Jo<lo Natterer, que. com outros cientistas e pesquisadores, 
H!io ao Brasil em 1817. acompanhando a Arqu iduqucsa Leopoldina. entfü> 
casada por procu1:1çà0 com D. Pedro. e que aqui passou dezoito ano.s. Diz ela 
que. já naquela época .. ~ernpre que possh·el ele acresn :nra\·a o rcrmo indígena i"t 

descriçio dos objetos (cf. Cat<'i logo da exposiç«1o especial ··;.. ruseu Brasileiro''. 
realizada pelo ?l f useu de História Natural de \ ·ien:1 cm 1954). 
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deles. e1n territórios cios estados da Bahia, ;\ linas Gerais e Espírito Santo ... 
Por não possuir informações sobre esses índios, diz que não pode preYer 
o te1npo de duração ela expedição nen1 se forn1ará coleção (Doe. 940). 

O parecer de dona Heloisa, favorável à concessão da licença, manifesta 
não só o interesse do Museu Nacional pela co1npra do material que fosse 
coletado, co1110 ainda faz duas outras solicitações. Ela escreve que o J\luseu 
Nacional .. pede rainbén1 que se reco1nende insistenten1ente ao sr. Nilnuen
dajú proceder ao colecionan1ento de peças clocun1entando aspectos ele 
vida peculiares a população sertaneja (etnografia regional), en1bora não 
constituídas por ele111entos indígenas". Sua segunda solicitação relaciona
se à crônica crise financeira vivida pelo SPI, e expõe a intenção ele fazer 
con1 que o Conselho colabore con1 outros órgãos ela aclminiscração 
pública: no caso, ela insta o Conselho a não ·'perder a oportunidade ele 
solicitar do requerente que faça u1n relatório ponnenorizaclo das condi
ções econôn1icas e sociais das tribos ou grupan1entos indígenas que visitar 
; fin1 de que se possa fornecer tais dados ao Serviço de P1~teção aos Índios 
atualmente en1 condições precárias e quase impossibilitado _9e conseguir 
inforn1ações seguras sobre todos os grupos indígenas espalhados por todo 
o nosso imenso território'' (Doe. 947). O parecer é aprovado e comunicado 
ao expedicionário e ao delegado do órgão na Bahia que, no 111esmo ofício, 
é infonnado da decisão do Conselho ele aprovar a pesquisa de Ruth Landes 
entre as classes pobres da vila de Santo An1aro, na Bahia (Doe. 951). 

Nesta viagern Nirnuenclajú entra ein contáto com os Pataxó, Kamakã, 
Kariri-Sapuyá, Baenã, wlaxakali e Botocudos. Tal viage1n fazia parte ele 
suas intenções, na época, de conhecer todos os grupos da fa1nília Gê: 
Nünuendajú tinha notícias da existência de grupos indígenas nesses 
estados que poderiarn pertencer a essa fa1nília e sua expedição te111 por 
objetivo averiguar a inforn1ação. O resultado é anunciado nun1a carta a 
Iziko~vitz: '·De todas essas tribos eu levei a convição que não são Gê; isto 
aliás já era a opinião de Loukotka"M. 

J 

Alén1 dessa constatação, a expedição pode ser considerada un1 n1arco 
na trajetória de Nimuenclajú. Do seu resultado dependeria , corno veren1os, 
a continuidade ou a finalização dos estudos sobre os Gê. Ela é importante 
ta1nbén1 por ser a última expedição da qual Nin1uendajú envia coleções 

.l--1 Carca de Nimuendajú para !ziko\v itz. 21 /8 /44. Arquin> CN / 1\ IN. 
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p<ira museus europeus. A partir daí. intensificar-se-ian1 as relações con1 

1nuseus brasileiros, que passariarn a ser os destinatários exclusi\·os elas 
coleções formadas en1 ca1npo. Por essas razões, vou deter-111e un1 pouco 

1nais nessa expedição, nos seus resultados e en1 seus desdobran1encos. 
É da Bahia, n1ais precisa111ente de Ilhéus, que Nin1uendajú escreve, en1 

8/ 12/ 38, longa carta para Carlos Estevão~' dando conta da prin1eira fase de 
sua pesquisa: ·'Concluí a prirneira parte da n1inha viage111. Infelizn1ente foi 
tun con1pleto fracasso". Abro aqui parêntese para reproduzir trecho exten
so dessa carta, que 1ne parece ilustrativo dos inétodos utilizados en1 cainpo 
por Nin1uendajú, e que, alén1 de revelar sua avidez pelo recolhin1enco de 
infornrnções etnográficas, evidencia algun1as facetas desse etnólogo em 
campo. 

Nimuendajú chegou a Salvador no dia 3 de seten1bro. Aí pern1aneceu 
até o dia 14, período en1 que freqüentou a biblioteca · de Frederico 
Edehveiss, então diretor do Instituto do Cacau. Chegando a Ilhéus no dia 
seguinte, recebeu un1 celegrama do Coronel Vicente Vasconcellos, diretor 
do SPI, solicitando que aguardasse o fiscal dos postos do SPI, Capitão 
Diniz Ribeiro, para viajar até o Posto Paraguaçu. Enquanto aguardava a 
vinda do fiscal, Ni1nuendajú visitou os descendentes elos Tupinakí, que 
vivian1 próxirnos à vila de Olivença, a dezesseis quilôn1etros de Ilhéus. Daí 
partiu ern 21 de sete111bro, acompanhado do Tenente José Anselmo, visto 
que o fiscal do SPI não chegara, para o Posto Paraguaçu, pennanecenclo 
nesta reserva ele 22 ele seternbro a 29 ele noven1bro, quando retorna a 
Ilhéus. Aí encontra entre a população ele 1.500 neobrasileiros, "intrusos 
que e111 parte receberam a licença para entrar, debaixo ele toda amizade, 
pelos diversos adn1inistradores do Posto, e e111 parte entraram se111 pergun
tar a ninguérn", 123 índios "da n1ais variada origen1". 

O que conseguiu apreender sobre esses índios é relatado n1inuciosa
mente nesta carta ao diretor do .Museu Goeldi, que traz infonnações sobre 
os Pataxó, Kamakã, Kariri e Baenã. Aqui, atenho-rne a sua descrição sobre 
o trabalho realizado con1 a velha Jacinta Grayirá, última descendente "puro 
sangue" elos Kamakã, cuja irmã mais nova fora encerrada no dia da 
chegada de Nin1uendajú. Vivian1 aí, no riacho Nlunclo Novo, outros dez 
descendentes mestiços do grupo. Assim descreve Nirnuendajú a velha 
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Jacinta: .. Parecia ter 1nuito mais ele 70 anos era cega de um o lho e surda ele 

a1nbos os lados e já basranre esquisita, se be1n que ainda não apresenta,·a 
sinais de den1ência senil. Fala,·a un1 português péssitno con1 uma fonesia 
puran1ente Kan1akà, de 1naneira que 111uito custei a con1preendê-la". E 
antes de iniciar a descrição de seu trabalho con1 ela, confessa: ··ourante 
algum re1npo fiquei na dCn·icla se Yalia a pena ele gastar tempo e dinheiro 
com a velhinha, 1nas a con,·icçào de que a últinrn ocasião de se saber inais 
algu1na coisa da tribo elos Ka1nakà era chegado [e] foi 1nais forte do que o 
111edo de e1npreender un1 trabalho perdido". 

Ton1ada a decisão, Nimuenclajú tratou de criar condições para o 
trabalho con1 a infonnantc: 111andou "endireitar a casinha ela velha·', cuidou 
para ·'que nada lhe faltasse" e agüentou "os seus 10 parentes n1estiços que 
aproveitaran1 goscosa1nente o ensejo para se escorar en1 n1in1". E assim que 
se fan1iliarizou con1 a velha Jacinta e con1 seu '·português horrível"', iniciou 
os trabalhos: ··Pritneiro e sobretudo os termos ele parentesco, depois as 
lendas e para sobren1esa a língua". E após u111 ··n1ês d~ duro trabalho .. , ele 
contabilizava un1a tabela de tern1os de parentesco Kan1akà, 24 lendas e 
mitos e ··um vocabulariozinho". 

Passo, então, a transcrever un1 trecho de sua carta, no qual ele relata o 
trabalho para conseguir a tabela dos tern1os de parentesco: 

"Durante Lun 111ês inteiro me judiei con1 a velha Jacinta . Berrei tanto aos 
ouvidos dela que fiquei rouco e sem exagero, durante dois dias não pude 

1 

·falar' com ela. Da outra vez ela mesn1a adoeceu e tive de poupá-la. Foi a 
prova de paciência 111ais terrível a que jamais n1e subn1eti e1n n1atéria de 
investigações etnológicas. Certa vez n1uito pouco faltou para eu ainda 
abandonar a tarefa, mas a velhinha era tão a1nável e paciente que tive 
vergonha de 1nim 111es1110 e continuei. 

E1n primeiro lugar detern1inei a árvore genealógica dela. Dos 10 
1nestiços ka1nakàs son1ente un1 era propriamente parente dela. Os n1ortos, 
portanto, tinhan1 de fornecer os exemplos para os diversos graus de 
parentesco. Feliz1nente os Kan1akã não pertencern ao nú111ero daquelas 
tribos que têm repugnância en1 pronunciar os nomes dos n1011os, pelo 
contrário, a velhinha sentia un1 visível prazer em concentrar a sua le1nbran
ça nos parentes falecidos. 

Fiz bonecos ele garrafas ,·azias e caixas ele fi11ne, coloquei-os diante da 
velhinha dando-lhes os no1nes daqueles n1ortos que ,·inha1n ao caso para o 
grau de parentesco em questão: 
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"fsro aqui é o Anronio·'. 
"He in?·· 

"O Antonio! .. 
"Hein?" 
·'O AN-TO-NIO!!!" 
"Àh! O Antonio?·' 
··Sin1, o Antonio. E isto <lqui é a Juan<~ .. , 
·'Hn1, a Anna." 

·'Não, não é a Anna não! é a JUANA!!!" 
"Hein?" 
"A JUANA!!!" 
"H1n, é1 Juana. ·· 
"Quando Antonio fala con1 a Juana: Con10 é que trata ela?"· 
"Antonio diz: Xecáxkara. ·· 
(Tinha poré1n razão para duvidar da exatidão desta informação e 

pergunto portanto:) "Será 1nes1110 xecáxkara que ele diz?"" 
··É, Antonio diz para Anna xecáxkara." 
"Mas isto não é Anna, é JUAl'\JA!! .. 
··Ah sin1, juana!"' (Ourante um minuto a velhinha olha para o boneco de 

boca aberta abobalhada111ente. De repente vejo co1110 a sua in1aginação se 
anima: o rosto ton1a uma expressão an1ável, e imitando a grossa voz 
n1asculina do finado Antonio ela diz) "Kecaxkédsedã." 

"E como falava juana a Antonio quando respondia?" 
'Juana?! - Esta nunca aprendeu a nossa língua!" 
'·E se ela tivesse aprendido a língua 1 con10 ela teria dito?"' 
"Qual! juana não tinha cabeça para isto! Ela nunca aprendeu luna 

palavra!" 

Etc. Tive de detenninar tudo por 1neio de exe1nplos concretos. Não 
adn1itia relações hipotéticas nen1 as 1nais claras e plausíveis: "Se A tivesse 
casado com B .... , . 

'·- Mas ele nunca casou!" 
A princípio Jacinta se deu 111uito pouco trabalho de achar o cenno 

próprio para a relação de parentesco que eu exemplifiicava. Acreditava 
que as minhas perguntas eran1 n1era brincadeira e que no fundo isto se o 
tern10 dava certo ou não tinha pouca in1portância. Son1ente quando ela já 
cansou de ,·er que eu n1e 1nortificava se1npre com novos exe111plos ela 
tomou n1ais a sério o trabalho. Nlas a priineira tabela que organizei foi tal 
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que por pouco não desesperei, como j;l disse. Depois ourra \·ez Jacinta se 
meteu na cabeça que eu já sabia tudo isto, e n1elhor que ela. Para isto 
contribuiu a faciHclade con1 que eu reproduzia as inonstruosidades fonéti
cas ela língua kainakà. Por conseguinte ela perguntava a inim se isto estava 
direito ou não. Não podia mais 1nanifescar nenhun1a dúvida inas tinha de 
ine calar para fonnar sempre novos exen1plos, até tirar a últitna dúvida. 

Assirn finahnente organizei a n1inha tabela, 1nas falra1n-n1e todas infor
n1ações sobre os costt1111es prin1itivos que se ligarn ao parentesco. Pergun
tar clirecan1ente algun1a coisa a Jacinta já era dificíli1no por causa da sua 
surdez. Tinha de esperar até que ela espontanean1ence contasse algu1na 
coisa. justan1ente en1 n1atéria de casan1ento ela ostentava porén1 o seu 
orgulho ele índia civilizada: tinha sido casada pelo padre na igreja ele 
Caxhnbo. Todos os antigos NAO eran1 casados e sin1 a1nigados. Cada vez 
que eu enveredava a conversa sobre o assunto elo casa1nento pela lei dos 
antigos ela 111e tapava a boca con1 a sua qualidade de cristã católica 
apostólica ron1ana. Não consegui nada". 

" "Pensava que seria fácil fazer a velhinha contar história._mas tan1bén1 
nisto havia dificuldade", prossegue Nilnuendajú en1 seu relato 1ninucioso , 
indicando os percalços e sobressaltos no trabalho con1 a velha infonnante 
para coletar n1itos e o vocabulário da língua kan1akà. Apesar de tudo, 
Nimuenclajú acreditava na importância do trabalho que estava realizando, 
pois se tratava da últin1a oportunidade para coletar, ainda que en1 fragn1en-
tos, inforn1ações sobre aquela cultura. ' 

Nas últin1as três .se111anas en1 que pern1aneceu na reserva Paraguaçu, 
Nitnuendajú visitaria, ainda, os Kiriri e os Baenã, retornando para Ilhéus. 
.Mesn10 clesanitnado con1 o trabalho "sen1 resultado con1 esses tristes 
estilhaços de tribos", Nimuendajú não se pern1ite encerrar esta expedição 
se111 antes procurar os Botocudos e "proceder a un1 reconhechnento para 
verificar se o que resta deles ainda vale a pena d~ um estudo demorado". 
É assin1 que ele, en1 fevereiro, visita os Botocudo do rio Doce, em Minas 
Gerais, e os 1-lax:akali na divisa con1 a Bahía (cf. Nilnuendajú & Guérios, 
1948). 

Nessa viagen1, Nin1uenclajú organiza quatro coleções. E é en1 Vitória do 
Espírito Santo que ele separa as peças, prepara as listas e encaixota as 
coleções. Ao ·.Museu Goeldi, Nin1uendajú entrega uma coleção dos l\'la
xakali de 122 peças e outras 22 de índios da região. Oitenta e sete peças 
dos .Maxakali são enviadas para o J\tluseu Nacional e outras 58 para o 
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~Juseu de Gore111burgo. Para o anügo Carlos Esrevào5;', ele reserva 27 
artefatos cios i\laxakali, quatro dos Guarani e dois n1achaclos ele pedra 
encontrados no Espírito Santor. 

De n1odo geral, Ni111uendajú e111barcava suas coleções clireta1nente do 
prilneiro porto que encontrava, preparando, ali n1es1no no ca111po, os 
catMogos elas coleções. Os arranjos erarn realizados preYi<unente, ele fornrn 
que já se sabia de anten1ão para quem irian1 as coleções que, porventura, 
fosse111 constituídas durante seus trabalhos de c:u11po. Outras, porérn, eran1 
negociadas logo após sua saída das áreas indígenas. No caso, Nin1uenclajú 
enviava, por carta ou celegra1na, ofertas de co111pra de coleções, e enquan
to aguardava resposta, preparava a confeçà,o de caixotes para re111etê-las 
ben1 con10 a definição do transporte a ser utilizado. Tratava-se de estraté
gia para clin1inuir os custos con1 o transporte ela coleção e ao 111es1110 
te111po ele proteção das peças, que dessa forn1a viajaria1n inenos. 

Sobre essas coleções talvez valesse a pena abrir pequeno parêntese que 
nos pennitirá perceber a quantas andava a relação de Nilnuendajú corn os 
n1useus europeus e a con1preender que a instituição do Conselho ele 
Fiscalização, con1 a obrigação ela divisão das coleções entre o Brasil e o 
exterior, contri~uiu para a aproxin1ação ele Nilnuendajú aos insticutos 
nacionais, notada111ente o Museu Nacional e o l\tiuseu Goeldi, que co1neça-

~G Carlos Estevào de Oliveira nasceu em 30/ 4/ 1890. Formado pela Faculdade de 
Direito de Hccife em 1907, foi promotor público c delegado de polícia. Em 
18/ 11130 foi nomeado, pelo interventor no Pará, Magallúes Barata, diretor do 
Museu Paraense Emílio Gocldi. Á'v ido colecionador, não só ampliou o acervo 
do Museu, como constituiu grande coleção pa11icular, hoje depositad<t no l'vluscu 
do Estado ele Pernambuco. Para esse, mesmo Museu foram doados seus docu
mentos pessoais, entre os quais várias canas e manuscritos de Nimucndajú. 

·37 Especificamente com relação a coleçào Maxakali, Nimuenclajú escreve numa 
cmta a Carlos Estevão: "O que me prende aqui em Vitória é apenas o encaixota
mento, o despacho e o embarque cios volumes. Acho uma enorme dificuldade 
em encontrar quem me faç.-a as caixas necessárias. Finalmente achei uma casa 
que me faria três caixas por 250:000 e outra que me faria a qua1ta por 80:000! 
Alé1ú desses preços Yerdadeiramcnte absurdos tive uma perda bastante sensível 
durante o apc1to costumeiro no momento da chegada do trem cm Vitória, 
estando cu ocupadíssimo com a minha bagagem bastante numerosa e complíc;1-
cla. roubaram-me a ca1teira com 700:000" (caita de 22/ 4/ 39, depositada no 
Arquivo ÇN/ l'vlN). 
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rào ~1 comprar de fonna siste1nática suas coleções, até 1nes1no auxiliando-o 
financeiramente, quando dos preparativos das suas expedições. 

Antes ele partir para essa viagen1 à Bahia, Nin1uendajú indagara ao 
diretor do .Museu de Goten1burgo, \·Valter Kaudern~. sobre o interesse 
daquele instituto en1 adquirir un1a coleção dos Botucudos. O diretor do 
111useu se mostra interessado, n1as pede que o etnólogo infonne antes o 
valor, pois estava1n ,·ivendo época difícil para captação de recursos dos 
a1nigos cio 1nuseu. En1 abril de 1939, Ni1nuendajú escreve ao Dr. Kauclern, 
dizendo que sua expedição aos estados da Bahia, N1inas e Espírito Santo 
estava tenninada e que o resultado era deprimente. Segundo ele, só 
encontrou restos cios Botocudo que, juntos, chegavan1 ao nú1nero de 61 

índios e deles só obteve u1na peça de interesse 111useográfico e n1esn10 
essa teve de ser feita sob encon1enda. Os Botocudo estavan1 "absoluca1nen
te deculturados e não interessavan1 111ais em tern1os etnográficos·' escreve
ria19. Ein contrapartida, Nin1uendajú podia oferecer pequena série con1 58 
artefa tos dos Maxakali pela quantia de duzentos dólares. 

' A coleção chega em Gote1n burgo em 1939, e alguns objetQS pequenos 
se quebram durante a viagem. No entanto, a coleção clecepciona e o 
diretor do museu escreve para Nitnuendajú propondo redução no preço 
da coleção (pagaria 75 dólares) ou a sua devolução (cobrindo os custos da 
sua ren1essa para a Suécia). Na avaliação do diretor e de outros a quen1 ele 
havia exibido a coleção, ela traduzia itnage1n 111uito fraca daquela cultura 
indígena, alé1n ele seren1 peças novas, que n{1nca havia111 sido utilizadas 
pelos índios e que só poclia1n ser obsenradas con10 1nodelos. O diretor do 
1nuseu, após ler as cartas ele Nitnuendajú e a avaliação negativa que este 
fez de sua viagem, bem con10 ao estudar a coleção enviada, fica com a 
sensação ele que as cuhuras sul-americanas estavam entrando nun1 proces
so de "deculturaçào", e que já não era possível forn1ar coleções etnográfi
cas "verdadeiras" , como se fazia dez ou vinte anos antes. Evidentemente 
que o diretor contava para isso com possibilidades de con1paração, já que 

3$ \Valter Kaudcm (24/3/ 1881-16/7/ 1942), doutor cm filosofia. assumiu a direção 
do ~luscu de Gotemburgo após a mone de Nordenskiüld. Realizou rrabalhos cm 
geologia. zoologia e etnografia. Entre 1925 e 1935 publicou Eth11ographical 
Studíes í11 Celebes, c1n cinco w>lumcs. Foi durante vários anos editor do 
periódico Etnologíska Studie1~ publicado pelo ivluscu de Gotcmburgo . 

. w Carta <lc NimuendajC1 para \"Valter Kaudcrn. 4/4/ 39, Arquivo CN/ MN. 
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o i\ luseu de Gotemburgo recebia coleções ele Y;í.rias parces cio mundo. Em 

carta a Ni1nuenclajú ele diz ter recebido uma coleç;io arqueológica e 
etnográfica do Congo Francês, outra das ilhas Allors, ao none do Tin1or, 
uma coleção arqueológica da Guatemala e outra da América do Norte. 

Assim, o diretor via con1 n1uita dificuldade a possibilidade de obter 
recursos dos an1igos do rnuseu para a con1pra daquela coleção: ele um 
lado, ela não era vistosa e, de outro, a 1noeda sueca estava n1uica fraca en1 
relação ao dólar, o que fazia con1 que cada peça da coleção atingisse preço 
n1uito alto. E tan1bé111, se con1parada con1 o preço que o n1useu pagava 
pelas coleções anteriores enviadas por Nilnuendajú, o preço rarnbé111 se 
n1ostrava elevado. A intenção de Nilnuendajü, ao propor para con1pra a 
coleção, alé111 ele obter con1 ela alguns recursos, está nesta Glrta enviada a 

Carlos Estevão: '·Un1a caixa contendo u1na coleção de 58 peças (Masakari) 
que ofereci pelo preço de 200 dol. ao Gote1nborgs Museun1, para saldar 
finahncnce o n1eu c01npron1isso con1 o finado Nordenskiõld, de arranjar 
para aquele n1useu algu1n n1aterial da ·'região dos Botocudos" iO_ Ao que 
tudo indica, Nimuendajú aceita o preço oferecido pelo Museu de Goten1-
burgo, que fica com a coleção. 

O resultado geral da viagem à Bahia e outros estados é avaliado por 
Niinuendajú de forma inteiramente negativa. Os índios encontravan1-se en1 
estado que não inais apresentava1n interesse etnográfico. Pretendendo dar 
por encerradas suas pesquisas entre os Gê, Nin1uendajú é incentivado por 
Lowie a empreender inais un1a expedição a u111 grupo Gê, os Gorotire, 
con10 veren1os, após a qual voltaria para o Solin1ões para estudar os 

Tikuna. 

Viagem aos Gorotire 

En1 1nais de urúa oportunidade, Heloisa Alberto Torres procurou encon
trar meios para financiar as expedições de Nimuenclajú, seja con1prando 
coleções na volta ele suas pesquisas, seja propondo-lhe subvencionar 
alguma de suas viagens. En1 junho de 1939, ela escreve de forma eufórica 
para Nimuendajú: "Tenho uma boa notícia: possuo os n1eios para custear 
sua ida aos Gorotire; preciso saber a quanto monta1n as despesas e se o sr. 

••l Carta de Nimuendajú para Carlos Estcvào. 22/4/39, Arquivo CN/ MN. 
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concorda em que ebs corr:1m por nossa conca. Quanto 1nais depressa me 
chegar a resposca, inelhor"· 1 1• A resposta chegou rápida, mas foi un1 ··banho 
de água fria·· nas pretensões ele dona Heloisa de colocar Nin1uendajú a 
se1Yiço do Museu Nacional. No final daquele 1nes1no 1nês, Nilnuenclajú 
inforn1a-a que Lo~vie havia conseguido recursos ela Arnerican Philosophi
cal Society para custear-lhe a viage1n aos Gorotire e que não poderia 
aceitar a proposta cio .Museu, por não ,·er co1no conciliar os dois financia-
1nentos: ··Pensei en1 con1binar os interesses do Inscituce of Social Science 
con1 os do .lv!useu Nacional 1nas não achei-o Yiável: de faco os interesses de 
Lo~vie se lilnita1n aos assuntos sociológicos e religiosos, e coleções 
etnográficas não lhe importa1n. Se porén1 o trabalho fosse custeado pelo 
~'luseu Nacional este ceria todo o direito de reclarnar para si ta111bén1 os 
resultados sociológicos e religiosos que se1n dúvida serão os 1nais impor
tantes, e então não vejo con10 separar os interesses. Por n1ais que eu 
lan1ente isso, não vejo por hora outra for111a de conciliar os interesses cio 
Inscitute of Social Science con1 os cio Museu Nacional senão aquela que ... 
tem adotado até hoje: eu trabalho com os recursos do InstitUCQ ao qual en1 
con1pensação entrego resultados sociológicos e religiosos, e co1npron1eto
me a fazer coleções devidan1ente docun1encadas para o Museu Nacional 
que as con1prará se lhe convier, 1nas não decorrendo desta 1naneira risco 
nenhu1n, pois en1 caso de algun1 insucesso 111eu, tudo recai sobre n1im 
111esmo e o Institute of Social Science"12• 

É após essa troca de cartas que Nin1uendaíú entrará en1 contato com o 
Conselho de Fiscalização, en1 30/6/ 39, requerendo nova licença para un1a 
viage1n de reconhecin1ento, tendo en1 n1ira futuras pesquisas entre os 
Kayapó do Alto Xingu. Con1unicando contar con1 financia1nento do Institu
to ele Ciências Sociais da Universidade da Califórnia, Nitnuendajú não fixa 
prazos ne1n se co1npro1nete a fornur coleções e1n seu requerimento: -Não 
sendo possível obter notícias sobre o estado de sociabilidade dos referidos 

11 A ofc1ta era uma resposta a um comentário de Nimucndajú numa ca11a a dona 
Hdoisa. onde de dizia que não sabia ainda com que recursos podeóa empreen
der uma ,·iagcm aos Gorotir<::, pois tinha recebido de Lowic a informação de que 
a Rockcfdlcr Foundation ha\"ia coitado a sulwcnçào para a Californía Uni\·crsity. 

de fonm1 que ele tamb6n ha\'ia ficado sem sub,·ençúo. Carla de Nimucnd<1jú 
para dona Hcloba cm 27/ 5139 e de dona Hdoisa para Nimuen<lajú. 20!6í 39. 

•! Ca11a de Nimucnclajú para dona Heloisa. 27:6.:39. Arquin> CN,'~fN. 
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índios. o requerente n:io pode fixar o prazo da sua est~1da netn se c01npro
mecer a fazer coleções e tnográficas .. (Doe. 954). 

O pedido é nova111ente sub1netido a Heloisa Alberto Torres que, e1n seu 
parecer, con1unica que o Museu Nacional acabara ele receber un1a coleção 
de 87 peças dos índios Maxakali ele Minas Geraís, en,·iacla por Nin1uendajú 
co111 algumas not::ts e un1a carta que n1ais se parece com un1 relar.ório, onde 
ela afirn1a que Nitnuendajú tería satisfeíto as exigênci::ts do Conselho 
quando ele sua viage111 ao sul da Bahia, ainda que não tenha enviado u1na 
linha sequer sobre o trabalho de docun1entaçào sertaneja, encon1endado 
pelo .Museu Nacional. Em seu pareéer ao Conselho justifica que: "o vulto 
de trabalhos executados pelo sr. Curt Nimuendajú, no sul da Bahia, explíca 
a omissão de outras pesquisas, real111ence de interesse secundário, no caso 

em apreço·'. 
Na verdade, Nin1uenclajú responde a wn telegran1a do presidente do 

Conselho, Can1pos Porto, enviado seis dias antes ela leitura cio parecer de 
dona Heloisa, solicitando informações sobre a coleta de peças entre os 
sertanejos e sobre o relatório para o SPI. Estranha1nente a carta, de 19/7 Í 
39, não consta do seu dossíê; n1as encontrei cópía dela no espólio de 
Nimuendajú, cleposítado no Museu Nacional. Aí ele ínforn1a que entregou 
diretan1ente para o diretor do SPI, Coronel Vicente Vasconcellos, u1na 
cópia de seu relatório referente a viagen1 aos .Maxakalí. O relatório é 
publicado ein 1958 na Rei;ista de Antropologia da USP. Com relação aos 
sertanejos, Nin1uendajú inforn1a: '·As populações sertanejas con1 que de 
passagen1 estive e1n contato possuen1 na Bahia nada e en1 Niinas quase 
nada da sua cultura 1naterial que não seja adquirido nas casas ele negócio, 
pois con1 raras exceções são adventícios na zona. Entre os sertanejos de 
Minas observei dois ou três elementos originais que, como as tulhas para 
guardar arroz, etc. , são grandes den1ais para serem conduzidos ou que são 
idênticos aos produtos dos índios da região, co1no os cestinhos de cipó dos 
quais a coleção enviada por 1nim ao Museu Nacional e1n 1de1naio de 1939 
conté1n alguns exe1nplares co1n as necessárias observações no catálogo 

que a acon1panha"-H. 
Independente de o Conselho ter recebido a carta ou não, o parecer de 

dona Heloisa é aprovado e novas condições são in1postas para a conces-

~3 Catta de Nimuendajú para Campos Porto, 19/7/ 39, Arqu in> CN/ MN. 
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sjo da no,·a licença: Ni1nuendajú deve apresentar, à sua ,·olta, relatório 
ela situação em que se achavan1 aqueles índios e o ~'luseu Nacional, 111ais 
L1111a ,·ez, 1nanifesta seu interesse pela co1npra de u1na eventual coleção 
(Doe. 956). 

Há lllna característica co1num a todos os pareceres e111itidos pela 
conselheira Heloisa Alberto Torres: ela claran1ente se coloca con\o 
representante do Museu Nacional no órgão. As condições ilnpostas por 
ela e111 seus pareceres não são de dividir as coleções formadas co1n o 
Conselho, 111as si111 co1n o Museu Nacional. Sua representação se faz de 
un1 ponto de vista claran1ente institucional: é con10 diretora do lvluseu 
Nacional e en1 defesa ele seus interesses que e111ite seus pareceres e é na 
condição de antropóloga ela instituição que sugere a an1pliaçào ele 
pesquisas e a elaboração ele relatórios. Etn todos os casos que analisei, 
seus pareceres são referenciados pelos outros 111en1bros do Conselho, 
legitin1ando a posição cio ~luseu Nacional no n10111ento em que o 
Conselho está constituindo o seu espaço de atuação. O 111esn10 não 
acontece com Berta Lutz que substitui Heloisa Alberto Torres Iio Conse
lho, con10 representante do Museu Nacional: en1 1nais de u111a oportuni
dade, a conselheira ,·otará de forn1a contrária aos interesses do Museu 
Nacional, como veremos41. 

Nünuendajú organiza u1na coleção de peças dos Gorotire que é 
encan1inhada ao Museu Nacional con1 u111 n1anuscrito de clezessete pági
nas e un1 croqui e, en1 carta ao Conselho, con1unica que outra coleção 
n1enor havia sido depositada no Museu Paraense. Afinna, ainda, que 
encontrou os índios en1 "condições anonnais" e que não tinha "obtido 
nenhu1n resultado científico'' naquela viagen1, n1otivo pelo qual solicitava 
autorização para continuar suas pesquisas (Doe. 965). 

A ausência de "resultados científicos·' é explicada en1 carta a Carlos 
Estevão, na qual Nitnuendajú expõe sua angústia co111 relação aos rumos 
de suas investigações entre os Gê, momento en1 que pensa en1 abandonar 
tal empreita: "A minha viagen1 foi un1 insucesso, tão con1plero que os 

04 A I~ . c.l d. po em1<:a <.:m torno a <.:xpe 1ç~lo do pesquisador da Fisk Unin.!rsity. relatada 
no Capítulo l. enquadra-se nessa afirmação: Tk11a Lutz se alia com os que s;lo 
contrários a concessão da licença do pesquisador, declarando-se contrária às 
pretensões do J\luseu Nacional. 
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magros resultados ela ,·iagem para Bahia, Minas e Espírieo Sanco ainda 
parecem vultuosos comparados com o que consegui con1 os Gorocire. A 
situação não permitiu e111 lugar nenhun1 un1 estudo demorado. [. . .]. Este 
segundo e ainda mais completo insucesso meu 111e deixou u111 tanto 
desconcertado. O que dirão disto na A1nérica do Norte? Ainda não acabei 
o n1eu relatório ao Prof. Lowie. Francan1ente, não tenho 111ais a corage111 de 
lhe propor um estudo cios Kaingang. Se isto aqui está deste jeito, con10 não 
estará no Sul! Eu não posso arriscar um terceiro fracasso. Tan1bém sinto 
por demais a lacuna formada pela falta de conhecitnentos da cultura 
Kayapó, e se fosse só pelo meu gosto eu subiria já o Araguaya para 
arrancar ainda daqueles trinta e tantos Kayapó atrás ele Conceição o que 
puder. O etnólogo a1nericano Lipkind esteve con1 eles em seten1bro 
passado, conforn1e n1e escreveu Baldus. \Vagley ainda está com os Tapira
pé. É preciso expor tudo isto ao Lowie e ouvir a opinião dele. Esta 
explicação pode levar uns dois meses ainda, porque proporei tan1bé111 de 
abandonar de vez o estudo dos Gê e de transferir o campo de trabalho 
para a região do Ju1uá, por exemplo, onde, se un1a possibilidade falhar, 
haverá outras"4;. 

Até este momento, as relações de Nimuendajú com o Conselho são 
exemplares, de n1útua cooperação - o Conselho cL11npre seu papel de 
fiscalizador à medida que também faz contatos com delegados e autorida
des nos estados para facilitar suas expedições. Em cumpritnento à legisla
ção vigente, Nin1uendajú havia coletado várias coleções que foram incor
poradas ao Museu Nacional e !Vluseu Goeldi. No período, ainda, Niinuen
dajú venderia para o Instituto de Educação, dirigido por Fernando de 

'15 Na mesma ca1ta, Nimuendajú escreve sobre a coleção Gorotire: "[. .. ] tive de 
dividir o material dos Gorotire entre o Museu Goeldi e o Museu Nacional , sem 
consultar o sr. ofereci 158 números por 4.500.000 a este e reservei 125 números 
para o Museu Paraense, propondo-lhe um preço de 3.500.000 por eles. Reservei 
também para o Museu Goeldi o material cerâmico, mas o preço dele só posso 
fazer de acordo com o sr. uma pequena sétie gorotire de 40 números, guardei 
também para a coleção particular do sr." (carta de 26/ 3/ 40. depositada no 
Arquivo CN/ MN). A coleçào do Museu Goeldi foi paga prontamente. mas com 
rdaçào à que foi enviada para o Museu Nacional, Nimuendajú recebeu a 
seguinte info1maçào de sua diretora: "Logo disponha vt!rba farei remessa 
impo1tância" (telegrama sem data, ibidem). 
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Aze,·edo, e1n São Paulo, uma coleção dos índios Canela, organizada entre 
os anos de 1931 e 1936'''. As relações de Nilnuenclajú con1 o Conselho 
estão circunscritas ao âmbito ela forn1açào e partilha de coleções. O inesn10 
se pode dizer con1 relação ao Nluseu Nacional: en1 1927, un1a coleção de 
arcefatos dos Parintintin e cios Mura-Pirahà dão entrada no seu ace1To e, 
ern 1933, Nünuenclajú oferece para compra u1na coleção dos índios 
Apinayé, n1arcando o início de relações n1ais próximas com a direção cio 
Museu. Gradativa1nente seus laços irão intensificando-se, possibilitando 
que ele co1nece a executar trabalhos a pedido daquele instituto. 

O que é significativo, e deve ser registrado, é que a identidade de 
Nilnuendajú ainda está calcada, neste n101nento, na figura cio colecionador 
particular que oferece a institutos nacionais e estrangeiros ofertas de 
coleções etnográficas. O i1npacto da publicação de suas n1onografias (Tbe · 

Apina_y'é, 1939) e dos artigos en1 parceria co1n LO\\'ie (1937 e 1938), nos 
Estados Unidos, ainda não se faze1n sentir nesse período. Poré1n, o envio 
do relatório sobre os Gorotire, e as inudanças en1 curso naquele mon1ento 
no Conselho, produzem no,·a situação. '" · 

16 A possibilidade ele compra da coleção Canela pelo Instituto de Educação surgiu 
na troca de correspondência entre Fernando de Azevedo e Nimuendajú, enrrc 
1935 e 1938. Em outubro de 1935. Fernando ele Azevedo escn.:,·e para Nimuen
dajú interessado na possibilidade de incluir dados etnográficos das pesquisas de 
Nimucndajú nos trabalhos educacionais que ,·inha dcsem·olvendo e disposto a 
publicar alguma monografia cio etnólogo na série Brasíliana, que dirigia pela 
Companhia Editora Nacional. Inicia-se aí uma troca de corn.:spondência (até 
1938) que resultará na discussão de alguns titos de passagem dos Canela e na 
compra, pdo Instituto de Educação, de uma coleção de 391 aitefatos destes 
índios, recusada pelo ~Juscu Paulista. ao qual Nimuenclajú havia oferecido a 
coleção. Anos depois, a coleção seria incorporada, com outras. ao Acervo Plínio 
Ayrosa. Cc)m relação ~l oferta da publicação na série Brasiliana, Nimuencbj(1 
recusa, argumentando que apesar de j{t ter um material muito volumoso ainda 
não havia dado nenhuma providência para sua publicação. Diante das hostilida
des que os Canela Yinham sofrendo de fazendeiros na época. de escre,·eu: '·Por 
ora tenho de empregar todos os meus esforços em recolher o material que ainda 
falta, pois esta tribo tão incere.ssantc e simp{1tica pode da noite para o dia 
desaparecer do rol e.las tribos existentes, como j5 aconteceu com os Apinayé e 
outros, diante dos meus olhos. [. .. ). Eis por que por cnqu<ctnto não me preocupo 
com a publicação do material científico. Eu queria antes ele tudo pôr a .salvo o 
material humano" (c111a de 26/ 2t36, Arquh·o CNí i'vJN). 
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O Museu Nacional e o Museu Goeldi: idoneidade atestada 

.. No sábado emiti cópia do ofício cio Conselho .sobre o caso do 
Cu1t (. .. ). Pe<;a ao Cu11 o favor ele me remeter uma cópia do rebt<'>
rio dele ao Conselho a fim ele que cu o encuninhe. O Cure que 
n:io se aborreça demais com o caso. Estou e.stu(bnclo meios para 
que nüo haja mais pctturhaçôes. ·· 

Heloisa Albc1to TotTcs, carta a Carlos E.stenio de Oli\·cira, 1942) 

Estamos en1 plena segunda grande guerra, o Conselho de Fiscalização 
te1n nova co1nposiçào e1npossada, após o pedido coletivo de desliga1nento 
dos prilneiros conselheiros, e as relações' de Nin1uendajú con1 o órgã 
con1eçan1 a se '·azedar'·. Nesse n101nento, entra e1n cena, con1 a saída de 
Heloisa Alberto Torres, o conselheiro Flexa Ribeiro, que passará a ser o 
relator cios processos de Nin1uendajú no Conselho. 

