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Nós só seremos de deveras uma Raça o 
dia em que nos tradicionalizarmos 
integralmente e só seremos uma nação 
quando enriquecermos a humanidade 
com um contingente original e nacional 
de cultura.

Mário de Andrade

Daí as novas incursões pelo Brasil de 
hoje, com as bandeiras da nova 
mentalidade, buscando [...] um outro 
mapa, um mapa novo e maravilhoso, 
que é o mapa da brasilidade.

Prefeito Fábio Prado

Oi, tanta chuva choveu, 
Piranga não encheu.

Jongo recolhido em Cunha/SP
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Resumo

Este trabalho discute a contribuição do Departamento de Cultura da cidade de 

São Paulo para a institucionalização das ciências sociais no Brasil com base na criação, 

na década de 1930, da primeira comunidade brasileira de pesquisadores especializados 

no estudo científico das tradições populares -  a Sociedade de Etnografia e Folclore.

A partir das transformações políticas e sociais ocorridas no estado de São Paulo 

desde a década anterior, são analisadas as conexões estabelecidas entre os projetos 

científicos e culturais emergentes à época e a movimentação política em curso. Na 

sequência, também são discutidas as relações de colaboração e concorrência entre os 

diferentes protagonistas do processo de institucionalização das ciências sociais e suas 

consequências para o desenvolvimento das linhas de pesquisa então iniciadas.

Por fim, com base nas análises de Sérgio Miceli, sobre a criação de instituições 

governamentais dedicadas ao trabalho intelectual especializado, e na tese de Luiz 

Rodolfo Vilhena, sobre a marginalização dos Estudos de Folclore na segunda metade do 

século XX, a investigação também enfoca o diálogo constituído à época entre a 

Sociologia e os Estudos de Folclore, destacando o caráter aglutinador do projeto 

científico decorrente da colaboração entre o escritor Mário de Andrade e dois jovens 

pesquisadores franceses: a antropóloga Femande Dina Dreyfus e seu marido, Claude 

Lévi-Strauss.
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Abstract

The present work discusses the contribution of the Departamento de Cultura of 

the city of São Paulo to the institutionalization of the social sciences in Brazil based on 

the creation in the 1930’s of the first Brazilian community of researchers that took a 

scientific approach to popular traditions: the Sociedade de Etnografia e Folclore.
Taking as its starting point the political and social changes in the state of São 

Paulo since the previous decade, this study analyzes the connections between the 

scientific and cultural projects which emerged at the time and the political movement in 

progress then. Next, focus is also placed on the collaborative and competitive relations 

between the actors in the institutionalization of the social sciences, and its consequences 

in the development of new lines of research in the period.

Finally, based on Sergio Miceli’s analysis of the creation of government 

institutions dedicated to specialized intellectual work, and on Luiz Rodolfo Vilhena’s 

thesis on the marginalization of Folk Studies in the second half of the twentieth century, 

this paper also focuses on the dialogue then established between Sociology and Folk 

Studies by giving emphasis to the unifying character of the scientific project resulting 

from the collaboration between writer Mario de Andrade and two young French 

researchers: anthropologist Femande Dina Dreyfus and her husband Claude Lévi- 

Strauss.

XI



Lista de imagens:

Figura 1 -  População estrangeira no estado de São Paulo 

Figura 2 -  Crescimento da população paulistana 

Figura 3 -  Ampliação da participação social e política no Brasil 

Figura 4 -  Sede do Departamento de Cultura

Figura 5 -  Estrutura organizacional e dirigentes do Departamento de Cultura

Figura 6 -  Projeto de construção da identidade nacional

Figura 7 -  Seções do Congresso Internacional de Folclore

Figura 8 -  Procedência dos alunos do Curso de Etnografia

Figura 9 -  Sistema de trabalho instituído pelo Regimento da SEF

Figura 10 -  Modalidades de participação por grau de especialização

XII



Lista de siglas:

CDM -  Conservatório Dramático e Musical

CIB -  Confederação Industrial do Brasil

CIF -  Congresso Internacional de Folclore

CIESP -  Centro das Indústrias do Estado de São Paulo

CNF -  Comissão Nacional de Folclore

DASP -  Departamento de Administração do Serviço Público

DC -  Departamento de Cultura

DPM -  Discoteca Pública Municipal

ELSP -  Escola Livre de Sociologia e Política

FFCL -  Faculdade de Filosofia Ciências e Letras

IAFC -  Instituto de Antropologia Física e Cultural

IDORT -  Instituto de Organização Racional do Trabalho

IEB -  Instituto de Estudos Brasileiros

JSA -  Journal de la Societé des Americanistes

LNSP -  Liga Nacionalista de São Paulo

MESP -  Ministério da Educação e Saúde Pública

MPF -  Missão de Pesquisas Folclóricas

PD -  Partido Democrático

PRP -  Partido Republicano Paulista

RAM -  Revista do Arquivo Municipal

SBF -  Sociedade Brasileira de Folclore

SDSEM -  Subdivisão de Documentação Social e Estatísticas Municipais

SEF -  Sociedade de Etnografia e Folclore

SPHAN -  Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

UDF -  Universidade do Distrito Federal

USP -  Universidade de São Paulo

XIII



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO................................................................................................ 15

CAPÍTULO 1

1.1 O projeto de nação da “elite cultural” paulista
1.1.1 Uma ilha de modernidade em meio aos cafezais.................................................. 20
1.1.2 Origem e destino da Comunhão Paulista..............................................................30
1.1.3 Cultura superior como estratégia política.............................................................44

1.2 Administração pública e desenvolvimento científico
1.2.1 As engrenagens institucionais da cidade-modelo..................................................56
1.2.2 Na cabeça da cultura m unicipal.............................................................................................71

CAPÍTULO 2

2.1 Ciências sociais dentro e fora da sala de aula
2.1.1 A institucionalização da Sociologia em São Paulo................................................86
2.1.2 Controvérsias científicas e fronteiras disciplinares..............................................107

2.2 Para uma ciência da brasilidade
2.2.1 A brasilidade modernista de Mário de Andrade..................................................130
2.2.2 Um novo paradigma no estudo das tradições populares.......................................144

CAPÍTULO 3

3.1 A preparação do pesquisador profissional
3.1.1 Etnografia e folclore de uma perspectiva metropolitana.......................................161
3.1.2 Lições etnográficas da esposa do filósofo...........................................................176

3.2 Uma escola folclórica paulista?
3.2.1 Institucionalidades em ação.............................................................................. 193
3.2.2 Vestígios de uma semeadura intelectual............................................................... 215

CONCLUSÃO.......................................................................................................... 237

REFERÊNCIAS....................................................................................................... 241

ANEXOS.................................................................................................................. 262

XIV



INTRODUÇÃO

15



INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa pela perspectiva da História das Ciências a constituição na 

segunda metade da década de 1930 de uma sociedade científica dedicada ao estudo do 

folclore brasileiro. A iniciativa, considerada pioneira, teve origem nos projetos do 

escritor Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura da cidade de São 

Paulo, e contou com a participação de estudantes e professores de instituições recém- 

criadas, como a Escola Livre de Sociologia e Política e a Universidade de São Paulo, 

além da colaboração de intelectuais paulistas interessados no estudo da cultura popular.

Como se sabe, o campo dos Estudos de Folclore tem início no século XIX com o 

movimento referido por Peter Burke como a “descoberta” ou, mais precisamente, a 

“invenção” da cultura popular pelos intelectuais e artistas do romantismo alemão. 

Johann Gottfried von Herder e os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm tomaram-se seus 

principais representantes ao disseminar através de suas antologias as práticas de coleta e 

publicação de canções, poemas e contos tradicionais.

Na chamada “periferia cultural” da Europa, correspondente às regiões onde se 

formariam Estados nacionais como Alemanha, Rússia Polônia, Hungria e Suécia, a 

idealização dos hábitos e das tradições comunitárias dos camponeses se tomaria um 

importante recurso para a afirmação das nacionalidades emergentes. O caráter 

autóctone atribuído ao folclore expressava então uma forte rejeição à influência 

exercida pela cultura civilizada das cortes francesas, assimilada pelas elites locais como 

forma de distinção social, e aos valores universalistas e cosmopolitas do iluminismo, 

que desprezava o modo de vida dos homens comuns e compreendia “cultura” (no 

singular) como sinônimo de erudição, ciência e belas artes.

Na América Latina entre o final do século XIX e o início do século XX, a 

investigação das origens nacionais e do imaginário popular surge como reação ao 

cosmopolitismo liberal das elites, que encaravam a realidade local de uma perspectiva
r\

eurocêntrica. No Brasil, a obra de Euclides da Cunha traria para o centro do debate 

sobre a nacionalidade o desencontro entre o projeto republicano de nação e as condições 

de vida da população sertaneja, mas seria Sílvio Romero o primeiro a realizar, algumas

1 Cf. BURKE, Peter. 2010. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800. São Paulo: 
Companhia das Letras, Parte 1.
2 Cf. ABREU, Martha. 2003. Cultura popular, um conceito e várias histórias. In: ABREU, Martha; 
SOIHET, Rachel (Orgs.). Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa 
da Palavra, p.86.
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décadas antes, as primeiras pesquisas detalhadas sobre folclore brasileiro e a publicar 

antologias de música e literatura popular a partir de fontes orais, lançando as bases para 

o desenvolvimento posterior desse campo.

Em São Paulo, os Estudos de Folclore tiveram os primeiros impulsos no início 

do século XX, sobretudo, com as descrições de aspectos da cultura caipira realizadas 

por intelectuais autodidatas. Embora sem resultados efetivos, a proposta de criar uma 

associação dedicada ao estudo das tradições populares locais já havia se esboçado na 

Sociedade Demonológica idealizada por Amadeu Amaral e na Academia de Folclore 

organizada por Edmundo Krug. Nesse contexto, as iniciativas promovidas por Mário de 

Andrade junto à administração municipal paulistana iriam consolidar a tendência 

associativa já manifestada, mas se distinguiriam da tradição anterior tanto pelo seu 

caráter profissional quanto pela adoção de um método de investigação -  algo que 

Amadeu Amaral chegou a sugerir, mas não pôde realizar.

Para compreender a emergência dessa descontinuidade no campo dos Estudos de 

Folclore, procuro avaliar o desenvolvimento da pesquisa folclórica e etnográfica no 

contexto das transformações em curso na intelectualidade paulista desde o final da 

década de 1920 e inscrevê-la no processo de institucionalização das ciências sociais no 

ensino superior local, cujos principais marcos seriam a fundação da Escola Livre de 

Sociologia e Política (1933) e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (1934). Consoante com a natureza do objeto investigado, 

retomo alguns aspectos do debate sobre o significado da constituição de um organismo 

governamental como o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo em 1935, 

enfatizando a sua exemplaridade no que se refere às formas de colaboração estabelecidas 

a partir de então entre os intelectuais e a classe dirigente.

Enquanto o Capítulo 1 distingue nos debates da intelectualidade local as razões 

que motivaram o surgimento dessas inciativas inovadoras, viabilizando a introdução das 

ciências sociais tanto no ensino superior quanto na administração pública, o Capítulo 2 

avalia as potencialidades e as limitações dessa produção científica, distinguindo nela 

duas orientações gerais, correspondentes a diferentes modelos de institucionalização que 

perfazem tradições intelectuais inteiramente diversas. A necessidade de se compreender 

no contexto aqui examinado o desenvolvimento de um determinado campo de estudos a 

partir de suas relações com as disciplinas adjacentes se justifica pelas peculiaridades da
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produção intelectual da época e tem sido apontada desde o trabalho de doutorado de 

Mariza Peirano.

Neste particular, procuro demonstrar que os embates ocorridos então entre 

representantes de diferentes tradições de pensamento social em tomo de noções como 

raça, cultura, evolução e mudança social constituem o solo fértil onde se desenvolveria, 

através de sucessivos formatos institucionais, o projeto científico ora analisado e que 

este fato ajuda a compreender a sua singularidade no campo de estudos a que se associa. 

Por outro lado, a emergência de um espaço dedicado à pesquisa folclórica e etnográfica 

no âmbito da administração municipal paulistana também se deve à colaboração e à 

complementaridade entre os interesses intelectuais e profissionais de Mário de Andrade 

e de dois jovens pesquisadores franceses em início de carreira: a antropóloga Femande 

Dina Dreyfus e seu marido Claude Lévi-Strauss. Por isso, partes dos Capítulos 2 e 3 

tratam da inserção desses três personagens no cenário intelectual paulistano da época.

O terceiro e último capítulo situa a pesquisa folclórica e etnográfica realizada com 

o apoio da Prefeitura da cidade de São Paulo na trajetória do Movimento Folclórico -  que 

na década de 1930 começa a se estruturar como uma comunidade de âmbito 

internacional -  e avalia o significado da institucionalização dos Estudos de Folclore 

naquele contexto. Passo, então, a analisar de maneira mais detalhada as atividades de 

ensino e pesquisa relacionadas ao projeto científico em questão e procuro rastrear seus 

possíveis desdobramentos tanto nas trajetórias profissionais dos participantes que 

trilharam carreiras acadêmicas como cientistas sociais quanto na agenda de pesquisas 

das ciências sociais no período subsequente -  marcado pela progressiva marginalização 

dos Estudos de Folclore no âmbito da “escola sociológica paulista”.

C f PEIRANO, Mariza. 1981. The Anthropology of Anthropology: the Brazilian case. Tese (Doutorado 
em Antropologia). Universidade de Harvard, Cambridge/Massachusetts, p. 12.
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1.1 O projeto de nação da “elite cultural” paulista

1.1.1 Uma ilha de modernidade em meio aos cafezais

O processo de metropolização observado na capital paulista desde a Primeira 

República -  período em que o país era predominantemente rural, com uma economia 

baseada na produção agroexportadora e uma população em sua maioria miserável e 

analfabeta -  constitui um fenômeno sem paralelos em nossa história recente. O modelo 

de desenvolvimento capitalista exemplificado neste processo se tomaria paradigmático 

para os rumos da nação durante o século XX, mas suas origens são anteriores.

A cidade de São Paulo se beneficiou de diversas formas do arranque econômico 

proporcionado pela expansão da agricultura no âmbito do estado -  sobretudo, da 

produção cafeeira, setor em que os paulistas vinham se destacando como os principais 

exportadores desde o século XIX. Em 1859, o café já era a principal mercadoria de 

exportação do país e o estado de São Paulo era responsável por 12,1% dessa produção 

Esta proporção aumentaria ainda mais com a abertura de novas áreas para plantio no 

oeste paulista, região ocupada ainda por populações indígenas, e até o final do século o 

café chegaria ao patamar de 53% das exportações nacionais, seguido apenas pela 

borracha, com 26% do total. Segundo Richard Morse,

Entre 1890 e 1900 foram criados no estado 41 municípios novos, 
localizados, na sua maioria, na “fronteira” do café, passando o número 
de cafeeiros de 220 para 520 milhões. Não era, contudo, o fazendeiro, 
mas o intermediário urbano quem tinha os maiores lucros, uma vez 
que comprava a preços baixos na época da colheita e vendia durante 
os meses em que a concorrência era menor.6

A Constituição de 1891 atribuía aos estados autoridade para contrair 

empréstimos no exterior e estabelecer o valor dos impostos sobre as exportações, que 

constituíam uma das principais fontes de arrecadação. Esta autonomia financeira seria 

decisiva para o crescimento do setor agroexportador em São Paulo e, em particular, da
n

cafeicultura -  responsável por quase toda a renda do estado.

4 Cf DALLARI, Dalmo de Abreu. 1977. O Pequeno Exército Paulista. São Paulo: Perspectiva, p. 15.
5 Cf FAUSTO, Boris. 2002. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial, p. 164.
6 MORSE, Richard. 1970. Formação Histórica de São Paulo, São Paulo: Difel, p.281.
7 Cf SCHWARTZMAN, Simon. 1975. São Paulo e o Estado Nacional. São Paulo: Difel, p. 122; FAUSTO, 
B. 2002. Op. cit., p. 141.
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O aumento significativo do volume de transações em moeda nacional e a 

consequente criação de novos espaços de acumulação de capital possibilitaram, então, o 

estabelecimento de um sistema de crédito que financiou o avanço do processo de 

urbanização da capital paulista, modernizando as atividades existentes e introduzindo 

serviços essenciais ao crescimento da cidade. A construção da infraestrutura de 

transporte com estradas de ferro para ligar o interior à capital -  atendendo em princípio 

aos interesses dos produtores de café -  talvez seja o maior exemplo disso. Ademais, o 

fluxo constante de importações e exportações no estado favorecia o desenvolvimento de 

um mercado para produtos manufaturados que tinha na capital paulista seu centro 

irradiador.

Com a progressiva diversificação econômica do complexo cafeeiro a partir de 

demandas suscitadas pelo próprio crescimento dos municípios paulistas, em 1920 a 

produção agrícola de São Paulo já correspondia a um quarto do total nacional, incluso o 

café, ou a um quinto, sem considerá-lo. A expansão da atividade industrial do estado 

desde o início do século XX também seria impulsionada por este processo de 

diversificação. Em 1889, havia 696 fábricas em todo o país (a maioria era pouco mais 

que uma oficina) e 13,5% delas eram paulistas; antes da I Guerra, em 1914, o número 

de estabelecimentos havia aumentado para 6497, dos quais 32% localizados em São 

Paulo; esta proporção se manteria quase inalterada até 1920, quando se contavam 

13.336 fábricas em todo o país.

Os índices registrados no Censo de 1920 mostram que na época a produção das 

fábricas paulistas já superava os números do maior polo industrial do país, a capital 

federal, e que sozinha a cidade de São Paulo, que concentrava a maior parte dessa 

produção, havia chegado bem próximo daqueles números.

8 Cf. FAUSTO, B. 2002. Op. cit., p.161-162.
9 Com destaque para o incremento da produção de arroz (que cresceu quase sete vezes), de milho (cuja 
produção triplicou), de feijão (que dobrou) e para a introdução do cultivo do algodão, que forneceria matéria 
prima ao setor têxtil -  um dos principais ramos na indústria da época. Durante a I Guerra, o estado de São 
Paulo se tomaria autossufíciente na produção desses alimentos, antes comprados de outros estados {cf. 
ibidem, p. 160 e 162).
10 Cf. CANO, Wilson. 2012. Da década de 1920 à de 1930: transição rumo à crise e à industrialização no 
Brasil. Revista Economia, Brasília/DF, v. 13, n.3b, set.-dez. 2012, p.902.
11 Cf. DALLARI, D.A. 1977. Op. c/í., p. 17.
12 Em 1920, a produção industrial da capital federal totalizava 677.000 contos e a da capital paulista,
504.000 contos. No Censo de 1938, a produção paulistana já havia assumido a liderança nacional com
4.323.000 contos, quase o dobro dos números da capital federal, que registrava 2.847.000 contos {cf. 
FAUSTO: 2002, p.162; MOTTA, Marly da Silva. 1992. A Nação faz 100 anos: a questão nacional no 
centenário da Independência. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, p.88).
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A historiadora Marly da Silva Motta identifica alguns fatores como 

determinantes contextuais para a ascensão do estado de São Paulo como centro 

econômico e industrial mais dinâmico do país ainda durante a Primeira República:

a) a constituição no âmbito estadual de um mercado interno mais amplo;

b) o desenvolvimento de uma produção agropecuária com capacidade para 

abastecer com matéria-prima barata a indústria local;

c) a construção de estradas de ferro que, apesar de direcionadas à produção de 

café, também favoreceriam o desenvolvimento industrial;

d) o enorme contingente populacional existente tanto no estado quanto na capital 

decorrente, sobretudo, da imigração estrangeira.

Sua abordagem acresce aos aspectos econômico e tecnológico um elemento 

indispensável á compreensão da emergência do cenário em questão; trata-se das 

características de sua formação social -  e neste particular, mais uma vez, São Paulo 

aparece como um caso à parte. Apesar da extensa produção acumulada em tomo do 

tema, o impacto da imigração estrangeira na formação social do estado permanece um 

campo extremamente fértil para investigações.

Durante a primeira metade do século XX, tanto o contingente (por 

nacionalidade) de estrangeiros recebidos quanto a constância do seu ingresso na 

sociedade local e suas diferentes formas de concentração ou dispersão no território 

conferiram à população paulista características bastante distintas. Com a proibição do 

tráfico negreiro a partir de 1850, a imigração passou a ser defendida como “solução” 

para fornecer mão de obra às fazendas; a maior corrente imigratória para o Brasil desde 

então iniciou-se ainda no século XIX, durante a primeira década da República, e só 

diminuiu em 1914, com a eclosão da I Guerra. Após o término do conflito, o fluxo de 

imigrantes voltaria a crescer até ser novamente reduzido no início da década de 1930 

devido à crise econômica internacional detonada em 1929.

Estima-se que no período de 1887 a 1930 cerca de 3,8 milhões de estrangeiros 

entraram no país; deste total 72% (aproximadamente 2,74 milhões) chegaram antes de

13 Cf MOTTA, M.S. 1992. Op. cit., p.88.
14 Cf. BASSANEZI, Maria Sílvia Beozzo; SCOTT, Ana Silvia Volpi; BACELLAR, Carlos de Almeida 
Prado; TRUZZI, Oswaldo Mário Serra. 2008. Atlas da imigração internacional em São Paulo, 1850-1950. 
São Paulo: Unesp, 2008.
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1914, concentrando-se, sobretudo, nas regiões leste, centro-sul e sul. No ano de 1920, 

93,4% desses imigrantes encontrava-se em uma dessas três regiões e o estado de São 

Paulo concentrava sozinho 52,4% da população estrangeira em território nacional.

A maioria era atraída -  e muitas vezes iludida -  pela possibilidade de trabalho 

digno no país, nutrindo expectativas de acumular renda e adquirir uma propriedade. 

Isto se aplica, sobretudo, aos que chegaram através da chamada “importação de 

imigrantes”, uma política de incentivos promovida pelo governo paulista de 1880 até 

1927 para garantir mão de obra estrangeira às fazendas. A concessão desses auxílios 

resultava de um esforço conjunto entre a classe dirigente local e a elite cafeeira, 

representada por figuras influentes nos poderes central e estadual, para garantir ao 

estado as condições necessárias ao aumento da sua produção agrícola -  “portos,

ferrovias, alojamentos para imigrantes, máquinas de benefício -  além de mecanismos de
1 8financiamento”.

Mas o recrutamento para o trabalho na lavoura não era a única modalidade de 

inserção dos estrangeiros na economia paulista. Também era significativo o contingente 

de

imigrantes “espontâneos” que vinham à própria custa, atraídos pelo 
clima temperado de São Paulo, por suas oportunidades econômicas e 
por facilidades que lhes permitiam efetuar livremente contratos de 
trabalho a curto prazo. Entre 1908 e 1920, Santos recebeu 190.000 
imigrantes subvencionados, indo quase todos, pelo menos 
inicialmente, para as fazendas, e 340.000 espontâneos, dos quais 80% 
arranjaram empregos na indústria, no comércio ou nas estradas de 
ferro na capital e em outras cidades.19

Fausto (2001) sustenta que o desenvolvimento acelerado da indústria paulista 

nas primeiras décadas do século XX não resulta apenas da enorme expansão do

15 É preciso ressaltar que o volume registrado na chegada de estrangeiros não corresponde exatamente ao 
número de imigrantes estabelecidos no país. “Considerando as entradas e saídas de imigrantes, sem 
distinção de nacionalidade, pelo porto de Santos, verificamos que, em vários anos, o número dos que saíram 
foi maior do que as entradas naquele porto. Por exemplo, em plena crise do café, em 1900, entraram cerca 
de 21 mil imigrantes e saíram 22 mil” (FAUSTO: 2002, p. 157). Isto se explica principalmente pelas 
precárias condições de sobrevivência impostas pelas fazendas nos primeiros anos da imigração -  
comparáveis às do trabalho escravo, tomado ilegal havia poucos anos. A amplitude do problema pode ser 
medida pelo número de queixas de italianos residentes em São Paulo ao seu consulado e pela posterior 
proibição, na Itália, da imigração subsidiada para o Brasil através do chamado “decreto Prinetti” de 1902 (cf. 
FAUSTO: 2002, p. 158).
16 Cf. ibidem, p. 155-156.
17 Eram essas as recompensas alardeadas pela propaganda governamental e pelo discurso dos agentes 
recrutadores na Europa (cf. BASSANEZI, M.S.B. et al. 2008. Op. cit., p.17).
18 BASSANEZI, M.S.B. et al: 2008. Op. cit., p. 14.
19 MORSE, R. 1970. Op cit., p.301.
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complexo cafeeiro, mas igualmente da participação maciça de imigrantes em todos os 

setores. Sua presença ao longo deste processo abrange desde os operários da indústria 

manufatureira incipiente da capital paulista no final do século XIX2 até a mão de obra 

especializada “de técnicos, metalúrgicos e mecânicos, por exemplo, que as escolas de 

São Paulo não formavam”.21

De acordo com as informações do Censo de 1920, os estrangeiros correspondiam
99na época a 18,1% da população paulista, totalizando 829.851 pessoas. O mapa a 

seguir, retirado do Atlas da imigração internacional em São Paulo, mostra sua 

distribuição por município neste período.

Figura 1: População estrangeira no estado de São Paulo
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cidade de 
São Paulo

Os dados apresentados na Figura 1 exprimem apenas parcialmente a penetração 

estrangeira em território paulista, já que os descendentes de imigrantes foram 

considerados brasileiros, mas permitem visualizar a sua elevada concentração na capital. 

Se a presença estrangeira teve, como foi dito, um impacto decisivo na formação social 

do estado, este se tomaria ainda maior na cidade de São Paulo, que era o centro de 

convergência tanto da imigração espontânea quanto daqueles que procuravam uma 

alternativa à vulnerabilidade do trabalho na lavoura. Como explica Fausto (2001),

20 Em 1893, 70% dos empregados de manufaturas da capital paulista era estrangeiro (cf. FAUSTO: 2002, 
p.161).
21 MORSE, R. 1970. Op. cit., p.301
22 Cf. BASSANEZI et al. 2008. Op. cit., p.56.

24



A cidade oferecia um campo aberto ao artesanato, ao comércio de rua, 
às fabriquetas de fundo de quintal, aos construtores autodenominados 
“mestres italianos”, aos profissionais liberais. Como opção mais 
precária, era possível empregar-se nas fábricas nascentes ou no 
serviço doméstico.

Neste contexto, como a indústria não era regulada por uma legislação social 

apropriada, até mesmo no mercado de trabalho formal as condições encontradas na 

capital eram insustentáveis.

Jornadas de dez horas de trabalho ou mais durante seis dias da 
semana, amiudavam os acidentes e os erros na produção, punidos com 
multas os adultos e, com surras, as crianças. Além disso, poucas eram 
as indústrias que dispunham de instalações especialmente construídas 
e em adequadas condições higiênicas de trabalho. Mal iluminadas e 
pouco ventiladas, empregavam fartamente mulheres e crianças, às 
quais pagavam menos que aos homens.24

As crises e os estrangulamentos recorrentes em economias baseadas na 

monocultura também afetavam a frágil indústria local, ainda dependente do sistema de 

crédito mantido pela exportação de café. Mesmo nos ramos com maior volume de 

produção, como a indústria têxtil, vivia-se uma situação de permanente incerteza; 

durante os períodos de crescimento, a oferta de trabalho era abundante, mas a situação 

podia se inverter inesperadamente, deixando na rua uma massa de milhares de 

desempregados.

No início do século XX, era comum entre os setores mais abastados da 

sociedade paulistana o apego a uma percepção dicotomizada da cidade, que opunha um 

espaço urbano normativo marcado pelo predomínio da ordem civilizada às condições de 

vida heterogêneas encontradas nos bairros populares.

de um lado, a Cidade da ordem, da moral, das boas famílias, do 
cosmopolitismo exemplar dado pelos ricos [...] Do outro lado ficava a 
Cidade às avessas, a desordem, a amoralidade e a vadiagem [...] 
[onde] a legalidade urbana que configurava a boa Cidade era 
continuamente subvertida e ressignificada.25

FAUSTO, B. 2002. Op. cit., p. 160
24 QUEIROZ, Suely Robles Reis de. 2004. Política e poder público na Cidade de São Paulo: 1889-1954. 
In: PORTA, Paula (Org.). História da Cidade de São Paulo, v.3. São Paulo: Paz e Terra, p.27-28.
25 PAOLI, Maria Celia e DUARTE, Adriano. 2004. São Paulo no plural: espaço público e redes de 
sociabilidade. In: PORTA, Paula (Org.). História da Cidade de São Paulo, v.3. São Paulo: Paz e Terra, p.55-56.
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O fato de haver bondes de primeira e de segunda classe, criados por ocasião da 

substituição do transporte coletivo de tração animal pelos veículos elétricos, 

demonstra que a segregação entre pessoas desses dois universos socioculturais era 

sancionada pela própria administração pública.

A ocupação desordenada do espaço urbano, decorrente da rápida concentração 

populacional nas zonas industriais, provocava um aumento exponencial da quantidade 

de moradias irregulares e insalubres, engendrando na capital paulista o fenômeno das 

multidões, conhecido desde o final do século XVIII nas cidades industriais europeias. 

Como a administração municipal não conseguia acompanhar o ritmo das transformações 

em curso, a insuficiência de infraestrutura urbana (abastecimento de água, coleta de 

esgoto e de lixo, arruamento) e da oferta de serviços para a população (acesso a 

educação, cuidados básicos de saúde, assistência social) tomava-se um problema 

crônico.

Um conjunto de ações emergenciais promovidas pelo Governo Estadual em 

1914 para combater a crise econômica em curso ilustra bem a complexidade do desafio a 

ser enfrentado pelas autoridades públicas locais:

o Departamento [Estadual de Trabalho] estabeleceu “feiras livres” na 
cidade, as quais eliminaram as pesadas partes dos intermediários e 
reduziram de 50% o preço dos gêneros de primeira necessidade. 
“Cozinhas econômicas” foram instaladas no Brás. A Light fornecia 
três bondes que davam passagem gratuita aos lavradores que 
trouxessem produtos agrícolas dos subúrbios.
Mas a raiz do problema estava na situação rural e na ironia das 
fazendas despovoadas a clamarem por mais braços. Dentro de três 
meses (agosto a outubro de 1914) a Agencia Oficial de Colocação 
deslocou 12.000 trabalhadores da Capital para o interior; em junho de 
1916 o número chegou a 30 000.28

Somado à imigração espontânea, o abandono das fazendas alimentava a 

explosão demográfica da cidade, gerando uma demanda permanente de mão de obra 

para a agricultura em expansão, que continuava a ser suprida pela política de 

“importação de imigrantes”. Portanto, a iniciativa de remanejar trabalhadores para o 

interior, “proporcionando benefícios e pequenos lotes aos sitiantes independentes”, 

precisava concorrer com o somatório desses fatores.