Inicia-se, aqui, tun segundo n101nento na história de atuação cio Conse
lho de Fiscalização, quando se redefinen1 as posições ocupadas pelos 
institutos de pesquisa e pelo Conselho. A in1pressào que se te111, con1 base 
na leitura dos docu1nentos guardados no dossiê Nilnuendajú, é que os 
institutos perdem a ascendência de que gozan1 no Conselho, ficando n1ais 
sujeitos às detern1inações elo órgão. Essa nova fase corresponde tan1bé1n a 
u1n segundo 11101nento nas relações de Nimuenclajú con1 o Conselho ele 
Fiscalização. Aqui, a docun1entação apresenta u1na série de contraten1pos, 
de insinuações e farpas, que serão travadas notadan1ente entre o conse
lheiro Flexa Ribeiro e Nin1uendajú, inas que envolverão o delegado do 
Conselho no Pará, Dr. Carlos Estevào de Oliveira e a ex-conselheira, 
Heloisa Alberto Torres, e outras autoridades do Governo brasileiro, colo
cando en1 confronto o Museu Nacional e o Museu Goeldi, de um lado, e o 
Conselho de Fiscalização, de outro. 

Na sessão do dia 2/ 7/40, Flexa Ribeiro pede que seja discucido o pedido 
ele Curt Nimuendajú, que solicita autorização para continuar seus estudos 
entre os índios do ~io Araguaia, opinando favoraveln1ente à concessão da 
licença, ressalta que o interessado: '-há inuitos anos vive no Brasil, no n1eio 
dos selvagens da região amazônica, e é u1n ai11igo do nosso país''. A 
conselheira Berta Lucz, que presidia a sessão f :·, pede a palavra e diz que 

i- Na impossibilidade da presença do presidente do Conselho. era procediml:!nco 
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.\'imuencbjt'1 had~1 exorbitado suas funções cien1íficas. criricanclo :is autori
cbcles locais em seu último relatório sobre os Gorotire en,·iado ao órgão. O 
conselheiro Angyone Costa pondera que o cientista en1 questão ··é tnna 
pessoa de mérito(. .. ) 111uito acatado entre os etnólogos·' e que rah·ez tenha 
.. entendido mal o pedido cio Conselho para fornecer dados sobre a ,·ida 
cios sildcolas·· (Doe. 226). O assunto é transferido para a próxima reunião 
cio Conselho (12/ 7;'40), quando Flexa Ribeiro lê seu parecer. Ele é 
indicativo do que viria pela frente. Analisando o relatório en\·iado sobre os 
Gorotire (trata-se do relatório ele 1nesn10 no1ne publicado pela Rel·ista do 

111useu Paulista ern 1952) Flexa Ribeiro elogia os dados colhidos sobre os 
índios e, fo rmalizando o debate havido na sessão anterior do Conselho, 
censura as observações feitas por Ni1nuendajú sobre os civilizados: .. Quan
to aos civilizados, propria1nente, o sr. Kurt faz crítica acerba. E no tocante 
a certas autoridades brasileiras chega a parecer un1 libelo a acusação que 
lhes irroga, tanto às adn1inistrativas, con10 às políticas. Tudo isto fará parte 
das pesquisas sociológicas que o Conselho lhe pediu a quando lhe 

' renovou a licença, em setembro de 1939?", pergunta o relator. E.(11 parecer 
favorável à concessão de nova licença, Flexa Ribeiro insta o Conselho a 
solicitar do expedicionário nova coleta de material etnográfico, sem 
referir-se às coleções de peças desses mesn1os índios entregues ao .Museu 
Nacional e Museu Paraense, ''alén1 dos informes sociológicos exclusiva-
1nente obtidos nos grupos indígenas" (grifo no original). Sobre as novas 

. 1 

coleções diz o relator: "Os exemplares colecionados deverão ser examina-
dos pelo delegado do Conselho para a devida repartição entre este órgão 
fiscalizador e o referido etnólogo, sendo que a exportação para a Alen1a
nha, co1no costu1na fazer, só poderá atingir exemplares comuns, dos quais, 
pelo 1nenos, haja duplicata, tudo naturahnente de acordo com o que 
preceituan1 as leis do país" (Doe. 993). O parecer é aprovado con1 o voto 
contrário de Berta Lutz48• 

Con1 a saída de Heloisa Alberto Torres, o .Museu Nacional perde a 

usual que os conselheiros indicassem outro para assumir a presidência da 
sessão. 

"8 Seria interessante verificar o jogo de forças existente dentro do Museu Nacional 
para compreendermos as posiçôcs de lic ita Lutz no Conselho de Fiscalização. A 
documentação sugere que as disputas internas cio Museu Nacional ernm transfe
ridas e ganhavam expressão dentro do Conselho. 
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preferência antecipada quanto ao recebilnenro ele possÍ\·eis coleções que 
seriam lonnadas pelo pesquisador. Trata-se nào 1nais, co1no e1n todos os 
pareceres de dona Heloisa, de frisar o interesse ou a preferência do Nluseu 
Nacional sobre as coleções, mas de instituir o Conselho co1no instância 
legítitna a decidir o destino das coleções. Ou seja, se até então ha,·ia clara 

cooperação entre o Conselho de Fiscalização e o 1vluseu Nacional, un1a vez 
que o segundo conseguia fazer con1 que seus interesses fosse1n endossa
dos pelo órgão, nessa nova fase, o Conselho afirn1a sua independência 
perante esse instituto nacional. O IV1useu Nacional passa a ser tributário cio 
Conselho: não explicitando rnais seus interesses, dos quais Heloisa Alberto 
Torres era porta-voz, ele passa a outra posição: a de ter de se sub111eter às 

' 
detenninações e decisões elo órgão. 

O p residente do Conselho con1unica, ein julho de 1940, a concessão 
da licença, solicitando u1na nova coleta de inaterial etnográfico que 
deveria ser exa1ninado pelo delegado do Conselho naquele estado, a fitn 
de ser dividido entre o Conselho e o expedicionário, sendo pern1itida a 
exportação somente dos materiais de que houvessen1 duplicaras. É 

interessante notar que Nimuendajú não pediu autorização para fonnar 
coleções, mas é instado pelo Conselho a proceder a "uma nova coleta'', 
evidenciando a força da imagem de Nimuendajú como coletor neste 
momento (Doe. 987). 

Pouco antes de partir para o Tocantins e o Araguaia em busca dos 
Kayapó, Nilnuenclajú escreve para o diretor do i\1useu Goeldi, informando
lhe da viage1n e comunicando que ela fora incentivada por Lowie: ;'Lowie, 
de fato, não levou a inalo n1eu insucesso co1n os Gorotire (que desta vez 
foi mes1110 un1 insucesso completo), tratou até de consolar-1ne e achou que 
eu deveria arriscar a visita aos Kayapó de Conceição, mesmo à vista da 
infonnaçào (de segunda 1não) de Balclus de que so1nente restava1n dez 
deles. Acha que devo ir, seja qual for o resultado"49

• 

~9 Ainda nessa ca1ta, Nimuendajú informa a Carlos Estevào que Lowie havia 
sugerido um retorno aos Canela, para a realização de estudos lingüísticos, ou 
uma ida aos Fulniô. Nimuendajú recusa a proposta da viagem aos Fulniô 
argumentando que, justamente naquele momento. Carlos f_-;tevào estava pes
quisando entre os Fulniô. Quanto aos Canela. tenho a impressão de que 
Nimuendajú considerava sua pesquisa concluída. Nesta ca11a ele escreve: ·'Ele 
[Lowic] está agora trabalhando 'con amore' (diz ele) na tradução do meu 
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Três n1eses depois ele receber a licença cio Conselho, Nimuenclajú 
escreve ao órgão con1unicanclo que o resulraclo ele sua viage1n ao Araguaia 
lrnvia sido ·'inteiran1ente negativo": "Feita corno fin1 ele estudar um núcleo 
ele índios Caia pós que existia ao Oeste ele Conceição cio Araguaya, nos rios 
Pau d'Arco e Arraias, tive de constatar que ele já não existe n1ais. Da 
referida fração cios Caiapós que, segundo os cálculos de Frei Gil de 
Villanova, contava 1.500 cabeças há uns 40 anos atrás, sobreviven1 hoje 
apenas 2 hon1ens e 4 1nulheres, espalhados entre a população civilizada. 
Nas praias cio Araguaia, abaixo de Conceição, entre a foz elo ribeirão .Maria 
e aquela localidade, encontrei três pequenos acan1pa1nentos de índios 
Carajás etn nú1nero total de uns 50 indivíduos, ·e que representan1 os 
sobreviventes ela antiga subtribo dos Cha1nbioás. Tendo o sr. Ch. \Xíagley 
acabado de fazer un1 cle1norado escudo dos Carajás, não me cletnorei con1 
eles" (Doe. 991). 

O retorno aos Tikuna 

-Un1 rnês e 1neio depois de enviar este inforn1e ao Conselho, Nitnuenda
jú escreve, e1n 29/11/40, solicitando autorização para fazer estudos sobre 
"sociologia e religião cios índios Tukuna e tribos vizinhas, no rio Solilnões 
e afluentes, no estado do A1nazonas", financiado pelo Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade da Califórnia50• Afinna que sua partida só depende 

. / 

trabalho sobre o.s Canela" (carta de Nimuendajú para Carlos Este\'ctO, 22/6/ 40, 
Arquivo CNí MN). 

;.> A detísão de Nimuendajú voltar aos Tikuna foi tomada em conjunto com Lowic 
e deve ter pesado na escolha a experiência que Nimuendajú teve em 1929, 
quando empreendeu viagem à região do Solimões. os custos da \'iagcm e os 
parcos resultados de suas últimas expedições. Numa c;111a a dona Heloisa, 
escrita poucos dias antes de Nimwmdajú enviar seu pedido de licença ao 
Conselho ainda havia dúvidas quanto a sua nova pesquisa: "Ainda não pude 
combinar com o prof. R Lowic o objeto dos próximos estudos: serão os 
Munduruku cio Alto Tapajôz, os Kulina do l'vfédio juruá ou os Tukuna da 
fronteira de Tabatinga. Atualmente a questão já não é determinar o que mais 
necessário se toma do ponto de vista científico mas sim c.:scolher um trabalho de 
acordo com a escassez dos recursos. Assim. cu dc,·ia completar os meus 
trabalhos sobre os Gê com um estudo dcmorndo dos Kaingang do Estado do 
Paraná, mas ti\'C ele desistir porque os recursos são insuficientes" (ca11a de 26/ 
1 Ií40, Arquivo CN/MN). 
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da autorização, devendo durar uns seis ineses, .. tornando-se pr0Yavel1nen
te necessário reperir a vi$ita por diversas yezes·· (Doe. 992). Esta viage1n 
aos Tikuna representa a conclusão dos trabalhos de ca111po entre os Gê. 
Nin1uendajú continuaria trabalhando e1n seus dados sobre estes grupos, 
preparando, para enviar a Lo"-·ie, a n1onografia sobre os Xerente. 

Nessa 1nes1na carta ao Conselho, Nirnuenclajú cita un1 trecho ela últi1na 
ata do órgão, que registra o julga111ento ele seu pedido ele licença para 
pesquisa entre os Gorotire cio Alto Xingu e da qual consta proposta do 
conselheiro Flexa Ribeiro para que o delegado do Conselho exan1íne e 
reparta a coleção etnográfica colecacla51

• En1 função dessa disposição, 
fornece ao Conselho dados referentes às ~oleções que fonnou no 
período con1preendido pelos anos ele 1934 e 1940, n1oscranclo que os 
instituros nacionais levara1n larga vantagen1 sobre os n1useus no exte
rior~2, e conclui dizendo: "No mais, o atual Delegado do Conselho ele 
Fiscalização no Pará, Dr. Carlos Estevão ele Oliveira, já n1uito antes ele 
existir lll11 Conselho ele Fiscalização, tinha costu1ne ele visitar-rne en1 casa 
cada vez que eu voltava de un1a excursão para cliscutínnos o n1acerial 
trazido p0r mitn" (Doe. 992). 

Nin1uenclajú finaliza a carta pedindo, de forn1a irônica, que o Conselho 
o dispense do cun1prhnento da cláusula contida no Certificado n.º 6/ 40 
que reza que a nüssào éleveria deixar o país pelo porto de Belén1 - Estado 
do Pará. Ele escreve: "sendo eu cidadão brasileiro, estabelecido no país há 
37 anos, não tenciono absolutamente deixá-lo" (Doe. 992). 

O pedido ele Nin1uenclajú entrou e1n discussão na sessão do dia 3/12/ 40, 
quando é lida sua caita. Flexa Ribeiro, o prilneiro a se pronunciar, diz 

5 t Cumpre regístrar que, além das atas das rcuniôes <lo Conselho, ofícios, resolu
çôes e recomendações eram publicadas no Diário Ojicíal. 

>i As cifras apresentadas são as seguintes: "~Jaterial fornecido por mim de 1934 a 
1940: ao Museu Nacional... 1.154 peças; ao Museu Parnensc ... 1.448 peças; ao 
Instituto de Educação de S.P .... 23 peças. Total a institutos nacionais 2.625 
peças, além de outrn coleção de umas 300 peças adquiridas pelo Instituto de 
Educação de São Paulo e de uma pequena série oferecida ao Instituto Histórico 
de São Luís do Maranhão, dos quais não tenho à mão as cc'>pias dos catálogos. 
mas que elc\'am a soma a um total ele 3.000 peças. mais ou menos. No mesmo 
espaço de tempo n.:meti ao .Museu de Goteborg 226 peças. ao Museu de Berlim 
225 peças. Total a institutos estrangeiros 451 peças. ou seja 17'% (respecte i 51!1.i) 

do total". 
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sere1n exaras as infonnações prestadas pelo etnólogo, 1nas que se deveria 
ter e111 conta não só a quaneiclacle, 1nas a qualidade do inacerial coletado. A 
prof." Berta Lutz sugere que seja recon1endado, ao delegado cio Conselho 
no Pará, ter en1 n1ente tal distinção quando do exan1e do referido nrnterial 
(Doe. 234). Estava consolidada a indisposição elo Conselho para con1 o 
expedicionário. 

A rnatéria retornaria à pauta do Conselho daí a duas sessões, quando o 
relator do processo efetuaria a leitura ele seu parecer (17 /12/40). A ironia 
constante no final da carta de Nilnuenclajú não passaria despercebida do 
relator, que inicia o parecer questionando os tern1os usados por Nimuen
dajú e111 seu pedido: "En1 se tratando de dilatado renome, não vejo con10 
se possa compreender o sentido Sociologia e religião, corno entidades 
científicas diferentes. Sempre acreditei, provavelmente por ausência de 
luzes de experiência, que a religião era um/ato social, fazendo assim parte 
integrante da sociologia, dela sendo inerente, ponto central de fenôn1enos 
sociogenéticos, pois seu estudo muiro se aclara a mentalidade prin1itiva 

"' dos habitantes deste triste planeta" (Doe. 993). 
Feita a ressalva, que lançava dúvidas quanto à competência do pesqui

sador, o relator parte para o ataque, manifestando in-itação pelo fato de 
Nimuendajú ter-se n1anitestado contra seu parecer e imputando-lhe uma 
séria acusação: "No pedido de licença, datado de 28 de novembro de 1940, 

o sr. Curt Nimuendajú intercala un1 trecho do parecer meu, tocante a 
licença passada, e com intenção visível, destaca en1 maiúsculas maliciosas, 
a expressão- Exportar para a Alenianha, como costuma fazer. E logo de 
seguida, co111 certa ênfase, destaca .a so1na co111parada das quantidades de 
objetos arqueológicos enviadas aos estrangeiro e as que foram generosa
mente entregues a instituições do país. Por esse cômputo, que deve ser 
certo, pois que pelo solicitante é mencionado como exato, ressalta eviden
te preferência pelo nosso país: para o Brasil - 2.625 exen1plares; Alema
nha e Suécia - 451 (Museu de Berlim, 225, e Museu de Goteborg, 226). 

Realmente, semelhantes totais deixa111 o Brasil nun1a situação de incompa
rável e visível superioridade quantitativa. É verdade que en1 tais achados, 
por sua natureza n1ultifária e sem possível orde1n cronológica ou de 
subli111idade etnológica, ou 1nesmo artística, - o que mais se alevanta 
como valor e preço, na estitnativa da ciência e da arte, não se mostra na 
quantidade e, antes, se esconde na qualidade. Um exe1nplar raro, ou talvez 
único, e de inolvidá,·el valimento pela sua significação sociológica, poderá 
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superar duzentos ou mil outros de coleta n1ais generosa, e ele geografia 
inais acessível, ou 1nais dissen1inacla" (Doe. 993). 

Con1 tais ressalvas, o relator colocava o expedicionário sob suspeita: 
embora a quantidade de peças deposiradas nos institutos nacionais fosse 
superior à enviada para o exterior, não estava comprovada a preservação 
do patrin1ônio nacional, un1a vez que o material não havia sido analisado 
quanto a qual idade e importância. A suspeita levantada pelo relator é logo 
justificada, ganhando ares de denúncia de proceditnentos ilícitos do 
expedicionário. O relator volta no ten1po, e usando o artifício de supri111ir 
datas, cria verdadeira peça acusatória. Ela inicia-se co111 tuna afirn1açào de 
caráter geral sobre o papel do Conselho na preservação do patrin1ônio 

' 
arqueológico brasileiro: ;'Se, daquela feita, ton1ei contas ao suplicante, foi 
porque julgasse, corno julgo, que o Conselho deve, ao dar licença, exigir 
obrigações no sentido de amparar, proteger o nosso patrimônio arqueoló
gico, tão lan1entavelmente despovoado pela série ininterrupta de emigra
ções de obras inarcantes" (Doe. 993). 

A primeira pergunta que nos vem à mente é o que o pedido de 
Nin1uendajú te1n a ver com considerações sobre o patrimônio arqueológi
co brasileiro, visto que suas atividades de prospeção tinhan1 cessado em 
1928 e a remessa de inateriais arqueológicos para o exterior em 1926, 

quando teria convencido Nordenskiõld de que o estudo dos índios era 
mais premente que os trabalhos de prospeção arqueológicos, como vimos 
páginas atrás. 

A resposta está justan1ente num livro escrito por Nordenskiõld53, que o 
relator recupera com objetivo de chamar atenção para a "riqueza" de 
materiais exportados por Nimuendajú e lançar dúvidas quanto aos totais 
efetivamente destinados a institutos no Brasil e no exterior. Citando trecho 
do prefácio do livro onde a autor afirma que, graças às escavações de 
Nimuendajú, o .Museu de Gotemburgo possui a "ma~ considerável coleção 
que existe fora do Brasil sobre o Amazonas inferior", o relator pergunta: 
"Um etnólogo, diretor do .Museu, autor de obras meritórias, chan1ará 
grande coleção, riqueza inescimáv~l, conjunto n1ais considerável do mun
do, apenas a 226 exemplares? Ora, o sr. Nordenskiõld diz que o sr. 

53 Flexa Ribeiro refere-se ao lino L 'Arcbéologie du Bassín de l'Amazon.e, ele ErlancJ 
NordenskiõlcJ, Ars Americana I, Les Éditions G. Van Oest, Paris, 1930, 67 p. 

209 



Nimuendajú, trabalhando por conta do Museu ele Goteborg, en,·i:irn tüo 
farto macerial que a coleção etnográfíca daquele 1nuseu é hoje a 1naior cio 
inundo, con1 exceção do Brasil cujas riquezas, nesse deparran1ento ela 
curiosidade hu1nana, ainda é desconhecida. Mas o sr. Nilnuenclajli retruca, 
sagazn1ente, que para lá só ren1etera 111odesros 226 exe1nplares. De duas 
tuna: ou são exen1plares prin1os ou a afirn1ach·a do conse1Yaclor do já 
citado n1useu é pura jaccância. Con,·êtn ainda ren1e1norar: que o lhTO -
Arqueologia da Bacia do A11tazonas é de 1930 e que a carta do sr. 
Nimuendajú é datada cio n1ês passado. E logo nos assalta esta indagação: 
no interregno destes últimos dez anos houve con1pleta negligência do 
pesquisador erudito no tocante a novas re1nessas? Nada terá enviado ao 
seu co1nitente sueco ou fê-lo na n1esn1a andadura? Pois se há dez anos 
atrás, já o museu de Goceborg era o n1ais rico, na sessão arqueológica, em 
espécin1es amazônicos, con10 não se encontrará agora, decorrido un1 
decênio? Ou será que o sr. Norclenskiõlcl, dez anos ,·ol\"idos: possuía cais 
exe1nplares, e de tan1anha valia, que antes de atingire1n a son1a ele 226, já 
tinha1n força para fazê-lo o dono do 1nelhor quinhão. Qu~1n Eo-lo dirá? 
Con10 aferir o valor intrínseco e extrínseco de u1n objeto arqueológico pela 
simples designação de quantidade?". 

Trata-se, evidenten1ente, de un1 conjunto de suspeições altan1ente 
elaborado, visto que, desde o final dos anos vinte, ao que consta, 
Nin1uendajú não n1ais realizara atividades de prospeção. Entretanto, o 
relator levanta un1a série de dúvidas sobre o expedicionário, dando o ton1 
da anü11osidade do Conselho para con1 Nin1uendajú. Questionando pri
n1eiramente sua con1petência científica e, e1n seguida, seus proceclin1entos 
de pesquisa, Flexa Ribeiro quer fazer crer que ele deveria estar burlando a 
legislação em vigor, e1n detrimento do país. Contrapondo, de un1 lado, a 
ca1ta de Nin1uendajú, referente a suas atividades de 1933 a 1940, con1 o 
prefácio de Nordenskiõld, relativo ao período de 1922 a 1927, quando o 
Conselho nem existia, e de outro, ignorando as datas e que se cratavan1 de 
elernentos diversos (achados arqueológicos e peças etnográficas), Flexa 
Ribeiro coloca Nhnuendajú en1 situação delicada perante o órgão. 

En1 carta enviada a Heloisa Alberto Torres (s.d.) Nilnuendajú reteria-se 
a este parecer con10 de "n1á fé., cujo objetivo era o ele hostilizá-lo "con10 
concraventor e indivíduo pernicioso". E a julgar pelos desdobra1nentos cio 
caso, pode-se afirn1ar que Nin1uendajú não desfrutaria n1ais da confiança 
do Conselho. Não devemos acribuir ao conselheiro un1a posição individual 
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na questão, pelo contrário, as clent.'1ncias feitas por flexa Ribeiro são 
endossadas pelos cle1nais 1nembros do órgão, que assinan1 pela aprovação 
do parecer e pelo enca111inha1nento proposto pelo relator no últiino 
parágrafo de seu texto: "Tirante esta necessária e útil explicação, e por 
onde se evidenciou que o Conselho ben1 estuda os casos sobre os quais 
opina - julgo que se de,·e dar franquia ao pedido do en1inente sr. Curt 
Nin1uendajú, tudo na confonniclade da licença anterior e nrnis: que o 
expedicionário ren1eta a este Conselho o total dos exen1plares coleciona
dos, dada a in1porrância do colecionador, para que seja1n expostos, nesta 
capital, e devidan1ente estudados, opinando o Conselho sobre a partilha 
final. Por outro lado, que o sr. Nilnuendajú, ?e acordo con1 as últünas 
deliberações deste Conselho, envie um relatório suficiente sobre as pes
quisas que realizar nos grupos vizinhos" (Doe. 993). 

O Conselho exigia, assin1, que todo o macerial fosse ren1ecido para o Rio 
ele Janeiro e a ele caberia a decisão sobre a divisão do n1aterial. Tratava-se 
de n1edida de extren10 rigor, que fica ressaltada pela decisão do Conselho 
em enviar cópia do parecer ao expedicionário, nu1na evidente expressão 
de suas dúvidas (Doe. 996). E elas não se referia1n apenas a un1 estrangei
ro, 1nas a un1 estrangeiro que era ale1não, e1nbora naturalizado: fato que 
será len1brando e1n todos os outros pareceres que o conselheiro Flexa 
Ribeiro dará no processo Nimuendajú51

• 

Conflito com o Museu Goeldi 

A indisposição do Conselho para com Ni111uenclajú era evidente não só 
para ele co1no para o diretor do Museu Goeldi, Dr. Carlos Estevão, que era 

).i Em caita a dona Heloisa. Nimuendajú relata detalhadamente seu entrcvcro com 
o Conselho. afirmando estar percebendo uma atitude hostil dos conselheiros 
desde 1939, por conta da viagem aos Gorotirc. Nessa carta, ele diz estar se 
familiarizando com a idéia de transferir seu campo de trabalho para outro país, 
como a Colômbia, do qual jú havia pedido e obtido licença para realizar 
trabalhos, mas que lamentava o fato , ,·isto estar pensando em propor ao Museu 
Gocldi e Museu Nacional um largo programa de pesquisas sobre as tribos Aruak 
do Amazonas, uma ,·cz que dava por concluídos seus estudos sobre os Gt: e que 
o !\fuscu Nacional. por meio do "clubinho .. dos alunos de dona Heloisa. cst;n·a 
empreendendo um trabalho semelhante entre os Tupi (cf. ca1ta de Nimuend~1jú 

para dona Hcloisa, sem <l:ua, Arquivo CNí~ IN). 
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ca1nbén1 delegado do Conselho no estado do Pará. E aqui con1eça noYO 
capítulo de desencendilnenros co1n o Conselho. 

E111 15 de fevereiro de 1941, o diretor daquele instituto escre,·e ao 
Conselho c01nunicando que o Museu Goeldi resolveu .. tomar sob seu 
patrocínio a viage1n .. de Nin1uendajú aos Tikuna, auxiliando-o econon1ica
n1ente e que havian1 encon1endado '·u1n conjunto de objetos culturais dos 
'Tucuna', a fon de co1nplecar a coleção que já ten1 iniciada·· (Doe. 1000). 

Essa iniciativa do diretor do Museu Goeldi visava neutralizar a recon1enda
ção do conselheiro Fle:xa Ribeiro de que as coleções de peças dos Tikuna 
deveria1n ir para o Rio de Janeiro. 

A cornunicação é re1netida ao relator para redigir resposta (parecer de 
11/3/41), o qual, entendendo a manobra, inantén1 o tom de animosidade: 
.. Naturalmente que o sr. Carlos Estevão só fala con10 diretor do .Niuseu 
Paraense Emílio Goeldi, e não co1no delegado deste Conselho", e propõe 
que seja 1nantido o parecer inicial do órgão, que estipulava que a coleção 
fom1ada fosse exposta na cidade do Rio de Janeiro e depois, na sede do 

' Conselho, fosse estudada e dividida (Doe. 1003). 

O diretor do Museu, Carlos Estevão, toma a resolução do Conselho 
como questão de conflico institucional e claramente a questão assim se 
configura. O impasse que se cria e a fonna pela qual será resolvido é 
ilustrativo da interface presente na atuação do Conselho entre os can1pos 
intelectual e político. Em carta, de 18/4/41, dirigida ao Conselho, o Dr. 
Carlos Estevão se diz surpreso con1 a resollÍçâo tornada pelo órgão, 
ignorando o patrocínio do .l\t1useu Goeldi àquela expedição e protesta: 
"Não sei, pois, como explicar a atitude do Conselho resolvendo mandar 
apreender pelo seu delegado, para remeter para aí, a coleção que, 
porventura, o Sr. Curt venha a conseguir entre os Tucuna para o Museu 
Goeldi, conforme claramente se depreende da ata já 1nencionada". O 
diretor do Museu não fica só no protesto: na seqüência de sua carta ele 
parte para o ataque, evidenciando disposição de enfrentar o Conselho e 
revogar aquela resolução: "Como facilmente se cornpreende, objetivar 
àquela resolução é prejudicar, de modo injustificável, moral e material
mente, um Instituto que é um dos maiores padrões culturais de nosso país. 
Moraln1ente, por que lhe seria deveras humilhante ver apreendida wna sua 
coleção científica, con10 se ele fosse un1 clandestino ou contrabandista, 
n1aterialmente, porque, 1nesmo que corresse por conta do Conselho todas 
as despesas com o transporte da coleção, do Atnazonas para o Rio e do Rio 
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para este esrado. quen1 indenizaria o Museu pelo prejuízo que, natural
rnence. ele reria co111 as peças que, pela sua fragilidade, se quebrassern na 
viagem, principalmente as de cerân1ica? Acresce ainda ser intenção do 
Conselho expor, estudar· e, finahnente, partilhara coleção. Esse propósito 
é de ral forma estranho, que ne111 sei mesmo como classificá-lo. Então o 
Conselho se julga con1 o direito de partílha1· uma coleção de propriedade 
pa11icular de un1a Instituição Científica do País, pertencente ao Departa
rnento de Educação de un1 estado, e de tal ünportância que é até apoiada 
financeiran1ente pelo Governo da União?! ... Con10 é natural, esses prejuí
zos de que está a1neaçado injustarnente o Museu Paraense Emílio Goeldi, 
não poderão ser vistos co1n indiferença nen1 por 1niln, nem pelo Governo 
do Estado cio Pará, que não poderá deixar de lançar mão de todos os meios 
para defender o seu patrilnônio n1oral e n1aterial. Para evitar, portanto, 
atritos que deve1n ser por todos considerados indesejáveis, é que apelo[. .. ) 
no sentido de não ser efetivada a resolução que ocasionou a presente" 
(Doe. 1007). 

Carlos Estevào tern1ina a carta se desobrigando das funções de delega
do do órgão naquele estado afirmando que "a atitude do Conselho para 
com o Instituto que dirijo, cavou entre mim e o mesmo funda incompatibi
lidade". Estava consumada uma crise institucional. O diretor do Museu se 
sentia duplamente atingido: na função de diretor do Museu e na qualidade 
de delegado daquele Conselho. O presidente do órgão, em carta de 21/5/ 
41, tentou justificar a posição do Conselho, apoiando-se no regulamento, 
que autoriza o exame, na sede do órgão, do material coletado pelos 
expedicionários, e deplorou a interpretação dada pelo delegado, solicitan
do que ele reconsiderasse o pedido de desligamento (Doe. 1010)~5 . 

;5 Em sua carta, escreve o presidente do Conselho: "Nada foi dito, por conseguinte, 
da nossa parte, que pudesse ser considerado ofensivo ou mesmo indelicado à 
sua pessoa, ou ao Museu Paraense Emílio Goeldi tanto mais quanto o Conselho 
que tenho a honra de presidir só encontra motivos para considerar impecável a 
sua atuação como Delegado deste órgão e acima de qualquer dúvida a impor
tância do Museu que V. S. dirige. Só posso atribuir a um equívoco a apreciação 
que V.S. fez da decisão que tomamos com fundamento em dispositivo regula
mentar, motivo por que peço-lhe de reconsiderar a resolução que tomou de se 
desobrigar das funçôes de Delegado do Conselho". Pede permissão para não 
apresentar o pt!dido ao Conselho, o que o faz com o conhecimento e aprovação 
dos membros do Conselho (Doe. 1010). 
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A contenda, entreranto, só se resolve co111 a parricipaç3o cio inre1Tentor 
no estado do Pará, Dr. José Malcher, que, en1 27 . de maio de 1941, 

comparece à reunião do Conselho, con1 a finalidade de reso!Yer a diver
gência surgida entre o Dr. Carlos Estevão e os conselheiros. Nessa reunião 
decidiu-se que o material coletado por Nin1uendajú seria entregue ao 
Museu Paraense En1ílio Goelcli e o que fosse destinado à expo11ação 
deveria ser ren1etido ao Rio de Janeiro, a fün de seren1 efetuados seu 
exan1e e sua partilha, na sede cio Conselho. Alterava-se, assin1, a prin1itiva 
decisão dos conselheiros56. 

En1 7 de sete1nbro de 1941, o presidente elo Conselho, Dr. Francisco de 
A. Iglesias, envia telegran1a para Carlos Estevão, solicitando resposta ao 
apelo de que continuasse exercendo a função de delegado do Pará. 
Entretanto a resposta elo delegado, de 5/ 8/ 41 , dá o ton1 de gravidade que o 
caso teve e revela mais un1a faceta do órgão fiscalizador: a de fiscalização 
de seus próprios 1nen1bros: "O caso 'Museu Goeldi-Curr Nirnuendajú' 
deixou-me a in1pressào de que os n1eus trinta e quatro "1nos de atividade 
incessante en1 prol do desenvolvin1ento de nossa cultura nã...o forneceran1 
credencial bastante para que eu pudesse representar o Conselho de 
Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil sen1 ser pelo 
111es1110 controlado'' (Doe. 1021)57

. 

56 Na mesma ara lê-.se que o Conselheiro Renato Almeida sugeriu ao Itamarati que 
ordcrne a todos os consulados do Brasil para não visar passaportes de cxpcdi
cionários, antes de terem conhecimento da concessão da licença para realização 
de cxpedlçôcs no país. Na sessão de 3 de junho de 1941 discutiu-se um 
incidente envolvendo o zoólogo Alexander Davcron, americano, na cidade de 
São Luís de Cáccrcs, estado do Mato Grosso, quando este foi detido indevida
mente por um delegado da Divisão de Caça e Pesca, quando apenas sua 
bagagem deveria ter sido vistoriada. 

;- O delegado do Pará deixa a critério do presidente do Conselho aceitar ou não 
seu pedido. Ainda cm sua ca11a, o Dr. Carlos Este,·ão escreve: "O sr. Curt 
Nimucndajú. não tendo requerido licença para coletar material etnogr{1fico, 
probo como é. jamais poderia fazê-lo, e, muito menos, fazê-lo para expo11ar. Daí 
a resoluçào por mim tomada para a aquisição do material de que o Museu 
prccis;l\·a. e o ofício decorrente dessa resolução dirigido ao Consdho. Assim, a 
atitude deste no caso de que se trata s6 poderia dizer respeito ao i\1ust:u e a 
mim. Nào desejando, porém, revh·er tão desagradán~I incidente, coloco-o cm 
suas m~tos para resoh·ê-lo como lhe parecer justo e digno" (Doe. 1021). 
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Em 3 ele outubro de 194 L Curt >!iinuenclajli escre,·e ao Conselho, 
en,·iando o resu1110 de sua ,·iage1n feita ao rio Soli1nões, cuja duração 
escendeu-se de 22 de fevereiro a 3 de outubro de 1941, o que nos le,.-a a 
concluir que Nitnuendajú partiu para os Tikuna antes que os in1passes 
criados no Conselho tivessem sido resolvidos. Tratava-se ele sua segunda 
,-iage1n aos Tikuna do Solin1ões, onde tinha estado doze anos antes por 
curto período de quinze dias. O relatório é porn1enorizaclo na indicação de 
datas e locais e das atividades realizadas pelo etnólogo (Doe. 1048):;8. 

Na carta (4/11/41) que aco1npanh~ o relatório, Ni1nuendajú dá conta da 
coleção reunida entre os Tikuna: "Da coleção etnográfica organizada por 
n1itn durante a 111inha estada entre os índias Tukuna, constando de 547 
peças, 275 foram entregues ao Museu Paraense En1ílio Goekli, de acordo 
com o ofício n." 48 de 15 de fevereiro de 1941, dirigido ao Conselho sob a 
vossa presidência pelo diretor daquele estabeleci1nento Sr. Dr. Carlos 
Esce,·ão de Oliveira. As restantes 272 peças pertencentes ao Museu Nacio
nal serão re1neticlas para esse instituto na prin1eira oportunidade, já se 
encontrando o catálogo en1 mãos do respectivo diretor"' (Doe. 1022). 

Carlos Estevào recebe, ainda, en1 caráter particular, uma coleção de figuras 
esculpidas e1n coco de tucu11159

. 

Con1 isso encerrava-se a contenda co1n o Conselho: não havia coleção 
para ser exportada e portanto nada a ser ren1etido para o Conselho. As 
duas coleções fonnadas destinavan1-se a institutos ele pesquisa nacionais, 
aos quais Nitnuendajú se encontrava vinculado. 

ss Cumpre chamar a atenção para um trecho desse relatório onde Nimuenclajü fala 
de um pequeno grupo de índios que encontrou antes de chegar à terra dos 
Tikuna e que é interessante para nos auxiliar a entender os critérios que de 
utilizm·a na seleção dos grupos a serem estudados: referindo-se a uma "pequena 
colônia de índios \\7 itóto e i\:liránya~, diz: "Se bem que alguns desses índios. 
especialmente os \\' itóto, ainda conservassem a sua língua antiga eles quase 
nada mais conscrn1m de sua civili/.<tçào original. moth·o porque não me 
demorei por mais tempo entre eles" (Doe. 1048). 

~ "Na segunda ,·iagem. realizada em 1941 , cstc,·c entre os Ticuna pelo período 
de seis meses. A sua monografia, redigida em 1943 t:m Belém do Pará e 
publicada por Robe11 Lowie cm 1952. incorpora os dados das três \"iagens. 
embora a maioria de suas informaçücs decorram das duas últimas. ntL'\ quais 
ele mesmo contabiliza onze meses de trabalho de campo" (Oliveira Filho. 
1992:111). 
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O pesquisador associado 

"O meu trabalho no campo está agora iniciado. Desejava muito 
que a snra. enquanto eu ainda cá esth·cr, me escrevesse se o Mu
seu Nacional tem algum assunto de interesse especial de que eu 
possa tratar. Desejava também que a snra se explicasse um pouco 
mais detalhadamente sobre a maneira pela qual podia ser intensi
ficada a minha colaboração com o Museu Nacional a qual a snra se 
referiu na sua última catta. Que cu cá, na ignorância completa das 
possibilidades e restriçôes existentes para o lVfuseu Nacional não 
veja maneira de modificar a nossa relação existente não quer dizer 
absolutamente que a snra não encontre uma fórmula mais conve
niente". 

Curt Nimuendajú, catta a Hcloisa Albe1to ToITes, 1942 

NlaS o l\1useu Nacional não figura nessa história apenas con10 recebedor 
de uma coleção. Depois dos desentenditnentos entre q, Conselho de 
Físcalizaçào e o Museu Goeldi, a relação estreita de Heloisa Al~rto Torres 
co1n Nin1uendajú e a cooperação deste com o Museu Nacional abre nova 
contenda, dessa vez com repercussões na imprensa e na administração da 
República. 

Dona Heloisa incumbe Nimuendajú de realizar trabalhos especiais 
durante sua pesquisa no Solimões para o Museu Nacional. O ofício (n.º 23 

. 1 

de 8/1/42) da diretora do Museu Na<:;ional comunicando que Curt Nimuen-
dajú estava realizando trabalhos para aquele instituto é submetido ao 
relator, conselheiro Flexa Ribeiro, que em seu parecer ao Conselho ( 4/2/ 
42) afirn1a que Curt NimuendajúJ estando com o prazo regular de sua 
autorização vencido, não solicitou renovação da licença nem se desincum
biu de suas obrigações com o órgão, sendo seu parecer e de que o 
Conselho oficie ao diretor do lv1useu Nacional "para que aguarde a 
regularização das obrigações contraídas com este Conselho, pelo referido 
cientista, para que novas missões lhe sejam cometidas". O parecer é 
aprovado e nova indisposição é criada: dessa vez entre o Conselho e o 
Museu Nacional. 

É significativo que en1 todos os seus últin1os pareceres, o conselheiro 
Flexa Ribeiro acentue que Nin1uendajú é "etnólogo de nacionalidade 
ale1úã e brasileiro naturalizado". Não há con10 fugir à constatação de que 
os desdobramentos da guerra européia, atingindo escala mundial, se 
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fazian1 sentir en1 diferentes aspeccos da vida nacional. No caso específico 
do Conselho de Fiscalização poden1os len1brar.clo nún1ero inexpressivo de 
pedidos ele licença para expedições estrangeiras recebidos pelo órgão no 
pedodo, co1110 vilnos no Capítulo 2, e das indisposições que se abaten1 
sobre Nilnuendajú, cuja nacionalidade de origen1 e ligação com os inuseus 
alen1ães passan1 a estai· na 111ira ele alguns conselheiros. 

A resolução tomada pelos conselheiros ganha an1pla repercussão na 
imprensa. Era o próprio Conselho que tratava de dar publicidade a seus 
atos. O Conselho preparava minutas de infonnações que eran1 passadas ao 
Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura, que as 
distribuía aos órgãos de imprensa60. No dia 25 de fevereiro de 1942, o 
jornal · O Globo publica "SUSPENSAS AS PESQUISAS DO ETNÓLOGO 
ALElvlÃO - Não poderá 111ais realizar trabalhos para o .Museu Nacional" 
(Doe. 1029). Um dia depois a Folha do Norte, de Belém do Pará publíca: 
"Na reunião do Conselho de Fiscalização de Expedições foi ventilado o 
caso do etnólogo Curt" (Doe. 1033). Há ainda matérias no Correío Paulista

no (SP) e A Jltfanhã (RJ). Todas as 1natérias trazem a resolução do Conselho 
e a orientação dada ao Niuseu Nacional. Em todas é dito que o pesquisador 
é de nacionalidade ale1nã. 

A repercussão alcançada pelo caso leva um dos conselheiros a exigir 
retratação do Conselho, explicitando divergências dentro do órgão. O 
conselheiro Renato Aln1eida diz que os jornais notician1 a concessão de 
licença a u111 ale1nào, o que carecia de fundamento, visto tratar-se de 
cidadão brasileiro, naturalizado. Em 19/5/ 42 o Conselho distribui a seguin
te nota: "Havendo a in1prensa noticiado que o Conselho de Fiscalização 
das Expedições Anísticas e Científicas no Brasil tinha concedido un1a 

<.iii Um exemplo deste tipo de procedimento é ofício encaminhado em 26 de agosto 
de 1942 ao diretor do Serviço de Tnfonnação Agrícola solicitando que fosse 
publicado nos jornais dois votos aprovados na sessão do dia 25 ele agosto do 
Conselho. O primeiro deles, por sinal, é ilustrativo do espírito daquele momen
to: "Na sua última sessão, o Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e 
Científicas no Brasil aprovou, por aclamação, mediante proposta do conselheiro 
Flexa Ribeim, um voto dl.! absoluta solidariedade com o Governo pela declara
ção do Estado de beligerância com a Alemanha e a Ttália, nesta hora trágica em 
que vh·emos. conseqüenrc ao insulto de que foi alvo a nação brasileira". O 
segundo voto era uma homenagem ao centenário de nascimento do Duque de 
Caxias, que foi transmitido ao ministro da Guerra (Doe. 213). 
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penniss:lo ao ernólogo alemão. Sr. Curr Nimuendajli , cabe à Presidência 
desse Conselho infonnar que esse cientista é brasileiro narurali~1clo e 
reside no Brasil há cerca de trinta anos. [...]. É desnecessário ajuntar que o 
Conselho não ton1aria sequer conhecimento de qualquer requerin1ento 
que lhe fosse endereçado por súdiro de país con1 o qual o Brasil cessou 
relações diplo1náticas" (Doe. 1041). 

A docun1entaçào pennite perceber que os aliados de Nin1uendajú não 
se incin1idaram ante as dificuldades postas pelo Conselho. Pelo contrário, 
estava1n dispostos a enfrentá-lo dura1nente, con10 veren1os. Antes, gostaria 
de citar o trecho de un1a carta de Nitnuendajú a Alfred Mécraux, onde 
expõe sua visão sobre o Conselho: "[. . .] continuo a receber as hoscilidades 
do 'Conselho de Fiscalização das Expedições Científicas e A1tísticas', ao 
qual nem sequer estou n1ais sujeito, visto con10 faço a presente ,·iagen1 
fonnaln1ente encarregado pelos J\!luseus Nacional e Paraense, enquanto ao 
Conselho só cabe a fiscalização das expedições particulares. Quere1n 
poré1n a todo custo fazer constar que a n1inha atuação seja.._ilegal, suspeita 
e indesejável, sendo o estribiU10 sempre este que eu dei enorme prejuízo 
ao Brasil pelos meus trabalhos para o Gõteborgs .Museum. A verdadeira 
causa desta odiosidade está porém (além da xenofobia inata) nos elogios 
que o Snr e outros teceran1 aos ineus trabalhos. Receio que, mesn10 sen1 
razão e direito nenhu1n, por meio de insinuações, consigan1 criar-n1e 
dificuldades por intermédio da polícia do esta90 de Amazonas, dificulda
des passageiras, por certo, porque os diretores do Museu Nacional e 
Paraense, já incon1patibilizados con1 o Conselho por 1ninha causa, me 
defenderão custa o que custar"61. 

A pritneira 1nanifestaçào partiu do diretor do .Múseu Goeldi que, ao 
tomar conhecimento do teor do parecer de Flexa Ribeiro, escreve, en1 28/ 
2/ 42, para Heloisa Alberto Torres, solicitando que interferisse junco ao 
Conselho, uma vez que en1 seu entendimento Nin1uendajú havia cutnprido 
o que determinava sua licença anterior. Esta, con10 vimos, exigia que as 
peças destinadas à exportação fossen1 ren1etidas para o Conselho e que 
fosse apresentado relatório referente à pesquisa realizada entre os Tikuna. 
Segundo Carlos Estevào, nenhuma peça fora enviada ao órgão, porque 
não havia peças a exportar, pois a coleção constituída durante aquela 

6 1 Cana a Alfred Métraux, 112/ 42. Arquivo CN/~ IN. 
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viagem fora cli\·iclicla enrre o !\luseu Goelcli e o Aluseu Nacional. Quanro ~1 0 
relatório ela viagem, ele infonna que NiJnuendajü o haYia en\·iaclo en.1 
novembro cio ano anterior. Ele escreve ainda que Nitnuendajú não haYia 
solicitado licença algun1a: "o Curt [não] vai fazer estudos por conta própria, 
por conta de institutos estrangeiros ou patticulares, 1nas ele institutos 
científicos brasileiros, {que] ele acordo com as leis vigentes, tanto quanto eu 
sei não precisa de licença··<·1. Isso nos le,·a a concluir que a iniciati,·a de 
con1unicar a expedição ao Conselho paniu da própria dona Heloisa. E 
en1bora e111 seu ofício ao órgão, dona Heloisa afirn1e que Nin1uendajü iria 
realizar trabalho para o Museu Nacional, a expedição en1 questão contava 
tan1bén1 con1 patrocínio do Museu Goeldi. Seu diretor havia conseguido da 
Fundação Rockefeller subvenção de 500 dólares para que Nin1uendajú 
pudesse prosseguir seus estudos entre os Tikuna6:1. A expedição, por sua 
vez, foi a últin1a a contar con1 apoio conseguido por Lowie. Nun1a carta a 
Iziko,vitz, cio lVIuseu de Gote1nburgo, Nimuenclajú faz o registro desse 
apoio: '·Ein 1942 tornei a ,-isitá-los [os Tikuna]. Foi a últinrn viagen1 que fiz 
con1 sub,·ençào aITanjada por Lowie que daí em diante não me pode n1ais 
auxiliar"'64 . 

Instada a agir por Carlos Estevão, Heloisa Alberto Torres apela, e1n 13í 
3/42, ao .Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, para que 
interceda ao titular da pasta da Agricultura, ao qual o Conselho está 
subordinado para equacionar o proble1na. De acordo con1 a justificativa 
enca1ninhada ao ministro, dona Heloisa comunica que Nimuendajú postou 
seu relatório no correio em 4 de noven1bro de 1941 (registrado sob o n.º 
1.013) e que havia solicitado providências da Repartição cios Correios e 
Telégrafos para elucidar o paradeiro e a de1nora da correspondência. 
Entrementes, ela possuía cópia do re latório que havia recebido de Ni
muendajú e afinna que ele serviria para restabelecer a normalidade nas 
relações de Nitnuendajú co1n o Conselho. Ela escreve: "Infonnaclo o 
Conselho das atividades do Sr. Nin1uendajú pela nota anexa e cientificado 
de que un1 relatório lhe havia sido re1netido e1n te1npo conveniente -

<..? Carta de Carlos Estevào para Hdoisa Alberto Torres. Belém, 28/ 2/ 42, Arquin> 
?lluscu Goddi. 

<.:i Carta (.I<.: Carlos Este,·ào para Joseph \\' illits da Fundaçüo Rockefeller. 15: 1 / 42. 
Arqui\·o .Museu Goeldi. 

61 Cana de Cu11 Nimuendajú para Iziko\\"itz. Arquivo CN/ f\ IN. 
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relatório ele que lhe será en,·iada noYa cópia - poderá o Conselho, 
cerrn1nente desejoso ele cooperar con1 os ele1nais órgãos ela aeln1inistraçào 
pública, reconsiderar a decisão tomada e1n reunião recente ... Co1no esta
vam "e1n jogo interesses de dois órgãos da adn1inistrnção pública - o 
Museu Nacional e o Conselho ele Fiscalização" e en1 razão ela necessidade 
de o etnólogo partir de acordo con1 as condições de navegabilidade cios 
rios, clona Heloisa solicita que o 1ninistro interceda no caso (Doe. 1035). 

Este ofício, embora endereçado ao 1ninistro da Educação e Saúde consta 
do dossiê Nin1uendajú no Conselho, indicando que os conselheiros to1na
ra1n conhecin1ento do seu teor. E, provavehnente, en1 função dele 1noclifi

caran1 sua decisão anterior. 
Embora não haja no Conselho outros registros, saben1os pela nota que 

foi distribuída à in1prensa, quando os jornais noticiaran1 que Nimuendajú 
era um pesquisador alen1ão, que o Conselho, en1 reunião ele 7 de abril, 
resolveu aprovar a licença para a nova expedição ele Nin1uendajú, na 
forma en1 que ela fora solicitada pela diretora do .Museu N;,lcional, ficando 
ele obrigado a dar satisfação sobre sua última viagen165

. 

E coube à própria dona Heloisa regularizar a situação de Nin1uendajú 
naquele órgão. En1 3 de julho de 1942, ela oficia ao presidente do 
Conselho e, a julgar pelo ton1 do ofício, vê-se que as relações da ex
conselheira con1 a atual composição do órgão tinha1n se deteriorado em 
muito. Junto com o ofício, dona Heloisa envia o registrado n.º 1.013 

procedente de Belém do Pará e endereçado ao Conselho e que continha o 
relatório de Curt Nimuendajú. Diz ela que o pacote foi encan1inhado pela 
Diretoria-Geral dos Con-eios en1 atenditnento a sua solicitação feita após 
ter recebido, da secretária do Conselho, a infonnaçào de que só de Belém 
poderia ser ton1ada qualquer iniciativa para localizar o relatório perdido. 

65 O trecho da nota que se refere a decisão do Conselho é o seguinte: "No que se 
refere à concessão, o que decidiu o Conselho, conforme consta de Ata de sua 
sessão de 7 do mês passado, fo i o seguinte: O Conselho aprovou a proposta 
para que se oficiasse ao Diretor do l'-·1useu Nacional a fim de lhe.: comunicar que 
o sr. Cu1t Nimuendajú poderá trabalhar para aquele instituto. na forma da 
solicita~:ào do seu Diretor, sem embargo das ohrigaçôcs que lhe cabem pela 
última expedição realizada e cio dever de ser no,·amentc licenciado. caso venha 
a fazer coletas de material e pesquisas etnológicas por conta própria ou de 
outrem que não o ~Iuseu Nacional" (Doe. 1041). 
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Finaliza seu ofício escre,·endo ··rara 1nim é uma grande satisfação poder 
fornecer n1ais un1 elen1ento cornprobatório ela absoluta lisura con1 que 
se1npre procedeu o etnólogo Curt Nilnuenclajú para com as autoridades da 
terra que adotou con10 sua·' (Doe. 1042). Em anexo, há t1111 telegran1a do 
diretor de Correios infonnando que un1 endereçarnento e rrado teria feito 
com que o enYelope retornasse para Belérn cio Pará, onde teria sido 
recuperado. 

O ofício é ren1etido para parecer ele Flexa Ribeiro que, atendendo 
despacho elo presidente cio Conselho, volta aos autos do processo de 
Curt Nin1uendajú, referindo-se a este con10 u1n "leve e den1orado contra
tempo" entre o Conselho e o expedicionário, e julga que não eleve fazer 
u1n parecer, mas "mera infonnação verbal , sitnples comentário en1 sessão 
deste órgão". Isso por si só explica as alfinetadas e ironias presentes no 
texto, que, entretanto, é assinado pelo relator e aprovado pelos den1ais 
conselheiros. Consta na parte final destes autos as iniciativas do diretor 
do Museu Nacional a fim esclarecer o paradeiro cio relatório enviado por 
Nimuendajú ao Conselho e que se teria extraviado por causa de um 
endereço errado. "Talvez aqui coubesse un1a reflexão melancólica: que 
se teria passado para que o etnólogo sen1pre tão ladino no endereçar 
seus pedidos de licença para a sede cio Conselho, no Jarditn Botânico, 
logo se equivocara, enviando o seu relatório para o DIRETOR DA 
CO~USSÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS... Aliás simples questão de 
non1e. Mas os correios não estiveram pelo acaso; e devolvera1n o 
invólucro a Belén1. E eis o Conselho a recla1ná-lo, e o diretor do Museu a 
deixar seus preciosos que fazeres tomar, corno to1nou, acertadas provi
dências para que o relatório reaparecesse. Cá o ten1os, esse fa1nigerado 
relatório. Poden1os lê-lo a lazer, examiná-lo com paciência. Data de 
junho de 1942 sua volta, e ele girou mundo desde novembro de 41", 

escreve Flexa Ribeiro (Doe. 1046). 

"Lendo-o agora, já u1n pouco frio, devo declarar, sr. Presidente, salvo 
naturaln1ente juízo mais acordado e alerta, que n1e parece ter sido talvez 
exagerado o nosso afã e1n recla1ná-lo. Aliás, o relatório não me parece ben1 
um relatório. É bem mais modesto. E assim deveríamos ter sido na sua 
busca. Ou talvez seja 1nesn10 u1n relatório: n1as onde há atos, n1as não 
fatos. Por que ta1nbén1 o Conselho não estatui alguns incisos seguros para 
fundo e estrutura de un1 relato útil e de alcance, às suas verdadeiras 
atividades de fiscalização e cultura? De certo que os licenciados saberiam 
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de tal sorte a quantas andav:un ... atira mais uma vez o conselheiro (Doe. 

1046). 
Coube ao novo presidente do órgão, Alpheu Don1ingues, co1nunicar ao 

diretor do Nluseu Nacional, ein 14/8/ 42, que o relatório de Curt Niinuencla
jú fora recebido pelo Conselho en1 5 ele junho e apreciado e111 16 de julho, 
en1 reunião, tendo sido arquh·aclo "por deliberação unânin1e" dos conse
lheiros (Doe. 1047). Estava pratica1nenre encerrado aquele entrevero. 

. Mas un1a carta, ele 11/ 11/42, cio delegado no estado cio An1azonas faz 
con1 o que o processo seja novan1ente subn1ecido a apreciação. Nela 
infonna-se que "o alen1ão naturalizado Cu11 Nilnuendajú" pern1aneceu ern 
Manaus de 29 de sete111bro a 9 ele outubro de 1942, en1 trânsito para o Pará, 
no seu retorno do rio Solin1ões onde colheu "copiosas infonnações para 
seus estudos científicos. Reuniu tafnbén1 n1uitos objetos indígenas, que 
inandará direta111ente para Belé111, afim de, ali, seren1 divididos entre o 
Museu Nacional e o Nluseu Paraense" (Doe. 1051). 

"De novo recebo o processo do licenciado Curt Ni111t endajú" escreve 
Flexa Ribeira en1 seu parecer de 8/12/42, expressando seu enfastian1ento 
com aquele caso. Dessa vez ele era chan1ado a pronunciar-se sobre o 
ofício do delegado do estatlo do Atnazonas. Etn seu parecer após relatar o 
conteúdo do tal ofício escreve: ''Ao espírito descuidoso poderia parecer 
estranho que se não inencione a autoridade, ou técnico autorizado para 
aquela partilha. Ne111 no relato se açiiciona outro infonne sobre o caso". Há 

1 

aí un1a aparente alfinetada que é exposta pelo relator nun1 parágrafo 
longo, onde de1nostra que o que o Conselho fez foi to1nar u1na série de 
decisões circunstanciais, deixando livre o expedicionário: ;;é evidente que 
o sr. Curt Nilnuendajú já não está inais obrigado, con10 expedicionário, a 
prestar contas a este Conselho. Por decisão do plenário, e1n 27 de inaio de 
1941, por indicação do relator, foi proposta, e o Conselho quis aprovar, 
que o 111aterial coletado para o .Museu Paraense, logo fosse entregue ao seu 
diretor. E posterionnente, en1 sessão de 7 de abril deste ano, louvando-se 
na proposta do Conselheiro Renato Almeida, este órgão decidiu, unanilne-
111ente, que o referida expedicionário pudesse trabalhar para o .Museu 
Nacional, na fonna da solicitação do seu diretor. De conseguinte, o 
Conselho deixou o sr. Curt Nin1uendajú a desclén1, não n1ais fiscalizando, 
enquanto o 111encionado etnólogo trabalhe sob a égide cio supracitado 
instituto. De [tall modo esse aparato se verifica, que o n1oüte cio rnaterial 
coligido, corno os relatos etnográficos por ele ordenados, - não inais 
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estão sujeitos à nossa fiscalização, segundo clout.rina que ficou ,-iroriosa na 
sessão de 7 de abril cio ano findante .. (Doe. 1054)',Í•. 

Se perante o Conselho ele Fiscalização, Nirnuendajú estava a trabalho 
"sob a égide" do .Museu Nacional, na prática ele realizava trabalhos para 
outros institutos, co1no o .Museu Goelcli, a Rockefeller Founclation e a 
Sn1ithsonian Institution, e 111antinha aberto o canal de colaboração co1n 

Lo"··ie . 
De Belén1 do Pará, Nitnuenclajú escreve, e111 1 l / 3í 43, ao presidente do 

Conselho, dando conta de sua viagen1 aos Tikuna realizada entre 6 de abril 
e 17 de outubro de 1942. lviais un1a vez poclen1os perceber que ertquanto 
o Conselho se inanifestava no Rio de Janeiro de for111a contrária à 
concessão da licença para Nin1uendajú, ele pa1tia para o campo, deixando, 
neste caso, para dona Heloisa a n1issào de solucionar os ilnpasses con1 o 
órgão. A viagen1 en1preendida con1 financian1ento do .Museu Nacional, cio 
Nluseu Goelcli e da Fundação Rockefeller, visava: ;;O prin1eiro filn ela 
viage111 que era o de completar as coleções já feitas en1 1941 para os 
Museus Nacional e Paraense foi alcançado de maneira pouco satisfatória 
pelo fato ele já não existirem n1ais entre a tribo os elen1entos de cultura que 
esperava encontrar., Do total de 201 peças colhidas 90 foran1 remetidas 
para o Nluseu Nacional pelo vapor 'Aln1irante Jaceguay' a 10 de dezembro 
de 1942, ficando 111 em poder do l\1useu Paraense, na n1aioria encon1en
das especiais feitas pelo Diretor desse instituto, alé1n de 29 exemplares de 
plantas vivas" (Doe. 1056)67. 

A carta de Nimuendajú não foi sub1netida a parecer. Estava111 encerra
das suas atribulações e de seus aliados con1 o Conselho. O órgão finah11en
te reconhecia que Nin1uendajú estava a trabalho ele um instituto oficial, 
cabendo a este o controle de suas pesquisas e não n1ais àquele. Son1ente 

66 O relator referia-se à discussão ocon-ida no Conselho sobre a sua competência 
cm fiscalizar expedições efetuadas por particulares incumbidos de realizarem 
tr.i.balhos por uma repa11içào pública brasileira, quando o Conselho decidiu-se 
pela não-competência do Conselho, objetivando evitar conflitos de jurisdição 
entre as rcpa1tiçôcs. 

6- Em uma de suas caitas, Nimuendajú escreve que dava preferência de compra de 
suas cole~·ôcs ao i\iluseu Gocldi, nào só porque o pagamento era mais imediato. 
algumas ,·ezes recebendo até de forma antecipada, mas porque as colcçôcs 
ficm'am ''a 1rnlo". podendo consultá-las e podendo proceder a comparações. 
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no caso de ~i1nuenclaj(1 compor algurna coleção para exportação, e la seria 
fiscalizada pelo Conselho, 1nas o pesquisador, agora associado a insticucos 
nacionais, não estava mais sujeito a controle. É nesse 11101nenco que, dentro 
do Conselho, reconhece-se a sua identidade de pesquisador, deixando ele 
de ser Yisto con10 rnero coletor de peças etnográficas. 

Episódio da prisão 

Faro estranho a ser con1entado sobre essa docun1entaçào é a ausência 
ele referências à prisão de Curt Nimuendajú quando do térn1ino de sua 
expedição aos Tikuna. Não há, no arquivo do Conselho, nenhun1 clocu
n1ento sobre o episódio, e ne111 a ele se refere Nin1uendajú nesta carta 
enviada ao Conselho, dando contas de sua Yiagen1 aos Tikuna. Alguns de 
seus con1encadores, todavia, regiscran1 que Nimuendajú foi preso sob 
acusação de ser espião nazista que estaria contribuindo corn suas pesqui
sas para un1a guerra quí1nica. O episódio da prisão de N,ln1uenclajú é ainda 
pouco conhecido. -... 

Por carta de Carlos Estevào para Nirnuendajú, que se encontrava no 
igarapé da Rita, entre os Tikuna, podemos inferir que havia u1n clin1a de 
hostilidade com relação a Nin1uendajú na região. Em meados de agosto de 
1942, Carlos Estevão fora infom1ado pelo Capitão tv'lalvino Reis, que o 
destacamento do Exército na área estava recebendo denúncias contra , 
Ni1nuendajú e solicitações para que seu trabalho entre os índios fosse 
interron1pido. Agindo de fonna que prevenisse dificuldades a seren1 
enfrentadas por Nitnuendajú, o diretor do Museu Goeldi escreve para o 
responsável pelo destaca111ento do Exército na região68 bem corno ao 
delegado de polícia, solicitando que os estudos do etnólogo não fossem 
interron1pidos. Alguns dias depois, ele escreve para Nin1uendajú, pondo-o 
a par da situação: "Fui informado de que pessoas daí, certamente prejudi
cadas en1 seus interesses subalternos, havia1n comunicado autoridades 
dessa região que você estava revoltando os índios, que já havia assassina
do diversos, que tinha estação de rádio clandestina, enfin1, urna porção de 
infârnias con1 as quais visavarn ro1nper definitivan1ente a sua atuação 

6x Ca1ta de Carlos f_-;ccvào para o Tenente l3alio ~ lonrciro. 18; 8í42. Arqui\'C) Museu 

Goeldi. 
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cienrífic1 e hun1an:1 ent re os Tukuna. Como 11:10 podi:1 de ix:1r ele ser, 
re,·oltei-me com tanta miséri:1 e agi no sentido ele, fazendo-lhe justiça, 
evitar ta1nanh;.1 indignidade. E con10 não era fa,·or o que eu pedia, e sim 
justiça, confonne já disse acin1a, acredito que o 1nal foi conjurado. Aqui no 
Museu ,·ai tudo rcgularn1ente. A nossa política institucional é que se 
co1nplicou grandemente, com o corpecleamenro ele cinco Yapores brasilei
ros nas costas ela Bahia, sendo isso, con10 era fac:tl , grande reYolta cio po,·o 
e declaração ele beligerância entre Brasil, .:\le1nanha e Itália. Esta1nos, 
portanco, às portas da guerra .. 119• 

Todavia, a iniciativa e a precaução cio diretor do Museu Goeldi não foi 
suficiente, e Nin1uendajú, ao sair da área cios 'f.ikuna, nos últi111os dias de 
setembro, trazendo n1arerial botânico para o Instituto A.gronô1nico do Pará 
e rnaterial etnográfico para o .Museu Goeldi e ~Iuseu Nacional é preso 
.. con10 criininoso de guerra e, em condições hu1nilhantes, levado a i\Ianaus 
sob escolta 1nilicar .. (Schaclen, 1973:21). 

Nin1uendajú relatou o episódio ern carta a Herbert Balclus: ··A 24 de 
secernbro dei por findo o n1eu trabalho no can1po e ernbarquei en1 Santa 
Rita para Manaus. Não que não tivesse havido conveniência de prolongar 
ainda a escada por 111ais un1 n1ês ou dois, n1as o arnbiente tornou-se de u1na 
tal fonna enYenenado por Lnna xenofobia ignóbil e canalha que cornecei a 
recear pelos resultados já obtidos dos meus trabalhos. As 1nais incrh·eis e 
absurdas n1entiras e acusações caluniosas forarn le,·antadas contra a n1inha 
pessoa e levadas aos ouvidos elas autoridades 1nilitares e civis. Tratara1n de 
baleie de convencer os Tukuna de que de,·ian1 assassinar-1ne; estes, poré n1, 
se conservara1n arnigos leais até o últirno 1non1ento. Por filn, já de descida 
para Manaus, fui preso ao passar por Santo Antônio do Içá por un1 capitão 
do exército que já antes 1ne tinha dado provas de sua odiosidade. Fui posto 
incomunicável e conduzido para Manaus por u111 sargento. Chegado, fui 
in1ediatan1ence levado à presença do coronel con1andante do batalhão que 
1nais forn1alidade nenhurna, prontan1ente 1ne declarou que eu esta,·a lin·e, 
pois havia a 1neu respeito tnna recon1endaçào do general con1andante da 
região de Belé1n. Re integrou-1ne as chaves ela 1ninha bagagen1 antes que 
esta th·esse tido te1npo para chegar ao quartel. Fui à polícia onde ta1nbém 
já esta,·an1 ciente da recomendação cio gener~1l e apenas n1e pedirnn1 que 

<,., Cana de Carlos F.ste,·:'10 par<t Cu11 Nimuencbjú. 26.8.'4.2. Arquin> ;\luscu Gocldi . 



·liisrori:isse os raros·. E dali p:1r:i cí nunca m:1is fui incomoc.bdo por quem 

quer que tosst!. ne1n em :.Janaus e ne1n no Par~í··-... 

A julgar pela correspondência de ~imuendajü arquiYada no , l useu 

Nacional, pode1nos afin11ar que ele se abateu con1 o episódio, interro1n

pendo. por alguns rneses, os trabalhos que ,·inha re:iliz:tnclo. Numa dessas 

ca11as, Nimuencbjú escre,·e: ··o 1neu trabalho sobre os Tukuna p:1r:1 o Dr. 

Lo\\·ic sofreu u1n grande retardan1enco. Par:1 dizer a ,·erdacle: o conheci

mento cio faro de que a nação con1 que yj\·o e trabalho há 40 anos, 

julganclo-rne incorporado, 1ne trata a priori con10 inimigo n1ortal, acun1u

lando-me ele infâmias, calúnias e insinuações, barrando-me todos os 1neios 

de subsistência. pri,·anclo-n1e ele roda iniciatiYa, pondo um firn definitivo ~1 

rninha atividade, cleixou-1ne numa situação moral que tornou in1possh·el a 

concentração sobre outro assunto sern ser a descoberta ele un1 n1eio para 

me sair desta situação insustentável e ,·ergonhosa ele uma vida perdida. 

Ourante mais de dois ineses da n1inha volta , por 1nais que ine esforçasse, 

não consegui escre,·er t1111 único capítulo .. -'. En1 outra, carta, ao 1nesn10 

interlocutor, Nimuendajú escre,·eria: "[...]a minlw situação é e.."\.1.ren1an1ence 

triste, pois se nos Estados Unidos sou julgado pelos meus trabalhos, aqui 

no Brasil a única coisa que in1porta é que sou estrangeiro, nada rne 

valendo a minha naturalizaçào·=-1. 

Após o retorno de sua expedição aos Tikuna em 1942 e cio episódio de 

sua prisão, Ni1nuenclajú pennanece en1 Bel~n1 elaborando arcigos para o 

Handhook ofS011tb A111erican lndians e concluindo sua monografia sobre 

os Tikuna pron1etida a Robert LO\\'ie. A correspondência ele Nin1uenclajú 

com Lowie nessa época enfrenta dificuldades em função do agravamento 

da guerra e da censura exercida sobre cartas escritas em alen1ão. Da 

Califórnia, e1n 10/7 / 42, Lo,vie escreve para Nimuendajú inforn1ando que 

un1a carta escrita em janeiro havia retornado e que fora aberta pelos 

censores a1nericanos. Lo,vie sugere, então, que eles abandonen1 o alen1ào: 

-·> C.trta de Nimuendajú a Herbcn Baldus. 22 11-42. Arquin> CN/ i\ JN. Por essa 
cana. pcxlemos inferir que se as iniciati\·as do direcor do i\luseu Gockli rüo 

foram suficientes. na época. 1x1r:1 c\·itar-lhe a prisào. elas foram eficazes. logo em 
seguida. par~• que :\imuenlbjú fosse 1:1pid:11ncnte solto. 

·i Ctna a Julian St<.:\\·ard. da Smithsonian Institution. 1212 43. Arqui\·o CN.1\IN. 
-, Carta a Julian Ste\\·an.L 26/ 10 42. ArquiH> CN· i\IN. 
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ele p:1s~ari:i :1 escTe,·er em inglês e 1'\imuencl:tjü em pon uguês-5. O en,·io 

de 1nanuscritos. tanto por ,·ü1 aérea con10 marírima, rambém fica com

prometido pelas incertezas dos 1nateriais chegare1n a seu destino, em razão 

da guerra. Poucos 111eses depois, Lo~·ie escreYeria para Nitnuenclajü 

infonnanclo-o ele que não Yia nenhu1na possibilid:icle, naquele mon1enro, 

de conseguir :1rrwn:1r apoio financeiro para suas pesquisas: "" the :l[(nosphe

re is nor fa vorable for any research chac c:tnnot be coorclinatecl \\·ich the 

W'ar effo11 .. -, . 

Antes de sua parrida para ~1 expedição aos Tikuna, Nin1uencbjú finali

zou, para o Bureau of American Ethnology cio Sn1ithsonian Institution, o 

1\!fapa Erno-Hístórico do Brasil e Regiões Ac{jacenres-", que seria copiado en1 

proporções n1enores e ele forn1a setorizacla e publicado no Ha11dbooh q/ 

Soutb A111erica11 I11dic111s, organizado por Julian H . Ste\\·arcl, e para o qual 

Nin1uendajú contribuiria con1 vários artigos~6 . 

- .i Ca1t<1 de Hoben Lo\\"ic para Cu11 Nimucndajú, 10:7í 42. Arquin> CNí i\1:--1. 
-i Ca1ta de Hobert Lo\\"iC para Cu1t Nimucndajú, 10/10/ 42. Arqui,·o CN/ ll!N. 
-, Embora esse mapa s<.:ja considerado o primeiro de uma série. como faz supor a 

bibliografia. ele não o é. Em 1936 Nimuendaj(t elabora. tah·cz, ~1 primeira n::rsào 
desse mapa e o oferece para Carlos Este,·ão de Olin.:ira (acuahnente o map;i 
encontra-se depositado no Museu do Estado, cm Recife). As outras \'<.:r:->ües 
incorporaram poucas referências novas. diferindo muito pouco do de 1936. 

-(, Numa carta a Curt Nimuendajú, informando ter recebido, no lvluseu Paulista . a 
visita de Julian Ste\\"ard, H<.:rbcrt Baldus cscr<.:\·eu: "Há pouco recebi a ,·isita do 

<.:ditor do Handbook of South American Tndians e \"i com satbfoçtio que uma 
grande úrca do Brasil est{1 a seu cargo. Também \vaglcy este,·c ultimamente 
comigo, e ficamos muito amigos. Ele é realmente um moço de alto valor tanto 
moralmente como intelectualmente. Que contraste com um charlatàu como 
este Lévi-Strauss que, infelizmente, também colabora naquele H:tndbook <.: 
justanwntc sobre o Alto Xingu que ele nunca \'ili e sobr<.: o qual a maior parte 
da litcr<itura está <.:m alemão. língua que de ignora'· (caita de 1 /6/ 42 , Arquin> 
CNi~IN). Referindo-se a outra caita de Baldus, escrita na época em que o casal 
L6·i-Strauss ainda cst<n·a em São Paulo. Nimuendajú reproduz para Carlos 
F.ste,·;io o comentário de Baldus, que não deve ter .simpatizado com Lé,·i
Strauss. quando este lecionou cm São Paulo: .. Lé\·i-Strauss é um judeu francês 
que a l lnin:rsi<.bd<.: de Sào Paulo m;tndou ,·ir de Paris para a cadeir;t de 

<.:tnologia. Segundo Baldus. de cstú faz<.:ndo um figur;·10 na Socicc.bdc paulista . 
de <.: a senhora dde .. (cana de Nimucndajú para Carlos F.ste,·{io. 7 . 3 :_~7 . 
Arquivo CN, i\IN). 
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:\ind:i em 1942 é public1d:1 :1 monografia 7/JC! Sen·111e. que por mo1i,·os 

de restrições orc;:11nent5ri:1s foi resumida na tracluç:io efe tu:1 cl:l por Lo~·ie. 

que ainda deixou ele forn os 1nicos coletados por ~imuendajú. publicando
os separadan1enre, e reduziu o nú1nero ele ilustrações--. Os prüneiros 
exen1plares só chegara1n às n1ãos ele Nin1l1endajú no ano seguinte-~. No 

início ele nurço, Nin1uendajú en,·ia p:•ra Lo~·ie o manuscrito sobre os 
Tikuna, contendo ·· 146 páginas datilografadas, com un1 bo1n nún1ero ele 
fotos··. O incidence da prisão no ano anterior o faz lamentar: ··Sinto que não 

pude acabar con1 1nais es1nero justan1ente este trabalho que é o últin10 
111eu deste gênero. Mas tive que concluí-lo <1s pressas por falta ele 
recursos"-9. 

No mes1no pe ríodo intensifica-se a correspondência entre Nin1uencla
jú e Julian Ste~·arcl, editor cio Handbook, em função ela preparação dos 
artigos para aquela obra. Ni1nuendajú escre,·e os artigos en1 português e 
recebe-os ele , ·ol ta vertidos para o inglês, para efecuar re,·isões e corre
ções. Apesar ela contribuição 1narcante de Nin1uendajú ao Hc111dhook, no 

qual aparece1n dez artigos de sua autoria e três en1 parceria co1n 
Métrau~, a correspondência entre ele e o editor apres~nca vários 
percalços. Alén1 ele se recusar a escrever sobre grupos indígenas que não 
conhece pessoalmente e sobre os quais a literatura disponh·el era nula na 
época, Nin1uendajú reclan1a das liberdades ton1adas pelos tradutores, 

-

-11 

- 9 

Os mitos, traduzidos por Lowie, foram publicados dois anos depois da monogra-

fia no ~11tigo '·Screntc Tales., no .fournal ~f Amerícan Folk-lore, LVlI, n.º 225, 
Mcnasha, \Vis .. p. 181-7. 