Cf QUEIROZ, S.R.R. de. 2004. Op. cit., p.25.
27 Cf MORSE, R. 1977. Op. cit., p.283.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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A proposta de “desurbanização da capital” enquanto objetivo a ser alcançado 

através de políticas públicas parece, por si só, traduzir a dificuldade encontrada pelas 

autoridades locais diante de um cenário até então inédito no país. O crescimento 

vertiginoso da população paulistana na primeira metade do século XX está representado 

na curva a seguir, adaptada do gráfico elaborado por Simone Lucena Cordeiro3 com 

base em dados do IBGE, da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São 

Paulo e nos Anuários Demográficos de São Paulo:

Figura 2: Crescimento da população paulistana
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Apesar de engenhosas, essas medidas não sobreviveriam aos interesses em jogo 

no interior da burocracia governamental. A exemplo disto, em um relatório publicado 

no Boletim do Departamento Estadual do Trabalho naquele mesmo ano de 1914 o 

prefeito da capital se vangloriava de que “São Paulo está se aparelhando para ser um 

grande centro industrial, alguma coisa como Chicago e Manchester juntas”.31

A primeira demonstração contundente de insatisfação com as condições 

degradantes impostas à maioria população da cidade ocorreu em 1917, a partir da greve 

dos operários do Cotonifício Crespi, que exigiam um aumento de 20% em seu salário.32

30 CORDEIRO, Simone Lucena. 2005. Moradia popular na cidade de São Paulo (1930-1940) -  projetos 
e ambições. Revista Histórica, n. 1, p.2
31 Apud MORSE, R. 1977. Op. cit., p.283.
32 Ibidem, p.285.

mais de 2 milhões

21



Pouco depois, no dia 9 de junho, o cortejo fúnebre de um jovem sapateiro espanhol 

morto por agentes da Força Pública que reprimiram com extrema violência a 

concentração de grevistas em frente à Tecelagem Mariângela -  propriedade da família 

Matarazzo -  transformou-se em ato político contra a cumplicidade entre as autoridades 

públicas e o patronato.

A morte do operário havia, recrudescido os ânimos; no dia 15, o número 
de grevistas chegou a cinquenta mil. Saques a armazéns, piquetes, 
comícios, ataques a autoridades. Alarmado, o presidente do estado 
solicitou o auxílio de tropas federais, que foram deslocadas do interior e 
de dois navios de guerra ancorados no porto de Santos. A “cidade da 
ordem”, amedrontada, fechou suas portas e janelas, enquanto a 
inventividade espontânea dos grevistas ficou à solta: garotos depredavam 
os lampiões a gás e deixavam a Cidade às escuras, grupos de jovens 
operárias tomavam em suas mãos os bondes e estabeleciam novos

34trajetos.

A importância dessa onda de greves iniciada em 1917 e sustentada até meados 

de 1920 consistiu, por um lado, na emergência no espaço cosmopolita e civilizado da 

cidade da sua incômoda contraface, ou seja, em escancarar a existência de uma classe 

social cuja alteridade com a burguesia não podia ser suprimida e cujo contingente 

impossibilitava qualquer tentativa de diluição ou integração paternalista via assistência 

filantrópica; por outro, em inserir a questão social no debate público ao evidenciar a 

necessidade de se estabelecer novos direitos e a regulação estatal das relações de 

trabalho.35

Na ocasião, alguns setores do governo, da imprensa e até mesmo industriais 

esclarecidos, como Roberto Simonsen e Jorge Street, reconheceram a legitimidade da 

pauta dos trabalhadores e seu direito a se organizarem para apresentar suas 

reivindicações. Mas a proposta de criação do Código do Trabalho apresentada então 

ao Congresso Nacional -  que limitava as jornadas a oito horas, estabelecia uma licença 

para gestantes e restrições ao trabalho de mulheres e crianças -  foi rejeitada tanto pelos 

industriais quanto pelos congressistas

Após a década de 1920, a estabilização da economia paulista como propulsora 

do desenvolvimento nacional atraiu para a cidade e seus arredores empresas estrangeiras 

de grande porte, como General Motors, Ford, Rhodia, RCA Victor, Phillips e Pirelli, entre

33 Cf PAOLI, M.C. e DUARTE, A. 2004. Op. cit., p.56.
34 Ibidem, p. 57.
35 Ibidem, p.55.
36 Cf MORSE, R. 1977. Op. cit., p.286.
37 Cf. FAUSTO, B. 2002. Op. cit., p. 170.
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outras, o que aumentaria ainda mais a demanda por ampliação da infraestrutura 

urbana Neste contexto, surgiram as primeiras propostas de intervenção em grande 

escala para coordenar o crescimento da cidade.

Considerado o maior projeto urbanístico desse período, o Plano de Avenidas 

elaborado pelos engenheiros Francisco Prestes Maia e João Ulhôa Cintra tomou-se 

emblemático da orientação assumida pela Prefeitura da cidade de São Paulo em 

sucessivas administrações a partir do final da década de 1930. O projeto previa 

intervenções meticulosas na região central além de inúmeras alterações em bairros 

periféricos e estabelecia em todos os espaços urbanizados a separação entre os universos 

do trabalho e da moradia, aspecto estruturante da dinâmica espaço-temporal 

predominante na parte legalizada e normativa da cidade. Esse distanciamento entre as 

porções ordenadas e desordenadas do espaço urbano contribuía, de um lado, para o 

processo de periferização da capital paulista e, de outro, para a verticalização da sua 

região central, cada vez mais especializada no setor de serviços -  o que se evidencia 

pela multiplicação dos bancos e escritórios.

As canções Saudosa Maloca e Abrigo de Vagabundos, do compositor Adoniran 

Barbosa, formam uma sequência narrativa capaz de sintetizar a experiência dramática 

dos habitantes dos bairros operários neste período, marcado por

milhares de desapropriações, dem olições e desocupações e o 
consequente deslocamento da população que habitava as áreas 
centrais. Expulsa de suas moradias, essa população se dirigiu para os 
bairros mais afastados, deixando o centro livre de sua presença e, 
eventualmente, de seu protesto, em nome do imperativo técnico de 
facilitar a circulação rápida de mercadorias.40

Definido por seus criadores como “solução para a crise de crescimento da capital 

paulista”, o Plano de Avenidas constitui um dos melhores exemplos da estratégia 

utilizada pelo poder público para garantir a legitimidade de suas intervenções agressivas 

sobre os espaços coletivos da cidade, apresentadas como imprescindíveis pela 

linguagem da racionalidade técnica.

38 Cf CANO, W. 2012. Op. tit., p.903.
39 Cf PAOLI, M.C. e DUARTE, A. 2004. Op. tit., p.67-69.
40 Ibidem, p.69.
41 Apud ibidem, p.65.
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1.1.2 Origem e destino da Comunhão Paulista

Até o final da Primeira República, o estado de São Paulo foi dominado 

politicamente pelo Partido Republicano Paulista (PRP) -  representante dos interesses 

econômicos da oligarquia cafeeira -  que permaneceu como a única legenda
An

regularmente organizada de 1901 a 1926. Os perrepistas, como eram conhecidos, 

mantinham o controle da política partidária através de uma lógica clientelista originada 

na dependência dos municípios e sustentada pela coerção e cooptação dos escassos 

eleitores pelas autoridades. A presença do partido em todo o estado sem lideranças fixas 

o tomava difuso e difícil de ser combatido, condicionando as disputas entre setores da 

elite a conflitos internos em torno da orientação a ser adotada pela sua cúpula

O sistema político permanecia o mesmo desde o final do século XIX -  o que 

contrastava com a crescente modernização de setores como a indústria, o comércio e as 

finanças -  e o direito de voto continuava inacessível para uma parcela majoritária da 

população (mulheres, analfabetos, soldados, integrantes de ordens religiosas e mendigos). 

Antes de 1930, o percentual de votantes em todo o país nunca chegaria a exceder 3,5% 

da população

A discrepância entre as conquistas sociais alcançadas e o acesso à participação 

eleitoral no período é representada no gráfico a seguir, reproduzido de Schwartzman 

(1975), que expõe alguns indicadores com suas respectivas taxas de crescimento em 

nível nacional.

42 Não havia na época um sistema partidário de alcance nacional. Os partidos eram estaduais e sob uma 
mesma denominação, presente em diferentes estados, podiam coexistir orientações muito distintas: por 
exemplo, o Partido Republicano de São Paulo e o de Minas Gerais se alinhavam ao discurso liberal enquanto 
os republicanos gaúchos eram positivistas (cf. FAUSTO: 2002, p.139).
43 Cf. MICELI, Sérgio. 2008. Intelectuais à Brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, p.89.
44 Nesta medida, “estradas, escolas, benefícios, financiamentos eram distribuídos mais conforme o prestígio 
coronelesco do que em obediência a razões técnicas” (DONATO: 1997, p.8).
45 Cf. CHACON, Vamireh. 1981. História dos Partidos Brasileiros. Brasília, Ed.UnB, p. 100.
46 C f MICELI, S. 2008. Op. cit., p.89.
47 Cf. SCHWARTZMAN, S. 1975. Op. cit., p. 109.
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Figura 3: Ampliação da participação social e política no Brasil
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Em São Paulo, o processo de diferenciação social resultante do desenvolvimento 

econômico e da modernização acelerada aumentaria dentro da própria elite o 

descontentamento com a inflexibilidade do sistema político e a sua incapacidade de 

corresponder a uma maior diversidade de interesses. As demandas pela abertura do 

monopólio perrepista seriam frustradas antes mesmo da década de 1920 com a 

blindagem do partido em tomo de sua cúpula, na tentativa de neutralizar o risco de 

colapso devido aos conflitos crescentes entre facções internas.

Neste contexto, a articulação dos setores da elite mais críticos ao PRP será 

decisiva para a reordenação do diagrama de forças da política local a partir de 1930 e a 

incorporação desses grupos à classe dirigente estadual. Sua trajetória nos interessa à 

medida que, como veremos, alguns deles contribuíram de forma decisiva para a 

emergência das iniciativas de ensino e pesquisa que irão alavancar o processo de 

institucionalização das ciências sociais no país.

48 Cf LIMONGI, Fernando. 1989b. Mentores e clientelas da Universidade de São Paulo. In: MICELI, 
Sérgio (Org.). História das Ciências Sociais no Brasil, v.l. São Paulo: Vértice/IDESP, 1989b, p. 113.
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Apesar de declarar-se apartidária no primeiro artigo de seu estatuto, a entidade 

conhecida como Liga Nacionalista de São Paulo (LNSP) notabilizara-se como um espaço 

de projeção para aqueles que desejassem ingressar na arena política local Criada em 1917 

por jovens da elite urbana influenciados pela Liga de Defesa Nacional, fundada no Rio de 

Janeiro no ano anterior, a Liga ganharia notoriedade entre os paulistas a partir da sua quase 

liderança na mobilização contra a epidemia de gripe espanhola entre os anos de 1918 e 

1919. Seu programa reformista priorizava a defesa da unidade nacional, o serviço militar 

obrigatório, a ampliação da instrução básica, a educação cívica da população, a moralização 

da política partidária pela adoção do voto secreto e a aculturação dos imigrantes

O jornalista Julio de Mesquita Filho, então secretário do jornal O Estado de São 
Paulo e destacado membro da LNSP, exprimia uma opinião comum entre seus pares ao 

diagnosticar

a decadência, cada vez maior, da política militante em São Paulo e a sua 
absorção, todos os dias mais patente, por filhos de outros estados. 
Diremos, propositadamente da política militante em São Paulo e não da 
política de São Paulo, para mais flagrante tomar a confusão em que se 
incorre. A política militante em São Paulo, é certo, está em franca, em 
irremediável decadência. O paulista cada dia mais dela se desinteressa. 
Estará nisso, entretanto, a prova irrefutável do que hoje querem 
afirmar? Será lícito concluirmos daí pela degeneração das antigas 
virtudes da comunidade? Ou, colocando-nos justamente no polo 
oposto a essa corrente, devemos buscar nossa atitude de indiferença 
pela ação pública, a grande inteligência, e inestimável bom senso da 
política de São Paulo?52

A crítica de Mesquita Filho, extraída do segundo artigo da série A Comunhão 
Paulista, parece direcionada a Washington Luiz, que após ter sido eleito presidente do 

estado frustrou as expectativas suscitadas por sua aliança com a Liga. Mas a justificativa 

apresentada para o suposto desinteresse dos paulistas em relação à “política militante” 

(aquela praticada pelos políticos profissionais) reúne elementos característicos da estratégia 

antiperrepista engendrada no seio da própria elite.

49 Ibidem, p. 115.
50 Cf CHACON, V. 1981. Op. cit., p.101; LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.112.
51 Cf LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.120-121.
52 MESQUITA FILHO, Julio de. 1922a. A Comunhão Paulista II -  Erro de visão, Jornal O Estado de São 
Paulo, 21/11/1922, p.3 -  disponível no site do Arquivo Estadão.
53 Embora seja conhecido com um dos principais representantes do Partido Republicano Paulista, 
Washington Luiz nasceu na cidade de Macaé/RJ. O artigo de Mesquita Filho foi publicado algum tempo 
depois que um importante membro da LNSP, o alagoano Antônio Sampaio Dória, renunciou à Diretoria 
Geral de Instrução Pública do estado devido à pressão da base perrepista nos municípios, contrária às 
reformas iniciadas em sua gestão (cf. LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p. 117-118).
54 Cf ibidem, p. 118.
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São Paulo tem uma política instintiva e coerente com o seu passado, que 

não nos é lícito confundir com a política militante, aquela que se tomou 

uma profissão e o refugio de quantos já não podem integrar-se na política 

de São Paulo, feita de método e critério, de ação continuada e paciente, 

corajosa e resoluta, semelhante à que nos anglo-saxões permitiu 

apoderarem-se de tudo quanto no mundo havia de melhor.55

A contraposição entre a política vigente “em São Paulo”, pretensamente alheia ao 

instinto local, e aquela que emana da vocação natural “de São Paulo” sugere haver 

diferenças qualitativas entre o desempenho político dos paulistas e o dos “filhos de outros 

estados”. Conclui-se daí que a excepcionalidade de sua “política instintiva” os tomava mais 

habilitados à condução dos negócios públicos tanto em seu estado, então prejudicado pela 

intromissão de políticos de fora, quanto em nível nacional.

Na época, esclarece Motta (1992), as identidades regionais conformavam-se como 

vias de acesso à nacionalidade e competiam entre si pela determinação da parcela da 

comunidade nacional que deveria se impor ao conjunto enquanto liderança. No intuito de se 

legitimar, as elites locais relacionavam as qualidades que supunham próprias da sua região 

às características da população nativa, às tradições históricas e mesmo a elementos da 

paisagem e da geografia do lugar. Assim, por exemplo, os mineiros se distinguiriam pelo 

temperamento conciliador, sensato, responsável e discreto diante de convulsões sociais e 

adversidades políticas -  atitudes identificadas com as formações montanhosas da região, 

que representariam a fidelidade ao passado, a ponderação e a sobriedade próprias do seu
56povo.

São Paulo se destacaria pela capacidade de incorporar de maneira racional o que há 

de mais moderno na civilização ocidental sem cair na postura contemplativa e no 

artificialismo próprios das cidades litorâneas. Movido por sua natureza empreendedora, o 

paulista seria capaz de promover o progresso da nação mesmo permanecendo imerso na 

realidade rústica do meio rural, pois a localização geográfica do estado o tomaria mais 

próximo dos valores essenciais da brasilidade.

Ambos, mineiros e paulistas, representavam-se em oposição às características de um 

adversário comum -  a capital federal, identificada com a inércia política, a indisciplina

55 MESQUITA FILHO, J. 1922a. Op. cit., p.3.
56 Cf. MOTTA, M.S. 1992. Op. cit., p.79-80.
57 Ibidem, p. 81-82.
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individual, a desorganização institucional, o patrimonialismo, entre outras heranças da 

tradição escravocrata, e considerada a maior responsável pelo “atraso” do pais.

Não por acaso o antídoto contra essa espécie de degeneração da nacionalidade se 

encontraria na chamada “mitologia bandeirante”, definida pelo historiador Ricardo Luiz 

de Souza como um conjunto de narrativas e tradições culturais produzidas entre final do 

século XIX e o início do século XX que apresentam a ação civilizadora do bandeirante 

como fundamento mais sólido da nacionalidade. Historiadores autodidatas da época, 

como Alfredo Ellis Júnior e Afonso d’Escragnolle Taunay, dedicaram boa parte de sua 

produção à legitimação científica deste imaginário.

O vínculo estabelecido entre os fazendeiros de café -  responsáveis pela 

expansão territorial da lavoura e pelo consequente desenvolvimento econômico do 

estado -  e essa representação heróica constitui a forma mais acabada do regionalismo 

paulista do início do século XX. Sua fórmula básica consiste em derivar a natureza dos 

paulistas de características supostamente herdadas do bandeirante. Em seu artigo, 

Mesquita Filho o descreve como

Rude, enérgico, sedento de liberdade, pronto a defender de armas nas 
mãos o que é seu, como o atestam as inúmeras revoltas contra o fisco 
real, reclamando a vontade eleitoral já nos começos do século XVI, 
presenteando a coroa portuguesa sem dela nada querer receber. 
Solitário e senhor absoluto em suas terras, guerreando resoluto o 
castelhano sem se deter ante os limites arbitrários impostos pelo poder 
de Roma, ele imigra, age e ousa.59

Os críticos do monopólio perrepista se utilizariam dessa construção identitária 

para legitimar seu projeto político alternativo chegando a defender, com base em uma 

interpretação bastante particular de relatos da época, o “pretenso caráter democrático da 

sociedade paulista colonial e do próprio bandeirismo”. Como veremos mais adiante, a 

evocação dessa herança distingue a autodeclarada “elite cultural” paulista, que ao longo 

da década de 1920 manteria inabalada a crença em uma missão histórica transmitida 

pelos seus antepassados.

No terceiro artigo da série A Comunhão Paulista, Mesquita Filho declarava essa 

convicção de maneira inequívoca, tomando emprestada uma expressão criada por um dos 

mais ilustres membros da Liga.

58 Cf. SOUZA, Ricardo Luiz de. 2007. A Mitologia Bandeirante: construção e sentidos. Revista História 
Social, n. 13, p. 159.
59 MESQUITA FILHO, J. 1922a. Op. cit., p.3.
60 SOUZA, R.L. 2007. Op. cit., p. 160.
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Amadeu Amaral, no seu discurso de recepção na Academia [Paulista] de 
Letras falou no imperialismo benéfico de São Paulo. Estamos com ele. 
Imperialismo em contraposição à inércia. [...] Nesse imperialismo de que 
primeiro ousou falar Amadeu Amaral, que nos legaram nossos maiores, 
reside todo um ideal que por muitas gerações ainda deverá ser o único a 
manter o estímulo de uma comunhão a cujo destino está entregue o 
destino do Brasil.61

Uma vertente ainda mais radical desse credo regionalista surge da imbricação 

entre a investigação histórica sobre as origens da população local e os debates sobre a 

questão racial, orientados ambos pela hipótese de uma “pureza racial” paulista. Como 

explica Souza (2007),

A questão racial liga-se, por sua vez, ao estudo da genealogia e se 
converte em elemento básico da mitologia bandeirante. [...] Dessa 
forma, a preocupação em decifrar árvores genealógicas deriva da 
preocupação em dar ao paulista um “estatuto racial superior”; leia-se, 
livre, na medida do possível, da miscigenação com o negro, 
admitindo-a, por outro lado, no tocante ao índio.62

A naturalidade com que era encarado o discurso regionalista da intelectualidade 

local transparece em um relatório do educador norte-americano Wickliffe Rose, que era 

chefe da Junta Internacional de Saúde da Rockefeller Foundation. No documento, Rose 

registra suas impressões a respeito da desigualdade entre as porções norte e sul do 

Brasil em termos de hereditariedade.

O Brasil Sul, começando no estado de São Paulo, foi colonizado por 
portugueses destemidos e autoconfiantes que desde o começo 
cruzaram [sic] com os índios nativos [...] Esta população tem sido 
revigorada por uma onda de imigrantes europeus que continua a trazer 
para os estados sulistas tipos vigorosos de colonos italianos, alemães, 
austríacos e poloneses [...]
E o homem branco autoconfiante que está expandindo a fronteira e 
deitando as fundações de uma civilização mais progressista. O estado 
de São Paulo é o centro e a alma deste movimento, com o Rio Grande 
do Sul prometendo se tomar um importante segundo lugar. A 
esperança do Norte reside na liderança do Sul e no sangue novo destes 
estados e da Europa.63

61 MESQUITA FILHO, J. 1922b. A Comunhão Paulista III -  Política de São Paulo, Jornal O Estado de São 
Paulo, 22/11/1922, p.33 -  disponível no site do Arquivo Estadão.
62 SOUZA, R.L. 2007. Op. cit., p. 162.
63 ROSE apud FARIA, Lina Rodrigues de. 1995. Arquivo Rockefeller. Revista História, Ciência, Saúde -  
Manguinhos, v .l, n.2, p. 120.
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Em São Paulo, a influência difusa de teorias raciais do século XIX na forma de 

ideologias valorativas seria decisiva tanto para a preferência pelos imigrantes europeus, 

em detrimento dos ex-escravos, quanto para a integração desses estrangeiros à 

sociedade local e, sobretudo, para a sua penetração em extratos sociais inacessíveis aos 

negros e seus descendentes Mas isto não apareceria de forma explícita nos discursos 

oficiais da época, nos quais as preferências raciais encontram-se “subsumidas no 

substantivo imigração, cujo significado genérico remete a europeu
As elites locais acreditavam que a continuidade da imigração poderia induzir um 

processo de branqueamento capaz de diluir em algumas gerações as características 

“inferiores” da população. Assim, a contribuição dos imigrantes seria aproveitada pelo 

discurso regionalista ao enfatizar a “brancura” do paulista como marca da superioridade 

do estado no contexto nacional, ao lado de fatores como civilização, modernidade e 

dinamismo econômico

Se no aspecto racial a imigração era considerada a redenção de todos os males, 

não raro a presença maciça de estrangeiros na cidade de São Paulo causava 

preocupação, chegando a ser percebida como ameaça de dissolução da nacionalidade. 

Assim como no interior, onde chegavam como lavradores mas em muitos casos se 

tomavam proprietários de fazendas, os imigrantes e seus descendentes podiam surgir na 

capital como simples operários ou como donos de empresas bem sucedidas, capazes de 

ostentar um padrão de vida análogo ao da oligarquia local.

A exemplo disto, diante da ascensão material e da estabilização de uma pequena 

elite de origem italiana a LNSP assumiria uma atitude abertamente xenofóbica. Seus 

membros não admitiam a filiação de brasileiros naturalizados e procuravam impedir o 

ingresso de imigrantes na política, denunciando com frequência as aproximações do PRP 

com a colônia italiana e o alistamento eleitoral de estrangeiros

Um artigo publicado em 1918 no Jornal do Comércio por Antônio Sampaio Dória, 

que era professor da Escola Normal da Praça da República e um dos principais tribunos da

64 Cf. BASSANEZl. M.S.B. et al: 2008. Op. cit., p.15.
65 SEYFERTH, Giralda. 2002. Colonização, imigração e a questão racial no Brasil. Revista USP, n.53, 
p. 126.
6 Cf. WOODARD, James P. 2004. Regionalismo paulista e política partidária nos anos vinte. Revista de 

História, São Paulo/SP, n. 150, p.53.
67 Como mostram os dados do Censo, em 1920 de cada dez imigrantes estabelecidos no estado pelo menos 
oito eram europeus de origem latina; as nacionalidades mais numerosas eram os italianos, que 
representavam 48,1% dos estrangeiros, os espanhóis, com 20,6%, e os portugueses, com 20,1% (cf. 
BASSANEZl et al: 2008, p. 18).
68 Cf LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p. 117.
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Liga, defendia a necessidade de alfabetizar os brasileiros para neutralizar os riscos 

associados à imigração.

A alfabetização do povo é, na paz, a questão nacional por excelência. Só 
pela solução dela, o Brasil poderá assimilar o estrangeiro que aqui se 
instala em busca de fortuna esquiva. Do contrário, é o nacional que 
desaparecerá absorvido pela inteligência mais culta dos imigrantes.69

Considerar a instrução como causa patriótica não era exclusividade desse grupo; a 

taxa nacional de analfabetismo chegava a 75% da população com índices locais quase 

homogêneos -  à exceção do Distrito Federal, onde os analfabetos correspondiam a cerca 

de 45% da população -  e havia um relativo consenso entre os intelectuais brasileiros 

acerca do papel da educação como instrumento indispensável para a solução de alguns dos 

principais problemas nacionais.

O discurso da LNSP parece se distinguir, neste contexto, por estabelecer um nexo 

entre a “alfabetização do povo” e a proteção contra uma suposta ameaça estrangeira. O 

êxito deste argumento poderá ser avaliado pela nomeação de Sampaio Dória para a 

Diretoria Geral de Instrução Pública do estado em 1920 -  evidência de que houve, ao 

menos no campo da educação pública, uma colaboração entre os perrepistas e a Liga. Mas 

as reações contundentes da base política do PRP à reforma conduzida por sua gestão -  que 

reestruturou a administração do setor, interferindo nos arranjos clientelistas locais, baseados
71no uso político das nomeações -  o levariam a abandonar o cargo em 1922 (ver a nota 53).

Devido ao apoio declarado por alguns de seus membros ao segundo levante 

tenentista ocorrido em julho de 1924, a LNSP foi considerada ilegal por decreto do 

presidente Artur Bemardes Mas os principais itens de sua agenda reformista continuariam 

a ser defendidos por outros grupos dissidentes de idêntica origem social Neste contexto, a 

redação de O Estado de São Paulo, jornal que tinha entre seus colaboradores diversos 

ex-integrantes da Liga, se tornaria um importante espaço de discussão e articulação

DÓRIA apud ibidem, p. 117.
70 Cf. BOMENY, Helena. 2012. Um poeta na política: Mário de Andrade, paixão e compromisso. Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, p.47.
71 Cf. LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.141.
72 Ibidem, p. 121.
73 Além da “tentativa de fundar um Partido da Mocidade em 1925” (LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.115, 
nota 4), “surgiam pelo menos três grupos no horizonte: uma proposta de Partido Popular, por Antônio 
Prado; uma de Partido Liberal, por Waldemar Ferreira; até uma de um Partido Evolucionista, por Marrey 
Júniof’ (CHACON: 1981, p.101).
74 Manoel Lourenço Filho, considerado um dos intelectuais mais importantes do grupo, esclarece que “o 
Estado era, na verdade, um pequeno seminário de debates sobre a vida social, política literária e científica. 
Aí se reuniam à tarde e à noite, como num clube de cultura, professores de escolas superiores, profissionais
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para os membros da classe média e da elite urbana contrariados com os rumos da 

política partidária.

Em 1926, a aliança entre diferentes setores da oposição liberal -  inclusive membros 

dissidentes do PRP -  resultaria na criação do Partido Democrático (PD), que será o primeiro 

grupo organizado em nível estadual com capacidade para abalar a preponderância eleitoral 

dos republicanos Devido ao caráter de sua plataforma política, ao público que pretendia 

mobilizar e à posição social de seus dirigentes, o PD pode ser considerado um sucedâneo da 

LNSP Seu programa se pautava pela modernização do ensino e a moralização da política, 

com base no voto secreto e obrigatório, na independência entre os três poderes e na 

fiscalização das eleições pelo Judiciário, mas mantinha -  em contradição com seu discurso 

democratizante -  a ausência de representação política da classe operária

Apesar de não ter alcançado resultados eleitorais expressivos nos anos iniciais, o 

impacto causado pela sua combinação de entusiasmo regionalista e ímpeto renovador em 

um contexto de esgotamento da política monopartidária daria ao PD uma capacidade de 

mobilização bastante significativa -  ao todo foram mais de 20 mil adesões em 243
78municípios paulistas.

O historiador James Woodard identifica na correspondência dos ingressantes no 

partido a regularidade de um discurso nacionalista de caráter regional que quase não 

aparece na correspondência política dos líderes republicanos do período A mesma 

tendência é patente nas páginas do Diário Nacional, fundado em 1927 pelo próprio PD, e 

no jornal O Estado de São Paulo -  ambos fundamentais na estratégia de divulgação da 

mensagem democrata.

Por exemplo, no discurso que pronunciou na cidade de Jaú à época da fundação do 

partido, Waldemar Ferreira afirmava que “a responsabilidade de S. Paulo, na integração 

territorial e política do Brasil, desde o bandeirismo até a proclamação da República, lhe 

impõe a obrigação de caminhar para a sua finalidade histórica”. O entusiasmo 

produzido por suas palavras, publicadas em O Estado de São Paulo, se traduziria em 

uma carta enviada ao Diretório Central do PD pelo comerciante Plínio F. da Silva.

liberais, em geral colaboradores do jornal e mesmo redatores de outros periódicos” (LOURENÇO FILHO 
apudLIMONGI, F. 1989. Op. cit., p. 112).
7é Cf WOODARD, J.P. 2004. Op. cit., p.42.
76 Cf. MICELI, S. 2008. Op. cit., p.250, nota 10.
77 Cf. FAUSTO, B. 2002. Op. cit., p. 177; MICELI, S. 2008. Op. cit., p.92.
78 Cf. CHACON, V. 1981. Op. cit., p.102.
79 Cf. WOODARD, J.P. 2004. Op. cit., p.45.
80 Apud ibidem, p.46.
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Senhores Democratas, precisamos reagir. Ou novamente proclamamos 
a independência do Brasil ou daqui há dez ou vinte anos isto aqui não 
passará de uma colônia à feição do Norte da África. Precisamos 
restabelecer entre brasileiros o reino da justiça: precisamos acabar 
com as oligarquias, principalmente essa terrível de nosso querido 
estado.81

Fora do debate ideológico, um compromisso por escrito firmado entre membros da 

ala jovem do PD revela a natureza da coerção praticada pelos republicanos; de acordo 

com o relato de Paulo Nogueira Filho, um dos fundadores do partido, o documento 

estabelecia que se algum dos correligionários fosse morto no exercício de seus direitos

políticos, “tomaríamos solidariamente uma iniciativa: não sobreviveria o mandante,
80

para nós, o chefe do PRP na capital”.

Apesar de não terem tomado parte na articulação do golpe promovido pela Aliança 

Liberal em outubro de 1930, os democratas paulistas apoiaram a candidatura de Getúlio 

Vargas à Presidência contra o perrepista Júlio Prestes, chegando mesmo a reunir uma 

multidão no Largo de São Francisco em protesto contra os governos estadual e federal após 

o assassinato de João Pessoa Isto seria habilmente utilizado pela tradição perrepista, que 

incorporou à retórica do partido o nacionalismo regionalista característico da oposição 

liberal, passando a acusá-la de deslealdade e desrespeito para com o “orgulho paulista”

Mas o caráter autoritário do Governo Provisório acima do emaranhado de interesses 

divergentes que compunham sua base de sustentação política acabaria por minar o 

entusiasmo dos democratas com Getúlio Vargas. A identificação de São Paulo como reduto 

de uma das mais poderosas oligarquias do país e, sobretudo, a intolerância dos tenentes -  

que tendiam a perceber os setores em conflito no interior da elite local como um grupo 

homogêneo -  resultaria na imposição de interventores federais que, em sua maioria, não 

eram paulistas e tampouco capazes de conduzir a administração do estado em meio aos 

impasses e conflitos instalados.

A impressionante sucessão de nomeações para o cargo de interventor em São Paulo

81 Ibidem.
82 Assinaram o documento Paulo Vicente de Azevedo, Paulo Nogueira Filho, Prudente de Morais Neto, Luís 
Aranha, Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, Antônio Carlos Couto de Barros, Caio Prado, o Francisco 
Mesquita (irmão de Júlio de Mesquita Filho), Mário Pinto Serva, Tácito de Almeida, Paulo Duarte, Reinaldo 
Porchat e Sérgio Milliet (<cf. MICELI, S. 2008. Op. cit.y p.251, nota 14).
83 NOGUEIRA FILHO apud ibidem, p.251, nota 14.
84 Cf. DONATO, Hemani. 1997. Breve História da Revolução Constitucionalista de 32. São Paulo: Lerlisa, 

l 10-Segundo James Woodard, “O arquivo pessoal de Júlio Prestes oferece inúmeros exemplos deste tipo de 
expressão, o que contrasta significativamente com a correspondência anterior, na qual tal expressão é quase 
muda, quando não totalmente ausente” (WOODARD, J.P. 2004. Op. cit., p.49).
86 Cf. ibidem, p.49.
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nos dois primeiros anos do Governo Provisório demonstra o quanto este cenário de 

instabilidade política se tomaria insustentável, provocando insatisfação generalizada entre 

as elites marginalizadas e a classe média urbana O relato a seguir, feito por dois oficiais 

da Força Pública Paulista, apresenta a situação de uma perspectiva interna:

o estado foi invadido e ocupado militarmente por numerosas colunas 
revolucionárias, que convergiram para a capital e outros centros de 
importância comercial e estratégica [...] neles permanecendo o tempo 
necessário à montagem da máquina oficial destinada à dominação do 
estado.90

Com a intensificação dos protestos contra o Governo Federal, alguns dos principais 

membros da oposição a Getúlio Vargas em São Paulo foram presos e sedes partidárias, 

redações e residências, invadidas pela polícia, provocando como resposta a demissão 

voluntária de 116 dos 160 prefeitos dos municípios paulistas No início do ano de 1932, os 

democratas romperam com Getúlio Vargas, considerado o responsável pela situação 

degradante imposta ao estado, e apresentaram sua avaliação a respeito em um manifesto 

publicado a 15 de janeiro no jornal O Estado de São Paulo:

continuamos oprimidos sob o entrosamento de uma política sinistra, que 
procura, por um lado, abater o imaginário orgulho e [a] invejada 
opulência de S. Paulo, e, por outro, submergir nos destroços de nossa 
grandeza a obra carinhosa das gerações passadas. [...]
S. Paulo que podia reivindicar, não um primado em que não pensa, mas 
uma paridade de tratamento no seio da federação, não tem sequer uma 
voz ou representante no conclave da Ditadura e, além disso, vê os seus 
filhos afastados das posições oficiais, os cargos de sua jurisdição 
cometidos a beneficiários de fora e o seu governo entregue aos caprichos 
de forasteiros.92

Sua perspectiva, fundada na polarização entre nativos e “forasteiros”, encontra no 

regionalismo o único abrigo seguro diante da tutela federal, já que nesse momento não se 

pretendia subordinar as representações identitárias cultivadas pela elite local. O documento 

demonstra que dentre as possíveis elaborações a respeito, prevaleceria aquela que atribui

87 Entre outubro de 1930 e outubro de 1932, foram empossados no Governo Estadual: Heitor Penteado 
(10/02/1930), o General Hastínfilo de Moura (24/10/1930), José Maria Whitaker (30/10/1930), Plínio 
Barreto (06/11/1930), o Coronel José Alberto (25/11/1930), Lauro Camargo (25/07/1931), o General 
Manuel Rabelo (13/11/1931), Pedro de Toledo (07/03/1932), o Coronel Herculano de Carvalho 
(02/10/1932) e o General Valdomiro Lima (06/10/1932), totalizando dez interventores em dois anos (cf. 
Almanaque da Folha de S. Paulo: http://almanaaue.folha.uoLcom.br/cotidiano30.htm).
88 Cf. FAUSTO, B. 2002. Op. cit., p. 190.
89 Cf. SKIDMORE, Thomas. 1979. De Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p.35.
90 Apud DONATO, H. 1997. Op. cit., p. 16
91 Ibidem, p. 18.
92 Apud CARONE, Edgar. 1973. A Segunda República (1930-1937). São Paulo: Difel, p.41 e 43.
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individualidade a São Paulo -  que “vê os seus filhos afastados das posições oficiais” -  e 

traduz o interesse das elites destituídas como síntese da vontade coletiva.

A violenta repressão policial a uma manifestação convocada pela Liga Pró- 

Constituinte na Praça da Sé durante a comemoração dos 378 anos da cidade -  e que se 

estenderia até as ruas 15 de Novembro e Libero Badaró -  amplificou ainda mais o
QO

sentimento de revolta contra as forças federais. No mês seguinte, PRP e PD formariam um 

bloco de oposição a Getúlio Vargas, a Frente Única Paulista, cujo manifesto de criação 

celebrava sua aliança nos seguintes termos:

Os filhos de Piratininga nunca andaram apartados nos lances da 
adversidade. Nada há agora que nos separe. A luta entre nós, neste 
momento, seria como uma querela de família em hora de trevas e 
opróbios. Ponhamo-nos à altura do papel que sempre nos coube no 
cenário nacional. Unidos, patentearemos aos nossos compatriotas a 
resolução irredutível em que nos mantemos de nos governar por nós 
mesmos e de reacender as energias com que temos contribuído para a 
construção da prosperidade da pátria.94

Após um período de complicadas articulações com forças aliadas do Rio Grande do 

Sul, Minas Gerais e Mato Grosso, teria início, a 9 de julho, uma insurreição. A ideia inicial 

de invadir a capital federal para tomar o governo havia falhado por equívocos de estratégia, 

inviabilizando a proposta de uma revolução; em lugar disso, a resistência paulista sustentou 

por três meses uma guerra civil contra o cerco montado pelas tropas do governo, 

numericamente superiores, compostas por efetivos de diversos estados.

A reação paulista foi discutida na correspondência entre dois diplomatas 

estrangeiros em missão no país. Na carta que enviou ao Rio de Janeiro para o embaixador 

norte-americano Walter C. Thurston, o Cônsul Geral dos Estados Unidos em São Paulo 

afirmava sua simpatia pela causa: “São Paulo tem uma moral extraordinária gerada por 

20 meses de humilhação e pela consciência de que está lutando por sua posição política, 

sua cultura de homens brancos, e pela riqueza, vidas e lares de seus cidadãos” 

Thurston, que não mantinha relações pessoais com as elites paulistas, respondeu-lhe que 

“The fanatical attitude o f the population must be broken before the normal life o f the 
city can be restoreá

A guerra foi encerrada pela rendição de São Paulo no dia 1 de outubro, deixando um

93 Cf DONATO, H. 1997. Op. cit., p.24-25.
94 Apiitl CARONE, Edgar. 1973. Op. cit., p.47.
95 Apud WOODARD, J. 2004. Op. cit., p.43-44.

“O fanatismo da população tem que ser prostemado antes que a rotina da cidade possa ser reestabelecida”
(Idem, p.44, nota 3) -  tradução minha.
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saldo elevado porém impreciso de mortos em ambos os lados A capacidade de resistência 

demonstrada pelos paulistas e, sobretudo, pelos paulistanos devia-se ao engajamento 

espontâneo de civis e à mobilização de diversos setores da sociedade. A indústria têxtil 

providenciou o material para confecção de fardas por costureiras voluntárias; a União dos 

Vaqueiros se encarregou de fornecer leite a hospitais e quartéis; juntas a Escola de 

Economia Doméstica e a Escola Normal Masculina de Artes e Ofícios prepararam cerca de 

150 mil refeições ao mês para os soldados em trânsito; a Liga das Senhoras Católicas reuniu 

mais de 1500 voluntárias na coleta e distribuição de agasalhos, mantimentos e fardas; 

empresários locais de origem alemã forneceram ambulâncias e equipamentos para atender 

emergências e diversas famílias paulistas doaram suas joias e peças de valor à “Campanha
QO

do Ouro para o Bem de São Paulo”.

Diante da dificuldade de importar de material bélico e de obter a quantidade de aço 

necessária para produzi-lo, o empresário Roberto Simonsen -  que era vice-presidente do 

Centro de Indústrias e do Estado de São Paulo (CIESP) e professor da Escola Politécnica -  

mobilizou centenas de técnicos e especialistas para criar linhas de produção improvisadas, 

substituindo as matérias primas usuais. Com isso, os paulistas chegariam a fabricar, por dia, 

160 mil cartuchos e 500 granadas de mão, além de morteiros, carros blindados com 

artilharia antiaérea e dos famosos trens blindados, que se tomariam um dos símbolos do 

levante

Tamanha capacidade de mobilização e articulação seria motivo de orgulho para os 

paulistas que, apesar da derrota militar, consideravam ter alcançado seus objetivos políticos 

junto ao governo federal. A legalidade seria reestabelecida com a convocação da 

Assembleia Nacional Constituinte e apesar de mantidas as características do antigo sistema 

partidário, as eleições passaram a ser organizadas e fiscalizadas pela Justiça Eleitoral com 

base no estabelecido pelo Código Eleitoral de 1932.

Em agosto de 1933, a classe dirigente paulista assumiria o Governo Estadual com a

“Guerra finda, não houve contagem precisa dos mortos e dos feridos. Nem mesmo, parece, vontade firme 
de ambos os contendores de chegar a tais números. Oficialmente, 353 voluntários haviam morrido nos 
campos de São Paulo. Outros 249, das forças regulares, Exército e Força Pública. Entre os voluntários 
constitucionalistas alistados em São Paulo, morreram 29 mineiros, 21 fluminenses, 15 baianos, 8 
pernambucanos, 6 sul-mato-grossenses, 3 cariocas, cearenses, gaúchos, paranaenses, 2 goianos, alagoanos, 
riograndenses-do-norte, um amazonense, espirito-santense, piauiense. E 7 alemães, 6 portugueses, 2 
ingleses, 2 espanhóis, 2 italianos, 2 austríacos, 1 russo, 1 libanês, 1 húngaro” (DONATO, H. 1997. Op. cit., 
p.90).
8 Cf. ibidem, p.63-66.

99 Ibidem, p.67-70.
Entre outras medidas, o Código Eleitoral tomava o voto secreto e obrigatório e reconhecia o direito das 

mulheres à participação eleitoral.
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nomeação para o cargo de interventor federal do empresário Armando de Salles Oliveira, 

que era diretor administrativo do jornal O Estado de São Paulo e mantinha relações 

estreitas com o PD. Sua nomeação equivale à inversão da supremacia política dos 

republicanos e, mais do que isso, à inserção definitiva da classe média urbana e dos setores 

dissidentes da elite na classe dirigente paulista -  condição perseguida desde meados da 

década de 1920.

Em fevereiro de 1934, o interventor fundava o Partido Constitucionalista, 

identificado pelo próprio nome com o movimento de 1932, congregando os democratas e 

alguns grupos menores. A nova legenda concorreu com o PRP nas eleições estaduais de 

outubro e Armando de Salles de Oliveira foi eleito governador do estado, o que lhe 

possibilitou reunir forças para iniciar um movimento de restauração, por meios legais, do 

protagonismo de São Paulo na esfera nacional.

Como previa o embaixador norte-americano, o orgulho associado à identidade 

regional cultivada pela elite seria intensificado após a derrota militar de 1932 e sustentaria o 

voluntarismo característico dessa nova etapa da história política local. O discurso proferido 

pelo novo prefeito da capital, o engenheiro Fábio Prado, diante do marco de fundação da 

cidade, em janeiro de 1935, durante a comemoração do Dia de São Paulo não deixa 

dúvidas a esse respeito.

É que o ânimo paulista não para. Como as águas, vive num eterno 
movimento e, como as águas, quanto mais batido, mais cristalino e mais 
puro fica. [...] Em plena restauração de suas energias, ei-lo no afa do 
trabalho e da renovação. Atravessou sem golpes malferidos todos os 
Capões da Traição erigidos em seu caminho. Firme, para a frente, só 
volve atrás quando é preciso perdoar ou socorrer. Por isso, a cada embate, 
mais altaneiro fica e aparece mais digno depois de novo tropeço.102

As marcas da superioridade do estado -  sua posição de destaque na federação, seu 

dinamismo econômico, seu progresso material, sua modernidade, sua civilização e sua 

“brancura” -  aliadas à representação dos paulistas como portadores de uma missão histórica 

ou destino atávico que os impele a conduzir a nação se tomariam um conteúdo indissociável 

dos projetos científicos e educacionais empreendidos a partir de então pelos novos 

protagonistas da classe dirigente local.

101 Comemoração realizada anualmente no dia da fundação da cidade, cujo sentido se estende ao restante do 
estado. Apesar de ainda não ter encontrado dados sobre o seu estabelecimento oficial, creio ser significativo 
o caráter cívico que cerca essa data, sugerindo analogias com a celebração do “aniversário do Estado 
Nacional”, criada por Getúlio Vargas.
102 PRADO, Fábio. 1935b. O Dia de São Paulo. Revista do Arquivo Municipal, v.9, p.5-6.
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1.1.3 Cultura superior como estratégia política

O projeto de nação viabilizado pela ascensão de Armando de Salles Oliveira ao 

Governo Estadual fora apresentado bem antes, em meados da década de 1920, nas 

páginas do jornal O Estado de S. Paulo. Sua formulação canônica encontra-se nos 

artigos de Mesquita Filho e no Inquérito sobre a Instrução Pública, organizado por 

Fernando de Azevedo, ambos discutidos por Irene de Arruda Cardoso em A Universidade 
da Comunhão Paulista.

Durante o período em que seu pai, Júlio de Mesquita, exerceu a função diretor- 

presidente, Mesquita Filho foi secretário do jornal e seu irmão Francisco Mesquita, 

gerente. Seu avô materno, José Alves de Cerqueira César, grande proprietário de 

terras e representante da oligarquia cafeeira do Oeste Paulista, foi um dos fundadores do 

antigo jornal A Província de São Paulo, do qual Júlio de Mesquita tomou-se redator em 

1885, gerente em 1888 e proprietário a partir de 1902.

O envolvimento de membros de sua família com a política estadual atravessou 

gerações. No entanto, como esclarece Cardoso (1982), facção política conhecida à 

época como grupo do Estado abrangia um conjunto mais amplo de intelectuais e 

políticos ligados por afinidade ideológica aos donos do jornal -  que, para preservar-se 

enquanto veículo de imprensa, não se posicionava como divulgador de qualquer 

discurso político. A voz que se pronunciava nas páginas de O Estado de S. Paulo 
seria, como esclarece Cardoso (1982), a da Comunhão Paulista ilustrada -  ou seja, a 

autodeclarada “elite cultural” -  que acreditava sobrepor-se a motivações partidárias em 

nome do interesse nacional, atributo que tonaria o seu veículo de difusão o mais 

“independente” entre os jornais da imprensa paulista.

103 Cf CARDOSO, Irene de Arruda Ribeiro. 1982. A Universidade da comunhão paulista São Paulo: 
Cortez, p.43.
104 Cf. FERREIRA, Marieta de Moraes. 1984. Júlio de Mesquita Filho. In: BELOCH, Israel; ABREU, 
Alzira Alves de (Org.). Dicionário histórico-biográfíco brasileiro. Rio de Janeiro: Forense/FINEP, p.2220.

José Alves de Cerqueira César formou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e chegou a 
líder do PRP e presidente do Senado Estadual de São Paulo; da mesma forma, Julio de Mesquita ingressou 
na política como deputado estadual após concluir seus estudos na Faculdade de Direito. Mesquita Filho, que 
não fez carreira no PRP, tomou-se um dos principais articuladores da oposição ao partido surgida no seio da 
elite local. Estudou em Lisboa e Genebra, onde se preparou para cursar Medicina, mas ao retomar a São 
Paulo, com 19 anos, ingressou na Faculdade de Direito, aproximando-se da política após a fundação da 
LNSP (Ibidem). Sua formação intelectual diversificada emerge com frequência em seus escritos, marcados 
pelo evolucionismo de Spencer e a sociologia de Durkheim.

Irene de Arruda Cardoso ressalta que “na época, a expressão “grupo do Estado” não aparece no jornal” 
(CARDOSO, I.A.R. 1982. Op. cit., p.45).

Como explica Miceli (2008), “o chamado grupo do Estado tem todo interesse em desancar os jornais 
partidários, [...] em denunciar a venalidade, o suborno e as subvenções oficiais de que dependia a imprensa.
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Ao investigar as origens do projeto de nação da Comunhão Paulista, Cardoso 

(1982) divide os textos publicados por Mesquita Filho durante a década de 1920 em 

dois períodos, marcados pela ênfase em aspectos diferentes do mesmo argumento. O 

primeiro se concentra na crítica ao privilégio da política partidária sobre os interesses da 

coletividade e converte, como sugere Limongi (1989b), as dificuldades de acesso à 

classe dirigente estadual e nacional em “desinteresse” dos paulistas pela política 

profissional -  dominada, segundo o autor, “por filhos de outros estados” que, incapazes 

de se integrar à “política instintiva” de São Paulo, acabariam por negligenciá-la.

O momento seguinte se distinguiria, segundo Cardoso (1982), pela ênfase na 

necessidade de criar instituições de ensino capazes de formar “elites desinteressadas” 

capazes de orientar a classe política na condução do país. Este novo elemento aparece 

no texto A Crise Nacional, publicado a 15 de novembro de 1925 no jornal O Estado de 
São Paulo. Nesse artigo, a despeito da proposta mais ampla de “elucidar o problema da 

adaptação definitiva da democracia no Brasil”, o orgulho regionalista ostentado nos 

textos anteriores é invocado para reiterar a liderança natural exercida por São Paulo nos 

momentos mais adversos da história nacional. Com base nessa convicção, a proposta 

do voto secreto, defendida de forma resoluta por Mesquita Filho desde a fundação da 

LNSP, irá aparecer agora enquanto solução emergencial para um problema bem mais 

abrangente.

Ao mais superficial observador não escapará, realmente, a 
insuficiência intelectual das chamadas classes cultas do país. Nada 
existe entre nós que se pareça com essas admiráveis legiões de 
estudiosos desinteressados, que do ambiente sereno das bibliotecas e 
dos laboratórios indicam, em todas as nações cultas do universo, as 
diretrizes seguras por onde trilham confiantes os homens de ação. [...] 
Entre nós nada disso existe. Impera em todos os meios alarmante 
anarquia, sem que se consiga perceber, na inextrincável confusão 
intelectual em que se debate a nação, um sistema de ideias, de 
princípios, um ideal, em suma, que lhe insufle o entusiasmo 
indispensável às realizações coletivas. A reação que se esboça contra

Nas condições da época, a atuação do grupo é, de fato, o exemplo contundente das margens de manobra de 
que poderia dispor uma facção da classe dirigente cujos trunfos políticos provinham do mando exercido em
instâncias de produção cultural” (MICELI, S. 2008. Op. cit., p.91).
*108 Embora compareça de forma mais breve, a apologia da “paulistanidade” tem seu efeito intensificado ao 
sintetizar em poucas linhas a maioria dos elementos explorados nos textos anteriores: “Uma fatalidade 
histórica quis que de São Paulo sempre partisse a palavra ou o gesto decisivo para os destinos do Brasil nos 
momentos mais aflitivos da sua evolução. Aqui se plasmou a raça, daqui partiram os que deveriam traçar as 
fronteiras dentro das quais haveríamos de evolver [...] Ponderado, calmo, refletido, educado na rude escola 
da lavoura, o paulista sempre soube prever os instantes decisivos para a nacionalidade” (MESQUITA 
FILHO, Júlio de. 1925. A Crise Nacional, Jornal O Estado de São Paulo, 2/11/1925, p.23 -  disponível no 
site do Arquivo Estadão).
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o regime oligárquico é a única manifestação palpável da vitalidade 
nacional.109

A expectativa de que a criação de universidades pudesse, no médio prazo, 

viabilizar a almejada regeneração da nacionalidade assenta em uma interpretação 

peculiar da trajetória política do país desde o Império. Na tentativa de “explicar a brusca 

deserção dos elementos intelectuais, da vida pública nacional”, Mesquita Filho enfatiza 

o descompasso entre o sistema político da Primeira República e os avanços mais 

evidentes no processo de modernização da sociedade -  exemplificados pela “melhoria 

operada nas condições étnicas da nação”, pelo aumento do número de escolas primárias 

(em comparação com o período imperial) e o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e transporte para partes do território nacional até então inacessíveis.

Fundada nos alicerces da escravatura, a sociedade brasileira via as 
instituições políticas que a regiam funcionarem pelo jogo natural de 
dois partidos, que recrutavam os seus aderentes na massa homogênea 
de cidadãos livres, na sua maioria incultos, mas dotados de bom senso 
suficiente [...] De um lado mantida à distância a fração semibárbara da 
população, tomou-se possível a formação de uma opinião pública 
esclarecida, a cuja sombra propícia floresceram aqueles talentos 
parlamentares que tanto relevo imprimiram à história política do 
Segundo Reinado. Por outro lado, a presença de Pedro II, espírito 
liberal e culto, no supremo posto do executivo neutralizou os males 
que mais tarde tão grandes proporções assumiriam, inerentes à 
tendência autocrática do brasileiro, herdada de Portugal e transmitida, 
de geração em geração pelo trato diário e secular com o escravo.110

Mas a natureza instável desse arranjo político não resistiria às consequências 

imprevistas da abolição do trabalho escravo, que conferiu, segundo ele, prerrogativas 

constitucionais à “massa impura” de milhões de negros libertos, criado as condições 

para o desenvolvimento das oligarquias.

Roto o equilíbrio nacional e, com a implantação da República, 
quebrado o freio às tendências absolutistas que caracterizavam e ainda 
caracterizam os membros e descendentes das classes dirigentes do 
país, desde logo passaríamos a exibir, no cenário da vida nacional, 
todo o cortejo de misérias em que se consubstancia o aspecto amorfo e

1 1 Oincoerente da vida dos latifúndios.

109 Ibidem.
110 Ibidem.
111 Mesquita Filho exprime com bastante clareza a influência do evolucionismo spenceriano em seu 
pensamento ao referir este processo como um “afluxo repentino de toxinas provocado pela subversão total 
do metabolismo político e econômico do país” {Ibidem).
112 Ibidem.
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Portanto, a “crise nacional” de que trata o artigo resultaria do estrangulamento 

do sistema político, que Mesquita Filho considerava à época menos representativo da 

vontade coletiva do que o fora durante a monarquia; a raiz do problema estaria, segundo 

ele, na combinação entre a degradação da opinião-pública, devido à mudança de perfil 

do eleitorado, e a profissionalização da classe política após a implantação do regime 

republicano. Neste cenário catastrófico, caberia à universidade o papel político de 

consolidar e expandir as conquistas democráticas pela elevação do nível médio de 

instrução -  sobretudo nas camadas médias urbanas -  e a transformação dos intelectuais 

em mentores da classe dirigente.

No ano de 1926, O Estado de S. Paulo promoveu um amplo debate sobre os 

problemas da educação no estado. Organizado por Fernando de Azevedo, o Inquérito 
sobre a Instrução Pública trouxe para as páginas do jornal ao longo de quatro meses os 

pareceres de diversos professores secundários e docentes do ensino normal e do ensino 

superior nas áreas de medicina, direito e engenharia, além de alguns jornalistas -  todos 

identificados com o projeto educacional da LNSP, relegado após a saída de Sampaio 

Dória. Seus principais objetivos eram constatar a inexistência de uma política de 

educação orientada por critérios técnicos, demonstrar a necessidade de prevenir a 

intromissão de interesses partidários na condução do ensino público e, com isso, 

apresentar as linhas gerais que devem orientar uma política estadual de educação.

Em conformidade com o projeto político da Comunhão Paulista, Fernando de 

Azevedo enfatizava o potencial do ensino superior para transformar a própria dinâmica 

de funcionamento da sociedade e defendia a criação de universidades como requisito 

para preparar elites dirigentes capazes encontrar soluções adequadas para os problemas 

do país e despertar na maioria -  desorientada -  a consciência da nacionalidade:

As verdadeiras democracias, se não quiserem permanecer no regime 
do empirismo, no manejo dos negócios públicos, precisam [...] de 
homens eminentes, habituados a encarar do alto, de um ponto de vista 
idealista e científico, as grandes questões técnicas, cada vez mais 
complexas que os governos são chamados constantemente a enfrentar

r

e a resolver. E destes focos de cultura e de altos estudos (onde se 
localizam e se formam as elites) que se irradiam, em todas as direções, 
as poderosas correntes de ideias, com que se carregam e purificam as 
atmosferas políticas, para o despertar da consciência cívica, moral e 
intelectual da nação.116

113 Cf. LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.142-143.
114 Cf. CARDOSO, I.A.R. 1982. Op. cit., p.28.
115 Cf. ibidem, p.62; LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.143.
116 AZEVEDO apudCARDOSO, I.A.R. 1982. Op. cit., p.29.
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Mas esse resultado não dependeria apenas da criação de universidades, 

demandaria um esforço conjunto de reorientação das iniciativas educacionais em todos 

os níveis, para transformar “o aparelho de ensino num maravilhoso instrumento político 

de coesão”. Neste sentido, a importância do ensino superior na proposta em questão 

não se limitava à preparação das elites dirigentes; a universidade teria ainda a função de 

formar docentes para o ensino secundário, de onde deve surgir

uma classe média, cada vez mais larga e difundida, empregada como 
elemento assimilador e propagador de correntes de ideias e opinião. 
Não é aí, evidentemente, nessas camadas medianas, mas solidamente 
cultivadas, que se elaboram e se aperfeiçoam as ciências; mas é aí -  
por essa sensibilidade receptiva, esse interesse generoso e esse espírito 
critico que se adquirem pelas ‘ideias gerais' —  que as ideias e as 
verdades irradiadas dos centros universitários se disseminam e se 
transformam em correntes de opinião.118

A proposta de estabilizar uma classe média suficientemente instruída para 

aderir aos projetos da intelectualidade e garantir a reprodução do sistema político 

corresponde a um novo modelo de dominação e diz bastante sobre as convicções dos 

fundadores da Universidade de São Paulo (USP). Como esclarece Cardoso (1982), o 

nexo entre educação e política era justificado historicamente pela convicção de que a 

ampliação do acesso à educação formal seria “uma conquista do Estado moderno [pois] o 

direito do voto trouxe como consequência o direito à instrução”.

A relevância das questões discutidas no Inquérito e o prestígio social dos seus 

depoentes o tomariam um marco na história do projeto universitário paulista, que seria 

concretizado em agosto de 1933, quando Armando de Salles Oliveira, nomeado 

interventor federal no estado, solicitou a seu cunhado Júlio de Mesquita Filho o projeto 

para a criação da universidade defendida por anos nas páginas de seu jornal. O texto foi 

redigido por Fernando de Azevedo (Instituto de Educação), seu relator e autor, com as 

colaborações de Vicente Rao (Faculdade de Direito), Julio de Mesquita Filho (O Estado 
de S. Paulo), Francisco da Fonseca Telles e Teodoro Ramos (Escola Politécnica), Raul 

Briquet e André Dreyfus (Faculdade de Medicina), Henrique da Rocha Lima e Agesilau 

Bittencourt (Instituto Biológico) e Antônio de Almeida Junior (Instituto de Educação). 

Cinco meses depois de iniciados os trabalhos de elaboração do projeto, seu texto

117 Ibidem.
118 Ibidem, p. 31.
119 CARDOSO, I.A.R. 1982. Op. cit., p.30.
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definitivo seria sancionado pelo interventor federal na forma do Decreto 6.283 de 25 de 

janeiro de 1934.

Na historiografia sobre a institucionalização das ciências sociais, a importância 

da mobilização em tomo do projeto universitário paulista e o reconhecimento do 

protagonismo assumido pela USP a partir da década de 1950 tem se traduzido na 

omissão de outras experiências institucionais. Trata-se de iniciativas cujas contribuições 

parecem menores se observadas no longo prazo, mas que adquirem uma enorme 

relevância quando consideradas no contexto da luta pela consolidação da própria 

Universidade e da profissionalização da pesquisa em áreas recém-implantadas, como 

as ciências sociais.

A Universidade foi, sem dúvidas, o mais ambicioso, mas de modo algum o 

único projeto paulista de educação superior a alcançar êxito na década de 1930. Como 

demonstram as polêmicas entre acadêmicos e defensores dos interesses industriais
191ocorridas no Rotary Club ao final da década de 1920, o debate a respeito da expansão 

do ensino superior em São Paulo não ficaria restrito ao grupo do Estado. Apesar de 

preterida pelos intelectuais mobilizados em tomo do projeto universitário, a proposta de 

formar uma elite gerencial capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico e 

industrial do país seria retomada pelos dirigentes da Associação Comercial de São 

Paulo, que fundaram em junho de 1931 o Instituto de Organização Racional do 

Trabalho (IDORT).

A iniciativa originou-se da articulação entre os trabalhos do engenheiro suíço 

Robert Mange (que era professor do Liceu de Artes e Ofícios) na área de formação e 

seleção profissional, os estudos de psicologia aplicada do educador Manoel Lourenço 

Filho (Diretor Geral de Instrução Pública do estado) e as pesquisas no campo da higiene 

do trabalho desenvolvidas pelos médicos Antônio Carlos Pacheco e Silva (presidente da 

Comissão de Assistência Social do estado de São Paulo) e Geraldo de Paula Souza 

(diretor do Instituto de Higiene), dentre outros.