Em carta a Lowie, Nimucnclajú informa que acabara de receber, cm 12/ 2/ 43, o 
primeira exemplar "do nosso Thc Serénte'": ''O trabalho tipogr{tfko ela pequena 
obra é esplêndido e muito me alegrou, pois nào o espern,·a na época atual. A 

tradução é excelente, como sempre quando feita pelo snr. mas parece-me que 

sofreu um pouco pela necessidade de encurtar e resumir a fim de diminuir o 
,·olume do trabalho. Somente dc\"iclo a esta tendência o sentido da traduçiio 

ficou cm alguns <:<tsos c.Ji,·ergindo ligeiramente do original. ficando o estilo um 

tanto diferente do de The Apinayé'. Não se alx>ffeça com esta obse1Yaçiio e 
perdoa-me a franqueza'· (Arqui,·o CN/ l\JN). 

Cana a Rolx:n Lowie. 11 . 3, 43, Arquin> CN, MN. 
101 

\ ·era lista dos artigos publicados no Hamlbook na hihliog1:1fia. 

"
1 

Nurna cana a Robert Lowie, Nimucndajú relata seu descontentamento: .. Ainda 

estou em corn;spondência com o Snr Steward, fazendo a rorn.:crura dos artigos 
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e:-d~indo que ;1 rracluçào ele seus arti~os fosse fi el :10 1ex10 origin:il :-:1. 

Recl:i1na. ta1nbén1, do litnite de palan·as imposto para ~1 redação cios 

artigos e das prin1eiras proYas do 1napa etno-histórico, que supri1nian1 a 
discinçào entre passado e presente. Ha,·ia , ta1nbém, outros problemas, 
con10 o que foi apresentado na carra de 1/9;44: ·-peço que elin1ine o n1eu 
norne co-autor destes artigos {The l\Iash:icali Linguisric f~unily e The 
Can1ac<1n Subgroup], deixando somente o ele Alfrecl l\1étraux. Isto não só 
porque foi ele que fez a con1pilaçào, iuas rambé1n porque não posso 
subscrever a classificação feita por esse 1neu an1igo. Con1 Loukocka, eu 
estou convencido de que os P~nasó são lingüistica1nente isolados; que os 
.Malilí não pertencen1 ao Gn1po Ca1nacan e. que as outras quatro tribos 
deste fonna un1a fan1ília lingüística independente, e não un1 subgrupo da 
Fan1ília Gê. Portanto basta citar o 1neu nome nos parágrafos baseados nos 
1neus relatórios"112

• 

Para resolYer essa questão específica, Ste~'arcl n1ostra a carta ele Ni
muendajú para Métraux que responde a Nin1uendajú dizendo que estava 
seguindo a classificação lingüística do próprio Nin1uendajú, conseguida de 
Lowie: "my classification " 'as baseei on ~1hat I thought to be your opinion". 
Ainda en1 sua resposta iviétraux afirn1a que corrigiria os erros do artigo e 
que n1anteria a co-autoria de Nitnuendajú, tuna vez que havia utilizado 
seus dados não publicados83

. 

Convite de Rondon 

Para os anos de 1943 e 1944, não encontrei nenhun1 docun1ento 
arquivado no dossiê Nin1uendajú no Conselho de Fiscalização. Por n1eio 
de sua correspondência, sabemos que en1 1943 Nimuenclajú dedicou seu 
ten1po à preparação dos artigos do Handhook e à confecção de nova 
,·ersào cio Af.apa Etno-Histórlco para o .Museu Goelcli. Paralelan1ente, 

que forneci ao Hanclbook. Ultimamente. JX>rém. tenho achado tüo deficiente •• 

tradução inglesa do original po11uguês que me cxcusci a corrigi-lo. l'\ào sei 

como o Snr Stc\,·ard resoh·crá o caso: o mais acercado seria mandar traduzir 

csscs anigos de noni por pessoa mais competente e csc:rupu losa·· c:a1ta de 2: 12/ 
44. Arquin> CN! i\IN. 

1<! Ca1ta de Nimuenc.bjú para Julian Stc\\·ard. l · 9:'44 . Arquin> CN. i\IN. 

~.~ Ca1ta de tvlétraux para l'\imucnc.bjú. 11.09.44. Arquin> CN: i\ IN. 
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ministrou um curso sobre ernologia :lmericana p:ira :1uxiliares da seç-:1o de 
ecnologia do 1\Juseu"' '. 

E1n julllo de 1943. momento e1n que esca,·a en,·oh·ido corn ~1 confecção 
cio n1apa e con1 o curso, NinR1endajú recebe con,·ite do General Rondon 
para deslocar-se ao Rio ele Janeiro, corn objeci,·o ele discucir con1 o Conselho 
Nacional de Proteção aos Índios a possibilidade de ser encarreg<Klo da 
direção de uma expedição ao ~lato Grosso para registro ecnográfico, cine
macográfico e sonoro cios índios Bororo, Un1utina e Bakairi, com duração 
pre,·ista ele seis 1neses e, ntnna segunda ecapa, proceder ao estudo de outras 
tribos localizadas nos fonnadores cio Xingu e nos do Paranaiúba (Suiá
Missu), afluente grande e desconhecido ela 1nargen1 direita do Alto Xing11. 
Nítnuenclajú deveria coordenar os trabalhos cine1natográficos que serian1 
efetuados por Haralcl Schulcz. recé111-contratado pelo SPI, e sua equipe. 

Urn telegran1a en,·iado pelo Coronel Jaguaribe tvlattos8
.; para Carlos 

Estevão. nos pritneiros dias de 1943, solicitando infonnações sobre Ni
n1uendajú, indica111 que a idéia do convite já estava en1 gescaçào e que foi 
cuidadosan1ente estudada. Etn sua resposta à solicitação,' o diretor do -Museu Goeldi s inretiza, e1n poucas linhas, algun1as das ligações institucio-
nais de Niinuendajú: .. Estou respondendo o seu telegran1a urgente datado 
de onten1 sobre o senhor Cure Nin1uenclajú. Este etnólogo está atuahnente 
aqui ein Belé1n, onde 111ora desde 1913. Os encargos que lhe pesan1 sobre 
os 0111bros são de o rigem unican1ente científica. Desde 1933 que ele 
trabalha para este instituto e o Museu Nacional, trabalhando, ta1nbén1, para 
instituições internacionais da An1érica do Norte, desde 1935. Vencí1nentos 
ceitos ele não ten1. De 1935 a 40 instituições a1nericanas dava1n-lhe 100 

dólares por n1ês, tendo ele con10 recon1pensa a obrigação de lhes re1neter 
estudos sobre organizações sociológicas e crenças re ligiosas das tribos 

~ 1 Segundo Pereira, este cm, na n:rdadc, a segunda etapa <lo curso que Nimucnda
jú cst~l\·a ministrando no l'vfuscu Gocl<li. Na primeira e segunda etapa foram 
estudadas as culturas de \<Ítios pon>s da Amé rica, <la Terra do Fogo ao Canadá. 
Na te rceira etapa o curso centrou-se na comparaçào dessas culturas. na teorias 
de ciclos culturais Oforgan. \V. Schmidt. etc.). no estudo da família lingüíscica 
Tupi-G umani. J>e rci1-:1 rcgistra as seguintes datas dos c ursos: 11, 11 ·41 a 24:2. 42. 
2t·1:43 a 15:6.'4.) e 12· 1: 44 a 1 ·8,.f4 (cf. Pereira. 19-16). 

·'
5 Chefe do Sc1Yiço de Acabamcnlo da Cart;t do ~falo Grosso do Esl~tdo-Maior do 

Exército. 
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rndígen;1s que, pu1Ycncur~L ,.LS!Casse. En1 l9.:í 1, :1queles recursos falh:1ra1n 

wn pouco Lendo, e rn 1942, ele recebido. por vnLermédio desle M~1seu, 
son1ente 500 dólares que lhe fora1n fornecidos peh1 Fundação Rockeleller. 
Alén1 desses pro,·entos, ele te1n recebido do Muse u Nacional e deste, pela 
,·encb de coleções etnográficas. diversas in1portâncias. A siruação atual 
dele, portanto, é a que já dei a entender. trabalha para o nosso Museu, o 
~luseu Nacional, e Instituições Cie ntíficas da América'·;;<'. 

Recebido no aeroporto pelo General Rondon, clona Heloisa, Coronel 
Jaguaribe, Harakl Schultz e outros, Ni1nuendajú sentiu-se prestigiado com 
a atenção recebida não só en1 sua chegada, con10 durante toda sua estada 
no Ri~ de j aneiro: .. tanto militares con10 ci,·is tên1 ine tratado con1 a rnaior 
consideração·', escreveria Nhnuenclajú a Lo'\vie. Todavia, •10 participar das 
prilneiras reuniões ele trabalho con1 a finalidade de preparar a expedição, 

surgirian1 os prin1eiros desentendilnentos. P.les1no in1pressionado co1~1 ~s 
qualidades ele Schultz e dos resuhados por ele alcançados nu1na expechçao 
de culta duração aos índios de São Paulo e do sul do Mato Grosso e, 
cainbéin, corn ~ qualidade do pote ncial dos equipa1nentos adquiridos pelo 
CNPI, Nin1uendajú avaliou que não poderia executar suas pesquisas con1 
aquela equipe que exigiria a presença de cinco ou seis auxiliares: ··Chegan
do con1 sernelhante aco1npanh::unento num núcleo de índios nada absolu
tamente poderei fazer no can1po das 1ninhas in,·estigações. Só poderia 
trabalhar ou antes ou depois da estada da turn1a de Schultz que por sua vez 
tão pouco poderia esperar até eu ter me convertido à religião dos Bororo, 
por exeinplo" escreveria ele a Carlos Estevào, dando conta tambén1 da 
reação à sua posição: .. Expus isto ao General Rondon que 1ne deu toda 
razão. Dona Heloisa por sua vez responcleu-1ne que ela já esperava que eu 
dissesse isto. Quen1 não esteve de acordo que eu fizesse os 1neus trabalhos 
só foi o Coronel Vasconcellos [diretor do SPI] que, apesar cio General 
Rondon defender o meu modo ele pensar, exaltou-se, exigindo que eu 
levasse coinigo não só a turma cio Schultz con10 ainda alguns estudantes 
de etnologia, e fínahnente retirou-se aborrecido dizendo que eu assi1n agia 

por ciún1es"'8- . 

:«1 Cana c.k Carlos E:-;t...:\·:10 para o Coronel J:1~uarilx.: J\lanos. 7 l· -Í3 .. .\rqui\O I\luscu 

Gockli. 
ir cana de Nirnucndajli par<l Cario:-; Este\·üo. 12 8 1.43, t\rquin> CN/J\I. 1
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Os desentendimentos só nfio prosperara111 porque. em meio ib nego
ciações, Nimuenclajú foi aco1nerido ele glaucoma, que qu:1se o deixou 
cego. Trata,·a-se do 1nes1no n1al que aco1nelia o General Rondon. Sendo 
obrigado a realizar un1a série de exames, descobriu-se que sua saúde não 
era das melhores. Ni1nuenclajú esta,·a , então, con1 sessenta anos. Os 
médicos diagnosticaram un1 princípio de uremia e aumento ela aorta, razão 
pela qual fora 1n taxativos ele que ele de,·eria abandonar a ,·ida no sertão, 
i1nponclo-lhe dieta rigorosa. Relatando os conselhos 1nédicos a Lowie, ele 
escreveria: ··A n1iJ11 se1nelhante resolução causou grande tristeza. O Snr 
be1n sabe con10 eu a111ava esta vicia e corno estava identificado co111 os 
índios! Parece-n1e in1possh·el que eu não ,·eja n1ais os can1pos dos 
Canellas, banhados pelo sol, nen1 as 111atas son1brias cios Tukuna . .Mas terei 
ele conformar-1ne, tratando de con1eçar un1a noYa vicia. Alén1 de que eu 
pensaYa ainda de fazer n1uitas coisas que agora rah·ez nunca n1ais serão 
feiras··M. 

Durante a estada de niais ele dois 111eses no Rio ele Janeiro, ele 1ninistrou 
curso para alguns pesquisadores do Museu Nacional, traealhou co1n 
Harald Schultz e colaborou con1 o Coronel Jaguaribe, envolvido con1 a 
elaboração da Carta do 1\tfato Grosso, no Estado-lVfaior cio Exército. Este 
chegou a insistir que Nitnuendajú ficasse no Rio de Janeiro, tratando da 
saúde e sen·indo e1n sua seção. 

Ainda no Rio de Janeiro, e diante das c9nstatações rnédicas que o 
in1pedira1n de ser contratado pelo CNPI, Ni111uendajú fin11a convênio con1 
o ~Juseu Nacional para o qual passa a crabalhar, n1ediante salário n1ensal. 
Junto con1 Heloisa Alberto Torres é elaborado un1 progran1a de traduções 
de suas n1onografias para publicação pelo Museu Nacional. A prin1eira 
delas seria a n1onografia sobre os Canela, que chegou a ser entregue 
àquele instituto, após un1a série de concrate1npos decorrentes da recupera-

mesma carca. NimucndajC1 diz que dona Hcloisa tentou propor que ck fosse 
transferido do CNPI para o Museu Nacional. onde pode1ia realizar sua.-; pesqui
sas da forma como e._<;ta,·a costumado a proceder. proposta que. naquele 
momento, não foi aceita. Vale registrar aqui que, em vários momentos, Heloisa 
Alberto Torres tentou. com Nimuencl:tjú. que ele recebesse um dos estudantes 
do .\ luseu Nacional para acompanh{1-lo cm suas p<:squisas: algo a que de 
sempre se excusou. 

~~ Carta de 6; 11143. Arqui\"() CN: !vIN. 

dio d:1s fotogr:1fo1s e da necessidade de produç·:lo d t> no,·o.s tipos p:1ra cbr 
~onta do si;rema ele acentuaç:\o ucilizaclo pelo ernólogo na grafia elas 

pala\Tas indígenas. ~in1uencbjú nilo só traduziu a monografia, con10 a 
corrigiu acrescencando no,·os dados coletados durante sua últin1a Yiage1n 
ao Canela e111 1936. Em 412/44 anuncia,·a: ""Acabei a primeira tradução a 
15pis cio 1nanuscrito cios Canela: 573 páginas em papel-alinaço·· e pouco 
depois. e1n :) 1/3/ 44, esclarece o empreencl irnento: ·'A tradução cio inanus
crito Canela rendundou quase nun1a refornu1 do trabalho. As n1oclificações 
e corrigendas cio rnanuscrito antigo se tornaran1 tão nun1erosas que chego 
a la1nenrar que Lo·wie talvez o publique no estado en1 que lho re111eci. No 
dia 1 de n1arço co1npletei o trabalho, inclusive os niapas, esque1nas, etc. , 
até o ponto e1n que se tornou indispensável a presença das fotos [que 
estavan1 no .Museu Nacional]. Julgando que elas breven1ente estaria1n e1n 

111eu poder, preenchi o ten1po juncando na literatura novos dados para o 
.Mapa Etnográfico, por não querer co1neçar a tradução ele outro n1anuscrito 
(Serénre), a fim ele não pertubar a irnagen1 da tribo Canela que, a custo, 
consegui i·eanin1ar na n1inha n1en1ória ao ponto necessário para poder 
corrigir com acerto o 1nanuscrito prünitivo: eu esta,·a, a bem dizer, 
revivendo espiritualn1ente todo o n1eu passado entre esta tribo '·1>9. 

Alén1 das 1nonografias, o ~'luseu Nacional pretendia publicar todo o 

1naterial lingüíseico recolhido por Nin1uendajú. Nu1na carta de dona Heloi
sa, reinos detalhes ela proposta: '·Fiquei in1pressionadíssin1a con1 o acervo 
cl~ trabalho seu a publicar. Pode-se fazer u1na coisa n1agnífica con1 todo 
esse 111acerial. Quando for possível faça un1a relação dos 53 vocabulários 
seus que já fora111 publicados. Eu penso que tudo o que já foi publicado 
deveria sê-lo novan1ente. Poderia1n ser enfeLxados juntos, por grupos 
lingüíscicos, precedidos de un1as notas gerais sobre o gn1po e bibliografia 
a respeito. Isso poderia constituir núrneros subsequentes cios arquivos·'9º. 

s~ Caita ele Nimucndajú a dona Heloisa, 4/ 2/ 44 e 31:.3/ 44. Arquivo CNí MN. O 
manuscrito nunca chegou a ser publicado pelo Museu Nacional. Sobre a 
publicação dos trabalhos in('Ciitos de Nimucnclajú depositados em seu esp<~lio 
no ?-.luseu Nacional. , ·cr a polêmica Darcy Ribeiro e Da ?-.latt:i, na re\"lsta 
E11co11tros com a Ciri/izaçâo Brt.1sileira, 1979. e o comentário sobre da cm 

Corrêa. 1995. 
9'> Carta ele clon~1 Hcloisa para NimucncJajCt. 6: 12. 43. Arquivo CN. ~IN. A proposta é 

aceita por Nimucndajú que elabora uma lista de seu material c manda para dona 
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H;1,·ia . :lincb. :1 propo.s1:1 de traduzir e publ ic:1r os rel:116rios arqueológicos. 

i\imuendajli acerta ran1bém uma Yiagern aos Tikuna p:u:t o ;,ino seguinte 
onde den:•ria colher 1nais mitos que integrariam wna colerânea de todos os 
que ele ha,·ia coletado, a ser publicada pelo J\ Iuseu .txacionafJ'. 

---------·----- --------
Hdo isa junramcnrc com um:1 p:ígina :co1n os :-inais diaoíticos que costuma,·a 
usar cm suas transcriçl>c.s. pedindo que da n~lifícassc a po.ssihílitladc de 
produção tipográfica d e.s.sas letras ·e sina1s: .. A ic.l0ía de publicar todo o material. 
impresso ou nüo, cm conjunto, cbssificado pelas famílias lingüísticas me parece 

muito hoa. jJ porque isto ofercd:a oportunidade JXU'4t unificar ~· ortografia que 
nas primeiras publícaçúes cJiH!l'HC um pouco <la que mais tarde adotei dcfinith·a
mcme ., (carta de N'imucncJajü a <.lona Hdoi~l. 14 12 ,.43. Arquh-C> CN . .i\fN). O 
trabalho <lc prepar.tÇ4iO dos 1mHe1·iaís 1ingüísticos L'mlxH~ iniciado. não chego u a 

ser conc.:luídn por Nimucndajü. 
'" É desse manuscrito. que niío chegou :1 sc::r conduído, que Eduardo Vh·ciros dL' 

Castro selecionou 103 mito." para puhliGl<,'.ào na Rel'ista do Patrf111ô11ío Histórico 
e A11ístico :\ acional (cf. NimuL'ndajú. 1986). A idéia da publicac~10 de um volumL' . ... 
contendo todos os mitos coletados por Nimuendajú surgiu. na ,·crdade, no início 
<lc 1943. numa troca de cartas e ntre Nimuendajú e Baklus. O primeiro lamcntm·a 
suas dificuldades financeira..<;. tema constante c m suas caitas deste período, 

quando cessou a ajuda de Lowie. Valé rcgisrrar que Nimuendajú nada recebeu 
pela cdiç~lo de seus trabalhos sobre os Apina~1é e Xcrentc. O .segundo procura 
sugerir alternativas: Baldus se dispunha não se'> a conseguir publicaçôcs pagas 
cm re,·istas científicas ou a publicação d e alg um lhTo pela Companhia Editora 
Nacional como a arranjar-lhe t:mprcgo como prcl)fc.."Sor na Escola Linc dL' 
Sociologia L' Política, onde Nimuendajú teria como coleg<is Radcliffc-Brown e 
Donald Pierson. Nimucndajú recusa todas as ofc1tas, dizendo que não tinha 
meios para produzir novos trabalhos. É aí que Bal<lus se recorda qu<.! Nimucnda
jú hm·ia escrito que possu ía uma coleção d<.! mitos inéditos e propc>e-lhe a 
organizaç<lo de um n>lume intitulado .Hito/ogiu Brasileira e que poderia ser 
publicado na série Brasiliana. Baldus insistiria na proposta c m ,·árias cartas, mas 
mio com·cnccria Nimucnc.laj(t de que, apesar de achar "excelente.! a idéia de 
reunir num s6 volume todas a.s lendas publicadas e in0<litas .. , se rccu.sa a pro po r 

o li\TO à Companhia Editora Nacional por achar que receberia pouco por de L' 
ainda pe rde ria os direitos autorais: "cu criei u1n CL'lto receio dessa Companhi:1 

Editora Nacional. uma n~z que <.:SS<.!S senhores ti\·cram o desplante de pagar ao 

snr e seu colaborador 3 contos de réis pdo ·Dicion:írio de Etnologia e Sociolo
gia'! Se isto flzcrarn com um ·amigo'. o que n:io for.to com um inimigo como eu! 

F. enquanto o diabo esfregasse um olho cu tcria. mediante um contrato muito 
hcm red igido perdido os direitos sobre o meu material que eu quL'ro muito bem 
porque sc::i o que lllL' custou, em troca de um ·prato de le ntilhas'!" (carta de 
13, 3-'43. Arqui,·o CN:~f N.) 
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Entre os trabalhos acorcbclos com dona l lclois:1 es1:1\·a :i el:1bor:1ç:io de 
u1na ,·ers:lo, a qua11a, do mapa erno-histórico para o .\ Iuseu Nacional. Esse 
n1apa representa a pri1neira grande síntese do conheci1nento ecnológico 
disponí,·el acé 1944, reunindo inforn1ações sobre localização, filiação 
lingüística e n1ovimenlos ele 1nigraçào ele tribos extintas e existentes ainda 
hoje no Brasil. Além de con1pilar ,·asta bibliografia, Nitnuendajú solicica,·a 
informações de n1issionários, funcionários cio go,·erno e pesquisadores 
sobre a localização atual e existência ele grupos indígenas. En1 sua 
correspondência ve1nos vários pedidos desse tipo, sendo con1un1 Nirnuen
clajú enviar croquis da área conhecida ou a ser visitada pelo n1issi,·ista, 
para que ele identificasse rios, afluenres e a localização dos gn1pos 
indígenas. 

Medindo 2 inetros por 2, a cerceira \·ersào do mapa elaborado para o 
Museu Nacional é concluída em quase quatro 1neses ele trabalho: '·Co1necei 
o crabalho cio 1napa no dia 5 ele sete1nbro. Vou prosseguindo devagar 
porque não agüenco nrnis que tunas cinco horas por dia na posição forçada 
a que o ta1nanho do n1apa 1ne obriga. Quando o n1apa chegar no n1useu a 
sra. 1ne dirá se isto é ou não u1n trabalho de quacro n1eses", escreveria 
Nilnuendajú a dona Heloisa92• Acon1panhado de crês inclíces (bibliográfico, 
con11nais ele 950 indicações, tribos e autores), o n1apa não é só o resultado 
de crabalho de fôlego de un1 etnólogo consciencioso, 1nas can1bé1n de 
exín1io artesão e, apesar de sua importância, ele só seria publicado 37 anos 
após sua confecção. 

Eln 1945 Ni1nuendaj(1 volta ao Rio de Janeiro para Cratar do convite do 
.Ministro João Alberco, para que ele colaborasse con1 a Fundação Brasil 
Central. Con10 estava trabalhando para o lVluseu Nacional, fica acertado 
que dividiria seu ten1po entre as duas instituições, que as 1nonografias que 
traduzisse e que se referissen1 a índios da região abrangida pela Fundação 
seriam editadas en1 conjunco e que, finahnence, ele seria o responsável 
pelo planeja1nento e execução de todos os trabalhos etnográficos da 
Fundação, be1n con10 caberia a ele a organização de u1n 1nuseu etnográfi
co da Fundação Brasil Central en1 Aragarças. FiGt\·a cambém estabelecido 
que as coleções etnográficas e arqueológicas que fossen1 n1onrndas por ele 
seriain divididas entre os dois instirutos. De volta a Belé1n, Nin1uendajú 
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tem notícias ele pr:ític:1s ,·iolentas e1npregacbs por funcion5rios claquel:1 
Fundação, no trato com os índio!>, e rompe o conrrato'15• 

O 1nes1no pretendia fazer con1 o acordo firmado con1 o Museu Nacio
nal');. Etn várias cartas a diferentes inissh·istas, Nimuendajú recla1na da 
morosidade cio Museu em responder a seus pedidos, \·iabilizar suas 
publicações e liberar recursos para no\·a expedição"~ . Nwna carta a Baldus. 

9·1 Em cuta a dona Hdoisa. Nimw.:ndajú relata os motin>s que o lc,·aram a cancelar 
o acordo de trabalho com a Fundação Brasil Central: ·'Assumiu a FBC :.1 
administrnçào da Estrada de Ferro do Tocantins .. A direç:io foi entregue a uma 
pessoa de confiança do Snr Jofü> Alberto. o engenheiro Carlos Tclles L..J. Não 
n:m ao caso descren:r o regime <lc \·iolência .. 'i absurdos que logo c.-;tabcleceu-se 
na região. Em começo de setembro [. . .l Tclles proferiu um discurso no qual 
dirigindo-se particularmente ao pessoal <la F.F. presente. declarou perempcoria
mentc o scguinre: que dor..i,·ance, se índios saíssem na F.F. a ordem era de atirar: 
que n;\o esper..issem sedes Yinham de paz ou nào; que mio atirassem nem ao ar 
nem ao ch~io, mas com boa ponta1ia [...] 'ou acaba-se com os ífldios, ou estes 
acabam com a civilização' concluiu o omdor que foi frcneticai'ncntc-.<1plaudido 
pela assistência[...]. Uns 15 dias depois Telles reuniu uns 30 homens armados de 
metralhadoras, bombas de gás e granadas de mão, etc., entrando com eles na 
mata atrás dos índios. [. . .]. A 11 de outubro, José Maria mostrou-me na InspelOria 
do SPJ no Pará uma e.las caixas c.le muniç-:10 que Tdles recebeu e.lo Hio para a dita 
cncr.tda: csta,·a marcada: n.'' 3 - Fundaçào Brasil Centrnl - granada.-; de mão -
e a indicação do peso. e continha bombas e granadas de mào. [. . .].Considero-me 

1 4 . dcfiniti\·a e im:media\'clmcntc incompatibilizado com a Fuc· (carta c.le 1 /10/ 
45, Arquin> CN/ i\IN). 

'
11 Na mesma época recebe uma proposta de ser contratado pdo Museu Gockli, 

mas a recusa, cm função de sua vinculaç~10 ao i\.1useu Nacional. A proposta é 
feito pela diretor interino do i\·luseu Gockli. que substituía Carlos Estev~10 , cm 
licença por motivos de saúde. 

9
' Em carta a dona Hcloisa. escrica cm 22/12/ 44. Nimuendajú comunica o cm·io, 

pela FAB, e.lo mapa etno-histórico_ e e.lo manuscrito Canela: '·A snra tem agora cm 
m:ios a primeira das minhas monografias traduzidas". Na mesma G1tta. ele 
manifesta .seu c.lcscontcncamcnto cm relação ao seu relacionamento com o 
Museu Nacional: .. Quando em 1943 w>ltci do Hio julga\·a que nada mais me 
restava a fazer se não trabalhar com dedicação e com aquela satisfação que 
sentia pelo acor<lo feito. enfim. com o Museu Nacional, pelo interesse que as 
Snra comou nos meus trabalhos e pelo tratamento core.lia! com que me distin 
guiu. um tanco imerccic.bmencc. No decorrer do ano de 1944 porém re\·clou-sc
me uma inc:om·eniência bastante gra\·e no meu tr:lto com o .\luscu Nacional: a 
gr;inde dificuldade de obcer n:sposta à.s c<msultas que sou forçado a fazer no 
interesse do sen·iço e também da minha pessoa. Se me \·ejo forçado a repetir 
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;\1in1t1enclajli escre\·e: ··com o >luseu Nacion:il eu n:1o \·ou l:í muito bem. e 
já estou arrependido ele rer feito wn acordo rào a111plo co1110 fiz. É 

silnples111enre ü11possível urn entendi111ento a distância con1 essa gente. 
Tenho poré1n ele agüentar por enquanto porque não \·ejo outro recurso 
para 111i1n, mas na pri1neira oportunidade que tiver, pularei fora ··•x •. 

Última expedição 

Em abril ele 1944, após receber t.1111a carta do Tikuna Nino Ataíde, 
Nitnuendajú escreve para clona Heloisa indagando da possibilidade de 
ernpreencler a \·iage1n que acertara con1 ela ern 1943: "Urna nova estada 
n1inha entre os Tikuna constava cio nosso progran1a: não podfa111os 
\·entilar desde já as possibilidades para ela ser realizada no começo do 
in\·erno próxin10, quando estará ta1nbén1 pronto o trabalho sobre os 
Canela? De saúde não \·ou lá 1nuito 1nal, e creio que con1 algurnas 
precauções e co111odiclades eu podia arriscar uma nova estada entre os 
Tikuna, que não fosse n1uito prolongada·'. A resposta de dona Heloisa leva 
alguns 1neses e ven1 aco111panhacla ele un1 pedido: "Desde que o senhor 
considera que o seu estado ele saúde pern1ite un1a visita aos Tukuna e 
desde que as despesas não sejan1 1nuito vultuosas, a viagen1 poderá ser 
feita. [...].Aproveito o ensejo para len1brar o n1eu plano de treinan1ento en1 
trabalho de can1po dos rapazes daqui do Museu. Penso que o senhor, caso 
isso não viesse a perturbá-lo ele algt1111 modo ou constrangê-lo, poderia 
escolher un1 dos rapazes para aco1npanhá-lo. Seria un1a oportunidade 
ótitna para qualquer u111 deles poder, após algu1n te111po de pennanência 

quatro ou cinco \·ezcs o mc.smo assunto sem contudo obter resposta isco não só 
prejudica o tmbalho como também é extremamente deprimente para mim. a 
ponto de tirar-me todo o meu entusiasmo primiti\·o. Sei perfeitamente que a 
Snr;.1 está sobrecarregada de trabalhos administrati\·os e que se1fa tolice esperar 
que as suas ocupaç<>es lhe deixam o tempo parn responder prontamente às 
minhas c;,utas. Entrcranto. este conhecimento não resolve a dificuldade. Se me 
conformasse com o silêncio ela Snra isto não s(> prejudicaria o trabalho como 
também seria inteirnmente incompath·cl com o meu caráter. Eu 1üo sou apenas 
o traducor desce e daquele texto. m<L' essas monografias qqe estou traduzindo 
representam cac.I:1 uma um pedaço da minha \"ida. de maneira que é-me 
impossÍ\·d produzir a indiferença necessária·· (Arquin) CN : '.\!!'). 

9h Cana de Nimuenúajú a lk1ldus. 23/ 2/45. Arquivo C'.\1 , l\IN . 
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L'll1 l3elém junto ao senhor. inteirando-se dos .seus 1r:1f>:tlho.s. ir trab;tlh<tr, 
no ca1npo, sob sua orientação··')-. 

Kin1t1endajú e dona Heloisa só ,-olrarão ~1 tratar da expedição aos 
Tikuna em no,·en1bro daquele ano, quando Ni1nuendajú recebe o conYite 
cio diretor do Instituto Agronômico do No11e, e1n Belé1n, para apro,·eitar 
uma lancha que leY:tria, e1n janeiro de 1945. tuna conlissão ele botânicos, 
co1nposta entre outros por Ricardo Fróes e Adolfo Ducke, para o rio 
Solin1ões até Iquitos. Nitnuendajú julga a oportunidade boa para e1npreen
cler <l ,·iagem con1 os botânicos, o que poderia evitar-lhe alguns problen1as. 
Ele se justifica: "assitn que eu reaparecer na região, reco111eçará i1nediata
mence a cmnpanha de calúnias: a cân1ara fotográfica se cransfonnará en1 
metralhadora, a 1nác1uina de escrever en1 estação ele rádio o rndioreleora-- ' o 
fista ele Benjan1i1n Constant captará mensagens n1isteriosas que só poden1 
ter sido e1nitidas por 1nin1, se instigará os índios a assassinar-1ne, e os 
subdelegados, inspetores de quarteirão e co1nanclantes de destacan1entos 
serão assediados con1 pedidos de providência. Finalq1ente o cla1nor 
chegará aos ouvidos das autoridades civis e n1ilitares de ~lanaus que 
despacharão ordens para prender o perigoso espião. - Tudo isto já me 
te1n acontecido. - Se eu for ao Solimões junto con1 a expedição do 
Instituto Agronô1nico, n1uitas coisas destas se e\·itarão"911• 

Na 1nesnrn carta, Nitnuendajú responde ao pedido de dona Heloisa de 
ser aco1npanhado por tun de seus estudantes: "Sen1 1ne opor absolutan1en-, 
ce e1n princípio à vinda de rapazes do .Museu Nacional para trabalhar 
con1igo, acho contudo essa ocasião inuito imprópria: a despesa avultada e 
a grande perda de re1npo jan1ais serão reco1npensadas pelo que eles 
porventura poderia1n aproveitar da n1inha con1panhia. O 1neu estudo da 
tribo já está concluído con1 exceção apenas do comple1nento dos textos; 
terei ele inorar durance ineses en1 casa cio índio Nino o que pouco 
inceressará a outros que talvez se cornaria1n pesados ao dono da casa·''n. 

. Mas os preparativos para a viagen1 só con1eçarian1 en1 março de 1945, 
quando Nilnuendajú interro1npe os trabalhos de preparação das "300 

lendas e contos" forçando dona Heloisa a definir suas prioridades. Dos 

•r Cana <.k: Nimuendajú a dona Hdo isa. 15.'4 '44. e dda para Nimucndajú. 19· 7.:44. 
Arqui,·o C:'\ \IN. 

9:-; Carta de 23 -11 .44. Arqui\u CN/ MN. 
'>'> Ibidem. 
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\"inl~ e três grupos que panicip:1ri;im cl;i publicaç:lo. >/imucncbjú j:í lta\·i:1 
preparado o m:lleri:tl ele 22 grupos, faltando apen:1s fecl1:1r os mitos 
referentes aos Tikuna. Usando desse pretexco, ele indaga a don:1 Heloisa se 
de,·e fechar o manuscrito, ou esperar a realização da viagen1 aos Tikuna 
onde poderia coletar noYos 1nitos. Enquanto a resposta do t\luseu >Jacional 
n:1o chega , ele pensa en1 reto111ar a preparação cio materi~tl lingüístico, mas 
para isso falta,·a-lhe saber se o t\luseu Nacional teria ou não conseguido 
produzir os tipos gráficos necessários a sua transcrição. Pensa, então, e1n 
traduzir uma nova 1nonografia, Xerence ou Tikuna. A 111onografia Tikuna 
esbarra no 1nesn10 in1passe do inanuscrito com os rnitos e, para iniciar a 
dos Xerente, Nilnuenclajú exige o envio ele toçlo o material fotográfico que 
fora remetido para o ~h1seu Nacional, para ser recuperado e ampliado. 
Nimuendajú tern1ina a carta onde expõe a situação, con1 Je,-e ironia, 
forçando clona Heloisa a algum tipo de ação: '·Infeliz1nente a solução 
dessas clificuldadezinhas, etn si be1n insignificantes, mas que se interpõe 
de uma inaneira desagradável à boa 1narcha dos trabalhos, não depende 
de n1in1, e tenho de esperar que a sra. as resolva con10 e quando quiser'· 100. 

O últin1ato é entendido e dona Heloisa faz um acordo con1 o Dr. 
Rodrigo Mello Franco de Andrade, diretor cio Se1Tiço de Patrin1ônio 
Histórico e Artístico Nacional, para \'iabilizar a ida de Nirnuendajú aos 
Tikuna. A viage1n seria custeada n1eio a meio pelos dois institutos, e 
Nin1uendajú deveria proceder a un1 levantan1ento da cultura n1aterial cios 
Tikuna, para ser publicado na revista do SPHAN. ResolYicla a questão cio 
financian1enro, Nin1uendajú inicia os preparativos para sua nova viagen1 
aos Tikuna, cujo fin1 principal era a coleta de novos 1nitos que integrariatn 
o n1anuscrito que, segundo Pereira 0946), deveria ser intitulado de 
'·Trezentas" 101

• 

•·~· Ca1ta de Nimuendajú a dona Hcloisa, 23/ 3/ 45, Arqui\·o CN/~IN . 
1
'
11 Referindo-se :1 preparaç:lo desse manusc1ito. cm ca1ta a dona Helo isa. Nimuen

d~tjú informa sobre as dificuldades que e~t:n·a encontrando na re\'i~10 dos miws 
por terceiros e q ue não faria um crahalho comparatin>. como dona Hcloi.-.a hada 
sugerido: 'Já passei a limpo três quartos do texco d1s lendas. Desta \·ez cu 
mesmo ch·e de fazer esta parte do tr~1halho (.._) lutei com grande dificukbde de 
encontrar u111:1 pcss1 >a que lesse a correção do ms lendas. Um ,·cJho professor de 
rL"nome ~•qui cm Belém. depois de tê-lo tido cm m:ios durante dez dias. 
declarou-me cheio de indignação que isto nfü> podia ser publicado porque <.k: 
ponuguês s6 tinha as p~tlaYr<ts (que elogio inn>lunc:írio 1x1r:1 uma colcl.·ào de 
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Enlre os preparath·os cl;1 ,-iage1n, \íi1nuencl:1jtí escren: p:ir~t clon:i I-le
loisa para que eb preparasse cartas ele apresenraçào às autoridades ela 
região. Esse procedilnenro era t1111a praxe utilizada por Nilnuendajú e1n 
loclas as suas viagens, cabendo, nonnaln1ente a Carlos Estevào, essa 
tarefa 1•12

. Além dessa solicitação, Nin1uendajú pede que ela co1nunique ao 
Conselho a realização da expedição, ele forma que ele não lhe criasse 
nenhu1n proble1na. Segundo Nin1uenclajú a questão que precisaria ser 
esclarecida é se ele esta\·a ou não sujeito à fiscalização do Conselho, visto 
que estava en1preendenclo ,·iagern a se1Tiço de institutos de pesquisa 
nacionaisw~. 