A necessidade de relativizar o status conferido à USP ao tratarmos de seu período inicial será discutida 
no próximo capítulo.

A defesa do caráter acadêmico da universidade conduzida pelo médico e professor Ernesto de Souza 
Campos junto a membros da intelectualidade paulista contrapunha-se à concepção utilitária do ensino 
superior sustentada pelo professor e engenheiro Vitor da Silva Freire com o apoio de representantes da 
classe industrial (cf. SCHWARTZMAN, S. 1979. Formação da Comunidade Científica no Brasil. São 
Paulo: FINEP/Companhia Editora Nacional, p. 191).
122 Cf. TENCA, Álvaro. 1987. Razão e vontade política: o IDORT e a grande indústria nos anos 30. 
Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, p. 10.
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Como observa o historiador Alvaro Tenca, o ideário idortiano orientava-se 

pelas determinações de uma pretensa “razão universal” que deveria ser aplicada em 

todos os âmbitos da vida social, mas incorporava em sua agenda a defesa dos interesses 

de São Paulo como projeto nacional. A esse respeito, parece emblemático o fato de seu 

primeiro presidente, o engenheiro Armando de Salles Oliveira, ter emitido -  ao tomar- 

se interventor federal, entregando a presidência da entidade ao seu irmão, Francisco de 

Salles Oliveira -  um decreto que autorizava o IDORT a promover estudos orientados 

para a racionalização da administração pública estadual.

Associado ao Instituto Internacional de Organização Científica do Trabalho 

(organismo do Burreau Internacional do Trabalho, sediado em Genebra), o IDORT era a 

única instituição desta natureza na América Latina, fato que ajuda a explicar a 

importância de que se revestia o seu esforço na difusão da doutrina da racionalização do 

trabalho e suas aplicações em atividades como a medicina, o ensino escolar, a 

administração pública, o trabalho intelectual e até mesmo as tarefas domésticas. Seus 

fundadores acreditavam contribuir para a melhoria das condições de bem estar social -  

o que levaria o IDORT a ser reconhecido como instituição de utilidade pública pelo
1 94Governo Estadual em janeiro de 1934 e pelo Governo Federal em outubro de 1936.

Apesar dos escassos registros de serviços prestados pelo instituto nesse período 

(a maioria dos casos se refere à reorganização administrativa dos governos estaduais de 

São Paulo, Goiás, Pernambuco e Paraná), suas propostas acabariam por ser 

implementadas no nível federal, a partir de 1938, com a fundação do Departamento de 

Administração do Serviço Público (DASP) e, mais tarde, no nível estadual com a das
1 9c

unidades conhecidas como “daspinhos”.

A criação do IDORT evidencia a concorrência entre diferentes projetos de 

nação gestados em São Paulo e ajuda a compreender outra iniciativa, concebida a partir 

de motivações semelhantes e inaugurada meses antes da publicação do decreto que 

fundava a USP. Trata-se da Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP), instituição de 

pesquisa e ensino superior especializada em Sociologia Aplicada, Ciências Políticas e 

Economia, cuja importância no processo de institucionalização das ciências sociais se 

compara à da Universidade.

123 Além da publicação de sua revista mensal, o Instituto mantinha uma biblioteca especializada onde o 
público geral poderia ter acesso a todas as suas publicações, além das obras nacionais e estrangeiras 
resenhadas nas páginas de sua revista, com ênfase em temas como corporativismo e liberalismo 
econômico, formação econômica do Brasil, serviço social e eugenia (Ibidem, p. 17).
124 Ibidem, p. 18-19.
125 Ibidem, p. 16.
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Sua concepção envolveu um grupo de jovens que haviam se engajado nos

combates de 1932 e criado uma organização de propaganda ideológica dedicada à causa
1constitucionalista, a Liga de Defesa Paulista. Rubens Borba de Moraes, um dos 

idealizadores da Escola, atribui sua origem à decepção causada pela rendição dos 

paulistas e o forçoso reestabelecimento das relações entre o estado e o Governo Federal.

Nas discussões daquele pessoal que sobrava da Liga [de Defesa 
Paulista], nós pensávamos, partindo dessa ideia, que estava tudo 
errado. O que se tinha feito para a renovação do sistema político 
brasileiro estava errado, por uma só razão: não havia gente informada 
sobre política, sobre sociologia, sobre economia -  enfim, sobre novas 
ideias de administrar e de conduzir a política de um país. E não 
havendo essa gente, naturalmente qualquer movimento de renovação 
fracassaria ou cairia, como nós tínhamos caído, nas mãos dos velhos1 07políticos, os políticos profissionais.

E interessante notar, diante da aversão demonstrada em relação aos “políticos 

profissionais”, que o mesmo sentimento não parece extensivo aos membros da elite por 

eles representada. A necessidade de encontrar uma fonte financiadora para viabilizar a 

criação da Escola acabaria por revelar, a exemplo disto, a continuidade da colaboração 

entre os grupos de interesse percebidos como adversários até a consumação de sua
__  r

aliança na Frente Unica Paulista. De acordo com um memorial publicado no terceiro 

ano de existência da ELSP, atribuído ao professor Samuel Lowrie,

os fundadores perceberam logo que não seria possível nem 
aconselhável obter qualquer apoio do governo, que, no momento, 
estava entregue a uma administração estranha ao nosso meio 
desconhecedora das nossas necessidades.
Diante disso, resolveram apelar para elementos das classes 
conservadoras e intelectuais, dotados de espírito cívico, a fim de 
financiar a instituição, até que S. Paulo, alcançando a sua autonomia 
constitucional, pudesse livremente dispor dos recursos do seu tesouro.128

A instituição foi criada em abril de 1933, com um orçamento proveniente de
r r

doações feitas pelo Conde Sílvio Alvares Penteado, por Armando Alvares Penteado, 

Samuel Ribeiro e Roberto Simonsen. No documento que instituía a fundação 

encarregada de receber as doações destinadas à Escola, assinam como seus

126 Cf. MORAES, Rubens Borba de. 2009. Da Semana de Arte Moderna à fundação da Escola Livre: no 
calor de 1932. In: KANTOR, íris; MACIEL, Débora; SIMÕES, Júlio Assis (Orgs.). A Escola Livre de 
Sociologia e Política: anos de formação -  1933-1953. São Paulo: Escuta/Sociologia e Política, p.199.
127 Ibidem, p.200.
128 LOWRIE, Samuel. 1935a. Informações sobre a Escola Livre de Sociologia e Política de S. Paulo.
Revista do Arquivo Municipal, v. 15, p.99.
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representantes legais Armando de Salles Oliveira e o próprio Roberto Simonsen, entre 

outros.

Figura das mais eminente no grupo dos fundadores, Roberto Simonsen era 

vice-presidente da Confederação Industrial do Brasil (CIB), sediada no Rio de Janeiro, e 

do CIESP. Sua atuação tanto na ELSP quanto no IDORT, onde era diretor técnico, 

evidencia a proximidade entre as duas iniciativas. Antes mesmo da criação do Instituto, 

Simonsen já havia reorganizado a partir dos princípios do tayloristas a administração de 

sua primeira empresa, a Companhia Construtora de Santos, e mantinha intensa atividade 

como articulista, palestrante e consultor, procurando divulgar a “nova mentalidade” 

defendida pelos membros mais esclarecidos da elite industrial.

No discurso que proferiu durante a inauguração da Escola, Simonsen apontava 

a insuficiência dos princípios do liberalismo clássico para a condução dos negócios 

públicos, argumentando que as crises e instabilidades econômicas da época resultavam 

de uma prática liberal obsoleta, presa ao postulado da separação entre as funções do 

governo e a condução da economia, e defendia a necessidade de intervenção estatal 

sobre a economia em países como o Brasil para viabilizar o progresso nacional através 

do incentivo ao desenvolvimento industrial bem como de políticas de proteção social.

Além da formação de profissionais capazes de influenciar a condução da 

economia e orientar os rumos do desenvolvimento nacional, a importância de uma 

instituição de ensino como a ELSP estaria, para Simonsen, na possibilidade de

esboçar um plano de pesquisas sociais e coordenar a documentação já  
existente, dirigindo a formação de estatísticas adequadas promovendo 
publicações periódicas de monografias e inquéritos, pesquisando os 
casos especiais pela aplicação dos métodos de observação e inquirição 
diretos, incentivando a formação de operadores capazes de tais 
cometimentos e enfim coordenando tudo quanto possa interessar ao 
perfeito conhecimento do meio em que vivem os e dos elementos 
necessários à solução dos problemas de governo.130

129 Cf. TENCA, A. 1987. Op. cit.; DEL VECCHIO, Ângelo e DIEGUEZ, Carla. 2009. A Sociologia 
Aplicada no Brasil: a importância da ELSP e das pesquisas de vida em São Paulo. In: Anais do 33° 
Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais.
130 SIMONSEN apudTENCA, A. 1987. Op. cit., p.30-31.
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O “Manifesto de Fundação” da Escola -  publicado pelo jomal O Estado de São 
Paulo, que se mostrara receptivo à proposta da instituição -  evidencia a existência de 

interesses comuns aos fundadores da Escola e aos idealizadores do projeto universitário.

Ainda há pouco, na guerra civil desencadeada em nosso Estado, e 
também agora, na luta para refazer-se dos efeitos dessa guerra e das 
aflições que a antecederam, o povo sente-se mais ou menos às tontas e 
vacilante. Quer agir, tem vontade de promover algo de útil, cogita de uma 
renovação benéfica, mas não encontra a mola central de uma elite 
harmoniosa, que lhe inspire confiança, que lhe ensine passos firmes e 
seguros. [...]
A história universal encerra exemplos de grandes civilizações construídas 
sem base na instrução popular. Mas não há exemplo de civilização 
alguma que não tivesse por alicerce elites intelectuais sábia e 
poderosamente constituídas.

A semelhança entre as motivações de ambas as iniciativas é corroborada ainda 

pelo fato de constarem entre os signatários do documento alguns dos responsáveis pela 

fundação, meses depois, da USP. Mas essa identificação causaria alguns transtornos 

para a ELSP, que com o advento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no âmbito 

da Universidade poderia perder sua razão de ser. As dificuldades financeiras resultantes 

da escassez de novas contribuições (ao que tudo indica, pela convergência em tomo 

desta opinião) motivaram a apresentação aos deputados paulistas de um memorial com 

informações sobre a Escola, para esclarecer sua vocação específica e pleitear recursos 

públicos para a sua manutenção. De acordo com o documento,

os dois institutos tem finalidade bem diversa. A nova Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras tem por fim formar uma elite de 
professores secundários e elevar o nível da cultura geral no nosso 
meio. A sua finalidade política, dentro da forma democrática de 
governo por nós adotada, é de concorrer para aumentar a competência 
do eleitorado.
Enquanto isso, a ESCOLA LIVRE DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA 
tem a finalidade de formar funcionários técnicos, que seguindo a 
carreira administrativa, tanto publica como particular, concorram para 
aumentar a competência das nossas administrações.133

Havia, portanto, um propósito comum de formar elites dirigentes esclarecidas e 

diferenças quanto à utilidade e mesmo à natureza da formação oferecida por cada

131 Rubens Borba de Moraes conta que “Julinho [de] Mesquita [Filho] estava muito conosco nessas ideias. 
Ele nos apoiava muito, de tal maneira que disse: Meu jornal está à disposição de vocês!” (MORAES, R.B. 
2009. Op. cit., p.200).
132 MANIFESTO DE FUNDAÇÃO DA ESCOLA LIVRE DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA. 1933.
133 LOWRIE, S. 1935a. Op. cit., p.165.
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instituição. No entanto, a julgar pelo relato a seguir, de Rubens Borba de Moraes, 

mesmo para os idealizadores da ELSP essas diferenças não pareciam suficientemente 

claras naquele momento.

ficamos muito entusiasmados com a ideia da fundação da 
universidade, mas a criação de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras vinha duplicar a Escola de Sociologia e Política, quer dizer, 
vinha realizar a nossa ideia de que no Brasil se precisava ensinar 
Sociologia, Estatística e tal. O governo, criando uma escola numa 
universidade, com departamento encarregado disso, matava a Escola 
de Sociologia e Política.
Cyro ficou apavorado, Tácito também, eu, todos nós, e resolvemos ir 
falar com Armando de Sales. E Armando de Sales disse: “Vocês estão 
enganados, absolutamente, eu conheço a Escola de Sociologia e 
Política. E uma coisa excelente, mas precisam se convencer de uma 
coisa: vocês são uma ‘escola livre’ e a outra vai ser uma escola oficial, 
porque é necessário que haja uma ‘escola livre’, com mais liberdade, 
com mais abertura, que o governo não pode fazer. E, ao contrário, 
vocês devem continuar, eu continuarei a prestigiar a Escola de 
Sociologia, e ela não vai duplicar, porque mesmo que ela tenha uma 
mesma cadeira, terá outros professores, quer dizer, outros pontos de 
vista, outras coisas. Vocês também precisam se convencer de uma 
coisa, que a universidade vai ser uma escola oficial dentro de um 
regulamento, de um Ministério, dentro de umas coisas, tudo isso, que 
a Escola Livre não terá, a Escola Livre vai ser uma coisa mais aberta 
para o público. A Escola de Sociologia e Política vai receber muita 
gente já formada, como vocês têm atualmente.” E nos animou muito a 
continuar. Simonsen ficou também muito animado e falou “Não, 
vamos continuar!” E continuaram.134

Seu depoimento nos ajuda a dimensionar as relações estabelecidas entre as 

lideranças políticas estaduais e as instituições de ensino superior recém-criadas, à 

medida que, diante do impasse colocado pela possível sobreposição de atribuições entre 

as duas iniciativas, os idealizadores da Escola decidem consultar o interventor Armando 

de Salles Oliveira -  que, apesar de sua entusiasmada colaboração em ambos os projetos, 

não chegava a ser uma autoridade no assunto se comparado a Fernando de Azevedo ou 

mesmo a Júlio de Mesquita Filho (que era amigo pessoal de Rubens Borba de Moraes). 

Ao que parece, a decisão de consultar o interventor se deve a Roberto Simonsen, a 

quem o grupo se reporta depois da conversa com Armando de Salles Oliveira. De 

qualquer modo, o episódio demonstra haver um compromisso tácito entre a criação de 

ambas as instituições (ELSP e FFCL) e o projeto político do Governo Estadual.

Como veremos adiante, não apenas por suas contribuições isoladas, mas pela 

complementaridade de suas linhas de atuação, as duas iniciativas daria suporte, direta ou

134 MORAES, R.B. 2009. Op. cit., p.205-206.
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indiretamente, ao projeto hegemonista da Comunhão Paulista, que seria auxiliado pelas 

circunstâncias políticas favoráveis encontradas em meados da década de 1930.
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1.2 Administração pública e desenvolvimento científico

1.2.1 As engrenagens institucionais da cidade-modelo

Em 1935, reestabelecido o regime constitucional do pais, o estado de São Paulo 

procurava retomar seu ritmo acelerado de crescimento econômico e desenvolvimento 

industrial, prejudicado pela crise financeira e, sobretudo, pela guerra civil de 1932. A frente 

do Partido Constitucionalista, Armando de Salles Oliveira foi eleito governador pela 

Assembleia Constituinte estadual, derrotando por 36 votos contra 22 o candidato perrepista 

Altino Arantes. Esta vitória ratificava o projeto político sancionado através de sua escolha 

como interventor federal.

A trajetória ascendente do governador de São Paulo, impulsionada por sua 

habilidade para angariar apoios em diversos setores da sociedade local, motivaria sua 

candidatura à Presidência da República na expectativa de constituir a partir da crescente 

oposição ao autoritarismo de Getúlio Vargas uma ampla coalizão liderada pelos paulistas, 

que lhes permitisse restaurar o lugar que supunham caber ao seu estado na condução da 

vida nacional.

No entanto, como sabemos, as eleições previstas para outubro de 1938 seriam 

abortadas um ano antes, com o golpe militar que instituiu o Estado Novo. A julgar pela 

autoconfiança dos partidários de Armando de Salles Oliveira, em seu horizonte nada parecia 

indicar a possibilidade de um revés dessa natureza. Ao contrário, a intensa militância 

institucional que após 1932 mobilizaria intelectuais, políticos e parte do empresariado local 

em tomo de projetos modemizadores com pretensões de alcance nacional evidencia tanto a 

segurança desses grupos em relação à manutenção da legalidade quanto a sua aposta 

ambiciosa na transformação do país a partir das experiências pioneiras desenvolvidas à 

época na capital paulista.

Como sugere em sua dissertação a historiadora Patrícia Tavares Raffaini, um 

aspecto central da estratégia política conduzida pelo Governo Estadual consistia em 

transformar a metrópole bandeirante no exemplo mais eloquente do que o país poderia se 

tomar sob a condução de uma elite esclarecida e tecnicamente preparada. Neste sentido, a 

escolha do prefeito da cidade tomava-se determinante para o sucesso ou o fracasso do 

projeto político em curso e o perfil do indicado para o cargo pode dizer bastante sobre as

135 Cf RAFFANI, Patrícia Tavares. 2001. Esculpindo a Cultura na Forma Brasil: o Departamento de 
Cultura de São Paulo. São Paulo: Humanitas.
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convicções e a orientação político-administrativa da elite emergente.

O engenheiro paulista Fábio da Silva Prado foi nomeado pelo então interventor 

Armando de Salles Oliveira no ano de 1934 em uma data emblemática -  o dia da 

independência -  e durante a sua gestão promoveu uma verdadeira mudança de paradigmas 

na administração pública local, orientado por uma concepção de Estado como gestor de 

ações planejadas com o auxílio de profissionais especializados. Formado em Engenharia 

Industrial na Escola Politécnica de Liège, na Bélgica, Fábio Prado exerceu cargos de 

direção em diferentes ramos da indústria e em empresas dos setores agrícola e 

imobiliário. Casou-se com a herdeira do Cotononifício Crespi -  um gigante da indústria 

paulista, considerado o maior do setor têxtil no estado -  e assumiu junto a seu sogro a 

administração financeira da empresa.

Sua escolha para o cargo conciliava critérios profissionais e políticos, pois além de 

representar os interesses da elite industrial o prefeito era membro de uma rica família de 

produtores de café e descendente de uma linhagem política bastante respeitada. Seu tio era 

Antônio da Silva Prado, o Conselheiro Antônio Prado, que durante o Império havia sido 

deputado federal, senador e ministro da Agricultura e que na República foi o primeiro 

prefeito da capital paulista, permanecendo no cargo de entre 1889 a 1910, e um dos 

fundadores do Partido Democrático. Fábio Prado havia ingressado na política pouco antes,
1 O O

como vereador, e mantinha relações estreitas com os membros do PD, do grupo do 

Estado e os “revolucionários” de 1932.

De acordo com a entrevista que concedeu ao jornal O Estado de São Paulo, sua 

gestão iniciou-se com uma ampla reforma administrativa orientada simultaneamente para a 

supressão de gastos considerados supérfluos (com o consequente aumento da receita da 

Prefeitura) e para a redistribuição dos órgãos que compunham a burocracia municipal. 

Fábio Prado justifica a urgência dessa medida alegando que a obsolescência inevitável da

136 Cf. CERQUEIRA, Vera Lúcia de Cardim. 2010. Contribuições de Samuel Lowrie e Dina Lévi-Strauss 
ao Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938). Dissertação (mestrado em Ciências Sociais), 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, p.41.
137 De acordo com o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, Fábio Prado “foi presidente da Companhia 
Imobiliária Morumbi, da Sambra, da Centro Ideal Ferroviário, da Gema, da Companhia Agrícola Santa 
Cruz, da Companhia Agrícola Romanópolis, da Segurança Imobiliária, da Companhia Brasileira de 
Materiais Ferroviários, da Companhia de Terra Norte do Paraná, da Mármores Brasileiros Sambra, do 
Cotonifício Rodolfo Crespi, da Contendas e da Companhia de Terrenos e Melhoramentos de Santos, tendo 
ainda dirigido a Companhia Grandes Hotéis, a Companhia Mojiana de Estradas de Ferro e a Companhia 
Cimento Maringá” (FÁBIO PRADO [verbete]. 1984. In: BELOCH, Israel; ABREU, Alzira Alves 
de (Org.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro. Rio de Janeiro: Forense/FINEP, p.2808).
138 Cf RUBINO, Silvana. 1995. Clubes de Pesquisadores: a Sociedade de Etnografia e Folclore e a
Sociedade de Sociologia. In: MICELI, Sérgio (Org.). História das Ciências Sociais no Brasil, v.2. São 
Paulo: Sumaré/FAPESP, p.487, nota 7.
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estrutura organizacional anterior, concebida para atender a demandas menos complexas, e a 

desordem provocada pela inconstância das nomeações para o executivo municipal a partir 

de 1930 tomaram a máquina administrativa dispendiosa e ineficiente.

Serviços como os da Diretoria de Obras, contendo dezesseis repartições, 
com a mesma ligação direta ao prefeito que seções pequeninas e serviços 
sem importância, como o Teatro Municipal e a zeladoria [do prédio da 
Prefeitura] a que há pouco nos referimos... Repartições que deviam achar- 
se intimamente unidas pela mesma natureza e entrosamento dos 
respectivos serviços, como as duas procuradorias, Fiscal e Judicial, 
completamente independentes e isoladas entre si. [...] Em compensação 
serviços, os mais desencontrados e diversos, viveram unidos. Por 
exemplo: Divertimentos Públicos, Fiscalização, Comércio Fixo, Rios e 
Várzeas, Depósito Municipal e Serviço de Veículos, tudo numa 
promiscuidade pilhérica dentro da mesma Diretoria de Polícia!139

No novo organograma da administração municipal (ver o Anexo 1) ficaram 

diretamente subordinados ao gabinete apenas seis departamentos, dirigidos por pessoas 

de confiança, nos quais foram redistribuídos os serviços existentes e criados outros novos. 

Este rearranjo diminuiria o tempo despendido pelo prefeito com tarefas burocráticas, 

bastando uma hora por dia para despachar com o diretor de cada departamento, e lhe 

permitiria ocupar-se mais das questões administrativas.

Sob o argumento da necessidade de racionalizar a administração, diversos 

funcionários foram suspensos ou afastados e alguns, demitidos. Um caso emblemático 

foi o da “moralização do Serviço de Fiscalização”, setor onde, segundo o prefeito, havia 

fiscais com renda e posses incompatíveis com a sua faixa salarial. A função passaria a ser 

exercida não mais por funcionários da Prefeitura, mas por agentes contratados por serviço, 

em menor quantidade, recebendo gratificações proporcionais o número de multas aplicadas. 

Para prevenir futuros casos de corrupção, criou-se o “Serviço de Fiscalização Especial” 

(encarregado de fiscalizar os fiscais), diretamente subordinado ao prefeito e entregue a 

funcionários públicos da sua confiança com salários superiores.

Diante da solução encontrada -  que individualiza o problema ao tratá-lo como um 

déficit financeiro decorrente de desvios de conduta -  parece bastante esclarecedor o 

comentário de Fábio Prado sobre a atuação dos fiscais nos tempos da hegemonia política do

PRADO, Fábio. 1936a. A administração Fábio Prado na Prefeitura de São Paulo, através de entrevista 
concedida ao “O Estado de S. Paulo”. São Paulo: Departamento de Cultura, p.9.

Departamento do Expediente, Departamento da Fazenda, Departamento Jurídico, Departamento de 
Obras e Serviços Municipais, Departamento de Cultura e Departamento de Higiene.
141 Ibidem, p. 10.
142 Ibidem, p. 14.
143 Ibidem, p.110-111.
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antes de 1930, muitos fiscais da municipalidade se tomaram conhecidos 
como excelentes fabricadores de eleições. Não havia um só pleito 
eleitoral em que, pelo menos um deles, não se destacasse, às vezes por 
façanhas bem tristes e duvidosas. Esse desaire recaía não sobre os 
culpados somente, mas sobre a totalidade, prejudicando muitíssimo 
aqueles que nada tinham a ver com a vida irregular dos seus colegas e 
que, embora corretos, sofriam o desprezo que, geralmente, se votava ao 
corpo fiscalizador da Prefeitura.144

O caso em questão atesta o rendimento político da racionalização dos serviços 

públicos, justificada com o imperativo da modernização; revela ainda que Fábio Prado não 

era apenas um defensor da superação da “mentalidade da rotina pela do raciocínio 

claro” -  argumento comum a diversos grupos de interesse politicamente engajados 

daquele período. Como bem observou a historiadora Elizabeth Abdanur, o prefeito se 

esforçava para demonstrar as vantagens financeiras da adoção na esfera pública de um 

estilo de gestão de caráter empresarial.

O efeito persuasivo de sua performance aparece com nitidez na apresentação escrita 

pelo repórter de O Estado de São Paulo, que não procura disfarçar o empenho do jornal na 

construção da imagem pública do entrevistado.

O atual chefe do executivo municipal inaugurou para a cidade, um 
sistema novo de administração. Profundamente operoso, de uma coragem 
administrativa merecedora do melhor aplauso, pois, se não hesita ante 
qualquer realização necessária, também não se atira a aventuras 
perigosas, o Sr. Fábio Prado marcou sua administração não só com 
importantíssimos melhoramentos públicos que vem realizando, como 
com o impulso que deu às finanças do Município.148

Ao longo desta série de entrevistas são inúmeros os elogios dirigidos às virtudes 

morais do prefeito, à sua competência, dedicação ao município e à pujança de sua 

administração. A certa altura, o próprio entrevistado constata haver um esforço evidente por 

parte da imprensa nesta direção.

Ibidem, p. 111.
145 Ibidem, p.4.
146 “De setores mais reacionários, como os integralistas de Plínio Salgado, até adeptos do socialismo, como 
o Partido Comunista do Brasil (PCB), passando pelos “democratas constitucionalistas” de Armando de 
Salles Oliveira e principalmente os dissidentes perrepistas encastelados na FIESP, todos defendiam um 
Estado racionalizador cuja ação deveria se orientar pela competência técnica e não por interesses 
particularistas de classe” (TENCA, A. 1987. Op. cit., p.5).
47 Cf. ABDANUR, Elizabeth França. 1992. Os “ilustrados” e a política cultural em São Paulo: o 

Departamento de Cultura na gestão de Mário de Andrade (1935-1938). Dissertação (mestrado em 
História). Universidade Estadual de Campinas, p.41.
148 ApudPRADO, F. 1936a. Op. cit., p.5.
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inúmeros colegas seus aqui estiveram. Troquei apenas algumas frases 
com a imprensa que, boa camarada, transformou duas ou três 
expressões rápidas em entrevistas lisonjeiras, onde a minha palavra 
simples saiu vestida com a pompa exaltada da generosidade de vocês.149

Interessante observar que apesar de na década anterior ter construído sua própria 

identidade institucional como um veículo refratário a campanhas políticas, criticando de 

forma incisiva as posturas da imprensa situacionista, a ascensão -  aliás, nada democrática -  

de seus dirigentes ao executivo estadual transformaria o jornal O Estado de São Paulo em 

um dos principais canais da propaganda govemista local.

Em diversos pronunciamentos públicos que fez à época, Fábio Prado invoca o 

ideário nativista e a mística de 1932 para afirmar os objetivos de seu grupo como aspirações 

coletivas que excediam os interesses particularistas de classe. No discurso que fez 

durante a inauguração da Avenida Nove de Julho -  cujo nome reificava não apenas a 

memória do movimento constitucionalista, mas o próprio ethos da “civilização paulista”, 

sintetizado na vocação de “abrir caminhos” -  o projeto político encampado pela Prefeitura 

era representado como uma sublimação do bandeirismo.

Mas não foram só os pântanos da terra que se aterraram. Também e 
principalmente os da mentalidade tem recebido os drenos do espírito que 
Anchieta principiou a iluminar [...] Por enquanto, a última bandeira 
paulista foi a de 1932. Abriu ela novas sendas e novos trilhos pela selva 
bruta de uma grande desorientação. Iluminou de uma aurora fulgurante 
uma cegueira profunda.151

Apesar da enorme semelhança entre os princípios defendidos por Fábio Prado e a 

doutrina do IDORT, contratado por Armando de Salles Oliveira para racionalizar a 

administração estadual, não há referências na bibliografia ou nas fontes consultadas sobre a 

precedência da entidade na reorganização administrativa da Prefeitura. As informações 

disponíveis revelam, ao contrário, a participação de uma grande diversidade de 

colaboradores.

O gabinete, com a colaboração de antigos diretores, organizou um 
anteprojeto geral que foi minuciosamente estudado com os chefes dos 
principais serviços, naquilo que lhes dizia de perto. Feito assim o segundo 
anteprojeto, pusemo-nos em contato com especialistas estranhos à 
Prefeitura para a organização definitiva atual. Dessa maneira, o

149 Ibidem, p.8.
150 Cf. ABDANUR, E.F. 1992. Op. cit., p.30.

PRADO, Fábio. 1935. Avenida 9 de Julho. Revista do Arquivo Municipal, v. 14, p.4.
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Departamento de Obras, por exemplo, teve para os estudos da sua 
reforma, a colaboração de membros proeminentes do Instituto de 
Engenharia e de técnicos ilustres, como Fonseca Telles, Anhaia Mello, 
Ary Torres, José Amadei, Adriano Marchini, Plínio de Queiroz e outros. 
Para o Departamento Jurídico, deram sua opinião nomes como os de 
Plínio Barreto, Vicente Ráo, Paulo Barbosa de Campos. No 
Departamento de Higiene colaboraram dentre os principais, Ayres Netto,

1 f  A

Antônio de Almeida Prado e Pacheco e Silva.

De acordo com Fábio Prado, a reforma foi iniciada com o Ato 768 de 10 de janeiro 

de 1935 e concluída com a criação do Departamento de Higiene pelo Ato 984 de 27 de 

dezembro 1935. Além da contribuição dos colaboradores reunidos pela Prefeitura, um fator 

determinante para o êxito de sua gestão encontra-se na exclusividade concedida ao 

executivo municipal na iniciativa de legislar. Conforme estabelecia o decreto presidencial 

de 11 de novembro de 1930, pelo qual fora instituído o Governo Provisório, o Congresso 

Nacional, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais de todo o país 

foram dissolvidos (Art.2) até a convocação de novas eleições, cabendo aos prefeitos 

nomeados pelo interventor federal de cada estado todas as funções executivas e legislativas 

(Art. 11, §4).