En1 10/7 /45, donél Heloisa oficia ao presidente cio Conselho, Dr. João 
Augusto Falcão ele Aln1eicla e Sih·a, inforn1ando que o Museu Nacional 
incU1nbiu o etnólogo Curt Nin1uenclajú ele ·'realizar uma excursão aos 
índios Tucunas cio Alto Solin1ões" e solicita que o Conselho co111unique a 
seus delegados que se trata de expedição detern1inada pelo !\luseu 

' 
lendas indígenas!). etc. F..stou, aliás, desde já convencido de que, sêcsse trabalho 
for publicado muita gente boa ficará escandalizada com a rudez n;Hural dcssas 
lendas que cu cm nada procurei minorar. Quando cu já esw\·a n:sol\"ido a 
remeter ao l\LN. o ms sem coJTeç•lo, para c.o.;ta ser feito no Rio, apareceu-me uma 
professora que se encarregou dela de muito lx>a H>ntade. Caiu porém nu outro 
extremo: as corrigendas e emendas dela ultmpassam cm extensão o texto meu! 
É de um pedantismo lingüístico innh"cl! Para poc.Jcr aplicar as suas corrigendas é 
preciso que eu as ·descorrija · primeiro para c\·irnr que o trabalho fique comple
tamente descaracterizado. Lembro-me que a Snra no Rio me falou na com·cniC:n
cia de adicionar às lendas um estudo comparativo que, de fato, daria muito mais 
\·alor ao trabalho. Entretanto, para fazê-lo. cu teria ele reler e de anotar pelo 
menos umas 50 publicaçôes com pelo menos umas 500 lendas. Só isto seria um 
trabalho de meses, além ele que a maior partc <less•ts publicações não me é 
acessível aqui cm Belém. Alxmdonci por isso <1 idéia e limitar-me-ei a fazer um 
ínc.lice circunstanciado <los motivos das lendas. que será de grande utilidade 
para os que se querem utilizar delas. pois os motiH)S contam por centenas·· 
(ca1ta de 19í6/45. Arquivo CNtl\IN). 

1'u No Arquivo Cu1t Nimucndajú depositado no Museu Nacional e no Arquh«> do 
Museu Gocldi encontrei várias elitas de aprescntaçüo escritas com objctin) de 
a presentar Nimuendajú às autoridades loca is c dc solicitar apoio parn suas 
pesquisas. Entre elas. há ca1tas par~t go\·crnadores, prefeitos. delegados de 
polícia. funcionários e.lo SPJ, comandantes milirarcs. pesquisadores e rcprcscn
tantes da Igreja Católica. 

1•n Cana de Nimucndajú a dona Hcloisa. 4. / , 45. Arquin> CN. MN. 
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Nacional. N:lo se trat:1va mais ele pedido ele aucoriz:1~·:io, , -isto que o 
expedicíonário era brasileiro e esta,·a a se1Yiço de un1 instituto científico 
nacional, o que o excluía do poder fiscalizador e controlador cio Conselho: 
tratava-se, sin1plesn1ente, ele con1t111icaçào e ele pedido ele colaboração 
(Doe. 1057). O Conselho en1 reunião do dia 26/ 7/ 45 decidiu ton1ar as 
providências solicitadas dos delegados cio Conselho na região a ser 
percorrida por Curt Nin1uendajú. 

"Cure Nin1uendajú retornará mais un1a ,·ez ao Solin1ões" diz a manchete 
cb jornal do Comércio de .Manaus, 17 /8/ 45. A n1atéria infonna que o 
Conselho ele Fiscalização autorizava o prosseguitnento elas pesquisas que 
o etnógrafo iniciara ern 1929 no alto Solin1ões. "A viagen1 desse etnógrafo, 
hoje reputado nos círculos científicos interna.cionais con10 a 111aior autori
dade en1 assuntos indígenas brasileiros, tendo publicado para 1nais ele 100 

trabalhos a respeito dos silvícolas brasileiros, durante n1ais ele 30 anos de 
trabalhos constantes, está anunciada para bre,·es dias. O sr. Curt Nhnuen
dajú que se encontra co1nissionado por vários institutos científicos norte
an1ericanos, ven1 procedendo os seus recentes escudos prestando valiosa e 
estimável colaboração ao .Museu Nacional cio Rio de Janeiro, lVluseu 
Paraense e 1nuitas outras sociedades culturais cio nosso país e cio estrangei
ro" (Doe. 1062). Enfin1, Nin1uenclajú alcança,·a a redenção: de coleciona
dor profissional passava à categoria ele pesquisador a serviço de institutos 
oficiais, não estando n1ais sujeito ao controle do Conselho de Fiscalização. 

Em dezen1bro de 1945 Niinuenclajú chega a Santa Rita do \"\leil para 
continuar suas pesquisas con1 os Tikuna. A ,·iagen1 tinha co1110 objetivo a 
coleta e a tradução de 1nitos. Todavia, Nin1uendajú n1orre de forn1a 
inesperada e misteriosa no dia seguinte a sua chegada na área. Diferentes 
versões sobre sua n1orte são constn1ídas e vão desde a 1norte natural, visto 
que não ancla,·a ben1 de saúde, até o envenenan1ento pelos índios, 
descontentes com seu envolvin1ento com 1nulheres cio grupo, ou por 
regionais, que o hostilizava1n e1n \·irrude de sua atuação en1 favor dos 
índios na área. 

O próxin10 docun1ento a constar no clossiê Cure Nin1uenclajú - o Ofício 
n.º 19 cio delegado Agnello Bittencourt - refere-se à n1orte do etnólogo, 
ocon-icla en1 lO ele dezembro de 1945. Está aco1npanhado de um recorte cio 
jornal A Tarde, de :\fanaus, de 17/ 12/ 45. Diz a chanucla da 1natéria: 
'·faleceu Cure NÍinienclajú! lsic] O ilustre etnólogo alen1ào pereceu \'itin1a
do por un1 colapso, e1n São Paulo ele Olh·ença·' (Doe. 1065). En1 8/ 1/ 46 o 
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Conselho envia relcgr:111ws para o inte1Tentor no P:tr:í e no :\rn:1zonas e 

para o delegado cio Conselho en1 ~fanaus. O Conselho sugere aos 

interYentores cio estado do Pará e do Amazonas que se dê o non1e cio 

falecido a unia das salas do Museu daquele estado. Ao delegado do 

Conselho, o presidente comunica que foi consagra<b toda un1a sessão para 

presrar hon1enagem ao etnólogo e socilica que o delegado procure infor-
1nar-se ··do que existe relativamente ao espólio científico de Curr Nitnuen

clajú, afin1 de que possan1 ser tonudas as n1ecliclas necessárias para 

preserYar o n1esn10, betn assi1n para que sejam publicados trabalhos 
inéditos'· (Doe. 1066)104 . 

Nt1111 artigo e1n que co1nenta as diferentes ,·ersões para a n1011e do 

etnólogo, L1raia escre,·e ··Ni1nuendaj(1 constituiu-se nun-ta elas poucas 
figuras lendárias ela etnologia brasileira. Todos os no,·os antropólogos 

costuma1n se nrnravilhar com suas aventu ras junto aos grupos indígenas de 
difícil acesso na época [. .. ]. Seus feitos passaran1 a ser considerados con10 
capítulos da epopéia da antropologia no Brasil [. .. ]. lvlas se a ,·ida de Curt 

Nünuenclajú já faz parte de nossa n1itologia, é a sua n1Ôrte [. .. ) que se 
tornou un1 n1istério intrigante [. . .). De fato, para vicia tão aven1t1rosa, un1a 

n1orte apenas não seria suficiente con10 desfecho [. .. ). O fato é que, para 
Nimuendajú, uma só rnorte seria pouca coisa·· ( 1988:70-1). Não só o 

1notivo ela morte ele Nin1uendajú se tornou un1 mistério, co1no seus restos 
n1ortais estivera111 envolvidos en1 processos insólitos até encontrar un1 
destino clefinitiYO, n1uitos anos após sua n1orte. En1 fevereiro de 1956 foi 

realizada exumação dos restos n1ortais de Curt Nitnuendajú, então enterra
do no ce1nitério Santa Maria no A1nazonas e depo is enviados para São 

Paulo. Aqui, a Sociedade Brasileira de Sociologia pron1oveu tuna solenida

de depositando os ossos de Ni1nuendajú nurna urna, e1n fon11a de igaçaba, 
cuja guarda foi confiada ao Museu Pau lista 105: "E a urna e os despojos de 

"'
1 O espólio ele Cu1t NimucncfajCt foi adquirido da viú,·a do etnólogo, D. Jo,·elina 

Nimuendajú. com quem de ha,·ia se casado na década de ,·inte. pdo Museu 
Nacional. com a inccrmcdiaçào de José !\laria Malchcr. chefe da 2." Inspetoria 
Regional do SPT. da cncào direcora Hcloisa Albc1to Torres, cm 1950. Desse 
arquiw> têm saído algumas obras inédica.s de Nimucndajú, que cst:lo engrossan
do o rol das .suas obras publicadas postumamente. ... ~ Pa1ticiparam da ccrimtmb. cntn: oucros. Herbert Baldus. Fernando lk Azcn~do. 
Egon Schaden. Harald Schulcz. Antonio Candiclo de !\ lcllo e Souza, Aziz Simào. 
Fernando Henrique Cardos(> e Otá\'io Tanni. Schaclen 0973:28) relata que ha,·ia 
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~irnuencbjü ficaram de;-;de en1:\o no !\ luseu Pauli.st:1. às pon:1s do Se1or de 

Etnologia. A igaçaba foi ,·iolada, unl tapetinho Yermelho esgueirou-se para 

seu interior, a cera de nu1nerosas ,·elas escorreu pelo graniro policio, e 

durante 23 anos antropólogos visitantes, nacionais e estrangeiros, fitaran1-

na con1pacleciclos ou co1n revolta nos olhos·· (Hart1nann, 1987:190). E1n 

1978 iniciou-se u1n processo ad1ninistracivo na USP, cujo desfecho se deu 

em sere1nbro ele 1981, quando os restos 1norcais ele Curt Ni1nuenclajú foran1 
definitiva1nente encerrados no Cen1itério do Redentor, en1 São Paulo. 

. ... 
Diferente1ne nte de Lé,·i-Strauss, con10 vi1nos no capítulo anterior, que 

não ton1ou conhecitnento das dificuldades postas pelo Conselho para 

realizar suas expedições ou o fez ele inoclo tangencial, Curt Nitnuendajú 
acon1panhou de perco todos os contraten1pos ocorridos na liberaçào ele 

suas autorizações, identificando nos conselheiros Flexa Ribeiro e Berta 
Lutz os responsáveis pelas dificuldades que encontrou no seu relaciona

mento con1 o órgão, após a saída de seu pritneiro presidente, Can1pos 
Porto, e de Heloisa Alberto TorresH><'> . 

Tais dificuldades, que procurei aqui reproduzir de fonna detalhada, 

den1onstram a capacidade do Conselho en1 interferir nos run1os das 
expedições por ele fiscalizadas . . Mas não só. E o caso Nin1uendajú no 

Conselho é ilustrativo disso. A criação do Conselho e da legislação ele 
controle das expedições ocorreu no 1no1nento en1 que Ni1nuendajú se 

distanciava dos n1useus europeus, que lhe f.inanciavan1 pesquisas e publi
cavam seus materiais no exterior. Suas ligações co1n institutos a111ericanos, 

iniciadas a partir ele seus contatos na Europa, em certa medida reproduze1n 
tuna n1es111a situação: a de un1 pesquisador que, financiado por institutos 

no exterior encontra lá reconhecitnento 1naior que no país. Nesse n1on1en

to, poré111, não é n1ais o colecionador profissional, n1as o etnógrafo de 
can1po que passa a ser sub,·encionado. É, assin1, con1 identidade forjada 

um projeto de construç~10 de uma cripta na Cidade Unh·crsit:.íria da USP. onde a 
urna seria colocada. 

1
· (• É o que se deprende da cana emüda a HA T, onJe Nimut:nd:ijú faz retrospe<:th·:i 

de suas dificuldades com o Conselho, ap<'>s a saída dos primeiros conselheiros 
cm 1939 (Arquivo CN/ MN). 
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no exterior que Nitnuenclajü angaria reconhecimento no país. Toda,·ia a 
instituição do Conselho altera essa relação. Oiferenremente de pesquisado
res estrangeiros que, un1a ,·ez realizadas suas expedições, desrinava111 
parte de suas coleções aos institutos nacionais e leva,·an1 a outra parte para 
seus institutos de origem, con10 é o caso, por exe1nplo, de Lévi-Strauss, 
Nin1uendajú faz uso dessa obrigação, para criar no,·os laços e fin11ar-se 
internan1ente: não só suas coleções, 1nas seus trabalhos etnográficos 
passan1 a ser disputados pelos institutos oficiais e isso ocorre à inedida que 
se legitilna sua condição de pesquisador de campo que, entre outros 
atributos, sabia compor boas coleções etnográficas. Por un1 lado, o 
Conselho de Fiscalização contribuiu para essa guinada na carreira ele 
Nin1uendajú, n1as por outro, durante bon1 te111po, continuou preso à antiga 
in1age1n de Nin1uendajú con10 si1nples coletor profissional. 

A fonnaçào de coleções, como vin1os, se constitui nu1na atividade con1 
a qual Nin1uendajú esteve envolvido durante quase toda a sua vida en1 
conraro com grupos indígenas, e1nbora, esta tarefa, a de coletar artefatos, 
tenha assu1niclo proporções distintas ao longo de sua carreira-:-- Entre os 
etnólogos en1inentes no início do século que se dedicaran1 à forn1açào de 
coleções etnográficas, o non1e de Curt Nin1uendajú desponta, quer o 
rome1nos pelo nún1ero de grupos visitados e nos quais fom1ou coleções, 
quer o enfoquen1os sob o crivo da composição de suas coleções: criterio
sas e representativas da produção n1aterial dos grupos estudados. Mais do 
que un1a fon11a de financiar expedições e de organizar suas relações de 
trabalho ou si1nples produto ele suas pesquisas, a forn1açào de coleções 
etnográficas não cessou quando as portas dos n1useus europeus se fecha
ran1 ou quando se estreitou o controle exercido pelo Conselho de Fiscali
zação, justan1ente porque essa atividade estava no cerne do seu fazer 
etnográfico. É possível traçar u111 paralelo entre os trabalhos n1ais acabados 
de Nimuendajú, como são suas n1onografias, e a existência de coleções 
dos grupos estudados e1n 1nuseus dentro e fora do Brasil. Com exceção do 
trabalho inicial con1 os Guarani10\ etn pratica1nente todos os outros grupos 
nos quais esteve Nilnuendajú formou coleções, escreveu relatórios, publi
cou vocabulários e 1nitos e realizou estudos n1onográficos. 

ln- f\ f uito embora não haja rcgistro de nenhuma coleção constituída nessa época. 
Nimucndajú, no manuscrito já citado de suas atividades até o ano de 1923. 
informa que fez uma cok~'ào etnográfica que foi depositada no lvfuseu Paulista: 
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Analisadas sob o aspecto fonnal, as coleções constituídas por Nin1uen
dajú não são conjuntos aleatórios de arcefatos, 1nas conjuntos sisce1náticos 
que ora representam a totalidade da produção n1aterial de Luna sociedade 
específica, ora dão ênfase a certos rituais ou produções características cio 
grupo esn1dado. A cultura material se constitui con10 expressão da especi
ficidade cultural de cada gn1po, sendo parte integrante de todas as suas 
1nonografias, onde há se1npre espaço reservado para descrições e con1pa
rações de artefatos. 

Pode1nos identificar un1 sentido n1ais geral no colecionis1no praticado 
por Nilnuendajú, alén1 de un1 artifício para financiar suas expedições e 
propiciar-lhe os ineios para realizar o que . parece ser sua principal 
1notivação: estar entre os índios, estudando-os e con1preenclendo suas 
razões de ser. Refiro-n1e a um sentitnento n1anifesto em alguns de seus 
relatórios e e1n n1uitas de suas cartas: o da inevitabilidade do desapareci-
1nenco desses grupos e a necessidade de salvar o que fosse possível. 
Co1npartilhanclo do que poderían1os chan1ar de tuna visão de época, para 
Nhnuendajú, não só a cultura inaterial, n1as os próprios gn1pos indígenas 
irian1 desaparecer. Nesse sentido, a coleta de artefatos etnográficos e sua 
preservação en1 museus assun1e forn1a de resgate cultural integrado a seu 
projeto etnográfico de conhecin1ento das sociedades indígenas brasileiras, 
para o qual adquirian1 o n1esmo valor o registro de vocabulários dos 
últi1nos falantes, o recolhhnento de n1itos dos últin1os ,·elhos e a coleta de 
objetos dos últin1os artesãos. 

Esse, talvez, possa ser un1 ponto de partida inovador para buscan11os 
un1a nova con1preensão da contribuição de Nin1uendajú para o clesenvol
vin1ento da etnologia brasileira. 
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6 C·ONCLUSÃO 

Neste trabalho, procurei, co1n base na realidade instaurada peb institui
ção do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no 
Brasil, dar conta das práticas a que ele deu orige1n, situando-o en1 relação 
a outros órgãos e instituições cornponentes de un1 espaço específico de 
disputas, configurado con10 campo incligenista. Para tanto, reton1ei, no 
Capítulo 1, a fonna pela qual esse ca1npo ven1 sendo estudado, buscando 
qualificar o modo pelo qual o Conselho ele Fiscalização participa do 
cainpo indigenista; terna que retornarei adiante. En1 seguida, no Capítulo 2, 
dediquei-1ne ao estudo da legislação que deu vida ao Conselllo e, por suas 
atas e seus relatórios anuais, busquei con1preender as atiYidacles cio órgão, 
no período de sua instauração e sedin1entaçào, ou seja, de 1933 a 1945, 
bern con10 a forma pela qual seus n1en1bros vian1 suas práticas e conce
bian1 o lugar a ser ocupado pelo Conselho. 

Para conhecer a fonna de atuação do órgão e a rede ele relações por ele 
n1ovin1entacla lancei 1nào do estudo de cinco casos, t01naclos con10 exe1n
plares. Os três pritneiros dossiês analisados no Capítulo 3, o de ·charles 
\"\1agley, o de \\:illian1 Lipking e Buell Quain e o de David Maybury-Le,Yis, 
n1ostrara1n uma das principais facetas do Conselho, a ele ser o agente 
burocrático da concessão de licenças para a realização ele expedições 
científicas estrangeiras. 1\lostraran1, tan1bén1 que, en11nuitos casos, o Conse
lho teve apenas papel fonnal e isso ocorreu quando suas ações se linütaram 
tào-so1nente ao licenciamento elas expedições. O estudo cksses clossiês 
n1oscrou, ainda. que pouco pode1nos aprender hoje sobre a história dessas 
expedições, pois fora111 poucos os docun1entos gerados pela burocracia. 
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Siru:1ç-:·10 complet:1m..:nte di,·ersa ocorreu nos uutros dois clossiês :1n:1lisa

dos: o de Lé,·i-Srr;iuss e o de Cun ~imuendajú. qu:indo. além ele licenciar 

suas expedições, o órgão exerceu seu poder ele fiscalização sobre elas. O 

nC11nero ele docu1nentos gerados pela fiscalização é 1nuito maior cio que 

quando o órgão apenas tratou ele licenciar as expedições. E isso é reflexo da 

1naior ince1Yençào cio Conselho no desen,·oh·ünento dessas expedições e no 

controle efecuado sobre os seus resultados, seja no tocante às coleções 

reunidas, seja en1 função da e.xigência da apresentação de relatórios. O 

dossiê Lévi-Srrauss, traraclo no Capítulo 4, pôs en1 relevo a importância das 
coleções ernográficas e ela realização ele pesquisa de ca1npo para a identida

de futura ele etnólogo desse personagern e esclareceu as interferências 

patrocinadas pelo Conselho no desenrolar de expedições científicas por ele 
fiscalizadas. O dossiê Curt Nilnuenclajú , analisado no Capítulo 5, por sua 

,·ez, permitiu evidenciar diferentes n10111entos ele atuação do órgão e de sua 

rebçào com un1 profissional que ganh~n·a notoriedade e\Co1n os institutos 
oficiais que o apoi~n-;1111 , be1n co1no os conflitos aí en,·oh·idos,.. 

Não cabe :tqui, na conclusão, reton1ar cada uni dos dossiês, n1as sin1 
cracar de alguns temas que ficaran1 subjacentes à análise dos docun1entos 

que os cornpõern, procurando situar o Conselho de Fiscalização em 
relação ao contexto de sua época e discutindo questões relativas ao 

ilnpacto da atuação desse órgão e seus result,aclos no cainpo incligenista. 
É ta1nbén1 objetivo ela conclusão recuperar alguns dos personagens 

enfocaclos, tendo e1n vista pensá-los con10 expoentes de certas tradições 
que n1arcarn1n o desenvolvilnento da etnologia no Brasil. De tm1 ponto de 

vista 1nais amplo, tudo o que foi visto a respeito das condições de 

produção de conhecimento antropológico sobre os índios no Brasil, por 
pesquisadores estrangeiros, nos ren1ete a un1 setor específico da pesquisa 

e1n etnologia: o chan1aclo an1ericanisn10 tropical (cf. Taylor, 1984). Con1e

ce1nos por este t'.iltilno aspecto. 

Os etnólogos e o colecionismo na história do americanismo 

.. ln thc stuc.ly of mcn, wc must realize 
rhc imprntancc of thc mcn who stuc.ly .. 
Jacob Gruber. /11 Search qf Experie11ce 

A extinç:<lo do Conselho de Fiscalização, no final dos anos sessenta, 
ocorre num mon1ento e1n que a pesquisa antropológica se institucionaliza 
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na unin~r:-;icl:1de br:isileir:t. 1nedianre a cria~·:lo dos program:1s de pos

gr;td uaç:lo (cf. Corrêa. 1995), e nun1 1nomento de pro lit'craçi'to de estutlos 

1nonogr:lficos sobre grupos indígenas, centrados e1n te mas como 1nudança 

cultural , parentesco, nütologia e organização social. E1n contrapartida, 

passa-se a registrar, no período, un1 ingresso reduzido ele no,·as coleções 

etnográficas nos museus brasileiros e tnna estagnação nos estudos ele 

cultura m<Heria 1. 
Até e ntão, coleções etnográficas, botânicas e outras, se não era1n o 

cerne principal das expedições de caráter cienrífico desenvolvidas no 

início do século no Brasil, eran1 seu produto n1ais eYidente. E sobre o 

destino delas o Conselho de fiscalização tratóu de ilnpor uma legíslaçào 
controladora. A clocu1nenração guardada das atiúclacles do órgão pennite 

vislumbrar, de 1noclo n1uíro pa11icular, a estreita ligação entre a realização 

elas expedições científicas e a forn1ação de coleções etnográficas. 
Co1n efeito. desde o século passado, ,·ários rnuseus europeus esra,·am 

en,·oh·iclos nt11n franco comércio de artefaros etnogdficos. Das colônías ela 
África, Ásia , Oceânia e A1nérica chegava1n artefatos le,·ados por \'iajantes, 

pesquisadores e agentes coloniais. Enquanto a não-especialização é o que 
n1arca o surgi1nento ele tais niuseus, alguns deles fundados para a guarda 

ele coleções principescas ou fonnados con10 gabinetes de curiosidades; é a 
criação ele departarnentos específicos que pennitia a organização e exposi
ção de peças ele diversas proveniências, o que caracteriza seu desenvolvi

anento. O enríqueci1nento dos acervos se fazia não só pela incorporação 
de coleções doadas, n1as, ta1nbé111, pela con1pra e pelo financia1nento de 

expedições de coleta ele pesquisadores ligados insticucionaltnente a tais 
rnuseus ou por pesquisadores que n1orava1n próxilnos aos loca is de coleta. 

A presença de certos pesquisadores nos cargos de direção cios 1nuseus, 
111uit.1s vezes dirigir:un os esforços de coleta para ceitas áreas de interesse. É 

o que parece sugerir .1\:Iétraux (1935) con1 relação f1 influência de Nor

denskiõld sobre o Museu Etnográfico de Goten1burgo e sua predileção pelos 
po,·os da A1nérica do Sul. O n1esn10 pode ser dito de outro an1ericanista e 

então na direção do Museu de Etnologia de Leipzig, o prof. Fritz Krause, que 

toi o idealizador do financia1nento conjunto pelos inuseus de Leipzig, 

Hamburgo e Dresden, para a viagen1 de coleta en1preendida en1 1928/ 29 por 
Curt ~in1uendajC1 ao Brasil Oriental, con10 ,·in1os no Capítulo 5. 

No Brasil , o mesmo 1novirnento rambém pode se r percebido. Ao 

assumir a direção do ~luseu Paulista, von Ihering nào só empreendeu 
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,·:íri:ls expedições de cole1:1 , co1no :1genciou outros pesquis:1clores p:1ra 1:11 

fon, procurando aumentar o ace1TO cio instituto. O ~Juseu Goelcli, 11:1 

gestão ele Carlos Este,·ão ele OliYeira, beneficiou-se em brga medida ela 
ligação desse diretor con1 Curt Nin1uendajú, que vendeu várias coleções 
para esse museu. O 1nesmo vale para o Museu Nacional, en1bor:i esre 
:t presente a singularidade ele ter sido o principal recebedor ele empreendi
mentos oficiais, constando e1n seus li\Tos de ton1bo desde coleções de 
artefatos ele expedições apoiadas pelo Ílnperador até, em anos n1ais 
recentes, provenientes da Comissão Ronclon e ele funcionários do SPI. 
Con1 clona Heloisa Alberto ToITes i\ frente cio J\'luseu Nacional e con1 a 
representação institucional dessa casa no Conselho de Fiscalização, o 
i\luseu foi ta1nbé1n o grande beneficiário ela existência daquele ó rgão, 
tendo recebido várias coleções. Era assÍln que n1uitos 1nuseus envolvian1-
se no financia111ento ele expedições para a1npliar seus acerYos medianre a 
incorporação de novas coleções. 

As expedições científicas e1npreendidas no início d(9 século, co1n o 
inruito ele colerar 1naterial etnográfico destinado à fonnaçào'1:le coleções, 
caracteriza1n-se pelo espírito ele aYentura que as cercara1n: desbravar 
territórios ainda virgens ou pouco explorados e ir ao encontro de popula
ções narivas desconhecidas. Tais expedições revestiam-se, ainda , ele t11n 
caráter htunanista: era preciso preservar a cultura dos po,·os indígenas que 
fataln1ente iriam extinguir-se, daí a significaç;io ganha, no período, pelo 
recolhi1nento de artefatos produzidos por esses povos. 

É nesse contexto político e intelectual que apreender o exótico é, antes 
de tudo , salvar o que irre1necliavehnenre irá se perder. As coleções 
etnográficas cwnpria1n, assin1, papel funda1nental: con10 documentos 
n1ateriais das 111ais diversas das forn1as da atividade humana, elas se 
constituían1 no registro palpável da diferença e , antes que essa desapare
cesse, era funcla1nental aprisioná-la , para que ela fosse estudada e exibida. 

O estatuto das coleções etnográficas n1udou radicaln1ente de registro, 
na virada dos anos sessenta, con1 a transfo rn1açào do caráter dessas 
expedições. A institucionalização das uni\·ersidacles obscureceu os museus 
e os institutos históricos, criando novo padrão no conhecin1ento e na 
pesquisa científica no Brasil , 1non1ento e1n que a pesquisa antropológica se 
transfere dos 1nuseus para a unh·ersidade, resultando na proliferação ele 
estudos monográficos. A fornrnção ele coleções torna-se secundária e seu 
estudo entra e1n de rrocada con1 as influências cio estruturalismo e do 

f 
estudo dos fenôme nos soci:lis do ponto ele ,·isca simbólico. :\ partir d;1 

.segunda 111erade do século ,. o referencial reórico se amplia e se di,·ersifica 

e o conrexto político se altera substancialtnente. O conrrole outrora 
' 

exercido de forma tão presente pelo Conselho de Fiscalização sobre as 
coleções, hoje é exercido sobre os dados coletados: en1 , ·ez de planos de 
pa1tilha de coleções, hoje se exige1n planos ele pesqu isa e relatórios de 
,·iagens. ~fas t:1l e qual na é poca anlerior, pouco faze1n os funcionários cio 
Esrado con1 esses 1nateria is. Se, antes, o Conselho sünples1nente enca1ni
nh~\\·a as coleções confiscadas para os institutos, se1n se preocupar com o 
que delas seria fe ito, hoje a Funai shnples111ente registra a entrada cios 
relatórios dos pesquisadores, sen1 fazer deles subsídio para n1elhor ade
quar a assistênci~1 que presca aos grupos indígenas às infonnações ernoló
gicas constantes nesses relacórios. 

Por outro lado, con1 base nessas cransfonnações, ele foto, o que sucede 
a partir dos anos setenta é um cresci1nento se1n precedentes na produção 
antropológica sobre os povos indígenas ela An1azônia (cf. Vi\·eiros de 
Castro, 1996), produção essa que, até então, era muito lirnirada. De cal 
n1oclo que, segundo Taylor (1984), no início dos anos setenta, não exiscian1 
1nais do que cinqüenta 111onografias sobre toda a A1nazônia, ao n1es1no 
te1npo que, para uma região cio Oeste ela África , compar;h·el em tamanho 
à região a1nazônica, regisrravan1-se 1nais ele duas nlil 1nonografias. 

E, po11anto, não era à toa que, nessa época, publicava-se un1 livro 
intitulado: 1\Tatil·e Sourb A111eríca11s: Ethnologv q/rhe Least K1101cn Confinent 

(P. Lyon, ecl., 1974), tendo-se e111 vista que, e111 con1paraçào con1 outras 
etnologias regionais, a etnologia a1nericanista 1nuito pouco tinha a contri
buir, a não ser indiretan1ente, por n1eio dos trabalhos de Lévi-Strauss, para 
os debates teóricos que era1n realizados sobretudo pelos africanistas, 
oceaniscas e indianistas, con1 base e111 seus trabalhos consagrados às 
sociedades dos respecth·os continentes. 

Le,·ando-se en1 conta essas considerações, válidas aré os anos sessenta, 
a respeito da posição 1narginal do a1nericanis1no e1n relação às outras 
etnologias regionais e ta1nbén1 e1n relação aos debates n1;is ainplos da 
disciplina antropológica, utlizo-n1e, aqui, das hipóteses de Taylor a respei
to cio an1ericanis1no rropical (cf. Taylor, 1984), para buscar, na história 
cless'<l etnologia regional, pistas para encender a in1portância ganha pelo 
colecionis1no etnográfico no Brasil e nos países que se en1penhavam em 
impo11ar coleções deste país. 
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E cerro que o estudo e a form:1ç:1o ele coleções ernogr:íficas sempre 

esch·eram no horizonte de preocupações da antropologfa. Vários :nnore.s j:í 

afinnaran1 que a fonna~·ão dessa disciplina esteve associada aos inuseus e 
à constituição de grandes coleções, que forneceran1 as bases pam a 

produção de 1nodelos reóricos ou para sua iluscraçào (cf. Stocking, 1985 e 

Gonçah·es, 1995). Enrretanto, é s01nente na tradição histórico-cultura l 

gennânica, por razões a serem tratadas a seguir, que a :tti,·idade 1nuseogr:1-

fica ganha proporções inigualáveis. 

E é justa1nente essa a cradição que n1ais se faz presente no Bras il 
durante o período de vigência do Conselho de Fiscalização, aqui estudado. 

Essa presença se deu canco de forn1a direta, co1n a vinda de viajantes e 

pesquisadores alen1àes para o Brasil, con10 é o caso de Nin1uendajú, 
dentre tantos outros, quanto de fonna inclireca, por intern1édio ela produ

ção antropológica norte-a1nericana, forten1enre ancorada no din1sionisn10 
e no detern1inis1n o geográficq herdados da tradição gennânica. 

Cabe ressaltar, ainda, que o Brasil figura con1 destaque e ntre os 

provedores de peças etnográficas, especialn1ence en1 rela~ào aos n1useus . ...... 
alen1àes. Con10 vin1os no Capículo 2, a Alen1anha e Estados Unidos são os 
países para os quais 111ais n1aterial foi exportado con1 autorização do 

Conselho ele Fiscalização. Esse fato nos leva a co1nprovar uma das 
hipóteses de Taylor, segundo a qual, no século XIX, enquanto França e 

lnglaterra se voltavam para suas colônias na África e na Ásia, construindo 
aí o berço da etnologia, a Ale1nanha, se1n o n1es1no poder colonial de seus 

vizinhos sobre as populações nativas ele outros continentes, permanece 
voltada para a An1érica. Daí o registro ele relações cão estreitas entre os 

n1useus alen1ães e o Brasil. 

É o caso, para citar um exen1plo, do Museu Etnológico de Berlim, 
fundado en1 1873, que recebeu as coleções fonnadas por Karl von den 

Steinen durante suas duas expedições à região do Xingu: da priineira 

expedição, duzentas peças foram incorporadas ao Nluseu e da segunda, 
realizada en1 co1npanhia de Paul Ehrenreich, mais de 1.600 peças foram 

trazidas. No início cio século, o Nluseu ele Berlin1 financiou, entre outras 

expedições, as de Max Sch1nidt, que realizou três viagens à região central 

cio Brasil e ao norte cio Paraguai e .que trouxe 111ais de setecentas peças 

para o Museu, e as de Theoclor Koch-Grünberg, que este,·e ein 1903-4 e 
en1 1911-13 no no11e do Brasil, na Colôn1bia e na Venezuela e le,·ou para 

Berlin1 mais de 1.800 peças etnográficas. Outro que recebeu apoio cio 

i\ Juseu foi o ernólogo e bot;inico E1nil He inrich Snethlage, sobrinho cl:i 

fa111osa ornitóloga En1ilia Snethlage, q ue e1n 1934. einpreencleu un1~1 

expedição à região do Guaporé, ,·isicanclo 111ais de treze grupos indígen~1s 

diferentes (cf. Hartn1ann, 1983). É dessa ,·iagen1 a coleção confiscada pelo 

Conselho e incorporada ao i\Juseu Nacional, como vimos no Capítulo 2. 

A1én1 ele con1pras e do financia1nenlo de expedições, os museus 
au1nentava1n seus ace1TOS lançando 1não da pern1tna de peças e coleções, 

prática que, a julgar pela quantidade ele peças que aparece111 nos catálogos 

e livros ele ton1bo con1 a rubrica "pern1uta'', n1oscra-se n1uico recorrence no 

início do século. O .Museu Nacional, no Brasil, e o Museu ele Tucu1nán, na 
Argentina, figuràn1, por exe1nplo, entre os que pennutavam con1 o i\luseu 

de Berlin1. 
Segundo Taylor: ··ce subscrat alle1nand de l'atnéricanisme, relari,·e n1ent 

peu connu en France, 1nérite pourcanc d.êlre souligné, car rethnographie 

eles sociétés eles basses terres sera, jusqu·en 1920-1930, don1inée par 

l'apport allen1and (songeons, pour ne citer qtl°eux, à J\'l. Schmidt, Koch
Grünberg, Nilnuendajú, Tritnborn, etc.); il est donc ucile de connaltre le 

paysage culturel et scientifique cl'oti sont issus ces echnographes. Par 
ailleurs, la science alle1nancle a considérable1nenc influencé les anchropo

logues a1néricains de la génération 1920-1950; coutes les idées centrales de 
l'ethnologie an1éricaine de cette époque, nocan1n1ent la définition et 
rusage de la nocion ele culture, sont, en un sens, directen1ent issues de 

l'héricage allen1ancl·· (1984:226). 
Dentre os traços particulares da ciência social praticada na Ale1nanha, 

Taylor destaca a paixão n1useográfica dos alemães, os quais se transforn1a
ra111 e1n exín1ios colecionadores e fundadores dos prilneiros grandes 

1nuseus etnográficos cio n1undo, alé1n de seu marcante interesse pela 

tecnologia. 
Assin1, enquanto França e Inglaterra voltava1n seu interesse para os 

continentes onde n1ancinha1n colônias, a Ale1nanha Yoltava-se para a 
A1nérica e influenciava a etnologia norce-an1ericana con1 suas idéias 

culturalistas e difusionistas, ben1 con10 inantinha estreitos bços co1n o 

Brasil, pro1novendo pesquisas e adquirindo materiais etnográficos. Desse 

inodo, fonnou-se un1 triângulo de relações entre pesquisadores ale1nàes, 
brasileiros e norte-americanos, cujo pano de fundo era dado pelo ,·ínculo 

que mantinham con1 a traeliç:lo gern1ânica. Nesse sentido, é muito signifi

catiYo que, no decorrer ele sua carreira de etnólogo no Brasil, Ninlltenclajú 



tenh:1 trabalhado em cobboraç:1o com etnólogos como l.owie (:ilcnüo). 

como Sre'\\·ard (norte-americano), ou e ntão como !\ordenskiõld (sueco, 

ta1nbé1n inuito ligado à tracliç3o gennânica); e que trabalhos en1 colabora
ção con1 Lé,·i-Strauss, por exe1nplo, não tenha111 ,·ingado. Para ilustrar essa 

hipótese ele que a filiação intelectual interferia nas relações entre os 

pesquisadores, recupero aqui un1a frase de lo'\\·ie. já citada no Capítulo 5, 
em que ele escren:! a respeito de suas relações com Nilnuench1jli: ··Nin1uen

dajú anel I found each other by sheer accident, but ~·e made a good tean1, 

parcly because of our con1n1on Gennan hericage anel our con1111on thirst for 

faces anel proofs" 0959: 126). 
O interesse da etnologia norte-a1nericana pelo Brasil deu-se no rastro 

dessa influência gennânica e do crescilnento ele escudos consagrados às 
sociedades indígenas ela A1nérica do Norte. Esse interesse corroborado por 

Lé,·i-Strauss, e1n entrevista a Didier Eribon, q uando co1nenta que seu 

arrigo, sobre a organização social Bororo causou boa repercussão especial
n1ente e1n ~'létraux e Lo~·ie: ··Isto se de,·e 1nenos a ineus n1odestos inéritos 

' do que a un1a ajuda das circunstâncias: os etnólogos an1ericanos con1eça-
va111 a pensar que já tinhan1 percorrido todos os índios da A1nérica do 
Norte, e que precisa,·a1n encontrar outra coisa. Voltavam-se para o hemis

fério sul. Meu trabalho chegou na hora certa" (Lévi-Strauss, 1990:36). 