Não pretendo com isso reduzir a importância dos atores políticos em questão -  

ao contrário, esta parece ainda mais determinante ao considerarmos que o êxito 

alcançado pelas iniciativas mobilizadas na cidade de São Paulo não foi igualado por 

outras capitais, embora todas gozassem das mesmas prerrogativas. Importa salientar que 

para os paulistas o referido decreto só seria aproveitado cerca de três anos depois, após a 

nomeação de Armando de Salles Oliveira para o Governo Estadual, e que na ausência 

de um legislativo municipal, onde certamente haveria opositores, Fábio Prado gozava de 

condições excepcionalmente favoráveis para a consecução de seu programa de governo. 

A incongruência deste expediente -  que o prefeito não mencionou ao justificar a 

urgência de sua reforma administrativa -  com o discurso democratizante dos críticos 

paulistas de Getúlio Vargas expõe um dos aspectos contraditórios do discurso 

ideológico das classes dirigentes da época.

A adesão de Fábio Prado às ambições políticas do Governo Estadual e a 

conformidade de suas concepções de educação e cultura àquelas defendidas pelo grupo do 

Estado aparecem de forma inequívoca no seu discurso durante a cerimônia de inauguração 

da nova sede do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito -  circunstância que diz muito 

sobre a procedência dos alunos daquela instituição. Na ocasião, o prefeito foi homenageado

152 Idem. 1936a. Op. cit., p. 11.
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por haver doado o terreno onde seria construída a Casa do Estudante, destinada a oferecer 

alojamento para alunos considerados pobres.

Ao vê-los, em meu gabinete, solicitando com afã uma coisa que 
qualquer administração espontaneamente já lhes devera ter oferecido, 
eu não enxergava em vós, Estudantes Paulistas, apenas os moços 
generosos que queriam dar agasalho aos colegas menos favorecidos. 
Eu divisava a geração a que cabe reconstruir a nossa estrutura. 
Atravessamos um instante de transição social. Momento terrível, cujos 
prenúncios certos não nos é possível ainda delinear. Mas que se 
clareará com a colaboração daqueles cujos espíritos se vão iluminando 
dessa razão que só a cultura é capaz de acender.

r

E dentro das universidades e das bibliotecas que se tempera, neste 
instante, a mentalidade que há de iluminar o Brasil. Em casas como 
esta é que se enfeixarão os recursos e as medicinas capazes de vencer 
os choques e curar os traumatismos com que as crises sociais 
atormentam os povos velhos e as terras moças. Quando as ambições se 
entrechocam nas convulsões graves em que os homens principiam a 
não compreender uns aos outros e os espíritos começam a aparecer 
obscurecidos pela confusão, nestes momentos tenebrosos para os 
homens e para as nacionalidades, só a cultura é capaz de fazer calar o 
ruído sem harmonia e iluminar outra vez as consciências.
Por isso mesmo, que dela eu fiz o meu programa administrativo. 
Programa estreito impossibilitado de ir alem das fronteiras próximas 
de um município, mas que me esforço por ver crescer em altura aquilo 
que não pode alastrar-se em superfície.153

Trata-se de uma passagem bastante significativa não apenas pela ocorrência dos 

elementos já mencionados, mas também por evidenciar o caráter iluminista das 

concepções que informavam a administração municipal -  a própria escolha das palavras 

não deixa dúvidas. Diante de uma plateia de intelectuais e estudantes, Fábio Prado expunha 

sua perspectiva a respeito da utilidade política da cultura e o grande interesse da Prefeitura 

por esta dimensão da vida social. Conforme explica Sérgio Miceli,

A nova coalizão de forças à frente do estado procura, de um lado, 
guardar distância em relação aos antigos grupos dirigentes e, de outro, 
imprimir suas marcas em todos os domínios de atividade ligados ao 
trabalho de dominação, em especial nos diversos níveis do sistema de 
ensino e no campo da produção e difusão cultural.155

No início de sua gestão, a população paulistana já chegava a um milhão de 

habitantes e as greves -  que naquele ano envolviam, sobretudo, trabalhadores do setor de 

serviços, como bancários, rodoviários e ferroviários -  continuavam a marcar o cotidiano da
153 Idem. 1937. Centro Acadêmico “XI de Agosto”. Revista do Arquivo Municipal, v.41, p.255.
154 Cf. MICELI, Sérgio. 1989b. Por uma Sociologia das Ciências Sociais. In: MICELI, Sérgio (Org.). 
História das Ciências Sociais no Brasil, v .l. São Paulo: Vértice/IDESP, p.84.
155 Idem. 2008. Op. cit., p.78.
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cidade. Com o aumento da capacidade de organização política dos operários de diversos 

setores da indústria, proliferavam ainda os protestos promovidos por entidades sindicais e, 

com eles, os confrontos violentos decorrentes do encontro entre integralistas e militantes de 

esquerda.

A proposta apresentada neste contexto pelos representantes da elite emergente 

apontava para um capitalismo regenerado, capaz de produzir riquezas e promover o bem 

estar social com base na abundância que o avanço tecnológico teria possibilitado nos países 

mais desenvolvidos. O discurso a seguir, pronunciado no Teatro Municipal de São Paulo 

pelo então governador eleito Armando de Salles Oliveira durante a solenidade dos 382 anos 

da cidade, apresenta uma argumentação exemplar a respeito.

No entrechoque das crises políticas, sociais e econômicas, desapareceu o 
primado do capital. Diminuindo dia a dia, a parte que hoje lhe cabe na 
exploração de todas as empresas é uma diminuta fração do que é 
distribuído com salários. [...]
O patrão sabe que tem obrigações imperativas para com os seus 
operários e deixou de considerar como principal função do Estado a 
de assegurar a tranquila posse dos seus privilégios. E sabe que, sem 
concessões aos direitos do trabalhador, o poder econômico lhe 
escaparia das mãos.
A transformação, fora do Brasil, não se fez sem uma luta inflamada, 
de sorte que cada reivindicação vitoriosa dos trabalhadores era 
recebida não como a outorga de um direito, finalmente reconhecido, 
mas como uma concessão arrancada pela força.
Ao mesmo tempo que as classes desfavorecidas arvoravam novas 
reivindicações e, em formações eleitorais dia a dia mais densas, 
aumentavam o seu prestigio, a demagogia ganhava novos estímulos e 
tomava-se nos parlamentos a defensora ardente e intransigente das 
medidas mais extremadas e mais perigosas.
No Brasil, não foi necessária a pressão de partidos poderosos, nem a 
violência e o tumulto de greves desesperadas, para que se decretasse 
uma legislação social capaz de satisfazer os anseios das classes 
trabalhadoras. Nela há defeitos e há lacunas mas, ainda assim, é uma 
larga, generosa e espontânea obra de justiça social.156

Desta vez, o elogio ao texto constitucional não pretendia enaltecer a vitória 

simbólica do movimento de 1932. Pelo contrário. Como observa Carlos Sandroni, diante de 

uma na plateia em que havia “brilhantes representantes do Exército e da Marinha [...] 

vindos do Rio”, Armando de Salles Oliveira se esforçava para “eliminar a menor suspeita 

de ressentimento pelos acontecimentos de 1932” e procurava afastar “qualquer resquício de

156 OLIVEIRA, Amando de Salles. 1936. Notável oração do governador Dr. Armando de Salles Oliveira, 
no Teatro Municipal. Revista do Arquivo Municipal, v. 19, p.7-9.
157 Ibidem, p.5.
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tendências hegemonistas”.

Proferido semanas depois do Levante Comunista de 1935, seu discurso elege como 

inimigo comum aos defensores da pátria o “veneno marxista” e propunha contra ele o 

“estreitamento dos laços entre a Escola e o Exército”. Se -  como parece presumir o 

governador -  a legislação trabalhista aprovada há apenas dois anos já podia ser tomada 

como um retrato da realidade social brasileira, então a manutenção da estabilidade política 

interna dependeria, sobretudo, da competência das classes dirigentes em retirar dos 

“demagogos” o privilégio de formar a opinião das “classes desfavorecidas”.

Ao analisar a estratégia política do Governo Estadual neste período, Elizabeth 

Abdanur observa que a partir de então os esforços de combate ao comunismo seriam 

direcionados para a disputa pela hegemonia no campo ideológico, o que foi referido pelo 

prefeito na entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo como evidência da 

mentalidade moderna e da habilidade política superior da elite emergente.

Cego ou completamente alheio ao que se passa em tomo é o 
administrador que não admite as profundas modificações na sociedade 
humana, transformações oriundas de fenômenos inúmeros e que chegam 
não só a abalar, como quantas vezes esboroar a própria estrutura social de 
países e continentes. Se devemos reprimir, e com o maior rigor, a 
subversão da ordem, tramada por estrangeiros ou aventureiros sem ideal e 
sem caráter, por ideólogos desambientados e insanos que não recuam ante 
o assassínio e o saque [...] por outro lado, não pode o administrador ou o 
político sincero, consciente de suas responsabilidades e deveres, deixar de 
encarar de frente, sem medo, problemas que, aí estão, mas de que, por um 
preconceito estúpido ou um conservadorismo mal compreendido, se 
teima criminosa e grosseiramente negar a existência. Está muito longe, 
muito distanciada de nós a afirmativa de que a questão social no Brasil é 
um caso de policia. Para nós -  e assim tem entendido e tem interpretado a 
minha administração -  a questão social é aquela que hoje maior carinho e 
cuidado deve merecer de quem administra.161

Essa sofisticação do trabalho de dominação -  para usar a expressão de Sérgio 

Miceli -  encontraria um espaço privilegiado na administração de Fábio Prado, conforme 

assinala o escritor e jornalista Paulo Duarte, um dos idealizadores do Departamento de 

Cultura (DC), ao mencionar o empenho do prefeito na criação da instituição.

Nunca vi homem de negócios nem homem rico mais acessível às coisas 
inteligentes. Aprovou tudo, nem pestanejou quando lhe disse que, para

158 SANDRON1. Carlos. 1988. Mário contra Macunaíma. Rio de Janeiro: Vértice/Revista dos Tribunais,
P117-
159 OLIVEIRA, A.S. 1936, Op. cit., p.8 e 12.
160 Cf. ABDANUR, E.F. 1992. Op. cit., p.21.
161 PRADO, F. 1936a. Op. cit., p.20.
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começar, haveríamos de precisar pelo menos de uns cinco mil contos por 
ano!162

A mesma observação aparece em uma entrevista inédita concedida em outubro 

de 1980 pela pesquisadora Oneyda Alvarenga -  discípula de Mário de Andrade que foi 

sua aluna no Conservatório Dramático e Musical (CDM) e tomou-se a primeira diretora 

da discoteca municipal criada por ele. Em seu depoimento, o prefeito foi descrito como

Sujeito culto, homem de sociedade, com ideias arranjadas. Esse foi o 
que permitiu a viagem [para o registro do folclore nordestino], 
convidou o Mário [para dirigir o Departamento], foi quem me 
nomeou, tudo isso. E era um homem inteligente, culto, interessado em 
tudo, ele não negava nada. O Mário o chama até numa carta pra mim 
“o nosso grande Fábio topador”. Falou em pegar alguma coisa a sério 
de cultura, o Fábio aprovava, dava o dinheiro.163

A criação de um departamento encarregado de promover políticas culturais ao lado 

de rubricas como Higiene ou Obras e Serviços Municipais já indica a importância conferida 

a esta dimensão do cotidiano da capital paulista. Como vimos anteriormente, as convicções 

de Fábio Prado acerca da utilidade política da cultura enquanto instrumento de pacificação, 

índice de civilização e fator de coesão social não deixam dúvidas quanto às razões do seu 

interesse por uma instituição dessa natureza, capaz de “abranger todas as atividades 

culturais possíveis de execução por uma prefeitura”. A esse respeito, o prefeito nos 

esclarece que

O Departamento de Cultura traz consigo uma agravante de origem: a 
premeditação. Era uma ideia que não podia deixar de ser bem recebida 
no S. Paulo novo, no S. Paulo pós-revolução, onde as iniciativas 
culturais se desenvolvem com o vigor das lavras na terra roxa. A 
Universidade, recém-criada aí estava florescente dando-nos um 
ambiente ensolarado de cultura. [...] Os professores das grandes 
universidades europeias principiaram de chegar, transfundindo para as 
veias bandeirantes o sangue novo da cultura europeia. Em tudo se 
sentia a ânsia do estudo e do livro. Ora, ante esta palpitação geral, 
incentivada mais pelo carinho com que o estado ampara as realizações 
culturais, outros poderes públicos, de forma alguma, podiam 
conservar-se indiferentes. Por isso que, ao tomar posse do governo da 
cidade, já trazíamos bem premeditada qualquer coisa parecida com o 
Departamento de Cultura.165

DUARTE, Paulo. 1985. Mário de Andrade por ele mesmo. São Paulo: Hucitec, p.51.
163 ALVARENGA, O. 1980. Entrevista inédita concedida a Renato de Moraes, Francisco Carlos Coelho e 
Márcia F. dos Santos. A gravação original encontra-se no Arquivo Multimeios do CCSP e pode ser 
acessada pelo código TK 1038.
164 PRADO, F. 1936a. Op. cit., p.52
165 Ibidem, p.42.
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Esta concepção de cultura (no singular) como influência que se propaga no 

ambiente a partir de uma fonte concentrada exemplifica o que Sérgio Miceli chamou de 

“projeto iluminista” das elites de São Paulo. A analogia entre a fundação da 

Universidade pelo Governo Estadual e a criação do DC pela Prefeitura da capital 

demonstra a abrangência do referido projeto e a especificidade de seu desdobramento na 

esfera municipal, ao se institucionalizar a participação de intelectuais na administração 

pública.

Como observa Cerqueira (2010), o paradigma introduzido pela gestão Fábio Prado 

encontra na racionalidade científica a ferramenta mais adequada para garantir a eficiência 

das intervenções do poder público sobre a cidade. Ao longo de sua entrevista o prefeito 

menciona diversos exemplos da colaboração de intelectuais e técnicos na solução de 

questões bastante específicas envolvendo desde processos de trabalho dos órgãos da 

Prefeitura até aspectos do funcionamento da cidade.

No âmbito interno, como complemento à sua reforma administrativa, Fábio Prado 

encomendou à SDSEM, em colaboração com o Departamento de Expediente, uma pesquisa 

para encontrar um modo de acelerar a tramitação de processos e o andamento dos papéis no 

interior da burocracia municipal -  o que resultaria no Ato Municipal 996. Simultaneamente, 

uma equipe formada a partir da Subdivisão realizava estudos para subsidiar a reorganização 

do cadastro de contribuintes paulistanos, instituída pelo Ato Municipal 999, o que auxiliaria 

tanto no lançamento dos impostos quanto na formulação de estatísticas a respeito.

Um exemplo de intervenção no espaço urbano a partir do trabalho de técnicos 

especializados foi o caso do entomologista Manuel Lopes de Oliveira Filho, conhecido 

como Manequinho Lopes, que era funcionário do Instituto Biológico e foi “emprestado” à 

Prefeitura para eliminar formigueiros e criar jardins públicos em diversas áreas da cidade, 

além de promover a adequada manutenção dos já existentes. Sua convocação ilustra bem 

as diretrizes da administração municipal, que respaldava suas decisões tanto em critérios 

políticos quanto em pareceres técnicos encomendados de preferência a pesquisadores de 

instituições locais.

A Prefeitura também procurou viabilizar a apropriação de conhecimentos 

especializados por seus próprios quadros, financiando iniciativas originadas no âmbito do

,DD Cf. MICELI, S. 1989b, p.84.
167 Cf. PRADO, F. 1936a. Op. cit., p.61.
168 Ibidem, p.97-98.

66



funcionalismo, como o Curso de Biblioteconomia organizado e ministrado pelo chefe da 

Divisão de Bibliotecas do DC para qualificar os servidores destinados a trabalhar na rede de 

bibliotecas que se pretendia implantar em diversos distritos da capital paulista e o Curso de 

Etnografia idealizado pelo diretor do Departamento para treinar funcionários municipais no 

registro de manifestações folclóricas. Em sua entrevista, Fábio Prado menciona ainda o 

treinamento de funcionários do Arquivo Municipal -  que fora incorporado ao DC -  com 

técnicas de restauro envolvendo “reações químicas, lentes, lâminas” e procedimentos 

de paleografia para a transcrição de documentos deteriorados, ressaltando a significação 

deste trabalho ao esclarecer que “São Paulo é uma das poucas cidades do mundo que possui 

toda a documentação histórica da sua municipalidade”.

Neste contexto, o DC surge como espaço dedicado ao desenvolvimento do trabalho 

intelectual especializado seja em atividades educacionais, de pesquisa ou na elaboração de 

políticas públicas, nutrindo-se da colaboração de especialistas estrangeiros contratados para 

lecionar no ensino superior local e de profissionais recém-formados tanto na Universidade 

(cientistas sociais, pedagogos e educadores sanitários) quanto fora dela (nas Escolas 

Normais e no Curso de Educação Física Infantil do Departamento Estadual de Educação 

Física).

A referência a cada um dessas habilitações no texto do Ato Municipal 861, que 

criava o DC, testemunha o esforço da administração municipal no sentido de prevenir 

interferências políticas no provimento dos cargos, ou melhor, de limitá-las às 

nomeações para a direção e as chefias do órgão. Em um contexto de institucionalização 

acadêmica incipiente, condicionar a admissão para cargos especializados à formação em 

determinadas instituições teria ainda a função de criar uma demanda permanente,

169 Ibidem, p.57.
Ibidem, p.54.

171 Rubens Borba de Moraes descreve uma estratégia similar utilizada para garantir a construção do prédio 
da Biblioteca Municipal -  que seria inaugurado em 1942 -  traduzindo com clareza algo que parece ter sido 
uma preocupação constante entre os dirigentes do DC: “O projeto estava pronto, estava aprovado. Foi à 
concorrência, com uma companhia construtora de São Paulo, que ganhou a concorrência, e caiu o governo. 
E veio o Prestes Maia. [...] E resolveu também acabar com “estas bobagens destes meninos”, como ele dizia, 
que era o negócio da biblioteca. Então ele mandou dar ordem ao Departamento de Obras que notificasse à 
companhia construtora que as obras da biblioteca ficariam interrompidas. Mas ele não pensou numa coisa. É 
que nós, quando tínhamos feito o contrato com a companhia construtora, justamente prevendo estes 
governos que mudam e que cada homem tem uma cabeça e quer fazer uma coisa diferente, tínhamos 
proposto uma multa de 500 contos caso as obras da biblioteca fossem interrompidas. A companhia 
construtora tinha o direito de cobrar isto da Prefeitura” (MORAES, R.B. 1992. Revista da Biblioteca Mário 
de Andrade, v.50, p.56-57).
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embora bastante modesta, pela formação nessas áreas, o que contribuía para a sua 

profissionalização e para a consolidação das respectivas instituições de ensino.

A Prefeitura também desempenhou um papel fundamental no fomento à 

produção intelectual relacionada ao estado de São Paulo e à sua capital através da 

criação da Tipografia Municipal -  que representaria uma economia considerável diante 

dos gastos crescentes da administração pública com serviços dessa natureza. De acordo 

com Paulo Duarte, que era o chefe de gabinete de Fábio Prado,

A Prefeitura gastava um dinheirão com serviços de tipografia para 
seus impressos e publicações. As atividades do Departamento de 
Cultura vieram aumentar sensivelmente essas despesas. Donde a ideia 
de montar-se uma oficina gráfica que pudesse desincumbir-se de todo 
esse trabalho por menos preço e com melhor qualidade. Assim nasceu 
a gráfica municipal. Escolhido cuidadosamente o pessoal técnico, 
principiou a gráfica a funcionar e dava conta excelente das 
necessidades municipais, do Departamento inclusive, com todas as 
suas coleções, desde a publicação de documentos históricos até a 
revista publicada todos os meses. Anexa à gráfica, instalou-se uma 
oficina de encadernação cujos artesãos se entusiasmaram de tal 
maneira que o Departamento, com gente por assim dizer improvisada, 
pôde fazer encadernações consideradas verdadeiras obras de arte. Fora 
uma injustiça não animar essa iniciativa e assim estudou-se uma 
encomenda, na Europa, de ferros, máquinas, instrumentos e todo o 
necessário. E para aperfeiçoar os encadernadores paulistas, tratou-se 
de pedir em Paris um dos seus grandes mestres encadernadores, 
disposto a passar dois ou três anos entre nós, para criar a nossa escola 
de encadernações.173

A criação da Tipografia, em 1936, coincide com o aumento da demanda por 

serviços gráficos no executivo municipal, devido à crescente burocratização do trabalho 

administrativo, e com a multiplicação do volume de publicações financiadas pela 

Prefeitura para divulgar tanto os trabalhos de intelectuais nativos quanto de 

pesquisadores estrangeiros contratados pelas escolas superiores recém-criadas. De 

acordo com Fábio Prado, antes disso apenas a produção da Revista do Arquivo 

Municipal (RAM) havia consumido em média metade do orçamento destinado à 

confecção de impressos.

A RAM acumulava as funções de Diário Oficial do Município e periódico 

científico, abrangendo desde estudos encomendados pela Prefeitura até a produção

172 Nesta medida, toma-se redutora a percepção de Fábio Prado como um simples mecenas da militância 
institucional dos modernistas de São Paulo -  o que também é apontado, no caso particular da Sociologia, 
por Silvana Rubino (cf. RUBINO, S. 1995. Op. cit, p.493).
173 DUARTE, P. 1985. Op cit., p.97.
174 Cf. PRADO, F. 1936a. Op. cit., p.56.
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intelectual espontânea em diversas áreas, o que faz dela uma documentação 

imprescindível para a história da intelectualidade paulista e da administração pública da 

capital. Por vezes, é possível encontrar no mesmo número da Revista uma investigação 

sobre determinado tema do interesse da administração municipal e, ao final do volume, 

a decretação da lei elaborada a partir de suas conclusões.

Em sua entrevista, o prefeito demonstra ter bastante clareza sobre o valor desta 

publicação não apenas para difundir em todo o país a “nova mentalidade” exemplificada 

por São Paulo (ver o Anexo 3), mas também para o seu uso nas pesquisas de docentes e 

alunos da Universidade. No período em que foi organizada pelos modernistas do DC, 

a RAM publicou artigos de áreas muito diversas -  como História, Arqueologia, 

Antropologia Física, Etnologia, Linguística Histórica, Sociologia, Demografia, 

Urbanismo, Administração, Economia, Saúde Púbica, Educação, Psicologia Aplicada, 

entre outras -  e alguns desses trabalhos foram reimpressos em volumes avulsos na 

“Coleção do Departamento de Cultura” (ver o Anexo 4).

Por tudo isso, a Revista constitui também uma fonte fundamental para se 

compreender o processo local de institucionalização de diversas disciplinas científicas 

em desenvolvimento na época e, sobretudo, as relações entre órgãos do executivo 

municipal e as instituições de ensino recém-criadas. Neste contexto em que o poder 

público opera simultaneamente como patrocinador e consumidor do trabalho intelectual, 

as páginas da RAM testemunham o surgimento de uma ampla rede de cooperação 

interinstitucional, articulada principalmente a partir do DC, constituída por cientistas, 

intelectuais, membros da classe política e do empresariado local -  na qual o mesmo 

indivíduo poderia protagonizar mais de um desses papeis.

Utilizo aqui a imagem da rede, que se adapta bem ao que as fontes oferecem à 

interpretação, para delimitar algo fundamental observado por Angelo Del Vecchio e 

Carla Dieguez quando ressaltam as relações de cooperação resultantes da inserção 

cumulativa de um grupo seleto de intelectuais em múltiplos projetos institucionais. 

Tamanha mobilização pode ser explicada tanto pela contribuição da administração 

municipal para a profissionalização da pesquisa científica fora de espaços acadêmicos -

175 Ver no volume 24 da RAM o artigo Cadastro dos contribuintes da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
de Bruno Rudolfer, e páginas adiante o Ato Municipal 999, que organiza a Subdivisão do Cadastro dos 
Contribuintes no âmbito do Departamento da Fazenda.
176 Ibidem, p.60.
177 Cf. DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit.
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principalmente no campo das ciências sociais -  quanto pelo caráter ideológico do 

protagonismo assumido por esses atores no contexto da tentativa de restaurar a 

hegemonia paulista no âmbito nacional.

Na base deste engajamento coletivo encontram-se alguns dos efeitos duradouros 

que a mobilização para a guerra civil de 1932 provocaria no âmbito da produção das 

subjetividades -  o reforço da sensação de pertencimento ao destino singular de São 

Paulo; o orgulho pela competência técnica, a capacidade de organização e a autonomia 

atribuídas ao povo paulista a partir de episódios ocorridos durante a campanha militar; a 

convicção quanto às marcas de superioridade do estado que continuavam a alimentar os 

anseios imperialistas da elite local, formulados agora em termos de compromisso com a 

solução dos problemas nacionais ou pela simples convicção de ser São Paulo a síntese 

do destino nacional.

178 Cf RUBINO, S. 1995. Op. cit., p.493.
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1.2.2 Na cabeça da cultura municipal

O debate acadêmico a respeito do caráter singular do DC e de seu pioneirismo 

no campo das políticas culturais ampliou-se bastante desde a publicação de Mário 

contra Macunaíma, de Carlos Sandroni, que inaugura uma linhagem -  na qual me 

inscrevo agora -  de trabalhos a respeito da atuação dos intelectuais modernistas de São 

Paulo na administração pública e no ensino superior entre as décadas de 1930 e 1940. 

Desde então, as ações do DC tem sido objeto de interesse em áreas bastante diversas 

como História Social, Musicologia, Antropologia, Sociologia, Educação, Saúde Pública 

e Biblioteconomia, com ênfases variáveis na exploração das fontes documentais a partir 

de quadros de referência igualmente distintos.

A sucessão de estudos produzidos nos últimos trinta anos indica uma tendência à 

especialização dos recortes temáticos e à limitação do conjunto de aspectos abordados 

em cada investigação. Atualmente, as inúmeras possibilidades de interpretação abertas 

por cada novo enfoque ou pela conjugação de abordagens diferentes sobre o DC 

evidencia sua multiplicidade e riqueza enquanto experimento institucional -  o que toma 

inexequível qualquer tentativa de abarcá-lo na sua totalidade com pretensões a algo 

mais que um resumo dos consensos estabelecidos. Como sintetiza um comentário 

profético de Oneyda Alvarenga, feito durante a entrevista inédita que concedeu em 

1980, “a conversa tá meio tumultuada, mas é que o Departamento de Cultura é muito 

complexo, tem muita coisa”.

Não pretendo analisar o DC da perspectiva da história das políticas culturais, 

apesar de reconhecer a importância da instituição neste âmbito em sua curta trajetória. 

Para subsidiar a presente investigação, irei me ater a aspectos de sua gênese e da 

conformação institucional assumida posteriormente, atento, sobretudo, à sua 

contribuição enquanto instrumento da burocracia municipal para a institucionalização 

da pesquisa no campo das ciências sociais. Neste sentido, cabe lembrar a recomendação 

de Sérgio Miceli quando enfatiza a importância de “situar os experimentos institucionais, 

seus mentores e executantes, em meio a alianças de que se valeram para implementá- 

los”, evitando submetê-los aos mitos de origem engendrados por um programa de 

lançamento ou aos discursos de fundadores e idealizadores.

ALVARENGA, O. 1980. Op. cit.
180 MICELI, S. 1989a. Condicionantes do desenvolvimento das Ciências Sociais. In: MICELI, Sérgio 
(Org.). História das Ciências Sociais no Brasil, v .l. São Paulo: Vértice/IDESP, p. 11.
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No relato que publicou junto a sua correspondência com Mário de Andrade, 

Paulo Duarte localiza a origem da proposta que levaria à criação do DC nas reuniões 

informais que realizava quase todas as noites, entre 1926 e 1931, no seu apartamento da 

Av. São João, com a presença de diversos intelectuais paulistas ligados entre si por 

relações de amizade. Os participantes mais assíduos eram Mário de Andrade, Sérgio 

Milliet e Rubens Borba de Moraes (mais tarde integrados ao Departamento), Tácito de 

Almeida e Antônio Carlos Couto de Barros (que se tomariam colaboradores na ELSP, 

assim como Sérgio Milliet e Rubens Borba de Moraes), Antônio de Alcântara Machado 

(que como os demais assinou o Manifesto de Fundação da Escola) e Randolfo Homem 

de Melo (que junto com Rubens Borba de Moraes e Tácito de Almeida iria se matricular 

na primeira turma do Curso de Sociologia e Política).

Entre os que compareciam com menos frequência aos encontros estavam Paulo 

Magalhães (que seria nomeado chefe de uma seção do DC e diretor do Teatro 

Municipal), André Dreyfus (que anos depois participaria da fundação tanto da ELSP 

quanto da USP e atuaria como docente em ambas as instituições), Vitório Gobis, Paulo
1 O  1

Rossi, José Mariano de Camargo Aranha, Adriano Couto de Barros, entre outros. De 

acordo com Paulo Duarte,

um de nós -  quem poderá saber qual de nós? -  falou na perpetuação 
daquela roda numa organização brasileira de estudos de coisas 
brasileiras e de sonhos brasileiros. Mas cadê dinheiro? O nosso capital 
eram sonhos, mocidade e coragem. Havia quem conhecesse uns 
homens ricos de São Paulo. Mas homem rico não dá dinheiro para 
essas loucuras. Quando muito deixa para a Santa Casa. Caridade 
espiritual, jamais. [...] A nossa gente ainda está no paleolítico da 
caridade física. A vista de tantos argumentos, ficou decidido que um
dia seríamos governo. Só para fazer tudo aquilo com dinheiro do

1 82governo.