Dentre os Yários pesquisadores norte-an1ericanos que viera1n para o 
Brasil , nesse contexto de influência gennânica e de abertura de novos 

can1pos de investigação, cabe destacar dois, ctijos dossiês foran1 tratados 
aqui: Charles \Vagley e \Villian1 Lipking. Con10 foi visto no Capítulo 3, 
a1nbos vieram por intennédio de negociações entre Heloisa Alberto 
Torres, na condição de diretora do Nluseu Nacional, e Franz Boas, então 

ligado à Universidade de Colú1nbia. 
Na época, paralelan1ente aos estudos de particularisn10 histó rico, ini

ciados co1n Boas, desen,·olvian1-se nos Estados Unidos estudos de difusão 

cultural cuja ênfase recaía no estudo da trans111issâo de traços culturais ern 

regiões e populações rnais ou n1enos abrangentes, levando os antropólo

gos a estudare1n processos de migrações, trocas e contacos entre culturas, 
os quais desen1bocaran1 nos trabalhos sobre padrões culturais associados a 

decenninadas áreas culturais. 

O conceito de áreas culturais fo i cunhado sobretudo pelos antropólo

gos no rre-:11nericanos Julian Ste~·ard e Leslie \\·.hice, sob influência do neo
evolucionisn10 britânico e do retorno das proble1náticas centradas na 

c:1us:tlicbcle. i\ intenção era substituir o clifusionismo como princípio ela 

cli,·ersidacle cullural pela causal idade e,·oluti,·:l. O critério ele :heas cultu

rais, iniciahnente organizado co1n base e1n classificações lingüísticas. e 

depois an1pliaclo para incluir outros conjuntos de traços que se constituís
sem corno ··provas·· de unifonniclacles culturais, noracbmente de ele111entos 

1naceriais, leY:t e1n conta a configuração ele regiões ecologicunente ho1no
gêneas onde sobrevh·e1n populações que parciciparn de certos traços 

socioculturais con1uns. 
Esse 1noclelo. porém, oferecia certas difículclacles en1 sua aplicação às 

sociedades indígenas cio território brasileiro. O principal obstáculo residia 
na falta de infonnações sobre grande nú1nero ~le sociedades indígenas. As 

primeiras tenrnti,«1s ele inclusão da América do Sul e111 tais esquen1as 
despertaram pouco interesse. \\'issler, en1 1922, e posreriorrnente Kroeber, 

e1n 1923, identificaran1 en1 cerricório brasileiro uma única área, a da 
Floresta Tropical. Seguira1n-se outras classificações. sen1pre de iniciati,·a 

ele antropólogos estrangeiros, que era1n pouco específicas em relação ao 

Brasil (cf. Gah·ão, 1979). 
Alé1n da filiação linguística e do parentesco, a distribuição de elernentos 

111ateriais, como a cerâinica, o trançado e a tecelagem, era1n os principais 
denominadores utilizados na configuração das áreas culturais. Adaptando 

as propostas de Ste\\·ard e Nlurdock, Galvão 0979) propõe a d ivisão do 
Brasil e1n onze áreas culturais. A distribuição de ele1nentos n1ateriais 

produzidos o u e1nprestados pelos grupos indígenas constituía-se nun1 cios 
pilares de sua proposta. A caracterização ele áreas culturais não só pennitiu 

certa co1npreensào da pa isage111 sociológica das terras baixas da An1érica 
cio Sul, co1110, confrontadas con1 estudos 1nonográficos específicos, gera

ra1n proble1nas a sere1n investigados. 
Segundo Taylor (1984), essas tipologias, fundadas sobre 1noclelos so

ciológicos elaborados pelos funcionalistas ingleses, a partir de nlateriais 

essenciahnente africanos, era1n n1ecanic1n1ente aplicadas às sociedades 

indígenas, se1n nlaiores cuidados con1 sua inadequação flagrante à realida
de local. j ustan1ente e111 função dessa falta ele conhecimento sociológico 

sobre sociedades indígenas cio continente an1ericano, a influência de tais 

teorias no a1nericanis1no tropical acabou por abrir um campo de interesse 
crescente pelas questões ligadas ;, estrutura e organização soci:1l dessas 

sociedades. 
Foi o que ocorreu , por exemplo, con1 os grupos indígenas do Brasil 
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Cêntr:tl. con.sider:1clo . .; marginais. inrrocluziclo.s no cleb:ue etnolóoico con-L ~ 

temporftneo a panir ele um paradoxo: rrat;n·a-se ele grupos que apresenra-
,·;1111 baixa especialização adaprari,·a e alta con1plexicbde na escrucura 
social. Os arLigos de Lo~Yie e Nitnuendajú no final dos anos trinta e as 
1nonografias de Ni1nuenclajú sobre os Apinayé, Xerence e Ti1nbira, nos 
anos quarenta. charnara1n a acenção dos especialistas para esta nova ~rea 
culcural. Grupos co1n tecnologia sin1ples, sen1 redes, cerâtnicas. barcos e 
corn agricultura incipiente, estavan1 sendo re,·elaclos con10 possuidores de 
con1plexos siste1nas sociais e co1n elaborada vida ceritnonial. As prin1eiras 
tentati\·as ele explicação desse paradoxo, e1nbasacbs na assertiva ele que a 
certos nh·eis ele sucesso tecnológico corresponderiain certos níveis ele 
sofisticação sociológica, mostravam-se insatisfatórias. 

Graças a t1111 empreendimento único e de grande en,·ergaclura, represen
tado pelo Projeto Harvard-Brasil Central, foi possí,·el ampliar o conheci1nen
to sobre os grupos indígenas daquela região. ~a orige111 desse projeto, 
encontra1nos 1\laybury-Le~·is inaugurando a presença ingle~a nos estudos 
sobre as sociedades das baixas teITas da A1nérica cio Sul (cf. ~i,·eiros ele 
Castro, 1996), ainda que en,·olto en1 un1 debate que, na época, dizia mais 
respeito a antropólogos norte-an1ericanos e a LéYi-Strauss, do que propria
n1ente às proble1náLicas postas pela Escola Antropológica Britânica. 

Quanto à presença ele Lévi-Strauss no an1ericanisn10, cabe ressaltar que, 
en1bora as colônias francesas, de fato, tenham catalisado a atenção da 

1 

reflexão antropológica nascence na França, durante o final cio século XIX e 
início deste, antes n1esn10 do processo ele descolonização, é possível 
observar, paralelan1ente à força da tradição gennânica no americanis1no 
tropical, a influência da Escola Sociológica Francesa, particularmente no 
Brasil. 

A presença dessa influência francesa na etnologia brasileira ocorre por 
ca1ninhos inversos. Se a Alernanha ,·oltara-se para o Brasil na busca ele 
ca1npos de investigação e se, no seu rastro, ,·ieran1 os norte-an1ericanos, o 
1nesmo não se pode dizer e1n relação aos intelectuais franceses, cujos 
representantes ,·ieran1 para cá a partir de tnna cle1nanda da própria elite 
brasileira, e1npenhada e1n forn1ar no,·os intelectuais. O que não significa 
que esse pedido não tenha ido ao encontro cios interesses desses intelec
tuais franceses que ,·inham para o Brasil na condição de docentes. embora 
mo,·idos pelo desejo de empreender pesquisas no p:1ís, como é o caso da 
,·inda de Lé,·i-Strauss para cá. 
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Lé,·i-Strauss não se transfonnou en1 tun americanista con10 Nimuendajt"1, 
por exemplo, que durante toda sua carreira se dedicou a esta . etnologia 
regional, n1as e1n contrapartida transformou-se e1n un1 teórico da etnoJooia o 
en1 geral. Con10 já vünos anteriorn1ente, seus trabalhos sobre algumas 
sociedades indígenas no Brasil despertara1n o interesse de antropólogos 
ligados a unh·ersidades norte-an1ericanas, de tal forn1a que esse interesse 
somado a razões circunstanciais - a guerra - acabaran1 por derenninar 
sua ida para os Esrados Unidos. 

O trabalho de campo e a etnologia indígena brasileira 

'Thc im·oivcment of the person in 'the field and its cffcct upon 
him is central biographical concern for a rcconstruction of 
anthropological history; fcw areas in which the individual operares 
me of grcarcr impo1tancc." 

Jacob Grubcr. !11 Search qf E\perie11ce 

Se to1nannos alguns cios personagens tratados aqui, con1 base nos 
documentos arquivados no Conselho de Fiscalização, como paradigmáti
cos do tipo de trabalho de ca1npo e1npreendido no Brasil, pode1nos 
perceber algumas diferenças e semelhanças não só entre eles, 1nas ta1nbén1 
em relação à forn1a con1 que essa atividade se reveste nos dias de hoje. 

Dos etnólogos analisados, Lévi-Strauss é o que n1ais se aproxin1a de un1 
estilo consagrado por viajantes e naturalistas que percorreran1 o Brasil, os 
quais buscavam tuna região a ser explorada, n1ais do que proprian1ente 
detenninados grupos. Ali, registrava111 todas as suas experiências, o que 
vian1 e encontravan1. Se depois das duas expedições Lévi-Strauss só tivesse 
escrito seu 1nen1orável Tristes trópicos, então ele clara1nente poderia ser 
filiado a este ran10 de exploradores. ~11as, diferenten1ente destes, Lévi
Strauss coletou dados e os submeteu a preocupações teóricas n1ais an1plas, 
a ponto de seus trabalhos n1arcaren1 o desenvolvimento da antropologia 
como un1 todo. Seu estilo, portanto, estaria n1ais próxi1110 dos etnólogos 
1nodernos que cios antigos viajantes. 

Já \Vagley e ~Iaybury-Le~·is, u1n an1ericano e outro inglês, ao realiza
ren1 suas pesquisas centrando-as num único grupo, o qua l Yisitaram por 
mais de un1a vez durante cletern1inado período e escrevendo sobre elas 
1nonografias exausth·as, n1arca1n un1 outro estilo, presente até os dias ele 
hoje e representada por pesquisadores estrangeiros, norte-a111ericanos ou 
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europeus. T:1J estilo caracte rizar-se-i:i. seguindo :i an:'tlise realizada por 
Ramos (1990), por uma, ou 1nais ele uma, longa e contínua estada no 
c 1111po, con1 aprendizado intensivo da língua, seguida ele ausência perma

nente ou curta viagen1 111uitos anos depois. 
A esse estilo poderíamos contrapor un1 modelo inais conten1porâneo, 

en1preendido pelos etnólogos brasileiros, caracterizado por ,-iagens curtas 
distribuídas durante um longo período ele ten1po, pelo engajan1ento 
político na questão cio destino dos povos indígenas estudados e pelo 

1nodo específico de realizar o trabalho ele campo: .. Brazilian ethnographers 

1nalntain an ongoing interaction with the people they stucly, a1nassing 
ethnographic n1ate rial through the years and never, really, cutting off their 

ties \Yith chen1°· (Ran1os, 1990:13). 
Ainda segundo Ramos, pode-se afin11ar que o padrão ele trabalho ele 

campo, como elen1ento f1..1nda1nent~ll da disciplina, traz conseqüências 
para o estilo da etnologia então praticada. Assitn, con1 o trabalho ele campo 
realizado a partir de uma estada ele longa duração, terían1os "(. . .] a plethora 
of fine detail anel deprh analysis which produce a dense I)icture of a society 
or pare of ir. ln the other case, we have a gradual constructioflof a people·s 
profile which is transfonned as the researcher acquires fresh data anel new 
outlooks at each visit to the fielcl. The first scyle would be like a sharp, 
detailed and heavily textured still photograph; the second could be 
coinpared to a n1otion picture, as it is less focused on pern1anence and 
1nore on n1oven1ent .. (Ra1nos, 1990: 13). 

Já Niinuendajú, con10 vin1os no capítulo anterior, poderia ser situado 
entre esses dois estilos. A quantidade ele grupos visitados durante sua vida, 
a sin1ultaneidade na realização de suas pesquisas e os diferentes produtos 
que delas resultara1n não permitem que o encaixe1nos em un1 ou outro 
estilo. Sua viagem à Bahia, por exen1plo, embora inforn1acla pela intenção 
de descobrir os grupos Gê, ocorre percorrendo vasta região, contatando 
vários grupos indígenas, co1n os quais permanece tempos variados, estaria 
assin1 mais próxilna ao estilo dos viajantes. Com relação a outros grupos, 
con10 os Canela, Xerente ou Tikuna, empreende várias viagens, espaçadas 
no tempo, o que nos levaria a enquadrá-lo no estilo praticado pelos 
estrangeiros. Mas seu envolvin1ento político co1n o destino de alguns 
grupos estudados, seu campo fragn1entado, co1n pern1anências n1ais ou 
1nenos longas, o aproximaria cios etnólogos brasileiros conten1porâneos. 

lvlas en1 que pese essa dificuldade ele rotular Nimuendajú em un1 ou 
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outro estilo, a análise ele Ramos continua ,·á licla por e,·icfenci;u a itnponân
cia da forma de realizar o trabalho de cmnpo na caracterização ele 
detern1inados estilos de etnologia. No caso do Brasil, essas curtas esLaclas 
em can1po levan1 o etnólogo conternporâneo a estabelecer relacionamento 
n1ais duradouro co1n o grupo estudado, tuna ,·ez que seu enYoh·imenro 
não se lin1ita a un1 único período e con,·h·ência. Ao iniciar tnna pesquisa , 
o etnólogo con1pro1nete-se com o grupo não só pelo período que aí 
pern1anecerá, 1nas pelos futuros retornos que necessitará fazer e que, no 
lin1ite, não depende apenas do rit1110 da vicia acadên1ica. É nesse sentido 
que toda vez que deixa o ca1npo, o etnólogo leva consigo não só os 
registros dessa experiência única vivida, 1nas .wna lista de pecliclos, que 
induen1 desde a busca de inforn1ações sobre a situação territorial do 
grupo, por exen1plo, até presentes a serem co1nprados, fotografias a sere1n 
ampliadas, artesanatos para ,·ender e , ainda. pedidos de enca1ninhan1ento 
de progran1as de ··apoio .. à autono1nia cio grupo. E mais que isso: n1uitas 
vezes o próprio projeto de pesquisa cio etnólogo se 111escla con1 o projeto 
de futuro do grupo indígena, e por vezes se sujeita a ele. 

Agregue-se a isso o fato ele que a situação ele trabalho ele can1po é 
se1npre política, quer analisemos o fato de que trabalha111os con1 detenni
nados informantes e não co1n quaisquer incli,·íduos ou quando pergunta
mos sobre aspectos daquela sociedade e ta1nbén1 son1os indagados sobre 
questões pertinentes a nossa própria sociedade; quer consideremos a 
difícil situação e111 que se encontra a rnaior parte das populações indígenas 
no Brasil. O etnólogo, de forn1as clíferentes, torna-se aliado do grupo 
indígena na sociedade envolvente, asst1111indo rnuitas vezes o papel de 
n1ediador das relações do grupo indígena con1 detenninados agentes e 
seg1nentos desta sociedade. 

A fornia de trabalho de ca1npo praticada pelos etnólogos brasileiros 
hoje está, portanto, alicerçada nun1 conjunto de negociações específicas, 
envolvendo etnólogos e con1unidades indígenas no estabelecin1ento ele 
u1na relação 1nais duradoura. Digo um conjunto de negociações, pois na 
n1aioria das vezes, quando o antropólogo chega à área indígena ,- ele 
'·negocia., con1 a co1nuniclacle, ou con1 a chefia da aldeia, os tern1os de sua 
pern1anência. Em algun1as áreas indígenas, o antropólogo se vê obrigado a 
negociar sua presença com outros agentes, como funcionários ela Funai ou 
con1 inissionários religiosos. Essa é , por sua ,·ez e quase sen1pre, unrn 
negociação que tem en1 vista uma situação ele concinuidade. 



É, portanto. no esrnbelecimento dessa relação mais cluracloura, de un1 
lado, e no con1pron1etimento JX>lítico cio etnólogo com os desrinos da 
comunidade indígena que ele estuda, JX>r outro, que reside a especificida
de do trabalho de can1po praticado pelos etnólogos brasileiros contempo
râneos e que se reflete no conhecin1ento por eles produzidos. 

En1bora não tenha tido essa a preocupação ao estudar esses etnólogos, 
acredito que un1 trabalho interessante seria a ,·erificaçào do estilo de 
trabalho de can1po realizado por eles, contraposto ao tipo de conhecimen
to alcançado. lVIinha intenção aqui foi tão-somente esclarecer o contexto 
no qual se desenrolara1n as experiências de catnpo destes etnólogos 
enfocados con1 base nos dossiês guardados no arquivo cio Conselho, 
evidenciando as trajetórias burocráticas a que fora1n subn1etidos para que 
pudessen1 realizar suas expedições. 

O Conselho e o fomento científico 

A história ela ciência, ele modo geral , tem estado lin1itàda aos aspectos 
formais da prática científica, aos resultados do conhecimenco científico 
organizado, classificado e apresentado de n1odo padronizado - seja na 
fonna de artigos especializados e1n revistas, 111onografias e livros, seja na 
de con1unicações e1n congressos e seminários. Esse apego, dos historia
dores da ciência, aos aspectos mais formais da atividade científica, isto é, 

a seus resultados, te1n deixado uin vasto can1po sen1 investigação: o da 
própria produção do conhecimento, ou seja, dos 1nodos e processos 
pelos quais a ciência é feita. A tendência a dar uma ênfase 111aior aos 
n1étodos in1pessoais n1ediante os ·quais o conhecin1ento científico é 
obtido, ten1, de certa maneira, obscurecido os papéis dos indivíduos na 
produção científica (cf. Gruber, 1966) e não tem levado e1n consideração 
as condições mate~iais com que contava o pesquisador para desenvolver 
suas atividades. 

Ao me lançar, nesse trabalho, a estudar o Conselho e os seus niétodos 
de controle de pesquisadores estrangeiros, procurei justamente dar conta 
de uma das dimensões da atividade científica que diz respeito às condições 
e ao contexto de produção do conhecimento. Isso itnplicou desvendar as 
fonnas e os mecanismos impostos pelo Estado no cercea1nento do desen
volvimento de uma forn1a específica de produção de conhecin1entos, nun1 
detenninado período de nossa história. 
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O Conselho de Fiscalização, con10 procurei clemonsrrar. lornou-se ~l 

instância de negociação dos assuntos refe rentes .à circulação ele estrangei
ros em expedições científicas e ao con1ércio de bens e produtos considera
dos patrimônio da nação, en1 que se defrontaran1 interesses e concepções 
dh·ergentes. Locus pelo qual passaran1 todos os estrangeiros que se 
dirigiran1 ao Brasil con1 intuito de conhecer e explorar cientific~H11ente sua 
flora , fauna e seg1nentos de seu povo, o Conselho ctunpriu papel estratégi
co na organização da ligação desses cientistas estrangeiros co1n os institu
tos oficiais. Exercendo o poder ele in1pedir, cancelar e reorientar a 
realização de expedições científicas e de confiscar parces ou a totalidade 
dos 1nateriais coletados por essas n1issões, Ç> Conselho, con10 órgão do 
aparelho burocrático cio Estado, interferiu, assim, no fluxo e no desenvol
vi1nento da pesquisa científica no Brasil. 

Se ton1arn1os Nimuendajú con10 exen1plo concreto dessa interferência, 
veren1os que tanto o relatório sobre os Gorotire quanto o relatório sobre os 
N1axacali foran1 escritos por detern1inaçào do Conselho, para que pudes
se1n servir de subsídio aos trabalhos do SPI. En1 rnais de u1na oportunida
de, o Conselho instou o pesquisador a forn1ar coleções etnográficas, 
111es1no em gn1pos para os quais ele não havia pedido autorização. Já a 
obrigação de destinar pa1te dos materiais coletados para os institutos 
nacionais levou-o a niaior aproxin1ação con1 os 1nuseus brasileiros, que 
passaram a financiar suas expedições. 

Por sua vez, a ligação do Conselho com os institutos oficiais de 
pesquisa, sob os quais buscou autonomia, se deu, con10 vimos, ora co1no 
cooperação ora como confronto e subn1issào. A cooperação ocorreu con1 a 
incorporação de coleções diversas aos acervos desses institutos, au1nen
tando-lhes não só os acervos como potencializando permutas e trocas con1 
outros congêneres, dentro e fora do país. Concretizou-se, ainda, con1 a 
possibilidade de capacitação de seus quadros, por meio da imposição, aos 
expedicionários estrangeiros, de fiscais designados pelo Conselho e oriun
dos dos institutos. Sua existência levou vários pesquisadores estrangeiros a 
se associaren1 a institutos brasileiros, estabelecendo atividades de parceria, 
numa tentativa de escapar ao controle exercido pelo Conselho. Os confli
tos con1 os institutos aconteceran1 quando estes tiveram seus interesses 
submetidos às ingerências e ditan1es cerceadores do órgão, evidenciando, 
assin1, unia disputa pela hege1nonia no campo da realização de expedições 
científicas. Tal disputa, entretanto, aparece ele fonna can1uflada, na doeu-
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mentação aqui analisada, con10 d1nos, con10 disputa pelo destino de 
coleções científicas. 

De n1odo geral, pode-se dizer que as ati,·iclades do Conselho fora1n 
lünitaclas e que suas ingerências não tiveran1 n1aior expressão a ponto de 
condicionar o desen,·oh·i1nento científico da época. Ele não chegou a se 
constituir num organismo pron1otor de conhecin1ento, visto que suas 
ari\·idades se clirigira111 basican1ente para o depósito de coleções nos 
institutos nacionais. E1nbora esri,·esse entre seus objetivos a pron1oção e a 
divulgação ele conhecin1entos, havendo en1 seu regin1ento até mesn10 a 
possibilidade de apoiar financeiran1ence a realização de expedições, não 
há registros de que isso tenha ocorrido. Não é, portanto, en1 un1a política 
geral de desenvoh·in1ento científico ou de sua divulgação que cleven1os 
buscar a efetividade desse órgão. Como ,·eremos adiante, o Conselho de 
Fiscalização se explica mais pelo contexto que lhe deu origen1, no qual a 
preserYação do patrilnônio nacional se in1pôs como tarefa do Escado, cio 
que proprian1ente pelos resultados de sua atuação. 

Ao ser extinto o Conselho de Fiscalização, suas .ltividacles foran1 
repassadas para dois outros órgãos: a preservação cio patrin1ôn io passou a 
ser de competência exclusiva do Serviço do Patrin1ônio Artístico e Históri
co Nacional , e o controle dos pesquisadores estrangeiros ficou a cargo do 
Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvin1ento (CNPq). E assim 
pern1anece até hoje. 

O Conselho e sua época: organização do Estado pela ditadura Vargas 

"Enfim, por míníma que seja, a autonomia relativa de qualquer 
aparelho justifica uma análise de sua dinâmica interna e de seu 
funcíonamento. nem que se chegue tão-somente a delimitar o al
cance e os limites desta autonomia." 

Sérgio Miceli. .. O Conselho Nacional de Educação" 

A análise aqui en1preendicla esteve restrita ao controle e fiscalização 
exercido pelo Conselho sobre u1na categoria: específica de pesquisadores: 
os etnólogos em suas pesquisas de can1po entre grupos indígenas brasilei
ros. Nesse sentido, tratei de evidenciar as instituições diretamente relacio
nadas à prática da pesquisa etnológica no início do século no Brasil e 
algun1as das questões que n1arcaram o período no tocante ao proble1na 
indígena. Ao estabelecer esse recorte, lin1itei o entendimento das práticas 
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implementadas por esse aparelho burocrático. não analisando suas ações 
sobre profissionais de outras especialidades que tan1bé1n estavam sob sua 
fiscalização, como zoólogos, botânicos, biólogos, geólogos, cinegrafistas, 
jornalistas, artistas, exporladores ele produtos con1erciais e outros com 
interesses difusos. A contrapartida dessa opção n1etodológica foi uma 
maior con1preensão das fonnas específicas de relaciona1nento do Conse
lho de Fiscalização con1 os etnólogos e com os institutos que os apoiaYan1. 

Para isso, julguei oportuno relacionar o Conselho a outras agências e 
instituições en1 atuação no carnpo incligenista (SPI, CNPI, .Museu Nacional, 
.Museu Goelcli, etc.), co1n as quais o órgão teve ele interagir no cun1primen
to de suas obrigações e no desenvolvilnento de suas atividades. E isso se . 
fez necessário, Uina vez que cabia ao Conselho autorizar ou não o contato 
desses pesquisadores estrangeiros con1 grupos indígenas que esta\·an1 sob 
tutela de un1 outro órgão da ad1ninistraçào pública, a quen1 estava 
atribuído o papel de ofertar-lhes proteção. Por sua ,·ez, ao estabelecer 
critérios para o ingresso desses pesquisadores e1n áreas indígenas, facili
tando, en1perrando ou proibindo a realização desse tipo de expedição, o 
Conselho deu eco a t1111a certa visão sobre o destino dessas populações e 
de un1a forn1a de o Estado relacionar-se com elas. A ele coube, ainda, a 
tarefa ele proteger parte de seu patrin1ônio, sob alegação de, assin1, 
preservar o patrimônio da nação, depositando-o e111 institutos de pesquisa 
nacionais. 

Visando esclarecer o contexto que infonnava o sentido das ações 
ilnplen1entadas pelo Conselho de Fiscalização, propus, no Capítulo 1, o 
alargan1ento da definição de ca1npo incligenista, pensado no n10111ento de 
sua estruturação no que se refere aos agentes e agências que apresentava1n 
propostas de intervenção nos grupos indígenas, de forma a incorporar 
nesse espaço específico de disputas ta1nbém as relacionadas à produção 
de conhecilnentos sobre os índios e ao controle dessa produção. Con1 isso, 
busquei não só un1a a1npliação do n1odo pelo qual o campo ven1 sendo 
estudado, con10, ainda, das questões em debate e dos agentes e agências 
envolvidos con1 o proble1na indígena na prin1eira metade do século. A 
própria separação entre intervenção protecionista e produção de conheci-
1nento inostrou-se um tema a ser problen1atizado pois ela se configura 
como objeto real de disputas, capaz de opor en1 alguns n1on1entos o SPI e 
o CNPI, agências tipicamente indigenisras, ou o SPI e o Conselho de 
Fiscalização, que participa desse campo à medida que se posiciona 
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perante <1 S agências incligenisras quando da concessão ou nJo ele licenças 
para ernólogos empreencleren1 suas pesquisas. 

É por controlar un1a categoria específica de arores, os pesquisadores 
esrrangeiros, que ao escudarem os índios relacionavam-se corn agências 
indigenistas, e , tan1bén1, por con1partilhar ele un1a visão sobre o destino 
dos índios e do papel que lhes fora reservado cun1prir e1n um ideal de 
nação, que o Conselho ele Fiscalização pode ser estudado con10 parce do 
c1n1po indigenista. E procedi desse n1odo, ainda, porque, en1bora sua ação 
não estivesse voltada a encontrar n1eios para a integração do índio, ela 
estava dirigida a incorporar os objetos produzidos por eles ao acervo cios 
bens cio país que cleverian1 ser depositados nos institutos nacionais. 

O alargan1ento ela noção de ca1npo indigenista visou, tan1bén1, esclare
cer o período posterior a sua estruturação, quando o problen1a indígena 
adquire novos contornos e significados, a partir de posições n1ais ou 
n1enos consolidadas e1n função da criação do SPI, que ocorre nun1 
contexto histórico n1uito preciso: o da secularização das instituições 
nacionais, co1n a separação dos interesses da Igreja dos int~·esses do 
Estado em forn1ação, o qual buscava expandir seu controle sobre vários 
outros cenários da vida nacional. A criação do SPI e sua atuação na prática 
de uma política leiga de proteção dos grupos indígenas pelo Estado 
estabeleceu os alicerces sobre os quais o problema indígena passou a ser 
enfrentado no período republicano. 

Já a criação do Conselho de Fiscalização deve ser vista co1no pa11e de 
outro processo histórico: o de centralização autoritária, instituído pelo 
Governo Vargas, nos anos de 1930 a 1945. Muico já se escreveu sobre a 
década de trinta, e não caberia aqui SlHnarizar essa produção. O que é 
in1po1tante de reter co1n relação a esse período é que a criação do 
Conselho de Fiscalização não se constituiu e1n ação isolada, mas sim 
integrada a outras iniciativas levadas a cabo pelo governo federal, que 
implicou luna reorganização da estn1tura do Estado e na elaboração de 
no\·as polícicas públicas. Tal processo foi ancorado na constituição e na 
n1ontage1n de un1 aparato burocrático, que, segundo Miceli .. cletenninou a 
abertura de Ministérios, [. .. ] de uma série de organismos direta1nente 
vinculados à Presidência ela República [.. .] e ele un1a rede de autarquias, 
conselhos, departamentos e co111issões especiais .. (1979:133). 

A criação desses novos órgãos e aparelhos adn1iniscracivos esteve 
cliretan1ente ligada ao fmo de que o go,·erno federal passou a gerenciar 
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ações que até então e ran1 controladas pe los go,·e rnos estaduais ou munici
pais e a exercer atividades e1n novas áreas. O resultado cio cresci1nento e 
ela centralização de responsabiliclaeles na esfera federa l i1nplicou, assi111, o 
crescin1ento e fortaleci1nento da burocracia por ele gerenciada, a ponto ele 
ser criado ein 1938 un1 órgão exclusivo para cuidar do stc{f/adn1inistrati,·o 
do go,·erno, o Dasp (Departan1ento Adn1inistrativo do Se1Yiço Público). 
Co1n isso , o governo foi capaz de criar .. un1 regime ,·e rdadeirarnenre 
nacional" (Skidn1ore, 1975:57). 

A centralização acln1inistrativa in1plicou, pois, não só a 1nontagen1 de 
um grande aparato burocrático, con10 ta111bén1 un1 intervencionisrno sern 
precedentes na econon1ía, na política e na cultura, possibilitando, assin1, a 
realização da integração nacional en1 diferentes esferas. Essas alterações, 
por sua vez, se processara1n matizadas por un1a ideologia nacionalista, 
assun1ida e propagada pelo Estado, que visava, de um lado, supri1nir os 
regionalisn1os e , de outro, afirmar a unidade nacional. Para tanto, foi 
necessário divulgar uma imagem de dependência externa e da conseqüen
te necessidade de as instituições se voltarem à realidade brasileira e da 
utilização dos recursos nacionais para o desenvolvimento do país (cf. 

Guimarães, 1984). . 
O processo de centralismo político autoritário engendrado nesse perío

do esteve, assim, aliado à produção, divulgação e consumo de un1a 
ideologia nacionalista pelo Estado e é isso que pern1ite apreender as 
práticas implementadas pelo Conselho de Fiscalização: sua instituição é 
fruto do período, e sua continuidade só foi possível porque conseguiu 
implementar alguns princípios que se tomaram in1portantes naquele 1110-
mento. Entre esses estavam medidas que visavam o controle cios estrangei
ros, a proteção de grupos indígenas, a preservação do patrin1ônio e a 
afirmação do caráter nacional. 

A história do Conselho, como foi visto aqui, é a do aumento progressivo 
de suas ações no cerceamento de expedicionários em atividades no Brasil e 
na proteção de bens considerados patrimônio do país, quer enfoquemos o 
processo pelo alargamento dos meios utilizados, criando uma rede sólida e 
articulada de informações e fiscalização, quer pela consolidação de seu 
espaço dentro do Estado, legitimando-se com relação a outros órgãos da 
adnúnistração, dos institutos de pesquisa e de outros setores da sociedade. 

Foi por intermédio do Conselho de Fiscalização que o Estado conse
guiu colocar sob seu controle os estrangeiros em pesquisa, regular o 
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co1nércio de materiais considerados bens da nação, e subn1erer os institu
tos oficiais. Junta1nente .com outros conselhos e institutos cliados no 
1nesn10 período, representando uma expansão real e qualitativa da nláqui
na burocrática, o Estado legitin1ou sua crescente ingerência em domínios 
·da realidade que até então estava1n sob tutela ele outros setores da 
sociedade (cf. Miceli, 1979: 133). 

O que chan1ei de fase de sedimentação do Conselho de Fiscalização 
corresponde ao período em que a burocracia estatal procurou impor sua 
hege111onia ao can1po, consolidando o aparato jurídico que legalizava e 
balizava suas ações, tornando efetivo o cumpritnento da legislação, sujei
tando pesquisadores estrangeiros e controlando os inateriais que se es
vaíam do país sem conhecimento do Estado. Corresponde, enfim, à ocu
pação de un1 espaço organizacional e decisório. 

Essas ações, por sua vez, apresentavan1 interfaces com atribuições de 
outros órgãos da ad1ninistração, tendo sido necessária a acomodação de 
incun1bências e de esferas de competência, que se efetivaram.em disputas 
e negociações cravadas pela malha burocrática. O controle de estrangeiros, 
por exe1nplo, atribuído à polícia e ao Ministério do Exterior, coube 
também ao Conselho, quando estes estivessem em atividades de pesquisa. 
A proteção aos grupos indígenas e o controle dos que com eles entabula
vam negociações, responsabilidade do SPI, também coube ao Conselho, 
quando se tratava da presença de pesquisadore~ em áreas it1dígenas. O 
comércio de produtos para o exterior, objeto de legislação e fiscalização 
própria, também estava sujeito à fiscalização do Conselho, quando incor
porasse elementos da fauna ou da flora do país. Até inesmo filmagens, 
autorizadas ou não pelo todo-poderoso Departamento de Imprensa e 
Propaganda, deveriam passar pelo crivo do Conselho. 

Entre essas ações que definiam parte do espaço administrativo ocupado 
pelo Conselho, a de preservação do patrimônio merece destaque. Em 
primeiro lugar porque era a atividade última do Conselho: proteger o 
patrimônio artístico e científico do país. Isso seria alcançado mediante o 
controle dos pesquisadores estrangeiros, conhecendo seus roteiros, os 
lugares que seria1n percorridos, os equipamentos que carregavam, os 
objetivos de suas pesquisas, o que pretendiam descobrir. De posse dessas 
informações, o Conselho julgava a ilnportância do que coletavam e 
arbitravam a divisão do que seria levado para fora do país e do que deveria 
ser destinado aos institutos de pesquisa nacionais. 
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En1 segundo lugar, a questão merece destaque porque j5 em 1937 

estava en1 funcion~1n1ento outro órgão federal voltado especifíca1nente 
para a proteção cio patrilnônio: o Serviço elo Patrin1ônio Histórico e 
Artístico Nacional (Sphan), criado pelo Decreto-Lei n.º 25, de 30 ele 
noven1bro ele 1937, que após un1 ano de atividade, en1 1938, conrabiliza,·a 
215 bens tombados (cf. Rubino, 1991). 

E, por fim, a questão do patrin1ônio é significativa porque nos remete à 

concepção do Conselho de Fiscalização sobre o lugar dos índios na nação 
brasileira. 

O Conselho e o patrimônio cultural e histórico do país 

Antes de tentar esclarecer a questão do patrimônio, é preciso que 
Jance1nos, ainda que muito rapidan1ente, un1 olhar sobre o Serviço cio 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Con10 vilnos no Capítulo 2, a 
criação do Sphan levou os conselheiros a solicitar alteração do estatuto do 
Conselho de Fiscalização, tornando-o tambén1 u1n serviço, u1na vez que 
alguns itens do regulan1ento colidian1 con1 os do serviço recém-criado. A 
solicitação não foi levada ern consideração e nem a documentação co1npi
lada revela ter havido qualquer atrito entre os dois órgãos. Por que isso 
aconteceu? 

U111a prin1eira resposta pode ser a de que o Conselho de Fiscalização, 
ao ton1ar conhecin1ento da instituição do novo órgão da administração, 
voltado à preservação do patrimônio, com o qual supunha que deveria 
dividir atribuições e disputar espaços, tratou de antecipar-se a tal situação, 
propondo alterações en1 seu estatuto. Vale lembrar que o Conselho só 
existia há quatro anos quando o Sphan foi criado e que, no processo de 
sua criação, uma celeu111a entre o idealizador do projeto de criação e uma 
das conselheiras do Conselho já se havia estabelecido. Refiro-1ne à polémi
ca entre Mário de Andrade e Heloisa Alberto Torres. Ela dizia respeito 
basicamente à proposta de Mário de Andrade de separar as seções de 
arqueologia e etnografia do Museu Nacional das que co1nportavam estu
dos de ciências naturais, criando, então, a partir desse instituto, dois novos: 
um Museu Arqueológico e Etnográfico e u1n Museu de História Natural. A 
idéia não passou do anteprojeto elaborado por Mário de Andrade, n1as é 
possível que o incidente tenha deixado de sobreaviso os conselheiros. 

.Mas o que realmente explica a ausência de atritos entre os dois órgãos 
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é que eles acabaram orientando as ath·iclades para fins di,·ersos. Faria 
(1995), en1 palesrra recence sobre a questão do patritnônio, nos dá a clia,·e 
da questão: enquanro o Sphan tratou de con1bar e prese1Tar ··111onumen
tos ·',o Conselho de Fiscalização exerceu sua atuação no espaço e entre as 
pessoas que nele circulavan1, isto é, sobre as expedições estrangeiras e 
particulares que poderiam constituir-se numa atneaça ao pacrin1ônio nacio
nal. Foi esse o contorno básico das atividades desenYolvidas pelo órgão. 

Sua .atuação esteve lin1itada ao controle dos pesquisadores estrangeiros 
e a in1peclir que levassen1 para fora do país objetos que fazia1n parte do 
patrin1ônio nacional. O Conselho não chegou a nenhu1na fonnulaçào inais 
conceituai sobre a questão do patrin1ônio: tudo o que fosse coletado no 
país e pudesse ser dele retirado, fosse pelas n1àos dos pesquisadores 
estrangeiros, fosse por que1n exportava produtos incorporando elen1entos 
da fauna ou da flora, era considerado ameaça aos bens ela nação, sobre a 
qual era preciso exercer forte controle. Por sua vez, o Conselho não 
ensejou nenhun1 tipo de iniciativa que propiciasse melhof<l no conheci-
1nenco desse patrin1ônio ou no seu estudo. Ele esteve limitado ao.. confisco 
de coleções e ao seu encaminhamento para instituições de pesquisa. O 

que era feito co1n essas coleções depois pouco interessava ao Conselho, 
limitando-se este a tào-son1ente constituir acervos. 