A atribuição da gênese do DC à tentativa de “perpetuação daquela roda numa 

organização” expressa com clareza o espírito particularista da proposta inicial de seus 

idealizadores -  bastante diversa do caráter heroico atribuído à instituição sob o clima de 

revanchismo preponderante no período pós-1932 -  e corrobora a análise de Miceli 

(2001) sobre as estratégias criadas por intelectuais da última geração oligárquica para 

conquistar cargos nas instituições culturais surgidas na época, quando ainda não havia 

um mercado de bens simbólicos estabilizado e as condições de inserção profissional

181 Cf DUARTE, P. 1985. Op. cit., p.49.
182 Ibidem, p.50.

72



eram precárias para aqueles que não dispusessem de fortunas familiares. Acrescente-se 

a isso o embaraço produzido pelas críticas ao preenchimento de quadros da instituição 

com base em relações de parentesco ou amizade183 -  Benedito Junqueira Duarte, irmão 

de Paulo Duarte, foi contratado como fotógrafo do Departamento, Maria Aparecida 

Junqueira Duarte, sua irmã, tomou-se administradora da Seção de Parques Infantis e 

foram contratados alguns dos protagonistas das reuniões realizadas no apartamento da 

Av. São João. Paulo Duarte conta que

Choveram queixas e ataques. [...] Um dia, o Fábio Prado me mandou 
ao Guarujá explicar ao Armando, que lá se achava, aquela 
complicação toda. Levei um mundo de notas para o governador 
rebater a xingação.184

Convidado pelo prefeito para ser seu chefe de gabinete, Paulo Duarte aproveitou 

a oportunidade para propor a criação da instituição durante um jantar a sós na casa de 

Fábio Prado. Então, redigiu um esboço de anteprojeto a partir de dados fornecidos por 

Mário de Andrade e o distribuiu a diversos intelectuais.

Plínio Barreto, Anhaia Melo, Júlio de Mesquita Filho, F. E. Fonseca 
Teles, Fernando de Azevedo, Antônio de Almeida Prado, Cantídio de 
Moura Campos, sem contar, está claro, o nosso grupinho. As cópias 
me foram devolvidas uma semana depois, cheias de anotações. Todas 
tinham coisas utilíssimas, mas a mais completa, a melhor estruturada 
era a de Fernando de Azevedo. Passamos para esta tudo quanto havia 
de bom, a nosso ver, nas outras. Éramos agora três armando aquele 
puzzle gostoso: o Mário, Paulo Barbosa de Campos e eu.185

A intenção era construir a partir da experiência pioneira de São Paulo o Instituto 

Brasileiro de Cultura, a ser criado após a esperada vitória de Armando de Salles 

Oliveira nas eleições presidenciais de 1938 e que assumia no âmbito do projeto paulista 

de nação uma posição semelhante à ocupada pelo DC na concepção da cidade-modelo.

Convertido que seria, pois, o departamento municipal em Instituto 
Paulista de Cultura, transformado, como se pretendia, numa fundação 
conforme estudos então já realizados por Plínio Barreto e por mim, 
com aprovação de Armando de Sales Oliveira, apenas candidato, seria 
o paradigma para a organização do Instituto Brasileiro de Cultura, 
fundação a ser instituída por Armando de Sales Oliveira transformado 
em governo do Brasil [...]

Como observa Raffaini (2001), apesar de críticos à atitude particularista das oligarquias, muitos 
intelectuais dessa geração reproduziam práticas semelhantes {cf. RAFFANI, P.T. 2001. Op. cit., p. 41).
184 DUARTE, P. 1985. Op. cit., p.52.
185 Ibidem, p. 51-52.
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Em linhas gerais, o Instituto Brasileiro compor-se-ia de um instituto 
sede, no Rio de Janeiro, organizado nos moldes do de São Paulo, e 
outros institutos estaduais, de inicio, em Minas Gerais, no Rio Grande, 
em Santa Catarina, no Paraná, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, 
no Maranhão e no Pará. Seria uma grande fundação espalhando seus 
benefícios por todo o país, ao abrigo das nefastas influências políticas.186

Os planos para a fundação do Instituto Paulista de Cultura, ao qual seria 

incorporado o DC, sugerem que a transformação da experiência paulistana em 

política nacional de cultura permaneceria como horizonte dos fundadores do 

Departamento até a sua dissolução -  o que ajuda a explicar a perplexidade expressa por 

alguns deles diante desse desfecho. Já o prefeito Fábio Prado, embora “desejoso de 

defender sua obra”, parecia bem mais cético quanto às possibilidades de levá-la 

adiante em sua integralidade.

Tratando-se de uma obra arrojada, principalmente em país como o 
nosso, onde o espírito coletivo ainda não se acha bastante 
amadurecido para as grandes iniciativas culturais, achei de bom alvitre 
promover a efetivação da ideia aos poucos, de maneira a verificar-se a 
possibilidade ou não de sua realização completa.189

A versão definitiva do anteprojeto para sua criação foi transformada no Ato 

Municipal 831, de 30 de maio de 1935, que fundava oficialmente o órgão denominado 

“Departamento de Cultura e de Recreação” pela reunião de instituições já existentes na 

cidade -  o Teatro Municipal, o Arquivo Municipal, a Biblioteca Municipal (ainda sem 

sede própria) e o Parque Infantil D. Pedro II. A sede instituição foi alocada no distrito 

da Sé, em um prédio anexo ao Mercado Municipal, na rua da Cantareira n°.216.

Ibidem, p. 50
187 Ibidem, p. 109.
188 Ibidem, p. 55.
189 PRADO, F. 1936a. Op. cit., p.45.
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Figura 4 -  Sede do Departamento de Cultura

CO

Prédio anexo ao lado direito do Mercado Municipal de São Paulo. No 
prefácio à sua correspondência com Mário de Andrade, Oneyda Alvarenga 
informa que ali foram instaladas a Direção do Departamento, a Discoteca 
Pública Municipal e a Divisão de Documentação Histórica e Social.

O DC foi estruturado inicialmente em quatro setores: Divisão de Expansão 

Cultural, Divisão de Bibliotecas, Divisão de Documentação Histórica e Social e Divisão 

de Educação e Recreio. Mário de Andrade -  reputado como único capaz tomar a 

instituição digna daquilo para que fora planejada -  acumulou a direção do órgão e a 

chefia da Expansão Cultural, Sérgio Milliet (com quem Paulo Duarte dividira o 

apartamento onde o grupo se reunia e que agora era também seu cunhado) ficou 

responsável pelo setor de Documentação Histórica e Social, Rubens Borba de Moraes 

(que apesar de funcionário da Recebedoria de Rendas era o membro do grupo que mais 

conhecia sobre biblioteconomia) assumiu a Divisão de Bibliotecas e a Nicanor Miranda 

(que fora colega de Paulo Duarte na Faculdade de Direito) foi entregue a Divisão de 

Educação e Recreios.

A Divisão de Expansão Cultural se desdobrava na Seção de Teatros, Cinemas e 

Salas de Concerto, dirigida por Paulo Magalhães, na Rádio Escola -  que nunca chegaria 

a funcionar plenamente -  e na Discoteca Pública Municipal (DPM), serviço dirigido 

pela pesquisadora Oneyda Alvarenga. O setor chefiado por Sérgio Milliet era formado 

por uma Subdivisão de Documentação Histórica, confiada a Nuto SanfAnna 

(funcionário do Arquivo Municipal), e uma Subdivisão de Documentação Social,
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dirigida por Bruno Rudolfer (que era professor da ELSP). A Divisão de Bibliotecas 

abrangia duas seções: uma encarregada do processamento e da catalogação bibliográfica 

e outra dedicada à distribuição, circulação e preservação do acervo. A Divisão de 

Educação e Recreios reunia, inicialmente, a Seção de Campos de Atletismo, Estádio e 

Piscinas, a Seção de Divertimentos Públicos e a Seção de Parques Infantis.

Com a decretação do Ato Municipal 1146 de 4 de julho de 1936, cerca de um 

ano depois de sua criação, a instituição seria reorganizada, teria seu nome abreviado 

para “Departamento de Cultura” e ganharia mais um setor, a Divisão de Turismo e 

Divertimentos Públicos, dirigida por Nino Gallo (que também havia morado com 

Paulo Duarte no apartamento da Av. São João), que se subdividia nas Seções de 

Divertimentos Públicos e de Turismo. Ademais, foram ampliadas as atribuições de um 

dos setores da Divisão de Documentação Histórica e Social, agora denominado 

Subdivisão de Documentação Social e Estatísticas Municipais (SDSEM), e foi criada no 

âmbito desta divisão a Seção Gráfica, que ficava encarregada da Tipografia 

Municipal.191

O esquema a seguir resume as informações anteriores, permitindo uma melhor 

visualização da configuração inicial da instituição e de sua reorganização posterior:

Apesar de instituída por lei, a nova divisão não chegaria funcionar plenamente devido à interrupção dos 
trabalhos pela nova administração (cf. DUARTE, P. 1985. Op. cit., p. 107).
*1 O H

Paulo Duarte menciona mais um segmento -  onde trabalhava seu irmão, o fotógrafo Benedito Junqueira 
Duarte -  dentro da Subdivisão de Documentação Histórica e Social {cf. ibidem, p.94 e 101). Mas decidi não 
inclui-lo no organograma porque, apesar de sua consolidação posterior, não há qualquer informação a 
respeito do setor nas leis que instituem e regulamentam o DC -  os Atos Municipais 861 e 1146.
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Figura 5: Estrutura organizacional e dirigentes do Departamento de Cultura

1935
Ato 861

DEPARTAMENTO 
DE CULTURA 

Mário de Andrade
<

DIVISÃO DE EXPANSAO CULTURAL 
Mário de Andrade

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇAO 
HISTÓRICA E SOCIAL

Sérgio M illiet

DIVISÃO DE BIBLIOTECAS 
Rubens Borba de Moraes

DIVISÃO DE EDUCAÇAO E RECREIOS 
Nicanor Miranda

Seção de Teatro, Cinema e Salas de Concerto

Rádio Escola

Subdivisão de Documentação Histórica

Subdivisão de Documentação Social 
e Estatísticas Municipais

Seção Gráfica 

Seção de Catalogação *

Seção de Controle de Acervo *

Seção de Campos de Atletismo,
Estádios e Piscinas

Seção de Divertimentos Públicos

Secão de Paraues Infantis

DIVISÃO DE TURISMO E 
DIVERTIMENTOS PÚBLICOS 

Nino Gallo

Seção de Turismo 

Seção de Divertimentos Públicos

1936
Ato 1146

r

*  Denominações atribuídas pelo autor com base no §1° do Artigo 196 do Ato Municipal 1146, o qual 
apesar de não designar estas seções estabelece suas respectivas atribuições.

Em conformidade com o disposto na lei que o instituiu, o DC se desdobrava em 

diversas direções, mantendo as iniciativas anteriores à sua criação e recorrendo a outras 

formas de ação cultural. Em seu curto período de existência, a instituição procurou 

ampliar as oportunidades de acesso à cultura escrita, expandindo o alcance limitado da 

Biblioteca Municipal através da Biblioteca Circulante e das Bibliotecas Infantis criadas 

em bairros populares, promoveu no Teatro Municipal concertos didáticos para o público 

que não podia pagar pelos ingressos, ampliou a oferta de serviços públicos de educação 

e assistência social com a criação de Parques Infantis, promoveu pesquisas demográficas 

e etnográficas, cursos técnicos, concursos artísticos e historiográficos, restaurou e 

aumentou acervos bibliográficos e documentais de interesse histórico etc.

Justificava-se a existência de uma instituição com essas características e as 

expectativas de multiplicá-la por todo o país com os artigos 148 e 156 da Constituição 

de 1934. Enquanto o primeiro atribuía a todos os entes federados a responsabilidade 

pelo desenvolvimento das ciências, da educação, da cultura em geral além da proteção 

dos patrimônios históricos e artísticos, o segundo estabelecia as verbas a serem
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aplicadas por cada instância governamental. O artigo 156192 da Constituição Federal 

seria, então, reiterado pelo artigo 82 da Constituição Estadual e ambos sintetizados no 

artigo 59 da Lei Orgânica do município de São Paulo.

Como vimos anteriormente, o prefeito Fábio Prado procurou estimular as 

diversas formas de produção intelectual articuladas ao projeto paulista de nação e 

incorporou atividades de pesquisa aplicada como subsídios ao seu programa de 

racionalização administrativa. Isto se traduziu tanto na realização de atividades inéditas, 

resultantes da crescente especialização de funcionários públicos e da convocação de 

colaboradores externos, quanto na criação de postos de trabalho até então inexistentes 

na esfera municipal. A inserção de algumas dessas habilitações profissionais nos 

quadros do DC aparece no artigo 233 do Ato Municipal 1146, que institui em regime 

efetivo os cargos de bibliotecário, educador sanitário, instrutor de parques infantis, 

técnico de pesquisa social, técnico de estatística, além de auxiliares para algumas dessas 

funções, e estabelece os requisitos para os cargos de chefia nas diversas seções do 

Departamento.

Esta condição tomava o DC um espaço diferenciado em relação aos padrões da 

administração pública no país, capaz de abrigar desde um sofisticado programa de 

assistência social (os Parques Infantis) até um pequeno centro de pesquisas 

demográficas e socioeconômicas, além de manter uma produção editorial da 

envergadura da RAM. Os estudos conduzidos pela SDSEM abrangiam diversos setores 

da vida social e colocavam as políticas da administração municipal em outro patamar ao 

fornecer a

estatística social e econômica da cidade de S. Paulo, coisa que nunca 
existiu e de que um governo consciente não pode prescindir porque 
constitui base para uma administração que não queira andar às 
apalpadelas, obrigada a adivinhar soluções difíceis a problemas muitas 
vezes fáceis de resolver com dados estatísticos racionalmente 
organizados.194

Ainda de acordo com Fábio Prado, essas pesquisas serviriam de base para o 

censo municipal a ser realizado a cada dez anos e, de imediato, permitiriam a

192 “A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os Estados e o Distrito Federal 
nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos 
sistemas educativos” (BRASIL. 1934. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil).
193 Cf PRADO, F. 1936a. Op. cit., p.73.
194 Ibidem, p.55.
195 Ibidem, p.59.
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distribuição racional dos serviços públicos oferecidos pelo município. Para alcançar 

tamanha amplitude contando com um número limitado de profissionais, ao mesmo 

tempo em que auxiliava com seus serviços os diversos órgãos da administração 

municipal a SDSEM também se nutria dos dados colhidos dentro e fora dessas 

repartições como subsídio às pesquisas encomendadas. Nos comentários que fez a 

respeito dos estudos ali realizados, Paulo Duarte ressaltou a complexidade das tarefas 

habituais dos funcionários.

Para realizar tudo isso, foi preciso tirar do nada um corpo de 
investigadores, foi preciso estabelecer o contato difícil com as 
repartições públicas, com os institutos de cultura de São Paulo, como 
o Centro de Pesquisas Sociais do Instituto de Educação, com a 
Universidade, outros institutos científicos, Biológico, Butantã, 
Agronômico de Campinas, Serviço da Lepra, Santa Casa, fábricas, 
estabelecimentos de ensino, um nunca acabar.197

Conforme estabelece o Ato Municipal 1146, cabia à Subdivisão organizar as 

estatísticas do município referentes tanto às repartições da Prefeitura quanto ao 

recenseamento da população, padronizar e aprimorar os procedimentos de registro e 

coleta de dados, realizar levantamentos sobre as situações sociais e econômicas do 

município e inquéritos sobre os padrões de vida da população. Ainda de acordo com a 

lei, enquanto não houvesse um corpo de funcionários efetivos devidamente 

qualificados, poder-se-ia contratar investigadores avulsos pelo período que durasse cada 

pesquisa. Esses trabalhos eram encaminhados pelo diretor da Subdivisão, o engenheiro 

militar tcheco Bruno Rudolfer, que era professor de Estatística da ELSP e um dos seus 

fundadores, e pelo sociólogo americano Samuel Lowrie, professor de Sociologia I na 

mesma instituição, que devido à sua experiência com pesquisas empíricas foi contratado 

peloDC.

Em sua primeira produção como técnico de pesquisas sociais da instituição, 

Lowrie explorou informações oficiais do censo estadual de 1934 para demonstrar as 

consequências da inexistência de registros sistemáticos e regulares dos dados 

populacionais. O artigo Previsão da População, publicado no volume 15 da RAM, 

utiliza coeficientes de natalidade e mortalidade registrados pelo Serviço Demográfico 

do Estado e aponta as limitações decorrentes da ausência de informações sobre o 

quantitativo total da população a que se refere a amostragem. A partir do cruzamento

196 Ibidem, p.60.
197 DUARTE, P. 1985. Op. cit., p.98.
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entre as estimativas que elaborou e as informações oficiais, Samuel Lowrie demonstra 

que a inconsistência das informações disponíveis inviabiliza uma análise das 

transformações sociais ocorridas no intervalo coberto pelos dados oficiais.

O pesquisador insiste ainda na necessidade do registro periódico e sistemático 

pelos órgãos governamentais de números referentes à natalidade e à mortalidade e 

menciona as vantagens proporcionadas pelo cálculo da taxa de crescimento da 

população -  que em outros países permitia uma previsão segura das tendências de 

desenvolvimento local, viabilizando a construção de um sistema de saneamento mais 

adequado e a manutenção de serviços de utilidade pública prestados por empresas 

privadas, como o transporte coletivo, além da solução permanente dos problemas de 

trafego.199

Contratado para formar equipes e coordenar as pesquisas encomendadas tanto 

pelo gabinete quanto pelas repartições da Prefeitura, Samuel Lowrie preparava os 

investigadores com aulas expositivas, debates e exercícios de simulação, baseando-se 

em traduções de trechos que extraía de obras especializadas Para a execução de seu 

primeiro inquérito no DC, a pesquisa sobre A Assistência Filantrópica na Cidade de 

São Paulo,

Foi pela Subdivisão submetida ao sr. Prefeito uma lista de estudantes 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Instituto de Educação, 
Instituto de Higiene e Escola Livre de Sociologia e Política, sendo 
alguns contratados para os trabalhos da pesquisa. Estes pesquisadores 
passaram por um período de preparação, que constou de aulas, 
leituras, discussões, exercícios práticos [...] Felizmente já possuíam 
todos alguns conhecimentos teóricos da matéria, conseguidos nas 
diversas escolas de que procediam, bem como certa pratica por terem 
participado de trabalhos anteriores do mesmo gênero.

A referência à experiência anterior dos contratados sugere haver neste grupo 

estudantes que colaboraram no inquérito sobre o Padrão de vida dos operários da 

cidade de São Paulo, coordenado pelo sociólogo americano Horace Davis durante o 

curto período em que permaneceu na ELSP.202 Aliás, o fato de Sérgio Milliet ser um dos

130 Cf. CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op. cit., p.48.
199 Cf. LOWRIE, Samuel. 1935b. Previsão da população. Revista do Arquivo Municipal, v. 15, p.82.
200 Cf. PRADO: 1936a. Op. cit., p.60.
201 LOWRIE, Samuel. 1936a. A assistência filantrópica na cidade de São Paulo, Parte I. Revista do 
Arquivo Municipal, v.27, p. 199.
202 Horace Davis era militante socialista e teve problemas com o Conselho Superior da ELSP, presidido por 
Roberto Simonsen, que decidiu não renovar seu contrato após ser informado a respeito. Seu engajamento foi 
considerado uma grave ameaça ao projeto político da instituição devido à influência que poderia exercer
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colaboradores permanentes da Escola e tanto Rudolfer quanto Lowrie ministrarem 

disciplinas fundamentais do Curso de Sociologia e Política indica o nexo existente 

entre o programa de ensino da instituição e os trabalhos científicos desenvolvidos no 

Departamento.

O inquérito, financiado pela Subdivisão e publicado em três partes na RAM 

(volumes 27, 28 e 29), distingue os perfis das instituições de assistência existentes na 

cidade e caracteriza tanto os serviços prestados quanto a sua clientela para determinar a 

qualidade da assistência social e a sua capacidade de impacto sobre as condições de vida 

dos atendidos. Em resposta ao interesse da Prefeitura em reduzir os gastos na área 

social, Lowrie propõe que a política de assistência seja reorientada de modo a garantir a 

integração do indivíduo ao universo do trabalho e, para viabilizar sua proposta, sugere 

que a administração municipal exija um registro mais detalhado dos serviços prestados 

pelas instituições financiadas e que mantenha um corpo de investigadores para 

acompanhar a condução das mudanças recomendadas.

A carência de pessoal especialmente preparado para uma pesquisa 
desta ordem constitui um obstáculo. Entretanto, o inquérito, mesmo 
realizado por pessoas não especializadas, é melhor do que nada. Se os 
indivíduos escolhidos tiverem uma boa base educacional, como a dos 
professores, particularmente interessados em sociologia, por exemplo, 
se tiverem interesse pelos problemas de assistência, se estiverem em 
contato com a literatura estrangeira sobre o assunto e se se reunirem 
ocasionalmente para discutir suas experiências, a sua eficiência 
aumentará e seus métodos se aperfeiçoarão certamente em poucos 
anos. Mais tarde, os pesquisadores mais eficientes viriam a constituir 
um corpo de guias aptos e instrutores para os novos que ingressassem 
na carreira. Uma preparação mais formal e especifica poderia então 
ser exigida. Entretanto, presentemente, em virtude do numero de 
pesquisadores de que se necessita, uma tal preparação não pode ser 
exigida. Naturalmente, a criação dum corpo de pesquisadores sociais 
locais, por meio de experiências e treinos próprios, nas condições 
especiais do nosso meio ambiente, apresenta algumas vantagens sobre 
os ensinamentos formais e teóricos, principalmente quando tiverem 
sido conseguidos através de experiências estrangeiras, de condições 
muito diferentes das de São Paulo.204

sobre os estudantes (cf. DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit.; CERQUEIRA, V.L.C. 2010. 
Op. cit.).

A proximidade entre a ELSP e a SDSEM é confirmada por Ruy Barbosa Cardoso -  que foi funcionário 
do DC e aluno do Curso de Sociologia e Política -  ao afirmar em entrevista concedida a Angelo Del 
Vecchio e Carla Dieguez que a escola e a subdivisão eram “praticamente extensões uma da outra” (DEL 
VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit., p.8).
204 LOWRIE, Samuel. 1936b. A assistência filantrópica na cidade de São Paulo, Parte II. Revista do 
Arquivo Municipal, v.28, p.210.
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Um dos temas recorrentes nas pesquisas realizadas por Samuel Lowrie205 é o 

processo de formação da população paulistana -  o que, como vimos, remete 

inevitavelmente ao debate sobre o impacto da imigração. Seus primeiros trabalhos sobre 

a presença estrangeira na cidade aproveitam a disposição da Seção de Parques Infantis 

em levantar informações a respeito das crianças atendidas para estudos de higiene, 

psicologia infantil, pedagogia etc -  estabelecida no texto do Ato Municipal 1146.

Os artigos Ascendência das crianças registrada no Parque Dom Pedro II e 

Ascendência das crianças registradas nos Parques Infantis de São Paulo, publicados, 

respectivamente, nos volumes 39 e 41 da RAM, baseiam-se em informações sobre a 

nacionalidade dos pais e avós dos frequentadores dos Parques D. Pedro II, Lapa e 

Ipiranga, presentes em suas fichas de matrícula e questionários médicos. Lowrie se 

utilizou desses dados para investigar a concentração dos grupos de diferentes 

nacionalidades e estimar o seu percentual em relação à população total da cidade

Pode-se supor ainda a sua participação em uma pesquisa semelhante207 realizada 

pela SDSEM a partir de dados fornecidos pelo Laboratório de Psicologia Aplicada do 

Instituto de Educação da USP. A partir de 76 questionários respondidos pelos diretores 

das escolas públicas paulistanas, a respeito da constituição familiar das crianças 

matriculadas em cada unidade, o estudo procura mapear a distribuição das diferentes 

nacionalidades no município de São Paulo e distinguir as áreas com grande 

concentração de indivíduos da mesma origem das chamadas colônias estrangeiras, 

entendidas como sinônimo de inadaptação cultural.

Como notou Raffaini (2001), apesar de seu caráter ensaístico a pesquisa reúne 

dados suficientes para demonstrar a elevada concentração de imigrantes209 na população 

local e, com isso, respaldar uma agenda educacional pautada na aculturação dos filhos de 

pais estrangeiros, percebida como forma de prevenir os distúrbios sociais atribuídos à 

dificuldade de integração ao ambiente nacional.

Para as escolas o fato significa que a tarefa presente é de ensinar e 
guiar os alunos, filhos de pais estrangeiros, de modo a tomarem-se

205 Para uma descrição completa dos trabalhos publicados por Lowrie no Brasil, ver Cerqueira (2010).
206 Cf CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op. cit., p.54.
207 ENSAIO de um método de estudo da distribuição da nacionalidade dos pais dos alunos dos grupos 
escolares da cidade de S. Paulo. 1936. Revista do Arquivo Municipal, v.25.
208 Os oito mapas que acompanham o artigo representam a distribuição dos percentuais de pais brasileiros 
ou estrangeiros, de pais italianos, portugueses, espanhóis, sírios, além dos percentuais de crianças que em 
casa falam Português ou outra língua, que falam Italiano e das que falam Espanhol.
209 Os resultados mostram que 41% das crianças descendiam de pai e mãe estrangeiros, 19% tinham apenas 
um progenitor estrangeiro e 37% descenda de pai e mãe brasileiros (cf. ENSAIO. 1936. p.203).
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cidadãos brasileiros, úteis e leais. Significa também que tal tarefa se 
toma ainda mais difícil, dado o fato de uma porcentagem considerável 
de crianças viver em meios estrangeiros ou semiestrangeiros, 
desfavoráveis à cidadania eficiente. Quer dizer ainda isto que um 
número muito grande de crianças se acha em conflito sério com os 
seus lares e vizinhança, conflito que se estabelece entre a cultura de 
pais e companheiros, parcialmente assimilados ou não assimilados, e a 
cultura da escola e da comunidade em geral. São exatamente 
condições desta ordem que levam a conflitos psicológicos, ao 
desenvolvimento de hábitos antissociais, ao ajustamento social 
inadequado, a baixos padrões morais e ao crime.210

Os exemplos mencionados não deixam dúvidas quanto à intenção disciplinadora 

das políticas concebidas pela Prefeitura a partir das pesquisas realizadas no DC 

Como observa Cerqueira (2010), esta tentativa de interpretar a cidade como fenômeno 

social não distinguia as causas dos problemas sociais identificados nem propunha 

transformações mais profundas. Seu objetivo consistia em integrar os indivíduos 

considerados disfuncionais e, no caso dos estrangeiros, em assimilar os grupos não
919adaptados à sociedade nacional.

O ímpeto modemizador expresso pela gestão de Fábio Prado se inscreve em um 

quadro mais amplo de renovação dos mecanismos de controle da coletividade pela 

utilização de poderes positivos, que procuram suscitar a adesão dos indivíduos antes de 

apelar ao monopólio do uso da força pelo Estado. De modo geral, as formas de 

cooptação engendradas neste contexto procuravam viabilizar o avanço do capitalismo 

industrial (em seu momento de expansão planetária) e, ao mesmo tempo, prevenir o 

recurso radical à alternativa socialista.

Entre os fatores que viabilizaram o desenvolvimento das ciências sociais em São 

Paulo -  com amplo apoio das elites políticas e econômicas -  está, sem dúvidas, a 

demanda governamental pela compreensão da estrutura social e a previsão de cenários 

adversos, permitindo ao poder público intervir da maneira mais eficaz possível no 

funcionamento da cidade. Desta perspectiva, o Departamento desempenharia um papel 

fundamental na sofisticação das estratégias de cooptação das massas e na revisão, 

mesmo que a partir da experiência paulista, das concepções a respeito da realidade 

nacional -  como evidencia seu projeto original, orientado para a criação do Instituto 

Brasileiro de Cultura.

"IU ENSAIO. 1936. Op. cit., p.234.211 A esse respeito ver Mário contra Macunaíma, de Carlos Sandroni, e Esculpindo a Cultura na Forma 
Brasil, de Patrícia Tavares Raffaini.
212 Cf CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op. cit., p.75.

83



O protagonismo assumido pelo DC no âmbito da rede de cooperação 

interinstitucional mobilizada em São Paulo a partir de 1932 e a sua crescente 

importância na vida dos habitantes da cidade levariam Paulo Duarte a referi-lo, anos 

depois, como a “cabeça da cultura municipal”

213 DUARTE, P. 1985. Op. cit., p.l 19.
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CAPÍTULO 2
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2.1 Ciências sociais dentro e fora da sala de aula

2.1.1 A institucionalização da Sociologia em São Paulo

A fundação da USP ocorre como resultado mais aparente de um histórico de 

mobilização dos setores mais instruídos da sociedade paulista, insatisfeitos com os 

rumos da política partidária e interessados em estabilizar a participação da 

intelectualidade na administração pública. Neste processo, a aproximação entre grupos 

de interesse considerados inconciliáveis antes de 1932, em sua luta contra a 

subordinação do estado de São Paulo ao Governo Federal, seria decisiva para acentuar a 

ideologia regionalista subjacente ao projeto de ensino superior idealizado pelo grupo do 

Estado e para suscitar a colaboração de políticos, intelectuais, cientistas e técnicos na 

ampla rede de cooperação interinstitucional constituída a partir da ascensão ao 

executivo estadual dos antigos grupos de oposição da elite local.

No ato de sua criação, a USP reuniu as instituições públicas de ensino superior 

existentes em São Paulo -  Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Faculdade de 

Medicina, Escola Livre de Farmácia, Escola Superior de Agricultura e Escola de 

Medicina Veterinária -  sob o controle da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

(FFCL), unidade projetada para centralizar as disciplinas básicas de diversos cursos.

O plano era que ao ingressar na Universidade os estudantes fossem introduzidos a 

conhecimentos básicos das ciências humanas e a seguir se encaminhassem às suas 

respectivas áreas profissionais

A proposta de inserir rudimentos das humanidades na formação dos cursos de 

ciência e tecnologia se explica pelo diagnóstico da “insuficiência intelectual das 

chamadas classes cultas do país” e pela convicção de que a persistência dos 

problemas nacionais se deve a uma degradação progressiva do sistema político desde o 

início da República. Seu caráter elitista se evidencia na urgência de formar uma classe 

dirigente esclarecida de envergadura nacional capaz de reestabelecer, pela superioridade 

intelectual, a hegemonia paulista no âmbito da federação.

214 A tentativa de unificar as disciplinas dos cursos profissionais na recém-criada FFCL suscitou uma 
acirrada controvérsia entre os idealizadores do projeto universitário e os docentes da Escola Politécnica. O 
conflito se agravaria em agosto de 1937, quando o diretor da Politécnica sancionou uma decisão do 
Conselho Universitário que determinava a transferência integral de diversas cátedras da Escola para a FFCL, 
mas a Congregação da unidade se recusou a acatar esta decisão (cf. CELESTE FILHO: 2009, p. 193).
215 Cf. BRITO, Talamira e CUNHA, Ana Maria. 2009. Revisitando a História da Universidade no Brasil: 
política de criação, autonomia e docência. Revista Educar, n. 12, p.53.
516 MESQUITA FILHO, J. 1925. Op. cit., p.2.
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No discurso que fez como paraninfo da primeira turma formada pela FFCL, 

Mesquita Filho aponta as relações existentes entre a mobilização para a criação da USP 

e o contexto político mais imediato.