Nos documentos analisados não encontrei referências à discussão sobre 
a con1posição das coleções, co1n exceção da !egislação que proibia a 
exportação ele obras consideradas raras ou únicas. Qualquer coleção 
deveria ser repartida entre o Brasil e os expedicionários e quando o 
portador de algun1a coleção não estivesse licenciado, esta era apreendida 
na sua totalidade e sua ação considerada prejudicial ao país. Assitn, as 
ações do Conselho no que se refere às coleções ·não se pautavam pela sua 
qualidade ou por sua con1posição, mas por sua essência. Tratava-se, 
guardadas as devidas diferenças, de un1 processo tal como o analisado por 
Handler en1 seu escudo sobre o nacionalisn10 e a preservação do pacrimô
nio en1 Quebec: "a ideologia nacionalista privilegia o fato da existência 
1nais que de suas características, das fronteiras forn1ais mais que suas inter
relações substantivas'' (1985: 198). 

O que interessava, portanto, aos olhos do Conselho não eran1 os índios 
en1 si, 1nas o que eles sin1bolizavan1 nun1a época en1 que se tratou ele 
afirn1ar o caráter nacional n1ediante a· integração do território e da unifica
ção da gestão do Estado. Os índios, juntamente com a fauna e a flora, 
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representavam o que de genuinamente havia de origen1 nacional e é nesse 
sentido que deverian1 ser preservados. Mais do que índios rea is, o que 
escava em pauta era sua contribuição simbólica à nacionalidade brasileira, 
e uma contribuição que era vista como parte do passado. Daí o en1penho 
en1 promover a coleta de artefatos desses representantes primeiros da 
nação, coletar e depositar em museus para ficarem disponíveis às futuras 
gerações. É assin1, con10 herança, que eles in1portavam ao Conselho, cujas 
ações visavam a proteção de seus testemunhos. 

As ações do Conselho com relação à preservação da herança indígena 
era, con10 vin1os, apenas uma parte do 1novitnento do Estado e1n relação a 
essas populações. A· outra parte do movin1ento estava posta em prática 
pelo SPI e visava salvar os índios como indivíduos, transfonnando-os en1 
trabalhadores nacionais e incorporando os territórios por eles ocupados. É 

portanto como testemunho, como herança, transfo1mada en1 patritnônio 
que precisava ser preservado que os índios interessavam ao Conselho e é 
na ação de recolher artefatos e depositá-los em museus que este órgão 
ocupa lugar no campo indigenista. 

Essas duas ações, a de pôr en1 prática u1na política leiga de proteção aos 
grupos indígenas, bem como uma política de controle de pesquisadores 
estrangeiros e a de preservação de artefatos e bens considerados patrimô
nio do país, ocorrem movidas e alimentadas pelo n1esn10 ideal nacionalista 
e centralizador que levava o Estado a criar novos órgãos e novas políticas. 

Co1n o Conselho de Fiscalização, o Estado disciplinou a saída de bens 
do país, compreendidos numa categoria a1npla que incluía bens naturais, 
históricos, etnográficos ou artísticos, bem como espécimes botânicos, 
zoológicos, mineralógicos e paleontológicos. Controlando a circulação 
desses bens e chan1ando para si o monopólio do controle, o Estado 
protegia o patrimônio da nação. Como se pode ler num dos docu1nentos 
aqui analisados, "muitos dos elementos constitutivos da civilização de uni 
povo já não [são] mais exportados do país". A unidade política, histórica e 
geográfica defendida pela ideologia nacionalista encontrava eco e legitimi
dade na proteção da herança natural, cultural e histé)rica do país, da qual se 
sobressaía a necessidade de preservação do legado indígena. Foi esse o 
papel que coube ao Conselho de Fiscalização desempenhar. 
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O reconhecimento obtido pelos militares que empreenderam a instalação das linhas 
telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas permitiu que este~ .assumissem a liderança 
das ações indigenistas dentro do Estado no início do século. A frente do grupo esteve 
o General Cândido Mariano da Silva Rondon. autor da célebre frase: "Morrer se 
preciso for. matar nunca", que dirigiu o Serviço de Proteção aos Índios e Localização 
de Trabalhadores Nacionais de 1910 a 1930. Na foto, Rondon cm viagem de inspeção 
de fronteiras entre os Tiriyó do rio Paru de Oeste (PA) em 1928. Foto Dr. Benjamin 
Rondem. Acervo Museu do fndio/RJ. 
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Cândido Rondon presidiu o Conselho Nacional de Proteção aos Índios de 1939 a 1955. 
Criado com o objetivo de promover estudos de questões relacionadas a assistência 
e proteç'ào aos índios, o CNPI funcionou na prática como órgão consultivo do SPI. 
Dele fizeram parte, entre outros, Roquette-Pinto e Heloisa Alberto Torres .. No canto, 
à esquerda, Darcy Ribeiro. Acervo Museu do f ndio/RJ. 
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A Ilandeira Piratininga, chefiada pelo jornalista \\7illy Aureli. percorreu a região da 
Serra do Roncador e rios Araguaia, Tapirapés e das Mortes, entre os anos de 1937 a 
1963. Expedição nacional, de caráter particular, a Bandeira Piratininga causou grande 
polêmica na época: apoiada inicialmente pelo presidente Getúlio Vargas e pelos 
governos de São Paulo e Mato Grosso, a Bandeira foi ·ah·o de críticas do SPT e CNPT 
e enfrentou resistências no Conselho de Fiscalização. O dossiê desta Ilandeira é o que 
contêm maior número de documentos no Arquivo do Conselho de Fiscalização. 
Acetvo MAST - arquivo CFEACB, 1946. 
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Rapaz Canela Ramkokamckra, da aldeia do Ponto, fotografado por Nimuendajú. 
Apo iada na etnogr-.afia feita por este etnólogo, dona Hdoisa Albe110 Torres profe1iu 
palestra sobre os Canda durante a inauguração da exposiçào que apresentou as peça 
obtidas pelo Museu Nacional através da ação do Conselho de Fiscalização. Foto Cu11 
Nimuendajú. Acervo Museu NacionalíRJ. 
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Muitos pesquisadores estrangeiros só tomaram conhecimento da exIStencia do 
Conselho de Fiscalização e da necessidade de obterem autorização para suas 
pesquisas quando chegaram no Brasil. Este foi o caso de Ruth Landes, que teve seu 
primeiro pedido de licença negado por serem contraditórias as info1mações forneci · 
das pela embaixada americana, de que iria estudar classes pobre no interior do Brasil, 
e a matéria publicada no jornal A Noite (05/05/ 1938), de que iria estudar os índios. 
Documento 080 - Dossiê Ruth Landes. Acervo MAST - arquivo do CFEACB. 
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O Museu Nacional mantc,·e relação estreita com o SPI e com o CNPI, figurando com 
destaque no campo indigenista no início do século. Além de ter recebido objetos 
coletados pela Comissão Hondon, o Museu Nacional foi o grande beneficiado das 
atividades do Conselho de Fiscalização, recebendo várias das colcçôcs repartidas 
entre os expedicionários e o Conselho. Na foto. na entrada do Museu Nacional. 
Rondon. Roquetre-Pinto, Heloisa Albe110 Torres e outros professores da instituição. 
Acervo Arquivo Heloisa Alberto TotTes/ l'vluscu Nacional/HJ 
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Em 1940, Charles \Vagley colaborou com Heloisa Albc110 Torres no seu projeto de 
formação de novos pesquisadores, orientando, em campo, alguns de seus esrudantes. 
Na aldeia Tapirapé, no 1io Araguaia: \vagley, Eduardo Galvão e Nd son Teixeira. 
Acervo University of Flo1ida. Reproduzido do periódico Flo1ida j ournal of Anthropo
logy (1990)- "Looking through the kaleidoscope: essays in honor of Charles \V'agley". 
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Solicitação de Budl Quain para realizar pesquisa cm Goiás, fe ita quando este retornou 
ao Rio de Janeiro para regularizar sua situação junto ao SPI. Documento 1. 182 - Dossiê 
\V'illiam Lipkincl e Buell Quain - Ace1vo MAST - arquivo CFEACB. 
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Os Xavante, estudados por David Maybury-Lewis, notabilizaram-se na imprensa no 
início do século. Nos anos 40, eram os ferozes e agressivos indios que recusavam o 
contato com frentes de atração. Nos anos 50, já contactados, eram notícia pelas 
epidemias que dizimaram mais da metade do grupo. Foto do primeiro contato 
definitivo com os Xavante do rio das Mo1tes: o funcionário da frente de atração do 
SPI, comandada por Francisco Meirelles, entrega um brinde. Foto Francisco Meirelles, 
1946. Accvo .Museu do Índio/RJ. 
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David Maybury-Lewis e sua 
esposa, Pia, conviveram, 
primeiro com os Xerente, 
para aprenderem sua lín
gua, próxima a dos Xavante, 
que não falavam português 
e que haviam sido contacta
dos na década anterior a que 
eles empreenderam sua pri
meira etapa de pesquisa, 
acompanhados de seu filho 
Biorn. Foto Pia Maybury
Lewis, 1958. Reproduzido de 
O S elvagem e olnocent.e(Ed. 
da Unicamp, 1990). 

Dina Lévi-Srrauss num acampamento durante uma das cxpcdiçücs ao Brasil Central. 
Ela teve atuação marcante na Sociedade de Etnografia e Folclore e no Dcpattamento 
de Cultura/SP, dirigido por Mário de Andrade, que patrocinou a segunda expedição 
do casal. fot() Claude Lévi-Strauss. Acervo J\·1usé<.! de l'Homme. Cópia no Núcleo de 
Hitória Indígena e do Indigenismo/USP. 
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Na~a ~e can~ões e· nem "tanks"f 

Luiz de Castro Faria, fiscal designado pelo Conselho de Fiscalizàçào, acompanhou a 
segunda expedição do casal Lévi-Strauss e controlou a pa1tilha da coleção constituída 
durante a \'iagem. Dias antes de sua pa1tida para se ,encontrar com o casal, concedeu 
entrevista ao jornal Diário da Noite (19/04/1938). Documento 713 - Dossiê Lévi
Strauss - Acervo MAST - Arquivo do CFEACB. 
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Capitão Joaquim Timóteo e sua família, ela aldeia Nalike, dos Kadi'wéu, visitados-pelo 
Casal Lévi-Strauss em 1935, durante sua prfrneira expedição ao Brasil CentraL Foto 
Claude Lévi-Strauss, 1935. Acervo Musée de l'Homme. Cópia oo arquivo cio Instituto 
Socioambiental. 

"A face dividida, pattida ou mesmo 
coitada no sentido oblíquo - é então 
decorada livremente com arabescos 
que não tomam em consideração a 
localização dos olhos, elo nariz, das 
faces, da fronte e do queixo, desen
volvendo-se como que sobre um carn
po contínuo." Assim descreve Lévi
Strauss a pintura facial realizada pelas . 
mulheres Kadiwéu, como a da foto ele 
1935. Foto Claude Lé,·i-Strauss, 1935. 
Acervo Muséc de l'Homme. Cópia nó 
arquivo do Instituto Socioambicntal. 
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Lévi-Strauss num acampamento às margens do rio Machado, após sair da aldeia dos 
:upi-Ka\vahib, durante sua segunda expedição, em 1938. A foto foi publicada em 
livro com a legenda: "Desde que passard a viver em minha companhia. Lucinda ha,·ia 
escolhido, como postur.1 habitual. agamir-se a uma de minhas . pernas". Foto 
reproduzida do livro Saudades do Brasil (Cia. das Lctr.is, 1994). 
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Auto-retrato de Lévi 
Strduss, num acampamen
to no rio Machado (Ama
zonas), em 1938. Foto re
produzida do livro Sau
clades do Brasil (Cia. das 
Letras, 1994). 

Nimuendajú em Sào Paulo. Seu primeiro contato com os índios ocorreu cm 1905 
quando foi contratado pela Comissão Gcogrúfica e Geológica de São Paulo, para 
trc1balhar como ajudante de cozinheiro. Alguns anos depois seria contratado pelo SPI 
e pa11iciparia da pacificação dos Kaingang cm São Paulo (1911) e da concentração do:-; 
Guarani no Araribá (SP), em 1913. Foto Arquh·o pessoal Syl\'ia Caiuby NO\·aes. 

285 



M INISTll'R!O DA AGRlCULTURA 

• CONSELHO OE FISCl\LIZAÇÁO DAS EXPEDIÇÓES ARTISTICAS E CtENTl FtCAS NO BRASIL 

(Decre~o n • 22.698 de 11 de Maio de 1933 e 23.311 de 31 de 
Our.ubro de 1933 ) . 

CERTIFICADO N.• 1/3:5 

O CONSELHO 

DE FISCALIZAÇÃO DAS EXPEDIÇÕES ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS NO BRASIL 

RESOLV~~, de a.oôrdo QOm o decreto n.• ZZ.698 de ll de Ma.ío de 

1933 e o ''Regulamento'' a. que :se refere o artigo 9 • do mesmo decre-

to, conceder perm:i :si1ã.o a. CÚ.RT KIMIJENDA..,"1:1 - bna ilet1l'o nat uralize.de- --

. ~t.bAOl O&Q-:-:----------..,.---------·-----------------------------------
representad - pelo sr.-.--~-:--------~-----------------

e composta dos i1rs . ..,..,.,._..---__,....-.--,...,..----------------------------

---------·--------- ----------------------------
·-,---------=------------

' para explora.ção onve oe Indios Canotl!Aa -------------------------- - ... ---

da. reg;tão ::.:wúc1p.1.o d e. Bar.ra .do Ccrda. - .-ktad.O do llAra:ihão ------------ -

. ---------------· ----·----------------------·---------
oom o fim de fiu:er peaquiaas: ,.•lbJUaaa . o. orga.n.1..z iu:: aollecçõea ------

A Mis,sã.o deYerá iniciar aeua t.ra.balhos na cidade de Bel.em 

-
deixar o pa:is ·pelo porto .S ... l.<.i.l~ .. - ~~.o4o .. 1'.o.1M.l;'lUlhêo .-~---;-,_.,. .,. ,..-:-:-.- . 

ondt> deverâ apresentar.' o o ertit'lcado· de l ivre s a ida de sua baga.-- . 
gem, ass inado pela. autor.ida.de oompatente . 

Em consequênc i a , pedimos '& todas as a utoridades federa i s, 

estaduais e municipais, bem como a. toda.a sa _E)Jessõas a. quem êst.e do-· 

oumento !õr &presentado, qua prestem a o :seu por ta.dor t oda. & a.s si.s

têno ia &o aeu al,cance pa.ra o bom desempenho de aua ai saà:o . 

Rio de Janeiro, 18 de )(arço de 1915 5 

/?~~~ 
Presidente 

Primeiro ceitificado dt: licença concedido pelo Conselho de Fiscaliz~1<;:'10 para 
Nimuendajú realizar uma expedição aos Canela, cm 1935. Documento 899 - Dossil: 
Cuit Nimuend:ijú - Acervo ~IAST - Arquivo do CFEACB. 
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Jon.!ns Palikur fotografadas por 
Curt Nimucndajú cm 1925, ano 
cm que realiza uma ,·iagem ao 
Oiapoquc, financiado pelo l\lu
scu de Gotcmburgo, então dirigi
do pelo Visconde Erlancl Nor
denskiolc.I. Nesta viagem realiza 
escavações arqueológicas e estu
da os Palikur e os índios cio lJaçú. 
sobre os quais publica no ano 
seguinte .. Os Palikur e Seus Vizi
nhos". Foto Güteborgs Etnogra
fiska l\·1useum. Cópia no Instituto 
Socioambiental. 

··sou o parente rico ele 300 Canelas 
pobres" csc:rcvcu Nimucndajú em 
uma ca1ta. Ele visitou os Canela 
pela primeira \ 'CZ cm 1928. durante 
uma viagem patrocinada pelos mu
seus de Drcsdcn. Leipzig e Ham
burgo. Retornou outras cinco ,·e
zcs ao grupo. recebendo o nome 
de um chefe falecido na aldeia do 
Ponto. Em 19.)6, procedeu a iden
tificação do território Canela. Acer
vo Museu Nacional (1935). 
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Em 1938-39, Nimucnclajú reali
za uma expedição à Bahia, a 
Minas Gerais e ao Esp írito San
to, com objetivo de conhecer 
o utros grupos Gê, mante ndo 
contatocom os Pataxó, Kamakà, 
Kariri-Sapuyá, Bacnà, Maxakali 
e l3otocuclos. Mesmo conside
rando a viagem um fracasso, 
Nimucndajú organiza quatro co
leções ele mtcfatos Maxacali para 
o Museu Nacional. ~luseu Go
cldi, ~ruseu de Gotemburgo e 
para Carlos Estcvào de Oliveira. 
Na foto , um :\laxacali do rio 
l!:mhaém (MG). Foto Cun Ni
muenda j ú .';\ 1 us<.: u Na cio na 1. 
Cópia no arqui,·o do In.srituto 
Socioambicnwl. 
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Apoiado pela Universidade da Cali
fómia e autorizado pelo Conselho 
de Fiscalizaç;lo. Nimuendajú realiza 
uma ,·iagcm aos Xer<.!ntC em 1937. 
Em setembro daquele ano oferece 
uma coleção de 242 artefatos para 
compra pelo Museu Nacional. Junto 
com a coleç<io. envia um conjunto 
de fotografias: entre elas, esta foto , 
com a seguinte legenda: "tocando 
flauta nasal. Esta flauta não figura na 
coleção porque. sendo feita de ralo 
de mamocira se deforma e torna 
imprestável logo que seca'". Acervo 
Museu Nacional. Cúpia no arqui\·o 
cio Instituto Socioambicntal. 

' -

Nimue ndajú com Carlos I-:stevào 
de Oliveira, d iretor do Museu Go
cldi, que apo iava suas expedições, 
escrevendo cartas de apresenta
ção pa ra auto ridades locais e com
prando partes de suas coleções 
para aquela instituição. Ao centro, 
um índ io nào identificado. Acen-o 
Museu de Arqueologia e Etno lo
gia/USP. Foto reproduzida da Re 
vista de Antropologia (USP. 1990). 

Os Apapo kuva-G uara ni, os Xe
rente, os Canela Ramkokamckra 
e os Apinayé incorporaram Ni

mucndajú com um dos seus. Os 
Apinayé do Tocantins o integra
ram em uma das metades com 
que se divide o grupo, dnado
lhc o nome de Tamga'ga, quan
do foi adotado pela mãe do 
chefe flfatuk. que tinha grande 
prestígiê> na região do Araguaia
Tocantins. Na foro. Nimucndajli 
numa aldeia Apinayé. Foto ~lu
scu de Drcsdcn. Cópi:1 no Labo
ratório de Imagem e Som cm 
Antropologia. 
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Em 1943, a convite de Rondon, Nimuendajú cstc,·c no Hio, de Janeiro, quando 
ministrou algumas aulas no Museu Nacional. Na foto , além de Nimuendajú, destacam
sc dona Hcloisa Alberto Tones e Luiz de Castro Faria. Foto reproduzida do livro 
Etnografia e Indigenísmo (Ed. da Unicamp, 1993). 
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Nimucndajú tornou-se na 
primeira metade deste sécu
lo a maior autoridade na et
nologia indígena no Br.tSil. 
Auto-didata, visitou mais de 
meia centena de grupos indí
genas publicando mais de 
setenta trabalhos. O conjun
to de sua obr.t lhe rendeu a 
atribuição do título de "pai 
fundador" da etnologia bra
sileira. Acervo 1'1uscu Nacio
n:tl 0937). 

Em 1934. Nimucndajú empreendeu uma viagem à Europa. quando ,-isitou museus 
alemães para os quais ha,·ia cm·iado coleções etnográficas. Escen: também no Museu 
de Gotcmhurgo. na Suécia, onde foi tirada csta foto. pcsquisando na biblioteca e 
indicando os locais de suas pesquisas arqueológicas. Foto Gõtcborgs Ernografiska 
1'1useum. Cópia no arquivo do Instituto Sociamhicntal. 
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Anexo l 
RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE LICENÇA PARA EXPEDIÇÕES 
ETNOGRÁFICAS, ANTROPOLÓGICAS E ARQUEOLÓGICAS 
AO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 

1933 
- Emil Heinrich Snethlage (Alemanha) 
- Desn1ond Holdridge (Estados Unidos) 
- Vicenzo Petrullo (Estados Unidos) 
- \Vanda Hanke (Áustria) 

1935 
- Claude Lévi-Strauss (França) 
- Curt Nimuendajú (Brasil) 

- R. CottJ\'ille (França) 

1936 
- Alcuíno Meyer (Alemanha) 
- Bertrand Flornoy (França) 

1937 
- Antônio Serrano (Argentina) 
- Ryuso Torii (Japão) 

1938 
- Otto Reichsfeld (Alemanha) 
- Ruth !.andes (Estados Unidos) 
- \Villian1 Lipkind e Buell H. Quain (Estados Unidos) 
- \Villy Aureli (Brasil) 
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1939 
- Charles \\1agley (Estados Unidos) 

1940 
- Ed"·ard Franklin Frazer (Estados Unidos) 

1941 
- En1ílio \Villems (Brasil) 
- Melville ]. Herskovits (Estados Unidos) 

1942 
- Maria Alice Fonseca Moura (Brasil) 

1944 
- \\'anela de Royce"'icz (Polônia) 

1946 
- Domingos Antônio Curio (Argentina) -
- Linoon1iras Serksnnys (União Soviética) 
- Tibor Sekelj (Iugoslávia) e Maria Resnik (Argentina) 

1947 
- Celso ele Aln1eicla Ca1npos (Brasil) 

1948 
- Basílio Pereira da Silva (Brasil) 
- Charles \Vagley (Estados Unidos) 
- Clifford e Betty Evans (Estados Unidos) 
- Nlarcel F. Hon1et (França) 

1949 
- Alain Gheerbrant (França) 
- Lewis Cottlow (Estados Unidos) 

1950 
- Donald Pierson (Estados Unidos) 
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1951 
- J\·faurício Salgueiro de Souza (Brasil) 

1952 . I 
- Francis John Heathom Hr tL-xley (Grã-Bretanha) 

~ 
1953 
- Henri Lorsen (Suíça) 

1954 
- Etta Becker Donner (Áustria) 

- Hans Dietschy (Suíça) 
- .Manfred Hauschert (Ale1nanha) 

1955 /\ 
- Eric \'<'us~mann (Alen1anha) 
- Gef'f ard Baer e René Fuerst (Suíça) 

1956 
- Dardo Gutierrez Fabré (Uruguai) 
- Jorgen Bitsch (Dinamarca) 
- Seth Leacock (Estados Unidos) 

1957 
- Boris Malkin (Estados Unidos) 
- David .Maybuiy-Lewis (Grã-Bretanha) 
- \Villiam H. Croocker (Estados Unidos) 

1958 
- Cláudio e Orlando Villas Boas (Brasil) 
- John Gallovich (Estados Unidos) 

1959 
- Robert Leonard Carneiro (Estados Unidos) 

1960 
- Mário e .Michel Terribilini (Suíça) 
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1961 
- Carlos Michaud (Suíça) 
- jean Pierre Nussaune (França) 
- Petrus Van Ernst (Holanda) 
- René Fuerst (Suíça) 
- \Villy Rolf Rink (Dinan1arca) 

1963 
- Ex-Rei Leopold de Rethy (Bélgica) 

1964 
- Príncipe Peter (Dinan1arca) e Gottfried Polykrates (Grécia) 
- \Varren Shap iro (Estados Unidos) 

1965 
- Roberto José Fábregas (Uruguai) 

-
1966 
- Heinrich Harrer (Áustria) 

1967 

-jean de Lapointe (Canadá) 
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Anexo li 
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS DO ARQUIVO 
DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO / MAST 

Os documentos do Arquivo do Conselho de Fiscalização das Expedi
ções Artísticas e Científicas no Brasil estão depositados no Departamento 
de Informação e Documentação do Museu de Astronomia e Ciências Afins 
do CNPq (MAST), localizado na cidade do Rio de janeiro1• Além de 
documentos textuais, o Arquivo inclui fotografias e documentos cartográfi
cos, atingindo a cifra de 11.000 documentos. 

Estes documentos encontram-se organizados em duas séries. 
Na "série 1 - Estrutura e Funcionamento do Conselho" estão reunidos 

documentos relativos a constituição e funcionamento do órgão. Inclui livros 
de atas, relatórios anuais, regulamentos, balancetes de prestação de contas e 
correspondência relativa a nomeação de conselheiros e delegados. 

Na "série 2 - Expedição e exportação de material" encontram-se os 
documentos referentes aos pedidos de licença para realização de expedi
ções e para exportação de materiais. Estes foram organizados em dossiês. 
Cada dossiê foi numerado, cronologicamente, e reúne pedidos de licença, 
relatórios, correspondência mantida ente o Conselho, o expedicionário e 
seus delegados, cópia de certificados de licença de expedição ou para 
exportação de materiais, recortes de jornais e pareceres de conselheiros. 

Há, ainda, dois outros conjuntos, compostos respectivamente por 

O endereço do MAST é: Rua General Bruce, 586, São Cristovào, Rio de Janeiro 
(RJ), 20.921-030. 
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documentos ca11ográficos e \'i5L1<1is, produzidos pelos ex,pe.diiciorui1·ios 

fiscalizados pelo órgão. 
En1 1988, o .MAST publicou '.a übra A.rqui1;0 do Conselbode F!fscaliz.açào 

das Expedições A11ísticas e Cie1aff~ca..s no Br.asü - Inventário A:nalitico que 
apresenta unrn descrição deste arquivo" resultado do tr:abalho de organiza

ção deste acervo de docu1nentos. A descriçào é feita a p·.an:ir destas duas 
séries e inclui, ainda, seis !fnctices .que fadq1ta:111 o acesso do pesquisador ao 

conteúdo dos docu1nentos descriit-0.s :ao 1ongo do inventário. Assin1, a 

pesquisa pode ser feira :a partir do non1e dos expedicionários, dos destinos 
da expedição, do país de origen1 do expedicionário, ou ainda do assunto 

da expedição. 

Há facilidade na reprodução dos docu1nentos. 
A seguir, relaciono apenas os docun1entos citados e uciliz.'ldos durante a 

redação deste trabalho, não incluindo outros que fora1n apenas consul

tados durante a pesquisa no Arquivo do Conselho de Fiscalização. A rela
ção obedece a nun1eraçào dos docu1nentos do Arquivo, es~ando organiza

da de acordo com os capítulos do livro e respeitando a class.iftcação por 

dosslês. 

Capítulo li: O Conselho de Fiscalização 

CFE.T.1.01 
' 

002 - Ofício n.640 do ~'1inistro da Educação e Saúde Pública para o Dr. 
Paulo de Ca111pos Porto, ajudante de secção do Jardim Botânico, RJ, 

14.10.32. 
008 - Carta da Con1issão encarregada de organizar o ante-projeto regula

n1entando expedições para .Major]uarez Távora, Nlinistro da Agricultura, s/ d. 

009 - Projeto de lei regulando as n1issões científicas estrangeiras no Brasil, 

14 págs., s/d. 

093 - Regula111ento do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas 

e Científicas no Brasil - Decreto 22.698 de 11.05.33. 

478 - Diário Oficial de 17.11.63 - Decreto 52.664 ele 11.11.63. 

CFE.T.1.02 

410 - Diário Oficial ele 18.08.36 - Decreto n.1.016 de 06.08.36. 

298 

415 - Decreto n. 4.450 de 27.06.39. 

CFE.T.1.06 

522 - Parecer de Berta Lutz para o presidente do Conselho, s/d. 

529 - Carta de Heloisa Alberto Torres para o presidente do Conselho, s/d. 

555 - Ofício n. 1.259 de Arthur Neiva, Diretor Geral de Pesquisas Científi

cas, para o .rv1inistro da Agricultura, RJ, 19.11.33. 
564 • Abaixo-assinado dos 1nen1bros do Conselho para o ~1inistro da 

Agricultura, RJ, 07.10.39. 
572 - Carta de Can1pos Porto, presidente dQ Conselho, para o lVIinistro da 

Agricultura, RJ, 15,06.34. 
587 ·Cópia do Diário Oficial de 16.12.33 - Decreto 23.311 ele 31.11.33. 

CFE.T.1.10 

072 - Ata da 39a. Reunião do Conselho, 09.10.35. Ata da 40a. Reunião do 
Conselho, 28.10.35. Ata da 41a. Reunião do Conselho, 14.11.35. Ata da 42a. 

Reunião do Conselho, 21.11.35. Ata da 43a. Reunião do Conselho, 25.11.35. 

092 · Ata da 72a. Reunião do Conselho, 25.01.37. 
101 - Ata da 79a. Reunião do Conselho, 15.04.37. 

105 - Ata da 80a. Reunião do Conselho, 22.04.37. 
125 • Cópia do Diário Oficial de 30.09.38 - Expediente cio presidente do 

Conselho de Fiscalização. 
129 - Cópia do Diário Oficial de 11.12.33 - Expediente do presidente do 

Conselho de Fiscalização. 
143 ·Cópia do Diário Oficial de 04.11.39 - Exoneração dos membros do 

Conselho de Fiscalização. 
167 - Ata da 272a. Reunião do Conselho, 31.03.42. 
168 · Ata da 273a. Reunião do Conselho, 09.04.42. 

178 - Ata da 282a. Reunião cio Conselho, 19.05.42. 

191 - Ata da 300a. Reunião do Conselho, 18.04.42. 

193 - Ata da 302a. Reunião do Conselho, 25.08.42. 
226 - Ata da 178a. Reunião do Conselho, 02.07.40. Aca ela 179a. Reunião do 

Conselho, 09.07.40. Ata ela 180a. Reunião do Conselho, 23.07.40. Ata da 

181a. Reunião do Conselho, 30.07.40. 
234 - Ata da 195a. Reunião do Conselho, 19.11.40. Ata da 196a. Reunião do 
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Conselho, 26.11.40. Ata da 197a. Reunião cio Conselho, 03.12.40. Ata da 
198a. Reunião do Conselho, 10.12.40. 
316 - Ata da 476a. Reunião do Conselho, 30.08.45. 
s/n - Ata da 199a. Reunião do Conselho, 16.12.40. 
s/n - Ata da 208a. Reunião do Conselho, 04.03.41 
s/n - Ata da 209a. Reunião do Conselho, 11.03.41. 
s/n - Ata da 220a. Reunião do Conselho, 27.05.41. 
s/n - Ata da 221a. Reunião do Conselho, 03.06.41. 
s/n - Ata da 222a. Reunião do Conselho, 10.06.41. 
s/n - Ata da 503a. Reunião do Conselho, 08.01.46. 
s/n - Ata da 504a. Reunião do Conselho, 15.01.46. 
• Além destas atas, foi consultado o resumo das atas das reuniões do 
Conselho de Fiscalização de 11.06.34 a 29.10.40 (livro 1 e II) e de 22.08.67 
a 05.03.68 Oivro VIII), preparado pelo Departamento de Informação e 
Documentação do MAST. 

CFE.T.1.17 

002 - Relatório de atividades do Conselho de Fiscalização do ano de 1933, 
s/d, 5 págs. 
007 - Relatório de atividades do Conselho de Fiscalização do ano de 1935, 
fevereiro de 1936, 12 págs. 

I 

015 - Notas sobre o material etnográfico adquirido pelo .Museu Nacional, 
em 1936, por intern1édio do Conselho de Fiscalização das Expedições 
Artísticas e Científicas, de autoria de Heloisa Alberto Torres, RJ, 05.01.36. 
022 - Carta de Campos Porto, presidente do Conselho, para Dr. Leovigildo 
Paiva, delegado do Conselho, RJ, 08.08.36. 
064 - Relatório de atividades do Conselho de Fiscalização do ano de 1936, 
março de 1937, 2 págs. 
066 - Relatório de atividades do Conselho de Fiscalização do ano de 1937, 
09.02.38, 9 págs. 

075 - Relatório de atividades do Conselho de Fiscalização do ano de 1938, 
s/d, 2 págs. 

077 - Relatório de atividades do Conselho de Fiscalização do ano de 1939, 
março de 1940, 5 págs. 

087 - Relatório de atividades do Conselho de Fiscalização do ano de 1942, 
24.04.43, 8 págs. 
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103 - Relatório de atividades ,do Conselho de Fiscalização do ano ele 1943, 

29.02.44, 4 págs. 

CFE.T.1.16 

1.129 - Carta de Carlos Estevão de Olh·eira para o presidente do Conselho, 

Belém, 18.04.41. 

CFE.T.1.19 

213 - Carta de Alpheu Domingues, presidente do Conselho, para o diretor 
do Serviço de Informação Agrícola , RJ, 26.08.42. 

CFE.T.1.34 

540 - "Legislação·: Decretos, regulamentos e consequente composição do 

Conselho", s/d. 

Impressos 

s/n - Regulamento do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e 
Científicas no Brasil, 1935, Rio de Janeiro, 2. edição, 8 págs. 
s/n - Regilnento Interno do Conselho de Fiscalização das Expedições 

Artísticas e Científicas no Brasil, 1936, Rio de Janeiro, 8 págs. 
s/n - Decreto n. 6.734 de 21.01.41 - aprova o regulamento a que 
obedecerão as Expedições Artísticas e Científicas no Brasil. Decreto n. 
6.735 de 21.01.41 - aprova o Regimento do Conselho de Fiscalização das 
Expedições Artísticas e Científicas no Brasil, 1941, Rio de Janeiro, 10 págs. 

CFE.T.2.1 16 - Dossie Ruth landes 

080 - "Vai estudar os índios nas tabas", A Noite, RJ, 05.05.38. 
081 - Ofício n. 133 de Can1pos Porto, presidente do Conselho, para \Villian1 
C. Burdett, Consul Geral Al11ericano no Rio de Janeiro, RJ, o6.05.38. 
082 - Ofício n . 30 de .M. L. Stafford, consul an1ericano, para Campos Po110, 

presidente do Conselho, RJ, 09.05.38. 
083 - Ofício n. 432 de Hildebrando Accioly, secretário geral do Ministério 
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das Relações Exceriores, p:tra Paulo Ca1npos Porto, presidente do Conse
lho, RJ, 19.05.38. 

085 - Ofício n. 166 ele Can1pos Potto, presidente do Conselho, para 
Hildebrando Accioly, l'vlinistro das Relações Exteriores, RJ, 25.05.38. 
087 - Ofício n. 126 da E1nbaixada dos Estados Unidos da An1érica RJ 

' ' 
16.05.38. 

089 - Ofício n. 194 de Campos Porco, presidente do Conselho, para 
Hildebrando Accioly, Ministro das Relações Exteriores, RJ, 16.06.38. 
090 - Cercificaclo do Conselho ele Fiscalização n. 7/38 de Licença a Ruth 
Schlossberg Landes, RJ, 22.06.38. 

092 - Ofício n. 211 de Ca1npos Po1to, presidente do Conselho, para 
professor Alberico Fraga, RJ, 04.07.38. 
093 - '·Ven1 estudar os proble1nas sociais brasileiros'·, Correio da 1\Toite , R), 

07.07.38. 

094 - Carta ele Ruth Lancles para o presidente cio Conselho, RJ, 30.03.39. 
095 - Ofício n. 139 de Ca1npos Porto, presidente do Coi.1selho, para Ruth 
Landes, RJ, 25.04.39. -. 

Capítulo Ili: Dossiês de Etnólogos2 

CFE.T.2.134 - Dossiê de Charles Wagley 

I 

744 - Requerimento de Charles \Vagley solicitando permissão para realiza-
ção de expedição para o presidente do Conselho de Fiscalização, aco1npa
nhado de parecer de Heloisa Alberto Torres, RJ, 09.02.39. 
746 - Requerin1ento de Charles \X1agley solicitando liberaçào de bagagen1 
para o presidente do Conselho, RJ, 17.02.39. 

747 - Certificado do Conselho de Fiscalização n. 4/ 39 de Licença a Charles 
\V'agley, Rj, 23.02.39. 

749 - Ofício n.72 de Ca111pos Porto, presidente do Conselho, para Dr. 
Carlos Souza Duarte, diretor geral do DNPV, RJ. 23.02.39. 

751 - Ofício n.86 de Campos Porto, presidente do Conselho, para o diretor 
geral do Departamento de Administração, RJ, 03.03.39. 

1 Foram consultados para a redação deste capítulo também o.s seguintes do.ssiês: 
\Villiam Crockcr (CFE.T.2.341). Marcel Homcr (CFE.T.2.254) e \'\'anda Hanke 
(CFE.T.2.<)02). 
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752 - Co1nunicaçào do Conselho ele Fisc1lizaçào sobre ~ bagagem ele 
\\;:agley, RJ, 15.03.39. 
753 - Ofício n.657 de João Maurício de .Medeiros, d iretor ela Dh·isào ele 
.Material, para o presidente do Conselho, RJ, 22.03.39. 

CFE.T.2.105 - Dossiê de William lipkind e Buell Quain 

1.160 - Ofício n.432 do secretário geral do Ministério das Relações 
Exteriores para Paulo Can1pos Porto, presidente do Conselho, RJ, 15.12.37. 
1.161 - Anexo do ofício n.432 con1 infonnações sobre a expedição de 
\\7illia111 Lipkind preparadas pela E1nbaixada dos Estados Unidos da An1éri
ca, acon1panhado de parecer de Heloisa Alberto Torres, RJ, 11.12.37. 
1.163 - Ofício n.27 de Can1pos Porto, presidente cio Conselho, para o Dr. 
Carlos de Ouro Preto, secretário geral cio .Ministério das Relações Exterio

res, RJ, 27.01.38. 
1.164 - Certificado do Conselho de Fiscalização n. 1/ 38 de Licença a 

\X'illian1 Lipkind, RJ, 03.02.38. 
1.165 - Carta de Buell Quain para o presidente do Conselho, RJ, 24.04.38. 
1.166 - Ofício n.136 de Can1pos Porto, presidente do Conselho, para Buell 

Quain, RJ, 06.05.38. 
1.167 - Ofício n.137 de Can1pos Porto, presidente do Conselho, para Dr. 

Estevào de f\1enclonça, 06.05.38. 
1.168 - "Expedição científica '·, Diário Qficíal, ~iT, 29.05.38. 
1.169 - Carta ele Randolph Harrison jr., secretário da En1baixada dos 
Estados Unidos, para Can1pos Porto, presidente do Conselho, RJ, 13.06.38. 
1.170 - Carta de Ruth Benedict, Executive Officer, Coltunbia University, 
para Jefferson Caffery, embaixador an1ericano, 04.06.38. 
1.171 - Ofício n. 15 do Ministério das Relações E:x-reriores para a E111baixa

da dos Estados Unidos, RJ, 07.02.38. 
1.172 - Ofício n.62 da En1baixada dos Estados Unidos para o .Ministério das 
Relações Exteriores, RJ, 11.12.37. 
1.173 - Ofício n .197 de Can1pos Porto, presidente do Conselho, para o 

direto r do SPI, RJ, 20.06.38. 
1.174 - Ofício n.198 de Ca1npos Porto, presidente do Conselho, para 
Randolph Harrison, secretário da E1nbaixacla A1nericana, RJ, 20.06.38. 
1.175 - Ofício n.324 do Ten. Cel. Vicente de Paula Teixeira da Fonseca 
Vasconcelos, diretor do SPI, para Catnpos Po1to, presidente do Conselho, 
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RJ. 30.06.38. 
1.179 - Telegrama de Estevão de Mendonça para Campos Porto. 
1.180 - Ofício n. 213 de Can1pos Porto, presidente do Conselho, para 
Randolph Harrison, secretário da E1nbaixada An1ericana, RJ, 06.06.38. 
1.181 - Carta de Randolph Harrison Jr. , secretário da En1baixada, para 
Ca1npos Porto, presidente do Conselho, RJ, 14.06.38. 
1.182 - Requerin1ento de Buell Quain para realizar expedição a Goiás para 
o presidente do Conselho, RJ, 09.02.39. 
1.184 - Certificado do Conselho de Fiscalização n. 3/39 de Licença a Buell 
Quain, RJ, 23.02.39. 
1.186 - Carta de Charles \Vagley para o presidente do Conselho, RJ, 
08.03.39. 
1.188 - "Coleção do Nluseu", lista de peças, 9 págs. 
1.197 - "Coleção do Dr. Lipkind", lista de peças, 9 págs. 
1.206 - Certificado de Exportação n.17 / 39 de 111aterial etnográfico a 
\-X1illiam Lipkind, RJ, 18.04.39. 

" 1.207 - "Pagé dos Javahés, uni norte-americano", O Globo, RJ, 15.11.39. -
CFE.T.2.349 - Dossiê David Maybury-Lewis 

710 - Ofício n.35 de David Azan1buja, presidente do Conselho, para o 
diretor do SPI, RJ, 18.09.57. 
711 - Ofício n.675 de José Luiz Guedes, diret6r do SPI, para o presidente 
do Conselho de Fiscalização, RJ, 27.09.57. 
712 - Carta de J.O. ele Meira Penna, chefe da Divisão Cultural, para David 
Aza1nbuja, presidente do Conselho de Fiscalização, RJ, 22.10.57. 
715 - Requerin1ento para realização de expedição científica ao Brasil 
Central de David tv1aybu1y-Lewis, 24.09.57. 
717 - Parecer do conselheiro Alberto Ruiz, RJ, 05.11.57. 
719 - Ofício n.47 de David Azambuja, presidente do Conselho, para o 
diretor do SPI, RJ, 06.11.57. 
720 - Ofício n.51 de David Azambuja, presidente do Conselho, para o 
diretor geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, RJ, 13.11.57. 
721 - Ofício n.837 do Cel. José Luiz Guedes, diretor do SPI, para o 
presidente do Conselho, RJ, 28.11.57. 
722 - Ofício n.54 de David Azan1buja, presidente do Conselho, para o 
chefe da Divisão Cultural da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
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1- !? -.., RJ, 1. -.) , . 

723 - Certificado do Conselho de Fiscalização n. 6 '57 ele Licença à. 

expedição de David Maybury-Le~\'is, RJ, .13.12.57. 
725 - Ofício n.55 de . David Azan1buja, presidente do Conselho, para o 
diretor do SerYiço de Proreçào aos Índios, RJ , 17.12.57. 
726 - Ofício n.56 de David Azan1buja, presiclenre do Conselho, para o 
diretor do Serviço de Infonnaçào Agrícola, RJ, 17.12.57. 
727 - Cópia de telegra1na de David Azan1buja, presidente cio Conselho 
para Dr. Frederico Carlos Hoehne, delegado do Conselho e1n São Paulo, 

RJ, 28.12.57. 
729 - Ofício n.3724 do Cel. Rubens Rosado Teixeira, clireror ele Telégrafos, . 
para o presidente do Conselho, RJ, 01.04.58. 
732 - Ofício n.46 ele Flexa Ribeiro, presidente e111 exercício do Conselho, 
para o diretor do Serdço de Proreção aos Índios, RJ, 03.07.62. 
733 - Currículo Vitae resun1ido de David Maybury-Lewis, n1anuscrito, 1 
pág. 

Capítulo IV: Dossiê Lévi-Strauss 

CFE.T.2.054 - Dossiê Lévi-Strauss 

674 - Ofício n.478 de Alberto Betim Paes Leme, diretor do J\1luseu Nacional, 
para o presidente do Conselho de Fiscalização, RJ, 05.11.35. 
679 - "A cerâmica no vale cio Ainazonas", O jornal, RJ, 14.03.36. 
680 - "Inventaire eles pieces ethnographiques Jaissees au Bresil par la 
mission Lévi-Strauss (Nov.1936), 3 págs. 
683 - "Da Universidade de São Paulo",jon1al do Commércio, RJ, 22.01.37. 
684 - Carta de Claude Lévi-Strauss, professor da USP, para o presidente do 
Conselho de Fiscalização, SP, 06.04.37. 
688 - Parecer de Heloisa Alberto Torres sobre a expedição Lévi-Strauss, RJ, 
13.04.37. 
689 - Ofício n.146 de Campos Porto, presidente do Conselho, para o 
Coronel Chefe do Serviço de Proteção aos Índios, RJ, 28.05.37. 
690 - Ofício n.141 de Can1pos Porto, presidente do Conselho, para o Prof. 
Claude Lévi-Strauss, RJ, 28.05.37. 
691 - Carta de Claude Lévi-Strauss, professor da USP, para o presidente do 
Conselho de Fiscalização. SP, 11.06.37. 
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693 - Ofício n.551 cio Ten Cel. Vicente ele Paulo Teixeira ela Fonseca 
Vasconcelos, chefe cio SPI, para o Dr. Ca1npos Poito, presidente cio 
Conselho, RJ, 24.09.37. 
701 - Cópia de trecho da carta ele Lévi-Strauss para Heloisa Albe110 Torres, 
Paris, 12.02.38, acon1panhada de parecer n1anuscrito. 
703 - Ofício n.64/ 38 ele Ca1npos Porto, presidente cio Conselho, para o 
reitor da USP, RJ, 07.03.38. 
705 - Carta de ~lário de Andrade, diretor do Depto. de Cultura, para Dr. 
Ca1npos Porto, presidente cio Conselho, SP, 22.03.38. 
706 - Ofício n.165 do Ten Cel. Vicente de Paulo Teixeira da Fonseca 
Vasconcelos, chefe do SPI, para o Dr. Ca1npos Porto, presidente do 
Conselho, RJ, 29.03.38. 
708 - Cópia da carta ele Mário de Andrade, diretor do Depto. de Cultura, 
para o Coronel Vicente de Paula T. F. Vasconcelos, diretor do SPI, SP, 
23.03.38. 
710 - "Etn torno da expedição scientífica à Serra dos Pareeis .. , Folba da 

Noite, SP, 14.04.38. ' 
-.. 

711 - Cópia do ofício n.182 de Heloisa Alberto Torres, diretor e1n 
exercício, para o diretor geral dos Telégrafos, RJ, 16.04.38. 
712 - Questionário enviado aos postos telegráficos solicitando informações 
sobre índios. 
713 / 714 - "Nada de canhões e ne1n 'tanks'", Diário da Notte, SP, 19.04.38. 
718 - Instruções para o fiscal , Luiz de CastrO' Faria, redigidas por Heloisa 
Alberto Torres, RJ, 20.04.38. 
719 - Relato ele Heloisa Alberto Torres sobre visita ao diretor do SPI, RJ, 
20.04.38. 
722 - "A expedição Levy Strauss seguirá na proxin1a senuna ., , Folha da 

1\foife, SP, 22.04.38. 
724 - Certificado do Conselho de Fiscalização n. 3/38 de Licença à 
Expedição Etnográfica à Serra do Norte, RJ, .22.04.38. 
730 - Resolução do Diário Oficial dando franquia telegráfica ao Sr. Luiz de 
Castro Faria, 01.06.38. 
731 - Ofício n.133 de Francisco Pati, Diretor do Depto. de Cultura para o 
diretor do Depto. de Fiscalização e Expedições Artísticas e Científicas, SP, 

25.05.38. 
756 -Telegra1na de Lévi-Strauss para Heloisa Alberto Torres, .MT, 16.11.38. 
758 - Telegrama de Castro Faria para Dr. Campos Porto, MT, 25.11.38. 

3o6 

761 - .. Percorreran1 dez 1nil kilomerros do sertiio brasileiro .. , Correio da 

.11anbâ, RJ , 15.01.39. 
762 - Ofício n.21/ 39 de Ca1npos Porto, presidente, para João Neto, 
Inspetor da Alfândega de Santos, RJ, 23.01.39. 
763 - Carta de Guilhenne de Ahneida, chefe ela Divisão ele Expansão 
Cultural para Can1pos Porto, presidente, SP, 04.02.39. 
764 - Carta de Claude Lévi-Strauss para Ca1npos Porto, presidente cio 
Conselho, SP, 04.02.39. 
76S - Registro geral da coleção etnográfica da expedição à Serra do Norte, 
06.02.39. 
812 - Carta de Luiz de Castro Faria para Heloisa Alberto Torres, RJ, 
14.02.39. 
814 - Declaração de Luiz de Castro Faria sobre a partilha da coleção da 
expedição Lévi-Strauss. 
815 - Carta de Guilherme de Aln1eida, chefe ela Divisão de Expansão 
Cultural para Can1pos Pono, presidente do Conselho, 27.02.39. 
818 - Certificado de Exportação n.5/ 39 de n1aterial científico referente a 
expedição Serra do Norte, RJ, 02.03.39. 
822 - Ofício n.88/39 de Campos Porto, presidente, para Guilherme de 
Almeida, chefe da Divisão de Expansão Cultural, RJ, 08.03.39. 

Capítulo IV: Dossiê Curt Nimuendajú 

CFE.T. 2.027 - Dossiê Curt Nimuendajú 

897 - Ca11a de Curt Nin1uendajú para Campos Porto, presidente do 
Conselho, Belén1, 09.02.35. 
899 - Ce11ificado do Conselho de Fiscalização n. 1/35 de Licença para Cure 
Nilnuendajú realizar pesquisa entre os Canela, no .Maranhão. 
904 - Ofício n. 71 de Can1pos Porto, presidente do Conselho, para Braulino 
de Carvalho, delegado do Conselho, RJ, 13.05.35. 
905 - Carta de Curt Nimuendajú para o presidente do Conselho de 
Fiscalização, Barra do Corda (MA), 24.07.35. 
906 - Relação das coleções organizadas entre os índios Canela, no 
.Maranhão, e destinadas ao .Museu Nacional e ao Museu de Berlin1, Barra do 
Corda (MA), 24.07.35. 
908 - Ofício n. 180 de .Menezes de Oliva, vice-presidente do Conselho, 
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para Braulino Cari:alho, delegado do Conselho, RJ. 21.08.35. 

912 - Carta de Curt Nin1uendajú para Campos Porto, presidente do 

Conselho, Belé1n, 20.12.35. 
916 - Ofício n. 836 ele Ca111pos Porto, presidente do Conselho, para Curt 

Nimuendajú, RJ, 21.01.36. 
917 - Telegran1a de Can1pos Porto, presidente do Conselho, para Carlos 

Estevão, diretor cio Nluseu Goeldi, RJ, 3.01.36. 

918 - Carta de Curt Nhnuendajú para Campos Porto, presidente .do 

Conselho, Belé111, 24.09.36. 
919 - Infonne do Conselho, autorizando Cu1t Nimuendajú a realizar 

pesquisa entre os Xerente, en1 Goiás, RJ , 05.11.36. 
920 - Ofício n. 233/ 36 de Menezes de Oliva, vice-presidente do Conselho, 
para Carlos Estevào, diretor do Nluseu Goelcli, RJ, 14.11 .36. 

921 - Ofício n. 234/ 36 de Nlenezes de Oliva, vice-presidente do Conselho, 

para Curt Nimuendajú, RJ, 14.11.36. 
922 - Certificado do Conselho n. 10/ 36 de licença a Curt -Nin1uendajú, RJ, 

06.11.36. ..... 
924 - Carta de Curt Nimuendajú para a diretora do lVluseu Nacional, Belém, 

20.09.37. 
925 - Ofício n. 263/ 37 de Campos Porto, presidente do Conselho para 
Odilon Braga, Ministro de Estado da Agricultura, RJ, 14.10.37. 

926 - Procuração de Nimuendajú para Otto ~avier da Silveira Vilmar, s/ 

local, 06.11.37. 
927 - Recibo do Conselho referente à co1npra de 111aterial etnográfico de 

Cu1t Nimuendajú, s/d. 
929 - Ofício n. 75/37 do suplente de delegado do Conselho do Pará para 
Ca1npos Porto, presidente do Conselho, Belém, 28.10.37. 

930 - Certificado do Conselho, s/ n., para exportação de n1aterial etnográfi

co colhido por Curt Nimuendajú, Belém, 16.10.37. 

932 - Relação do material etnográfico oferecido e vendido a institutos 
nacionais no ano de 1937 por Curt Nimuendajú, Belém, 18.10.37. 

933 - Recibo do Conselho referente à con1pra de 1uaterial etnográfico de 

Curt Nimuendajú, Belém, 11.37 

934 - Carta de Curt Nimuendajú para o presidente do Conselho, Belén1, 

25.11.37. 
935 - Carta de Curt Niluuendajú para o presidente do Conselho, Belén1, 

25.11.37. 
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939 - Recorte do Diário Oficial, relativo ao pa oa1nenco de u1na coleção o . 

etnográfica de Curt Nimuendajú, RJ, 05.01.37. 

940 - Carta de Curt Nimuendajú para Campos porto, presidente do 
Conselho, Belém, 05.03.38. 

941 - Ofício n. 67 /38 de Campos Porto, presidente do Conselho para 
Fernando Costa, Nlinistro da Agricultura, RJ, 16.03.38. 

942 - Relação do material etnográfico de Curt Nimuendajú, adquirido pelo 
Ministério da Agricultura, assinada por Campos Porto, s/d. 
943 - Ofício n. 77138 de Campos Porto, presidente do Conselho, para 
Heloisa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional, RJ, 25.03.38. 

944 - Relação do material etnográfico de Curt.Nimuendajú, adquirido pelo 
Ministério da Agricultura, s/d. 
945 - Ofício n. 175 de Heloisa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional, 
para Campos Porto, presidente do Conselho, RJ, 12.04.1938. 

946 - Relação do material etnográfico de Curt Nimuendajú, adquirido peló 
Ministério da Agricultura, assinada por Heloisa Alberto Torres, RJ, 12.04.38. 

947 - Parecer de Heloisa Alberto Torres, enviado ao Conselho, RJ, 20.04.38. 

948 - Ofício n. 108/ 98 de Campos Porto, presidente do Conselho, para 
Curt Nin1uendajú, RJ, 22.04.38. 

949 - Ce1tificado do Conselho, n. 04/ _38, de licença a Curt Nimuendajú, RJ, 
22.04.38. 

9Sl - Ofício n. 211/38 de Campos Porto para Alberico Fraga, RJ, 04.06.38. 

9S4 - Carta de Curt Nimtiendajú para Can1pos Porto, presidente do 

Conselho, Belém, 30.o6.39. 
956 - Parecer de Heloisa Alberto Torres, enviado ao Conselho, RJ, 

25.07.39. 

9S8 - Relação da coleção Maxakali coletada por Curt Nimuendajú, Vitória 
(ES), 22.04.39. 

961 - Notas que acompanham a coleção de Curt Nin1uendajú, Vitória (ES), 
22.04.39. 

962 - Trecho de carta de Curt Nimuendajú, Colatina (ES), 22.04.39. 

964 - Certificado do Conselho, n. 04í 38, de licença a Cu11 Nimuendajú, RJ, 

25.09.39. 

96S - Carta de Cu1t Nimuendajú para o presidente do Conselho, Belén1, 
· 18.04.40. 

966 - Relatório da "Viage1n de reconhecin1ento aos índios Gorotire-Kayapó 
do rio Xingu", assinado por Curt Nimuendajú, Belém, 18.04.40. 
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985 - Parecer de Flexa Ribeiro en,·iado ao Conselho, RJ. 12.06.40. 

987 - Ofício n. 171 ele Francisco Iglesias, presidente cio Conselho, para 
Curt Nin1uendajú, RJ, 11.07.40. 
988 - Ce11ificado do Conselho, n. 04/ 38, ele licença a Cu11 Nimuendajú, RJ, 
11.07.40. 
991 - Carta de Curt Nimuendajú para Francisco Iglesias, presidente do 
Conselho, Belén1, 11.10.40. 
992 - Carta de Curt Nimuendajú para Francisco Iglesias, presidente do 
Conselho, Belén1, 29.11.40. 
993 - Parecer de Flexa Ribeiro enviado ao Conselho, RJ, 17.12.40. 
996 - Ofício n. 234 de Francisco Iglesias, presidente do Conselho, para 
Ctu1 Nilnuendajú, RJ, 18.12.40. 
997 - Certificado do Conselho, n. 04/38, de licença a Curt Nimuendajú, RJ, 
18.12.40. 
1.000 - Ofício n. 48 de Carlos Estevào, diretor do Museu Goeldi, para 
Francisco Iglesias, presidente do Conselho, Belé1n, 15.04.;41. 

1.003 - Parecer de Flexa Ribeiro enviado ao Conselho, RJ, 11 .03.41. 
1.007 - Carta de Carlos Estevào, diretor do Museu Goeldi, para Francisco 
Iglesias, presidente do Conselho, Belém, 18.04.41. 
1.010 - Carta de Francisco Iglesias, presidente do Conselho, para Carlos 
Estevão, diretor cio .Museu Goeldi, RJ, 21.05.41. 
1.014 - Telegrama de Curt Nitnuendajú para Francisco Iglesias, presidente 

1 

do Conselho, Belé1n, 07.06.41. 
1.015 - Carta de Francisco Iglesias, presidente do Conselho, para Carlos 
Estevào, diretor do ~1useu Goeldi, RJ, 04.06.41. 
1.018 - Ofício n. 73 de Francisco Iglesias, presidente do Conselho, para 
Carlos Estevão, diretor do .Nluseu Goeldi, RJ, 17.06.41. 
1.019 - Carta de Francisco Iglesias, presidente do Conselho, para Carlos 
Estevào, diretor do .Museu Goeldi, RJ, 30.07.41. 
1.021 - Carta de Carlos Estevão, diretor do Museu Goeldi, para Francisco 
Iglesias, presidente do Conselho, Belén1, 05.08.41. 
1.022 - Carta de Curt Nin1uendajú para o presidente do Conselho, Belé1n, 
04.11.41. 
1.023 - Carta de Curt Nimuendajú para Heloisa Alberto Ton-es, diretora do 
Museu Nacional, Igarapé da Rita, Solin1ões, 03.08.41 . 

1.026 - Parecer de Flexa Ribeiro enviado ao Conselho, RJ, 04.02.42. 
1.027 - Ofício n. 41 do presidente do Conselho para Heloisa Alberto 
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Torres, direcora do Afuseu Nacional, RJ, 06.02.42. 

1.029 - Recorte do jornal O Globo, RJ, 25.02.42. 

t.030 - Recorte do jornal A ~fanhà, RJ, 26.02.42. 

t.031 - Recorte do jornal Con-eio Paulistano, SP, 26.02.42. 
1.033 - Recorte do jornal Folha do Norte, Belé1n, 26.02.42. 

1.035 - Ofício n. 191 de Heloisa Alberto Torres, diretora do .Museu 
Nacional, para Gustavo Capanen1a, Nlinistro ela Educação e Saúde, RJ, 
13.03.42. 
1.041 - Infonne cio Conselho, RJ, 10.05.42. 

1.042 - Ofício n. 360 de Heloisa Alberto Torres, diretora do Nluseu 
Nacional, para o presidente do Conselho, 03 .. 06.42. 
1.044 - Carta da diretoria geral do ~1inistério da Viação e Obras Públicas 
para Heloisa Alberto Torres, RJ, 02.06.42. 
1.046 - Parecer ele Flexa Ribeiro enviado ao Conselho, RJ, .06.42. 

1.047 - Carta de Alpheu Donlingues, presidente cio Conselho, para Heloisa 
Albe110 Torres, RJ, 14.08.42. 
1.048 - Carta de Curt Nimuendajú para o presidente do Conselho, Belén1, 
03.10.41. 
1.051 - Ofício n. 12 de Agnello Bittencourt, delegado do Conselho em 
Manaus, para Alpheu Don1inguez, presidente do Conselho, Manaus, 11.10.42. 
1.054 - Parecer de Flexa Ribeíro enviado ao Conselho, RJ, 08.12.42. 
1.056 - Carta ele Cure Nimuendajú para o presidente do Conselho, Belén1, 
11.03.43. 

1.057 - Ofício n. 594 de Heloisa Alberto Torres, diretora cio Nluseu 
Nacional, para João Augusto Falcão de Altneicla e Silva, presidente do 
Conselho, RJ, 10.07.45. 
1.060 - Ofício n. 30 do presidente do Conselho para Heloisa Alberto 
Torres, diretora do .Museu Nacional, RJ, 26.07.45. 

1.062 - Recorte do jornal do Con1ércio, 17.08.45. 
1.064 - Ofício n. 19 de Agnello Bittencourt, delegado do Conselho em 
~lanaus, para Roberto Ruiz, presidente do Conselho, .Manaus, 20.12.45. 

1.065 - Recorte do jornal A Tarde, 17.12.45. 
1.066 - Ca11a de Alberto Ruiz, presidente do Conselho, para Agnello 
Bittencou11, delegado do Conselho em Manaus, RJ, 08.01.46. 
1.068 - Carta de Alberco Ruiz, presidente do Conselho, para o Interventor 
Federal no Estado do Pará, RJ, 08.01.46 
1.069 - Carta de Alberto Ruiz, presidente do Conselho, para o Interventor 
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Fedem! no Estado de Amazon~ts, RJ, 08.01.46. 

1.070 - Ofício n. 20 de Agnello Bittencourt, delegado do Conselho em 
.\lanaus, para Roberto Ruiz, presidente do Conselho, lvlanaus, 17.01.46. 

1.071 - Ofício n. 22 de Agnello Bittencourt, delegado do Conselho em 
.\ lanaus, para Go1nes Pin1entel, presidente do Conselho, Nlanaus, 25.03.46. 

l.072 - Carta de Pepo ele Ahneida Barcellos para Agnello Bittencou1t, 
delegado do Conselho en1 J\tlanaus, Santa Rita do \\7eil, 15.02.46. 

1.077 - Carta de Agnello Bitcencou1t, delegado do Conselho en1 .Manaus, 
para Go1nes Pin1entel, presidente do Conselho, Manaus, 05.07.46. 

' -
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Anexo Ili 
RELAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS UTILIZADOS 

A seguir apresento u1na relação de outros conjuntos docun1entais 
consultados e utilizados na redação do trabalho, provenientes de outros 
arquivos. Inclui docun1entos pesquisados no Arquivo Curt Nimuendajú e 
Arquivo Heloisa Alberto Torres no ~1useu Nacional (RJ) , o Arquivo Carlos 
Estevão de Oliveira depositado no Museu do Estado de Pernan1buco e o 
Arquivo da Biblioteca do lvluseu Paraense En1ílio Goeldi (PA). 

A relação obedece a orden1 cronológica dos docun1entos, identificando 
a instituição no qual os docun1entos estão guardados, estando organizada 
de acordo co1n os capítulos do livro. 

Capitulo li: O Conselho de Fiscalização 

Museu Nacional - Arquivo Heloisa Alberto Torres 

Carta de Heloisa Alberto Torres pata Professor .M.ello Leitão, RJ, 27.07.37. 

Rascunho de abaixo-assinado ao ~1inistro da Agricultura, RJ, 1939. 
Palestra de inauguração da exposição do .Museu Nacional, manuscrito, 28 

pág., 1936. 

Museu Nacional - Arquivo Curt Nimuendajú 

Carta de Heloisa Alberto Torres para Curt Nin1uendajú, RJ, 25.09.36. 
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Capítulo IV: Dossiês de Etnólogos 

Museu Nacional - Arquivo Curt Nimuendajú 

Carta ele Heloisa Alberto Torres para Curt Nilnuendajú, RJ, 19.05.39. 

Capítulo IV: Dossiê Lévi-Strauss 

Museu Nacional - Arquivo Curt Nimuendajú 

Carta ele Curt Nilnuendajú para Claude Lévi-Strauss, Belén1,10.11.36. 
Carta de Claude Lévi-Strauss para Curt Nilnuendajú, Paris, 02.02.37. 
Carta de Curt Nin1uendajú para Carlos Estevào, Boa Vista (GO), 07.03.37. 
Carta ele Claude Lévi-Strauss para Curt Niinuendajú, SP, 18.03.37. 
Carta de Curt Nin1uendajú para Claude Lévi-Strauss, J3oa Vista (GO), 

06.07.37. -
Carta de Claude Lévi-Strauss para Cure Nimuendajú, 08.11.37 
Carta de Curt Nimuendajú para Carlos Estevào, Belé1n, 21.11.37. 

Arquivo pessoal do autor 

i 

Carta do autor para Claude Lévi-Strauss, SP, 05.07.91. 
Carta de Claude Lévi-Strauss para o autor, 12.07.91. 
Carta do autor para Claude Lévi-Strauss, SP, 25.07.91. 
Carta de Claude Lévi-Strauss para o autor, 08.08.91. 
Carta do autor para Claude Lévi-Strauss, SP, 15.06.93. 
Carta de Claude Lévi-Strauss para o autor, Paris, 10.09.93. 
Carta do autor para Claude Lévi-Strauss, SP, 01.02.94. 

Capítulo V: Dossiê Curt Nimuendajú 

Museu Paraense Emílio Goeldi - Arquivo da Biblioteca 

Ofício n.39 ele En1ília Snethlage para o Secretário Geral do Estado, Belén1, 

19.12.19. 
Ofício n.5.268 da Secretaria Geral do Estado para a diretora do Museu 
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Goelcli, PA, 09.01.20. 
Folha de frequência do pessoal do i\luseu Goeleli no mês de junho de 

1920. 
Folha de frequência do pessoal do i\1Iuseu Goeldi no n1ês de julhoo ele 

1920. 
Folha de frequência do pessoal do Museu Goelcli no mês ele agosto de 
1920. 
Folha de frequência do pessoal cio .Museu Goeldi no mês de seten1bro de 

1920. 
Folha de frequência do pessoal do Museu Goeldi no 1nês de outubro de 
1920. 
Folha de frequência do pessoal do .Museu Goeldi no mês de novernbro de 
1920. 
Ofício n.71 de Emília Snethlage para a Secretaria Geral do Estado, Belé n1, 
19.11.20. 
Folha de frequência elo pessoal do Museu Goeldi no 1nês de dezen1bro de 
1920. 
Ofício n.75 de En1ília Snethlage para a Secretaria Geral do Estado, Belém, 
14.12.20. 

Folha de frequência do pessoal do Nluseu Goeldi no 1nês de janeiro de 
1921. 
Folha de frequência do pessoal do .Museu Goeldi no n1ês de fevereiro de 
1921. 

Oficio n.11 de E1nília Snethlage, diretora interina, para o Secretário Geral 
do Estado, Belén1, 18.03.21. 
Folha de frequência do pessoal do Museu Goeldi no n1ês de rnarço de 
1921. 

Folha de frequência do pessoal do ~·1useu Goeldi no mês de abril de 1921. 
Folha de frequência do pessoal do Museu Goeldi no mês de n1aio de 1921. 
Folha de frequência do pessoal do Niuseu Goeldi durante o 1nês de janeiro 
de 1921. 

Carta de Campos Porto, presidente do Conselho, para Carlos Estevào de 
Oliveira, RJ, maio de 1934.· 

Certidão de naturalização de Curt Nimuenclajú, RJ, 30.01.36. 
Telegrarna de Carlos Escevào, diretor cio Museu Goelcli , para o Governador 
de Goiás, 20.02.36. 

Ofício s/n de Carlos Estevào para o Inspetor da Alfândega no Pará, Belé111, 
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16.10.37. 
Ca1ta de Joseph \'X' illits, da Rockfeller Foundation, para Carlos Estevào de 
Oliveira, diretor do Nluseu Goeldi, 15.01.42. 
Carta de Carlos Estevào para Heloisa Alberto Torres, Belém, 28.02.42. 
Carta de Carlos Estevào para o Tenente Balio .Monteiro, 18.08.42. 
Carta de Carlos Estevào para Curt Nin1uendajú, 26.08.42. 
Telegra1na de Carlos Estevão para o Dr. Álvaro Nlaia, Interventoria da 
An1azônia, 28.09.42. 
Carta de Carlos Estevào para Cel. Jaguaribe Marcos, 07.01.43. 
Carta do Cel. Rondon para Carlos Estevão, 08.07.43. 
Informe histórico sobre o Museu Goeldi, n1s, 1939. 

Museu do Estado de Pernambuco - Arquivo Carlos Estevão de Ol~veira 

"Cure Nin1uendajú", 1nanuscrito, 1 pág. 
"1905", manuscrito, 1 pág. 

' Gõteborgs tvluseum - Relatório do ano de 1923 - Coleção da região do -Xingu, tradução manuscrita, s/ d, 1 pág. 
Do passado e presente dos índios do Brasil: as investigações arqueológicas 
e etnográficas de Curt Nin1uendajú. Seção etnográfica - Museu de Gõte
borg, 1925, manuscrito, 1 pág. 
A "sala Nimuendajú" no Museu de Gõteborg - Notável sucesso recente
n1ente desvelado de uma exploração teuto~sueco-brasileira, Gõteborgs
Posten, 15.12.25, n1anuscrito, 2 págs. 

Museu Nacional - Arquivo Curt Nimuendajú 

Carta de Curt Nin1uendajú para Heloisa Alberto Torres, Belém, 16.02.34. 
Carta de Curt Nimuendajú para Heloisa Alberto Torres, Recife (PE), 
12.10.34. 
Carta de Izikowitz para Nin1uendajú, Gõteborg, 19.12.34. 
Carta de Curt Nimuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belém, 13.01.35. 
Carta de Heloisa Alberto Torres para Curt Nimuendajú, Rj, 02.02.35. 
Ca11a de Curt Nimuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belém, 09.02.35. 
Carta de Curt Nin1uendajú para Fernando de Azevedo, Belén1, 26.02.36. 
Carta de Fernando de Azevedo para Curt Nin1uendajú, SP, 02.04.36. 
Carta de Curt Nimuendajú para Carlos Estevào, Barra do Corda (/VIA), 
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03.07.36. 
Carta de Fernando de Azevedo para Cúrt Nimuendajú, Pedreiras (.MA), 
05.09.36. 
Carta de Heloisa Alberto Torres para Curt Nin1uendajú, RJ, 25.09.36. 
Carta de Curt Nimuendajú para Fernando de Azevedo, SP, 04.10.36. 
Carta de Curt Nimuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belém, 27.10.36. 
Carta de Fernando de Azevedo para Curt Nimuendajú, Belén1, 19.11.36. 
Carta de Curt Nimuendajú para Carlos Estevào, Boa Vista, 07.03.37. 
Carta de \Valter Kauderh para Curt Nilneundajú, Gõteborg, 08.01.38. 
Carta de \Valter Kaudern para Cu1t Nin1eundajú, Gõteborg, 29.07.38. 
Carta de Curt Nilnuendajú para Carlos Estevão, Ilhéus (BA), 08. 12.38. 
Carta de Cure Nin1eundajú para \Valter Kaucfern, Colatina (ES), 04.04.39. 
Carta de Cure Nilnuendajú para Carlos Estevão, Vitória(ES), 22.04.39. 
Ca1ta de Cure Nitnuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belé1n, 27.05.39. 
Carta de Heloisa Alberto Torres para Curt Nimuendajú, RJ, 20.06.39. 
Caiu de Cure Nimuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belém, 27.06.39. 
Carta de \Valter Kaudem para Curt Nimeundajú, Gõteborg, 13.07.39. 
Carta de Curt Nimuendajú para Campos Porto, Belém, 19.07.39. 
Carta de \Valter Kaudem para Curt Nin1eundajú, Gõteborg, 11.08.39. 
Carta de Curt Nimuendajú para Carlos Estevão, Belén1, 26.03.40. 
Carta de Curt Nimuendajú para Carlos Estevão, Belén1, 22.06.40 . 
Carta de Curt Nimuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belém, 26.11.40. 
Carta de Curt Nimuendajú para Heloisa Alberto Torres, Solin1ões, 03.08.41. 
Carta de Cure Nimuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belém, 20.10.41. 
Carta de Curt Nimeundajú para Julian Steward, Belén1, 25.01.42. 
Ca1ta de Curt Nimuendajú para !vlétraux, Belém, 01.02.42. 
Carta de Herbert Baldus para Cure Nin1uendajú, SP, 01.06.42. 
Ca1ta de Robert Lowie para Curt Nilnuendajú, Berkeley , 10.07.42. 
Carta de Julian Steward para Curt Nimeundajú, 10.09.42. 
Carta de Robert Lowie para Curt Nimuendajú, 10.10.42. 
Carta de Herbert Baldus para Curt Nimuendajú, SP, 26.10.42. 
Carta de Curt Nimeundajú para Julian Steward, Belén1, 26.10.42. 
Carta de Curt Nimuendajú para Herbert Baldus, Belém, 22.11.42. 
Carta de Curt Nimeundajú para Julian Steward, Belén1, 22.11.42. 
Carta de Robert Lowie para Cu1t Nin1uendajú, 25.11.42. 
Carta de Herbert Baldus para Curt Nin1uendajú, SP, 28.11.42. 
Carta de Cure Nimuendajú para Herbert Baldus, Belé1n, 12.02.43. 
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C<Ht a de Curt Nin1uencl:1 jü para Robert Lo\\·ie , Belém, 12.02.43. 

Carta ele Herbert Balelus para Cure Nitnuenelajú, SP, 19.02.43. 

Carta ele Curt Ni1nuenelajú para Robe1t Lo~vie, 11.03.43. 

Ca1ta de Curt Ni1nuendajú para Herbe1t Balclus , Belén1, 13.03.43. 

Carta de Herbert Baldus para Curt Nin1uendajú, SP, 31.03.43. 
Cana de Cu11 Ni1neundajú para Julian Ste\\·ard, Belén1, 17.04.43. 

Carta de Curt Nin1uendajú para Alfred Métraux, Belé111, 27.04.43. 

Carta de Curt Nin1uendajú para Carlos Estevào, Rj, 12.08.43. 

Carta de Curt Nin1uendajú para Robert Lo"1ie, Belén1, 06.11.43. 
Carta ele Heloisa Alberto Torres para Curt Nitnuendajú, RJ, 06.12.43. 

Caita de Curt Nin1uenclajú para Heloisa Alberto Torres, Belén1, 14.12.43. 
Ca1ta de Curt Nin1uendajú para Heloisa Albe1to Torres, Belén1, 04.02.44. 

Carta de Cu1t Nilnuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belém, 31.03.44. 
Carta de Cu1t Nin1uendajú para Heloisa Alberto Ton-es, Belén1, 15.04.44. 

Carta de Heloisa Alberto Torres para Curt Nimuendajú, RJ, 19.07.44. 

Carta de Cure Nin1uendajú para Izikowítz, Belém, 21.08.44. 
Carta de Cure Nin1uendajú para Heloísa Alberto To rres, Betén1, 31.08.44. 

Carta de Curt Nilneundajú para Julian Steward, Belén1, 01.09.44. 
Ca1ta ele Alfreel Métraux para Curt Nín1uendajú, 11.09.44. 
Carta de Heloísa Alberto Torres para Curt Nímuendajú, RJ, 18.09.44. 

Carta de Julian Ste"'ard para Curt Nimeundajú, 27.09.44. 
Carta de Curt Nímuendajú para Heloísa Alberto Torres, Belé1n, 29.09.44. 

Carta de Cu1t Ni1neundajú para Julian Steward, 1 Belén1, 17.10.44. 

Carta ele Julian Steward para Cult Nin1eundajú, 31.10.44. 
Carta ele Curt Nin1uendajú para Heloisa Alberto Torres, Belé1n, 23.11.44. 
Carta de Curt Nin1uenclajú para Robert Lov.rie, Belé1n, 02.12. 44. 

Carta de Curt Ni1nuendajú para Heloísa Alberto Torres, Belé1n, 22.12.44. 

Carta de Curt Nilnuendajú para Herbert Baldus, Belé1n, 25.02.45. 

Carta de Curt Nimuendajú para Robert Lo~vie, Belé1n, 03.03.45. 
Carta de Curt Ni1nuendajú para Heloisa Alberto Torres, Belén1, 23.03.45. 

Ca1ta de Cu1t Nín1uendajú para Heloisa Alberto Torres, Belén1, 19.06.45. 

Ca1ta de Curt Nin1uendajú para Heloisa Alberto Torres, Belén1, 04.07.45. 
Carta de Curt Nín1uendajú para Heloisa Alberto Torres, Belén1, 14.10.45. 

Carta de Curt Ni1nuendajú para Heloisa Albe1to Torres, s/d. 
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