Sabíamos por experiência própria a que terríveis aventuras nos tinham 
arrastado, de um lado, a ignorância e a incapacidade dos homens que 
até 30 haviam discricionariamente disposto dos destinos tanto do 
nosso estado como da nação e, de outro, a fatuidade vazia dos 
escamoteadores da revolução de outubro. Quatro anos de estreito 
contato com os meios em que se moviam as figuras proeminentes de 
ambas as facções em luta levaram-nos à convicção de que o problema 
brasileiro era, antes de mais nada, um problema de cultura.217

Ao vincular a singularidade do projeto universitário a uma dificuldade de 

alinhamento tanto às oligarquias quanto à coalizão que assumiu o poder em 1930, 

Mesquita Filho mostra a natureza do seu interesse pelo desenvolvimento do sistema de 

ensino. A educação aparece em seu discurso como instrumento capaz de transformar a 

política à medida que possibilita “moldar a sociedade a partir da formação das mentes e 

da abertura de novos espaços de mobilidade social e participação”

Neste sentido, como aponta Simon Schwartzman, a escolha do modelo de ensino 

superior a ser implantado com a Universidade baseava-se mais em aspectos políticos e 

institucionais que em características específicas da produção científica Reunidos no 

exílio após o sufocamento da insurreição de 1932, Mesquita Filho e Paulo Duarte deram 

início à redação do projeto para a criação da USP.

Nós elegemos -  aí já fizemos de comum acordo -  dois paradigmas, 
digamos assim, para a Universidade. Em primeiro lugar, tanto a 
formação do Julinho quanto a minha são formações francesas. Mas 
nós não quisemos nos restringir à nossa formação francesa. 
Escolhemos a Sorbonne, evidentemente, para estudar uma 
universidade cientificamente estruturada. E escolhemos, também, a 
universidade inglesa, através da de Cambridge. Mandamos buscar 
tudo quanto fosse informação dessas universidades. Mas [...] a nossa 
organização, pode-se dizer que em 80% seguiu o modelo francês.220

Não obstante, o privilégio da Sorbonne como modelo institucional não deve ser 

entendido como simples consequência da formação francesa de boa parte da 

intelectualidade paulista. Desde o início da década de 1920, o psicólogo francês

217 Idem. 1937. Oração de paraninfo. Revista do Arquivo Municipal, v.32, p. 115-116.
218 SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena; COSTA, Vanda. 2000. Tempos de Capanema. São 
Paulo: EdUSP, p.69.
219 Cf. SCHWARTZMAN, Simon. 1979. Op. cit., p.198.
220 DUARTE apud ibidem, p. 197.
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Georges Dumas realizava em São Paulo uma campanha sistemática de divulgação tanto 

da produção intelectual quanto do modelo de ensino superior desenvolvido em seu país. 

Sua atuação no Brasil, iniciada em 1907, se tomaria um dos principais segmentos da 

política exterior francesa na América Latina.

Promovida como estratégia colonialista desde a criação da Aliança Francesa em 

1883, a manutenção de iniciativas educacionais em território estrangeiro se tomaria uma 

verdadeira política cultural a partir da I Guerra. Sob a direção do Ministère des Affaires
r

Etrangères, o orçamento destinado ao setor cresceria vertiginosamente e suas atividades 

assumiriam a forma de ação coordenada, contando com verbas regulares. Sobretudo 

após a ascensão do Partido Nacional Socialista na Alemanha, o aproveitamento de 

professores, comerciantes e industriais franceses presentes em países não inimigos
991aparecerá como uma das pautas principais da Assemblée Nationale.

Como esclarece o historiador Hugo Rogéllio Suppo, a prioridade conferida então 

à francofilia -  ideologia forjada pela propaganda cultural francesa -  se explica pela 

constatação de que “as gerações que haviam sido permeadas pela cultura francesa nos 

liceus, faculdades ou livros franceses eram solidárias à França em qualquer situação” 

Essa política cultural diferenciava-se da influência norte-americana, sua concorrente, 

por não penetrar na opinião pública via cultura de massa nem procurar adaptar-se às 

tendências do mercado

Com base nessa orientação aristocrática, os franceses adotavam como principal 

estratégia de ação em suas zonas de influência a formação intelectual de elites locais. A 

contrapartida esperada residia tanto no consumo dos artigos de luxo e da produção 

cultural em francês quanto na colaboração direta de indivíduos dessas elites enquanto 

protagonistas da classe dirigente local. Como registra a correspondência trocada pelos 

agentes em missão no Brasil naquele período, o sigilo e a aparência não-govemamental 

de suas iniciativas eram considerados imprescindíveis para alcançar esse resultado -  

o que se evidencia pelo fato de Dumas empreender suas ações a partir de órgãos da 

administração acadêmica a serviço do governo francês e não por meio de missões 

diplomáticas do Ministério.

221 C f SUPPO, Hugo Rogelio. 2000. A política cultural da França no Brasil entre 1920 e 1940: o direito e 
o avesso das missões universitárias. Revista de História, n. 142-143, p.312-314.
222 Ibidem, p.338
223 Ibidem, p.339.
224 Ibidem, p.317.
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A herança latina comum e a presunção de uma autoridade fundada na grandeza e 

na longevidade da nação francesa aparecem nos discursos dos articuladores dessa 

política como justificava do seu empenho pelo Brasil. A exemplo disto, num relatório 

escrito em 22 de novembro de 1917 Georges Dumas argumenta que

servindo nossos próprios interesses pelo desenvolvimento da instrução 
francesa, nós servimos também os interesses do Brasil; este país se 
assemelha muito ao nosso e, longe de perder sua personalidade na 
nossa cultura, ele nela a encontrará.

Como organizador da propaganda cultural francesa na América Latina, Dumas 

fazia a interlocução entre o contexto universitário francês e a diplomacia oficial por 

intermédio do Groupement des Universités et Grandes Ecoles de France pour les 

relations avec l'Amérique Latine, selecionando jovens professores para atuar nas 

instituições que ajudou a criar. Entre 1920 e 1938, ele protagonizou 17 missões na 

América Latina e promoveu a partir delas iniciativas diversas, como o Instituto de la 

Universidad de Paris, em Buenos Aires, o Institut de Haute Culture, no Rio de Janeiro, 

a Société des Lycées franco-brésiliens -  Liceu de São Paulo, o Liceu de Montevideo, 

além de cadeiras francesas em algumas universidades latino-americanas -  em Santiago, 

Cidade do México, Lima, São Paulo e Rio de Janeiro

Durante suas visitas a São Paulo na década de 1920, a Escola Normal da Praça 

da República promovia séries de palestras para os professores da instituição. De acordo 

com o educador Manoel Lourenço Filho, nestas ocasiões Dumas “lamentava que o 

Brasil não possuísse organização universitária. E pregava, ou aconselhava, a fundação 

da faculdade de filosofia, ciências e letras, como núcleo animador do espírito 

universitário” O mesmo seria reiterado em 1926 pelo professor de Sociologia da 

Sorbonne, Paul Fauconnet, na conferência que realizou a convite de Georges Dumas na 

Faculdade de Direito, ao observar que

há em São Paulo uma magnífica Faculdade de Medicina, uma notável 
Faculdade de Direito e uma Escola Politécnica de renome universal. 
Não vi, entretanto, ensino superior de filosofia, de literatura ou de

DUMAS apud ibidem, p.324.
226 Cf. ibidem, p.320, nota 18.
227 LOURENÇO FILHO apud LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.146.

Antonio Cândido refere-se a essa conferência como um marco no processo de institucionalização da 
Sociologia em São Paulo, por não haver até então entre os intelectuais interessados expectativas muito claras 
a respeito da contribuição da disciplina para o contexto local (<cf. CÂNDIDO, A. 1958. Informação sobre a 
Sociologia em São Paulo. In: DUARTE, Paulo (Org.). Ensaios Paulistas: contribuição de O Estado de S. 
Paulo às comemorações do IV Centenário da cidade. São Paulo: Anhambi, p.513).
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línguas” e concluía que “será preciso cuidar de uma faculdade de 
filosofia, ciências e letras, ou órgão semelhante.229

Há ainda outros indícios significativos da influência de Dumas no processo de 

criação da USP, como a sua proximidade com o grupo do Estado e a relação 

estabelecida entre os formuladores do projeto universitário e seus mentores franceses, 

evidenciada em uma carta de Dumas publicada no jornal O Estado de São Paulo em 29 

de dezembro 1927.

Durante minha recente e brevíssima passagem por São Paulo, 
disseram-me alguns amigos que se cogita fimdar aí uma Faculdade de 
Letras e uma Faculdade de Ciências e pediram-me que aqui 
expusesse, em algumas linhas, o papel que desempenham em meu país 
as instituições deste gênero.231

Mas a influência francesa na origem da Universidade não se limitaria à sua 

conformação institucional ou ao modelo de ensino praticado na FFCL; ela chegaria a 

condicionar os critérios para a escolha de docentes no campo das humanidades -  o que 

foi justificado por Mesquita Filho como forma de assegurar o caráter liberal do ensino 

superior e “evitar que as cátedras da Faculdade de Filosofia pudessem cair nas mãos de 

adeptos do credo italiano, sobretudo aquelas que mais aptas se mostravam a influir na 

formação moral da nossa juventude”.

No primeiro grupo da Missão Universitária Francesa, vieram Paul Arbousse-
r

Bastide (Sociologia), Emile Coornaert (História da Civilização), Pierre Deffontaines 

(Geografia Física e Humana) e Etiènne Bome (Filosofia), Robert Garric (Língua e 

Literatura Francesa) e Michel Berveiller (Língua e Literatura Grega e Latina) -  alguns 

deles presentes à primeira visita oficial do grupo à redação de O Estado de São Paulo, 

registrada nas páginas do jornal (ver o Anexo 5). Na segunda leva, estavam Claude 

Lévi-Strauss (Sociologia), Femand Braudel (História da Civilização), Pierre Monbeig 

(Geografia Física e Humana), Jean Maugué (Filosofia) e Pierre Hourcade (Língua e 

Literatura Francesa).

Ao apresentar o programa pedagógico que elaborou para o curso de Sociologia, 

Paul Arbousse-Bastide reconhecia tratar-se de uma “empresa delicada em uma época

229 FAUCONNET apudLIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.147.
“Julinho (de Mesquita Filho) ficou conhecendo o George Dumas e tomou-se amigo dele. E ele voltou 

muitas vezes aqui ao Brasil. Quando ele vinha ao Brasil, ia para o Estado. Imediatamente, ele ia para lá 
(DUARTE apud SCHWARTZMAN, S. 1979. Op. cit., p.198).
231 DUMAS tipiul LIMIONGI. F. 1989. Op. cit., p. 147, nota 55.
232 MESQUITA FILHO apud SCHWARTZMAN, S. 1979. Op. cit., p. 199.
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em que se discute a respeito de seu próprio objetivo” e propunha uma grade de 

disciplinas inspirada na divisão estabelecida em 1925 por Marcel Mauss nas seções de 

L ’Année Sociologique. Sob a rubrica “Sociologia Geral”, o primeiro ano do curso 

apresentava como tópicos introdutórios Filosofia Social, Metodologia Social, Morfologia 

Social e História da Sociologia; o segundo ano reunia Sociologia mental e intermental, 

Ciência dos costumes e as Sociologias Econômica, Jurídica e Criminal; o terceiro e 

último ano era dedicado a disciplinas mais específicas como Sociologia Aplicada, 

Noções de Etnologia, Sociologia Religiosa, Sociologia Política e Sociologia Domestica, 

entre outras.

Apesar da previsão no regulamento da FFCL de “cursos auxiliares” relacionados 

às especialidades de cada professor, as atividades de coleta de dados realizadas junto 

aos alunos até o final da década de 1930 foram bastante limitadas. O enraizamento da 

Sociologia na tradição filosófica (característica marcante da constituição do campo das 

ciências sociais na França) seria determinante para o caráter eminentemente teórico do 

seu ensino na FFCL. Contribuíam ainda neste sentido as expectativas locais em tomo da 

utilidade da Sociologia para solucionar questões sobre a nacionalidade levantadas pelo 

pensamento social brasileiro da época -  expectativas baseadas, sobretudo, no papel 

atribuído a esta disciplina na obra de Comte

De fato, para os idealizadores do projeto universitário, a FFCL deveria ser

como o molde indispensável, onde se fundiriam os futuros 
modeladores da juventude nacional. Nela se formariam os espíritos em 
condições de criar e praticar uma doutrina educativa que tivesse em 
vista [...] alevantar, no verdadeiro sentido da palavra, todos os 
espíritos, só pensar naquilo que moraliza, que não traz lucro imediato, 
que leva o olhar a fixar-se alto e longe. Esperavam seus fundadores 
que desse foco ardente de ambição desinteressada se irradiasse para 
todo o país uma concepção nova das coisas e que, combatendo sem 
desfalecimentos a velha e desagregadora ideia do saber pelo saber, 
implantasse na consciência das gerações de amanhã o sentimento do 
sacrifício pelo bem da comunidade.237

233 ARBOUSSE-BAST1DE. Paul. 2009. Condições e organização do ensino de Sociologia na Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 1934-1935 
(edição fac-símile). São Paulo: FFLCH/USP, 2009, p. 158.
234 Ibidem, p. 164.
235 Ao que tudo indica, as únicas atividades didáticas desta natureza no curso de ciências sociais foram os 
exercícios práticos aplicados nas aulas de Claude Lévi-Strauss e de Roger Bastide, seu sucessor na segunda 
cadeira de Sociologia da FFCL.
236 Ibidem, p. 158.
237 MESQUITA FILHO, J. 1937. Op. cit., p.l 16.
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A defesa do “conhecimento desinteressado”, entendido como saber a serviço da 

sociedade, em oposição ao “saber pelo saber”, associado à erudição inútil motivada pela 

vaidade individual, legitimava-se tanto pelo caráter universal e apolítico atribuído à 

racionalidade científica diante dos interesses em jogo na arena política quanto pela 

convicção da elite intelectual na sua capacidade de se colocar acima dos interesses de 

classe. Neste sentido, as palavras de Mesquita Filho expressam a percepção dos 

fundadores da Universidade quanto ao significado político da constituição de uma 

comunidade científica bem estruturada. A superação das vicissitudes do ensino superior 

brasileiro -  marcado tanto pelo isolamento e a debilidade da comunidade acadêmica 

quanto pela simplificação do conhecimento acumulado em esquemas obsoletos em 

comparação à produção científica estrangeira -  aparece em seu discurso com uma 

importância equivalente à da instituição do voto secreto para impedir a monopolização 

do poder pelas oligarquias.

Devido ao seu protagonismo tanto na adequação do ensino superior aos critérios 

e consensos estabelecidos no contexto internacional quanto na consolidação da pesquisa 

científica no contexto acadêmico brasileiro, a FFCL se tomaria, de fato, um exemplo de 

comunidade intelectual capaz de se impor a outros setores da sociedade na defesa da 

autonomização do campo científico. Mas o debate historiográfico a respeito demonstra 

que o êxito alcançado pela Universidade não pode ser entendido como consequência do 

projeto concebido por seus idealizadores.

No primeiro ano de funcionamento da FFCL, atraídos pela obstinada campanha 

do jornal O Estado de São Paulo, representantes da elite paulista marcavam presença, 

sobretudo, nas aulas dos professores franceses A esse respeito, não é demais lembrar 

que a língua e as referências culturais francesas compartilhadas eram aspectos

238 O depoimento do físico Marcelo Damy, integrante da primeira geração de engenheiros formados na 
USP, apresenta alguns dos aspectos mais pragmáticos desta transformação: “Eram professores que não eram 
pesquisadores, tinham outras profissões e, durante certo número de horas por dia, dedicavam-se ao ensino. 
Ensinavam aquilo de que gostavam. Naturalmente, na sua maioria, eram professores que tinham grandes 
deficiências de formação. A escola tinha um regime de inbreeding, quer dizer, o engenheiro formava o 
engenheiro, e o engenheiro ia formar outro, e assim por diante, lecionando sempre as matérias básicas. Por 
isso, nós achávamos, por exemplo, que ciências como matemática, química, física, etc, representavam algo 
que já estava completamente resolvido, cristalizado e morto. Física, para nós, era aquilo que se encontrava 
em certos livros de física; a química e a matemática, idem” (DAMY apud SCHWARTZMAN, S. 1979. Op. 
cit., p.224-225).
239 Femand Braudel, que assumiu a cátedra de História da Civilização, relata que “Minhas primeiras aulas 
foram em francês, e na sala havia representantes do governador, amigos de Júlio de Mesquita Filho, o dono 
do jornal O Estado de São Paulo, e diversos grã-finos que deixavam carrões estacionados na porta. Havia 
também intelectuais autodidatas, como Paulo Prado, um homem de enorme finesse e que possuía uma 
fantástica coleção de pinturas. Muitos vinham só para se distrair (BRAUDEL apud LIMONGI, F. 1989b. 
Op. cit., p. 158).
2 Cf LIMONGI, F. 1989b. Op. cit., p.159.
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fundamentais na interação entre docentes e estudantes nos cursos de ciências humanas 

da Universidade. Como explica Fernanda Peixoto Massi,

Os professores que vieram inaugurar a USP não destoam da vida cultural 
local ao darem suas aulas em francês, por exemplo. Para os alunos das 
primeiras turmas da USP (ou pelo menos, para boa parte deles), a língua e 
a cultura francesa fazem parte do cenário cotidiano.241

Mas o público mobilizado de início pelo ineditismo da iniciativa não demonstrou 

interesse duradouro pela proposta dos fundadores, conduzindo a instituição a uma grave 

crise de legitimidade. De acordo com o levantamento realizado por Fernando Limongi, 

do total de 182 matriculados no primeiro ano apenas 37 alunos (cerca de 20%) 

permaneceram. Este fato sugere que naquele momento a FFCL não era percebida pelos 

potenciais alunos como uma alternativa para o aprimoramento profissional e que mesmo 

a elite paulista não se dispunha a contribuir para a consolidação da iniciativa -  o que 

expunha as fragilidades do projeto original

Fernando de Azevedo, principal artífice da solução implementada pela direção 

da Faculdade, relembra o episódio.

Abertas as inscrições para os cursos na Faculdade de Filosofia, 
verificou-se, com decepção para muitos, ser insignificante o número 
de candidatos, inferior ao de professores já contratados e por contratar 
no estrangeiro. Alarma-se, não sem razão, Júlio de Mesquita Filho 
com a indiferença com que parecia ser acolhida a grande iniciativa. 
Pede-me sugestões e, em resposta, solicitei a necessária liberdade de 
ação para resolver o problema do momento. Era o mês de fevereiro 
em que começavam a realizar-se no Instituto de Educação, de que era 
diretor, as provas de admissão dos candidatos inscritos. Percorrendo, 
uma por uma, as salas em que se encontravam, em exames, 
professores normalistas, inscritos para cursos de aperfeiçoamento e 
especialização, falei-lhes da Faculdade de Filosofia, do seu papel no 
sistema universitário, da variedade de seus cursos e das perspectivas 
que abriam para novos estudos, em diversos domínios de 
conhecimentos. Que estavam em tempo de escolher entre os cursos do 
Instituto, a que afluíram candidatos, e os da Faculdade, a que se 
apresentaram em número extremamente reduzido. O resultado não se 
fez esperar. Reabertas, segundo minha proposta, as inscrições na 
Faculdade de Filosofia e prestados os exames exigidos por lei, foram 
matriculados condicionalmente numerosos normalistas que, acudindo 
a meu apelo, rumaram para a Faculdade, onde deveriam fazer os 
cursos a que os atraíam as suas aptidões e preferências. Salvou-se, 
com essa medida, a Faculdade em perigo: a situação dos alunos mais

241 PEIXOTO MASSI, Fernanda. 1989. Franceses e Norte-Americanos nas Ciências Sociais Brasileiras 
(1930-1960). In: MICELI, Sérgio (Org.). História das Ciências Sociais no Brasil, v.l. São Paulo: 
Vértice/IDESP, p.416.
242 Cf LIMONGI, F. 1989b Op. cit., p.158-159.
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tarde regularizou-se, aprovadas as matrículas, e dentre os normalistas 
que então se inscreveram muitos puderam ser considerados dos 
melhores estudantes que já teve a Faculdade de Filosofia, desde sua 
fundação.243

A proposta de Fernando de Azevedo elevou o número de alunos matriculados 

para 255, dos quais 85% entravam no primeiro ano do curso. Esses ingressantes eram 

professores primários que haviam sido dispensados de suas atividades profissionais sem 

prejuízo dos vencimentos para estudar na FFCL. O êxito imediato dessa medida e a sua 

manutenção inevitável nos anos seguintes modificaria inteiramente o perfil dos 

estudantes, mudança que se refletiu, embora de maneiras diferentes, nos relatórios de 

Pierre Monbeig, Femand Braudel e Paul Arbousse-Bastide, publicados no Anuário da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 1934-1935. Todos eles apontam como 

problemas a serem enfrentados a escassa cultura geral de boa parte dos alunos e as 

deficiências da formação secundária no país entre outros obstáculos ao cumprimento 

integral dos programas previstos para cada ano. Pierre Monbeig, o mais agudo dos três, 

indica o desafio a ser enfrentado naquele momento pela FFCL.

De um lado, uma minoria desejosa sobretudo de completar a sua 
cultura geral, tendo o gosto das ideias e das discussões; de outro lado, 
um grupo de jovens, animado de grande ardor para o trabalho, 
conhecendo perfeitamente as suas possibilidades, mas sabendo 
também que, antes de mais nada, são professores e que é por esta 
razão que foram enviados à Faculdade. Os desejos e as aspirações de 
uns e de outros são diferentes, e esta situação formula o problema da 
Faculdade.
Essa situação se reflete na finalidade mesma da Faculdade. Destina-se 
ela verdadeiramente a fornecer professores ao ensino secundário? Os 
estudantes, interrogados pessoalmente, testemunham essa dúvida. 
Toma-se necessário dar aos estudos da Faculdade uma finalidade 
prática: no dia em que os estudantes tiverem a certeza de encontrar 
uma situação garantida e estável, como conclusão dos seus anos de 
trabalho, tomar-se-ão mais numerosos e será então possível e 
indispensável fazer-se uma seleção estrita entre eles. Mas, até lá, que 
valor e que importância dar a um título que não consubstancia senão 
vaidades mundanas?244

Inteiramente diversa era a situação do Curso de Sociologia e Política da ELSP, 

cuja orientação eminentemente prática fora garantida pela participação de Roberto

243 AZEVEDO, Fernando de. 1958. A Universidade de S. Paulo. In: DUARTE, Paulo (Org). Ensaios 
Paulistas: contribuição de O Estado de S. Paulo às comemorações do IV Centenário da cidade. São Paulo: 
Anhambi, p.222.
244 MONBEIG, Pierre. 2009. “Orientação didática”. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras 1934-1935 (edição fac-símile). São Paulo: FFLCH/USP, p.114.
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Simonsen -  que era presidente do Conselho Superior da instituição -  no grupo que 

elaborou o primeiro projeto pedagógico. Simonsen defendia a racionalização como 

forma de otimizar o processo produtivo e, com isso, elevar a média salarial dos 

operários sem colocar em risco os lucros do setor industrial. Em um relatório aos 

diretores e acionistas da Companhia Construtora de Santos, referente aos anos de 1918 e 

1919, ele sustentava que

A indústria moderna tem evoluído, como tudo. Os industriais tem hoje 
de abandonar os moldes antigos para considerar como uma força 
nova, existente realmente, o descontentamento operário; e 
proporcionar com desassombro, a justa remuneração do trabalho, se 
não quiserem assistir ao entravamento da produção pela tentativa de 
decisão desse problema, erradamente, por vias políticas, quando 
poderia ser resolvido, com acerto, por vias econômicas.245

O engajamento de Simonsen na difusão dessa proposta reflete a percepção dos 

setores mais progressistas da classe industrial paulista acerca do reconhecimento de 

direitos sociais básicos enquanto solução menos inconveniente em um período de 

acirramento dos conflitos sociais, de crescente organização política da classe 

trabalhadora e de aproximação de suas lutas com orientações ideológicas que 

ameaçavam a manutenção do próprio sistema capitalista.

Neste contexto, a insuficiência das velhas disciplinas acadêmicas, referidas por 

Simonsen como alheias à necessidade científica de descrição minuciosa e ao 

compromisso com a transformação da realidade nacional, tomava-se objeto de 

preocupação. Em conformidade com o ideário idortiano, Simonsen apostava na difusão 

dos preceitos da Economia Política como instrumento para criar uma “consciência 

nacional [...] pelo esforço da inteligência” No discurso que proferiu aos formandos 

da Escola Politécnica em 1920, Simonsen se aproxima do compromisso reformista 

comum entre intelectuais cientistas da época, encarnado tanto no Movimento Sanitarista 

quanto no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.

Divulgados esses conhecimentos, verificaremos então que os caipiras, 
os jagunços e os cangaceiros não são a prova da inferioridade de nossa 
raça: são “corpos de prova”, vivos, em que os que sabem estudar, vão 
aprender as hostilidades cósmicas e os m eios para combatê-las! Heróis 
inconscientes oferecidos em holocausto à ciência, até termos evoluído 
a ponto de fazermos acompanhar, os que se embrenham em nossos 
sertões, pelos conhecimentos precisos para aproveitar as nossas

^  SIMONSEN apud DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit., p.12.
246 DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit., p.13.
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riquezas e para combater os malefícios, que são muitas vezes apenas 
reações da natureza contra os que a desbravam sem ciência e 
inconscientemente destroem a sua produtividade.247

Apesar de seu interesse pelo avanço das ciências, o que concebia como uma 

evolução cumulativa, Roberto Simonsen não era um pesquisador em nenhuma das áreas 

a que se referia -  sua maior contribuição como intelectual encontra-se no campo da 

História Econômica; mas tanto sua lucidez quanto seu prestígio social o converteriam 

em liderança política da classe industrial em São Paulo. Del Vecchio e Dieguez (2009) 

observam que “Simonsen não declara afiliação a qualquer escola nem perfilha com as 

ideias de qualquer autor. Sua exposição é a de um cultor da ciência, em especial, da 

Sociologia” A este respeito, cabe observar que tanto a perspectiva reformista de 

Simonsen quanto suas reservas em relação ao academicismo (em particular, o 

pensamento social de inspiração positivista) o aproximam dos adeptos da Economia 

Social, campo de estudos desenvolvido na França, à margem da universidade, pelos 

discípulos de Frédéric Le Play -  a quem Simonsen se refere no discurso que proferiu 

durante a inauguração da ELSP. A relevância da obra de Le Play para as atividades a 

serem desenvolvidas no âmbito da Escola se deve ao pioneirismo de seu “método 

monográfico”, que serviu de base para

um estudo meticuloso sobre os trabalhadores europeus, inventariando 
e monografando para mais de trezentas famílias proletárias, 
observadas nas indústrias mais características em várias localidades da 
Europa. Foram os seus trabalhos que libertaram a Sociologia do ponto 
de vista puramente dialético e acadêmico, trazendo-a, ao lado da 
biologia, para um lugar determinado na hierarquia das ciências.250

Ibidem.
248 Ibidem, p. 15.
249 Frédéric Le Play (1806-1882) foi um engenheiro de minas francês que, após percorrer regiões habitadas 
por famílias operárias, desenvolveu um método de observação direta e registro sistemático para descrever as 
formas de subsistência da população. Sua principal obra, Os trabalhadores europeus, publicada em seis 
volumes, apresenta uma exposição detalhada desse método com dados coletados dentro e fora do país, 
cobrindo quase todas as regiões do continente europeu. O livro foi premiado pela Academia Francesa de 
Ciências e o autor tomou-se conselheiro do imperador Napoleão III, criando em 1856 a Société d ’Economie 
Sociale. Com a emergência da Terceira República, Le Play abandonou as expectativas de regulação da 
sociedade pelo Estado, orientando seu trabalho para o estudo da vida privada e a construção de uma 
“pedagogia da reforma”, cujos resultados insatisfatórios o fizeram retomar a proposta inicial, fundando em 
seguida a École des Voyages e a revista La Réforme Sociale. Seus discípulos dividiram-se em dois grupos: 
os adeptos da intervenção de caráter regulatório pelo Estado e os de orientação metodológica, que criaram a 
revista La Science Sociale. Ambos seriam desprezados pela Sociologia nascente, devido à incompatibilidade 
entre seus critérios de cientificidade e aqueles aceitos pela tradição positivista. A tradição leplaysiana foi 
retomada em outros países europeus e teve um papel decisivo na institucionalização das ciências sociais em 
universidades norte-americanas (cf. BOTELHO: 2002. Tarcísio Rodrigues. A família na obra de Frédéric Le 
Play. Revista Dados, v.45, n.3).
250 SIMONSEN apud DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit., p. 15.
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A preferência de Simonsen pela objetividade da investigação empírica em 

detrimento de orientações mais filosóficas e especulativas da Sociologia e pela 

aplicação dos postulados da Economia Política e da Administração Científica seria 

determinante, como mostram Del Vecchio e Dieguez (2009), para o caráter da formação 

oferecida na ELSP em seus primeiros anos de existência. Como esclarece o relatório do 

primeiro inquérito realizado por docentes da Escola, o regulamento da instituição já 

previa o treinamento dos alunos através de exercícios práticos deste gênero. Ademais, o
r \ C 1

tema do padrão de vida dos operários, proposto pelo Conselho Diretor da ELSP, 

estava entre as principais preocupações de Roberto Simonsen, o que evidencia sua 

influência sobre a orientação assumida pela ELSP durante a década de 1930.

O Curso de Sociologia e Política durava três anos, tendo cerca de cinco 

disciplinas por semestre, e articulava um amplo espectro de conhecimentos 

especializados como Psicotécnica, Fisiologia do Trabalho, Biologia Social, Estatística, 

Política Financeira e Antropologia Cultural, entre outros, sempre de modo a combinar 

princípios e aplicações. As disciplinas mais constantes no programa do curso eram a 

Sociologia Geral (ministrada no primeiro e no segundo semestre), a História Política e 

Social do Brasil e a Economia Brasileira (ambas ministradas nos dois últimos 

semestres).

O objetivo de preparar administradores capazes de racionalizar os processos de 

gestão pública e privada, de coletar e manipular dados empíricos e propor intervenções 

cientificamente orientadas levaria os dirigentes da ELSP a se interessarem pela 

Sociologia norte-americana. Nos EUA, desde o final do século XIX, tanto a maior 

plasticidade das universidades recém-criadas quanto a independência, inclusive 

administrativa, do ensino superior em relação ao poder central haviam favorecido a 

rápida institucionalização da Sociologia.

O Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago (primeiro caso 

paradigmático deste processo), que já realizava estudos baseados na observação direta 

através da coleta de depoimentos, ganharia notoriedade a partir da entrada de Robert 

Park, em 1914. O interesse de Park pelo estudo do contexto urbano mobilizou o apoio 

tanto do governo quanto de organizações civis e atraiu o financiamento privado para

251 Cf. DAVIS, Horace. 1935. Padrão de vida dos operários da cidade de São Paulo. Revista do Arquivo 
Municipal, v. 13, p. 115.
252 Cf DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit., p .ll.
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projetos de “utilidade pública”, como as pesquisas sobre a inadaptação social, que 

auxiliaram a formulação de políticas orientadas para a integração dos grupos 

marginalizados, constituindo para a Sociologia de Chicago uma identidade 

institucional marcada pelo compromisso com a reforma social.

Simonsen, que era um admirador declarado da experiência norte-americana de 

aplicação da Sociologia para solucionar os problemas suscitados pela industrialização, 

contratou Sebastião Sampaio, Cônsul Geral do Brasil em Nova York, para selecionar 

cientistas sociais da Universidade de Colúmbia, cuja produção despontara no período 

entre guerras, conferindo a Nova York a condição de contraponto à liderança da 

Sociologia de Chicago

Horace Davis e Samuel Lowrie foram os primeiros norte-americanos 

contratados pela instituição e sua principal contribuição para o desenvolvimento das 

ciências sociais no Brasil foi a introdução de uma modalidade de investigação inédita no 

país, a Sociologia Aplicada, a partir dos inquéritos promovidos no DC com a
9 S7colaboração da ELSP. Afora as pesquisas da SDSEM referidas no Capítulo 1, o 

levantamento sobre as condições de vida dos lixeiros da cidade -  o maior trabalho de 

campo realizado por Samuel Lowrie como técnico do Departamento -  foi objeto de 

grande interesse para a administração municipal.

253 Cf. PEIXOTO MASSI, F. 1989. Op. cit., p. 436; SIMÕES, Júlio de Assis. 2009. Um ponto de vista 
sobre a trajetória da Escola de Sociologia e Política. In: KANTOR, íris; MACIEL, Débora; SIMÕES, Júlio 
Assis (Orgs). A Escola Livre de Sociologia e Política: anos de formação -  1933-1953. São Paulo: 
Escuta/Sociologia e Política, p.37.
254 A bibliografia consultada não esclarece as razões da contratação de sociólogos formados na 
Universidade de Colúmbia e não -  como seria de esperar -  na Universidade de Chicago. A única informação 
sugestiva com que me deparei encontra-se em um texto de Renato Ortiz que, no entanto, trata de outros 
aspectos do processo de institucionalização das ciências sociais no país. Segundo ele, na década de 1940 “os 
pensadores da escola de Chicago, hegemônicos até então no campo das ciências sociais, e que se pensavam 
como intelectuais e sociólogos, são suplantados pela Universidade de Colúmbia, onde floresce um 
entendimento profissionalizante das ciências sociais” (ORTIZ, R. 1990. Notas sobre as Ciências Sociais no 
Brasil. Revista Novos Estudos CEBRAP, n. 27, jul., p. 170).
255 Cf. DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit., p. 17-18.2 50 Samuel Lowrie lecionava Sociologia Geral e sua tese Culture Conflict in Texas (1821-1835) tratava da 
colonização anglo-americana na região; Horace Davis lecionava Economia Social e era autor de Labor and 
Steel, estudo sobre os metalúrgicos norte-americanos que desenvolveu como tese de doutorado. Ambos os 
trabalhos já haviam sido publicados pela Colúmbia University Press quando seus autores foram contratados 
pela ELSP (cf CERQUEIRA: 2010. Op. cit., p.44; DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit., 
p.23).
257 Cf. DEL VECCHIO, A. e DIEGUEZ, C. 2009. Op. cit., p .ll.^ C Q

O primeiro inquérito realizado no país sobre as condições de vida da classe trabalhadora foi coordenado 
por Horace Davis e teve seu relatório final publicado em junho de 1935, no volume 13 da RAM. O tema foi 
retomado por Samuel Lowrie, que modificou aspectos da metodologia utilizada por Davis e organizou uma 
pesquisa mais minuciosa e abrangente, sobre o padrão de vida das famílias dos lixeiros da capital, publicada 
em outubro de 1938, no volume 51 da RAM.
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Paulo Duarte revela que, no exílio em 1932, Lindolfo Color havia lhe contado 

suas tentativas junto ao presidente para criar uma legislação trabalhista nacional e que, 

diante disso, a administração de Fábio Prado adotou uma medida semelhante, antecipando- 

se à iniciativa federal.259 O inquérito sobre o padrão de vida dos lixeiros serviu de base 

para a elaboração da Lei 3.663, decretada pela Prefeitura em 10 de novembro de 1937, 

que aumentava em 20% o salário da categoria e, juntamente com outros estudos, 

subsidiou a regulamentação do salário mínimo nacional em 1938 De acordo com 

Antonio Cândido, a importância dessa pesquisa também se deve ao seu caráter pioneiro 

quanto à renovação dos temas mobilizados no debate sobre a sociedade brasileira.

Lowrie efetuou uma pesquisa, que considero histórica, sobre as 
condições de vida dos lixeiros da cidade, a meu ver um sinal da virada 
temática que seria a característica da nossa geração, deslocando a 
Sociologia do estudo preferencial das classes dominantes para o 
estudo das classes dominadas. Na Faculdade de Filosofia, a partir de 
1940, houve uma espécie de reviravolta empírica fazendo com que 
fosse privilegiada a pesquisa, e as pesquisas se concentraram nestas 
classes subalternas, cessando praticamente os estudos sobre as 
privilegiadas. Assim, passamos a estudar o negro, o índio 
destribalizado, o trabalhador urbano, o lavrador pobre, o pescador etc.

O impacto produzido no ambiente intelectual paulista da época pelas práticas 

científicas introduzidas a partir da ELSP e seu significado no contexto do desenvolvimento 

do pensamento social brasileiro foi expresso com grande lucidez por Sérgio Milliet no 

depoimento que concedeu a Edgard Cavalheiro em 1944.

Nosso ensino superior exclusivamente formal produzia anualmente 
centenas de bacharéis inúteis e nenhum elemento de verdadeira 
cultura. Nosso ensino superior desumanizava o indivíduo, afastava-o 
da vida e dos problemas da vida e enchia-lhe a cabeça de retórica 
barata. [...]
Fundamos a Escola de Sociologia e fundamos a Universidade. Mas 
principalmente a Escola teve importância renovadora. Havíamos 
compreendido (Tácito de Almeida, Antônio de Alcântara Machado, 
Couto de Barros, Ciro Berlinck, e outros) que a mentalidade é que se 
fazia imprescindível mudar, transformar mesmo por completo. Como? 
Despindo-a de seu formalismo, colocando-a perante a realidade 
“suja”, tomando-a objetiva.262

^  Cf. DUARTE, P. 1985. Op. cit., p. 100.
260 Cf CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op. cit., p.76.
261 CÂNDIDO, Antonio. 2009. Homenagem a Florestan Fernandes. In: KANTOR, íris; MACIEL, Débora;

rs/ __ __
SIMOES, Júlio Assis (Orgs). A Escola Livre de Sociologia e Política: anos de formação -  1933-1953. São 
Paulo: Escuta/Sociologia e Política, p.211-212.
262 MILLIET, Sérgio. 1944. O meu depoimento. In: Testamento de uma geração: 26 figuras da 
intelectualidade brasileira prestam o seu depoimento no inquérito promovido por Edgard Cavalheiro. Porto 
Alegre: Globo, p.241-242.
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Suas palavras parecem ainda mais significativas quando confrontadas com o 

relato a seguir, de Paulo Duarte.

Sérgio Milliet e Bruno Rudolfer, obtido o cadastro dos lixeiros, 
visitaram as respectivas famílias e chegaram a acompanhar, durante a 
noite o serviço desses verdadeiros párias. Era a miséria mais 
revoltante. Eles passavam fome. Ganhavam uma miséria sem direito a 
nada. Nesse tempo, na Europa, alguns países haviam adotado a lei de 
férias. Mas nenhum eco chegara ainda no Brasil.263

Creio que o panorama traçado até aqui é suficiente para constatarmos tanto a 

relevância da produção sociológica da ELSP antes mesmo de sua fase mais consagrada 

-  após a chegada de Donald Pierson -  quanto a discrepância entre o que era a Seção de 

Sociologia da FFCL na década de 1930 e o que ela se tomaria na década de 1950, 

quando é criado o Departamento de Ciências Sociais, reunindo nomes como Florestan 

Fernandes, Antonio Cândido e Maria Isaura Pereira de Queiroz. Ao que tudo indica, a 

“escola sociológica paulista” teve origem na interação entre matrizes sociológicas 

inteiramente diversas -  uma mais especulativa, de caráter eminentemente filosófico e 

humanista, e outra mais utilitária, marcada pela coleta e exploração de dados empíricos 

como subsídio às suas análises e conclusões.

A necessidade de relativizar o pioneirismo tradicionalmente atribuído à USP 

neste processo também se deve ao fato de a primeira geração de cientistas sociais 

brasileiros a substituir os franceses ter se formado na FFCL e complementado sua 

formação na criação da Divisão de Estudos Pós-Graduados da ELSP, criada em 1941 

por iniciativa de Donald Pierson. Este fato nos ajuda a compreender as condições que 

tomaram possível a “reviravolta empírica” referida por Antonio Cândido.

Diante disso, parece forçoso reconhecermos a limitação de análises que utilizam 

a institucionalização universitária como modelo paradigmático ao interpretar o processo 

de institucionalização da pesquisa científica no Brasil. Na literatura especializada, o 

trabalho, hoje clássico, do sociólogo Simon Schwartzman sobre a estruturação da 

ciência como um campo profissional no país continua a ser o principal representante

"JJ DUARTE, P. 1985. Op. cit., p.99.
Angelo Del Vecchio sugere haver pelo menos três “escolas sociológicas paulistas” e que duas delas 

teriam surgido no âmbito da ELSP: “uma entre 1933 e 1939, inspirada pelos professores Davis e Lowrie de 
Colúmbia, e outra de maior notoriedade, comandada por Pierson entre 1940 e 1953” (DEL VECCHIO, 
Angelo. 2009. In: KANTOR, Iris; MACIEL, Débora; SIMÕES, Júlio Assis (Orgs.). A Escola Livre de 
Sociologia e Política: anos de formação -1933-1953. São Paulo: Escuta/Sociologia e Política, p.23).
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desta perspectiva. A formação da comunidade científica no Brasil foi escrito em 1979, 

publicado a seguir em inglês em versão revista pelo autor em 1991 e reeditado em 

português no ano de 2001 a partir da versão americana, sob o título Um Espaço para a 

Ciência. Ambas as edições analisam a institucionalização da pesquisa em ciências 

naturais e procuram acompanhar a formação do campo científico em ciências humanas, 

com ênfase nas ciências sociais.

Apesar de apontar o fracasso da proposta original dos fundadores da FFCL, 

Schwartzman (2001) conclui que “a criação da Universidade de São Paulo, em 1934, foi 

o acontecimento mais importante na história da ciência e da educação no Brasil”, à 

medida que, “mesmo em pequena escala, a Faculdade de Filosofia da Universidade de 

São Paulo abriu um espaço para a ciência, que foi explorado por um pequeno grupo de 

visitantes estrangeiros e seus discípulos brasileiros”

No caso particular das ciências sociais, isto equivale a dizer que tanto a sua 

institucionalização no ensino superior quanto a profissionalização das pesquisas e a 

consequente formação de uma comunidade científica se devem, sobretudo, à criação do 

curso de graduação em Sociologia na USP em 1934. Com este argumento, 

Schwartzman (2001) atribui à Seção de Sociologia da FFCL um mérito superior às suas 

reais possibilidades naquele momento e -  o que é pior -  deixa à sombra iniciativas 

fundamentais à época da criação da Universidade, mas que nunca alcançariam a mesma 

longevidade ou tamanha amplitude. Não pretendo aqui, evidentemente, refutar a 

relevância para o futuro desenvolvimento das ciências sociais deste que, décadas depois, 

se tomaria o maior centro de ensino e pesquisa da área em todo o país, mas sou 

obrigado a discordar da conclusão de Schwartzman ao confrontar sua perspectiva a 

respeito com os dados fornecidos pelas fontes.

Entre os pressupostos fundamentais para sua análise destacam-se a vinculação 

entre a crescente “valorização da universidade como local privilegiado não penas para a

Na edição de 2001, Schwartzman incorpora à sua argumentação os resultados de estudos mais recentes, 
como o trabalho de Limongi (1989b), e reconhece que “Sob muitos aspectos a Universidade de São Paulo 
foi um projeto frustrado. A esperada integração entre as escolas profissionais não aconteceu; a inscrição na 
Faculdade de Filosofia foi sempre difícil, e ela continuou sendo uma escola para a formação de professores. 
A maioria dos seus estudantes eram mulheres, vindos das pequenas cidades do interior do estado ou filhos 
de imigrantes recentes. Nessas circunstâncias, era impossível fazer com que a nova instituição exercesse o 
esperado papel de liderança na formação da elite, como queria Júlio de Mesquita. Se havia uma hierarquia 
de prestígio e reconhecimento entre as diferentes instituições reunidas na Universidade de São Paulo, a 
Faculdade de Filosofia não estava no primeiro plano” (SCHWARTZMAN, Simon. 2001. Um Espaço para a 
Ciência: a formação da comunidade científica no Brasil. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 
Pfi177).

Ibidem, p. 164.
267 Ibidem, p. 178.
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formação sistemática de novos pesquisadores como também para a própria prática 

cientifica” e o surgimento na década de 1930 de universidades dotadas de maior 

autonomia em relação ao poder central. Ora, se por um lado a USP é criada como 

instrumento da revanche paulista contra o Governo Federal, por outro não se pode dizer 

que no caso das ciências sociais a FFCL fosse desde o início um espaço dedicado à 

produção científica regular. Ao contrário, como relata Roger Bastide, no contrato 

assinado pelos professores franceses havia uma cláusula que os impedia de se dedicar a 

atividades diferentes da docência, incluindo “pesquisas pessoais” -  expressão que 

esclarece a natureza das dificuldades encontradas para se estabelecer uma produção 

científica regular. Quanto à hipótese do ensino de Sociologia na FFCL orientar-se desde 

o início para a preparação de pesquisadores, veremos mais adiante as dificuldades 

enfrentadas por Lévi-Strauss ao insistir neste objetivo.

Reconhecer que no caso brasileiro a universidade se tomaria a longo prazo o 

espaço mais bem sucedido no processo de institucionalização das ciências não implica 

concebê-la como parâmetro normativo para se avaliar a produção científica posterior à 

emergência deste modelo institucional. No âmbito das ciências sociais, este raciocínio 

indutivo toma-se particularmente problemático à medida que condiciona a validade das 

reflexões sobre a sociedade brasileira produzidas a partir de meados da década de 1930 

à sua inserção no contexto universitário.

No caso de Schwartzman (2001), o privilégio deste padrão institucional toma-se 

patente tanto pela avaliação a respeito do significado histórico da criação da USP 

quanto -  embora ao avesso -  pela única ressalva do autor a esta conclusão: a criação da 

Universidade do Distrito Federal (UDF), que iniciou “um processo de 

internacionalização semelhante ao de São Paulo” mas foi sufocada em 1938, no seu 

terceiro ano de funcionamento, por não se enquadrar ao projeto ideológico e 

institucional do regime autoritário de Getúlio Vargas.

A abrangência do objeto investigado por Schwartzman ao discutir em conjunto a 

institucionalização de diferentes disciplinas científicas, como Física, Química,

268 Idem. 1979. Op. cit., p.227.
269 Como conta Roger Bastide, na entrevista que concedeu em 1973 a Irene Cardoso, “me impediram de 
fazer pesquisa; só durante as férias. E até mesmo durante as férias, o contrato estipulava que não se podia 
sair muito longe de São Paulo. E sempre dando meu endereço. Porque se, durante as férias, a Faculdade 
precisasse de mim para dar aulas no cursinho da Faculdade, por exemplo, era obrigado a deixar as férias, 
para voltar a São Paulo” (BASTIDE: 1987, p. 191).

CARDOSO, Irene de Arruda Ribeiro. 1987. Entrevista com Roger Bastide (realizada em outubro de 
1973). Revista Discurso, n.16, p. 185.
271 Ibidem, p.227.
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Farmácia, Botânica, Medicina, Geologia, Sociologia, entre outras, o faz assumir como 

procedimento de análise a identificação de semelhanças entre processos bastante 

diversos, embora simultâneos, e a generalização de um modelo de institucionalização 

mais ou menos homogêneo, observável de alguma forma em todos os casos 

considerados. Ou seja, a imprecisão resulta tanto da opção metodológica quanto da 

amplitude do escopo.

Mas se, deixando de lado os problemas decorrentes do privilégio concedido ao 

modelo universitário, explorarmos os critérios utilizados pelo autor na sua análise 

sociológica da institucionalização das ciências no contexto brasileiro, poderemos 

alcançar resultados mais interessantes. Schwartzman identifica os fatos e episódios que 

contribuíram para a formação de uma comunidade científica na primeira metade do 

século XX a partir da ocorrência simultânea de dois processos -  profissionalização e 

internacionalização. O primeiro assenta na possibilidade de o pesquisador desenvolver 

uma carreira como profissional da ciência, o que depende da criação de cargos 

especializados e da destinação de recursos adequados para a sua manutenção; o 

segundo corresponde tanto à introdução no ensino superior de padrões de trabalho 

sancionados pela comunidade científica internacional quanto à especialização de 

pesquisadores brasileiros fora do país.

Apesar de independentes em princípio, estes processos tendem, com a progressiva 

estruturação do campo científico, a se conjugar, resultando, respectivamente, na formação 

de um novo perfil de cientistas que se dedicam em tempo integral às atividades de sua 

área -  contribuindo para acelerar o desenvolvimento simultâneo dos diversos segmentos 

que compõem qualquer disciplina -  e no deslocamento do grupo de referência da 

comunidade científica local para a internacional. Se no caso das ciências sociais 

verificamos a conformação inicial deste processo na capital paulista entre as décadas de 

1930 e 1940, isto se deve tanto às características da formação oferecida da ELSP, que 

favorecia a profissionalização dos estudantes ali formados, quanto às pesquisas 

conduzidas na administração municipal por docentes da instituição -  o que corrobora o 

papel decisivo da rede de cooperação interinstitucional referida no capítulo anterior.

A esse respeito, as informações mais esclarecedoras de que dispomos atualmente 

se encontram nos relatos de ex-alunos da Faculdade, como Mário Wagner Vieira da 

Cunha, Antonio Cândido e Florestan Fernandes, cujos testemunhos possibilitam uma

272 Ibidem, p.215.
273 Ibidem, p.224.
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compreensão mais densa da experiência acadêmica e profissional dos estudantes de sua 

geração. Mário Wagner conta que ao ser nomeado assistente de Sociologia optou por 

manter, sem prejuízo do título, seu vínculo como professor de Pedagogia em regime de 

comissionamento, cargo cujo piso salarial era superior ao recebido pelos assistentes 

na Universidade. Antonio Cândido, que ingressou no Curso de Ciências Sociais pouco 

depois e tomou-se assistente de Fernando de Azevedo na cadeira de Sociologia da 

Educação, destaca a orientação filosófica da formação oferecida pela FFCL e as marcas 

desse padrão de ensino na produção de parte dos intelectuais de sua geração.

nós fomos levados muito para misturar a reflexão filosófica e a 
reflexão sociológica com a arte, com a vida, com o amor, com a 
música, com acontecimentos dos jornais. Então, a nossa geração, parte 
se dirigiu para a profissão sociológica e antropológica e parte se 
dirigiu para a aplicação da sociologia a outras coisas: à crítica de arte, 
à literatura, ao teatro, à pintura.

O caráter especulativo do ensino na FFCL tomava a docência a principal opção 

para os diplomados em ciências sociais -  o que, nesse contexto de institucionalização 

incipiente, parecia constituir um obstáculo à profissionalização na área, à medida que o 

número limitado de vagas deixava de fora grande parte dos recém-formados -  e criava 

dificuldades mesmo para aqueles que conseguissem trilhar uma carreira cientifica regular. 

Neste particular, o testemunho de Florestan Fernandes, em um artigo de 1957, parece 

bastante oportuno.

Para falar de minha experiência pessoal: ao terminar meu curso, 
encontrei-me perplexo pelas dúvidas que me assaltavam sobre as mais 
variadas questões, sem saber ao certo como caracterizar a Sociologia, 
seus problemas fundamentais e como abordá-los vantajosamente, 
tendo em vista as oportunidades de investigação existentes no Brasil. 
Precisei preparar e levar a cabo um duro plano pessoal de estudos, 
para encontrar resposta a questões que deveriam estar esclarecidas em 
minha mente como produto natural da influência dos próprios 
professores.

274 No seu depoimento ao projeto História das Ciências Sociais no Brasil, Mário Wagner conta: “Eu era 
professor primário. Depois entrei com recurso para ir para a escola normal, e fiquei também na Padre 
Anchieta, como professor de uma das cadeiras, a de pedagogia. Como professor de pedagogia eu ganhava 
mais do que como assistente na faculdade. Então eu sempre preferi estar comissionado como professor de 
pedagogia a ser assistente. Era assistente no título, mas em termos de ordenado eu preferia o outro cargo” 
(cf. PINHEIRO FILHO, Antônio e MICELI, Sérgio. 2008. Entrevista com Mário Wagner Vieira da Cunha. 
Revista Tempo Social, v.20, n.2, p.277).
275 Entrevista concedida a Mariza Peirano em 24 de novembro de 1978, no projeto “Cientistas Sociais na 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa” do CPDOC/FGV, e disponível no site da pesquisadora 
(http ://www.marizapeirano .com.br/entrevistas/antonio cândido.pdf).
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Em outras palavras, a aprendizagem com que contavam os alunos de 
ciências sociais tinha um alto padrão e assegurava-lhes bases para 
maiores voos, no caso de se disporem a realizá-los. Não lhes oferecia, 
porém, apoio seguro na transição inevitável dos papéis de aluno para 
os papéis de professor ou pesquisador. Essa transição manteve-se, até 
há pouco tempo, como uma espécie de autodidatismo encastoado no 
ápice de um ensino de magnífica qualidade acadêmica.276

Parece não haver dúvidas de que o processo de institucionalização das ciências 

sociais em São Paulo decorre da coexistência de modelos diversos com contornos 

relativamente bem definidos: enquanto a reprodução de padrões acadêmicos franceses 

imprimiu ao ensino universitário de ciências sociais um caráter especulativo, que para 

a maioria dos recém-formados afastava as possibilidades de profissionalização, o 

utilitarismo conferido ao Curso de Sociologia e Política sob a direção de Roberto 

Simonsen contribuía para a inserção dos egressos da Escola em cargos especializados 

que envolviam a coleta e a análise de dados.

Cabe observar, no entanto, que em ambos os casos o perfil institucional 

resultante encontra-se na base tanto do vigor quanto das limitações da iniciativa em 

questão. Dito de outro modo, se por um lado, o caráter privado que garantia a 

independência da ELSP, favorecendo a profissionalização do modelo de ciência sociais 

nela representado, por outro, esse perfil institucional a tomaria mais suscetível às 

circunstâncias econômicas e políticas imediatas; da mesma forma, pelo ideário da 

“ciência pura” -  que, no caso da Sociologia, parece ter limitado o dinamismo interno da 

instituição -  a FFCL garantiria a sua sobrevivência e a incorporação posterior da 

vocação empírica norte-americana à formação acadêmica regular.

Diante disso, as palavras de Armando de Salles Oliveira em sua conversa com os 

jovens idealizadores da Escola parecem sintetizar as características que distinguem 

esses dois modelos de institucionalização:

Armando de Sales disse: “Vocês estão enganados, absolutamente, eu 
conheço a Escola de Sociologia e Política. E uma coisa excelente, mas 
precisam se convencer de uma coisa: [...] a Universidade vai ser uma

276 FERNANDES, Florestan. 1980. A Sociologia no Brasil: contribuição para o estudo de sua formação e 
desenvolvimento, p.89 -  o trecho citado encontra-se no artigo A “crise” das ciências sociais em São 
Paulo, publicado originalmente no Jornal do Comércio, em novembro de 1957.
277 Mário Wagner conta que os escolhidos para ser assistentes dos professores franceses eram referidos 
como os “príncipes herdeiros” e que entre os alunos havia os “mais humildes”, cuja contribuição foi 
esquecida (PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.263), e os mais elitizados, que “estavam 
sempre flanando” (Ibidem, p.267). Ao término do curso, os primeiros “saíam para o interior para serem 
professores [nas Escolas Normais] e ficava aquele corpo de assistentes com mais uns quatro ou cinco 
apêndices, alunos que estavam desgarrados e ficaram por ali” (Ibidem, p.293).
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escola oficial dentro de um regulamento, de um Ministério, dentro de 
umas coisas, tudo isso, que a Escola Livre não terá, a Escola Livre vai 
ser uma coisa mais aberta para o público. A Escola de Sociologia e 
Política vai receber muita gente já formada, como vocês têm 
atualmente . E nos animou muito a continuar.

A discrepância entre as contribuições de cada uma dessas iniciativas para o 

desenvolvimento das ciências sociais parece ainda maior ao avaliarmos a vigência, em 

cada caso, do “processo de internacionalização” referido por Schwartzman. Não há 

dúvidas de que a contratação de docentes estrangeiros foi decisiva para a introdução de 

novos padrões de trabalho científico em ambos os casos; no entanto, se a FFCL 

conseguiu substituir a certa altura os docentes franceses por seus alunos brasileiros, isto 

também se deve ao aprimoramento da formação oferecida às primeiras gerações na 

Divisão de Estudos Pós-Graduados da ELSP -  onde, além dos cursos com professores 

visitantes como Robert Redfield e Alfred Radcliff-Brown, havia possibilidades 

concretas de obter financiamento para estudar fora do país.
r ________

E o que nos informa Mário Wagner ao esclarecer que na FFCL não havia a menor 

expectativa quanto à concessão de bolsas de estudo na França -  “de tanto que eles 

estavam afastados daquela coisa pragmática, muito materialista, de fazer viagens ao 

exterior’ -  e, com isso, justificar o seu interesse pelas aulas de Donald Pierson, cuja 

mediação lhe possibilitou realizar o mestrado na Universidade de Chicago Ademais, 

no caso da Sociologia, não pude encontrar qualquer indício de que entre as décadas de 

1930 e 1940 a contribuição da ELSP tenha sido menos significativa que a da FFCL para 

o deslocamento do grupo de referência da comunidade científica local para a 

internacional.

MORAES, R.B.M. 2009. Op. cit., p.205-206.
279 PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.272.9on

“Eu fui lá com o interesse meramente egoísta de conseguir uma viagem para os Estados Unidos. 
Aguentava então as aulas do Pierson, que tinham certo sentido para nós, porque estávamos à procura da 
ciência, e achando que a ciência dependia de fatos, e tínhamos que aprender a manipular os fatos. [...] Nisso 
a Escola de Sociologia se apresentava mesmo para nós como mais pragmática” (Ibidem).
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2.1.2 Controvérsias científicas e fronteiras disciplinares

A relevância da produção antropológica de Claude Lévi-Strauss e a repercussão 

de sua obra fora do campo das ciências sociais alimentam um interesse renovado pelas 

atividades desenvolvidas durante a sua permanência no Brasil, formando o que o 

antropólogo Eduardo Viveiros de Castro chamou de “minimito” em tomo da pré- 

história brasileira do mito Levi-Strauss

Formado em Filosofia na Sorbonne em 1928 e em Direito na Faculdade de 

Direito de Paris em 1929, antes de ser contratado pela USP Lévi-Strauss era -  como 

quase todos os integrantes da Missão Universitária Francesa -  apenas um professor de 

liceu. O interesse do jovem pela Etnologia, disciplina que na França havia se 

desenvolvido fora da universidade, o levaria a procurar seus antigos professores para 

comunicar a disposição de lecionar em países distantes

O Brasil surgiu então de maneira abrupta em seu horizonte com um telefonema 

de Célestin Bouglé, que fora seu professor de Sociologia da Ecole Normal Superieur.

Então apresente sua candidatura para professor de Sociologia da 
Universidade de São Paulo. Os arredores estão repletos de índios, a 
quem você dedicará os seus fins de semana. Mas é preciso dar sua 
resposta definitiva a Georges Dumas antes do meio-dia.284

Selecionados entre professores do ensino público para servir à política cultural 

francesa no Brasil, Claude Lévi-Strauss e Fernande Dina Dreyfus chegaram a São 

Paulo junto a outros integrantes da Missão Universitária Francesa durante o carnaval de 

1935 e se estabeleceram na rua Cincinato Braga, numa casa próxima da esquina com a 

rua Carlos Sampaio, na região central da cidade. Ao descrever as condições materiais 

confortáveis em que viviam os franceses contratados pela Universidade, Lévi-Strauss 

menciona a mudança de hábitos do casal.

O __ r __
CASTRO, Eduardo Viveiros de. 2011. Desencontros Marcados. In: LEVI-STRAUSS, Claude. Longe do

Brasil São Paulo: Unesp, p. 10.
282 Nomenclatura difundida pela tradição francesa de estudos sobre a organização social e a cultura dos 
povos distantes. Com o desenvolvimento da antropologia moderna -  sobretudo fora da França -  e o 
estabelecimento de uma comunidade científica internacional, essa rubrica seria assimilada à Antropologia 
Cultural.
283 Cf LÉVI-STRAUSS, Claude. 1982. Jornal O Estado de S. Paulo, 06/06/1982, p.2.
284 Idem. 2001. Saudades de São Paulo. São Paulo: Instituto Moreira Sales/Companhia das Letras, p.45.
285 A mesma personagem é mencionada nas fontes como “Dina Levi-Strauss” e aparece em uma parte da 
bibliografia como “Dina Dreyfus”. A decisão de referi-la pelo seu nome completo de solteira, em desacordo 
com os registros da época, será discutida no Capítulo 3.
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Após termos vivido em alojamentos muito modestos, nos 
instalávamos em vastas casas particulares com jardim nas quais nossas 
esposas seriam servidas por domésticas [...] Não estávamos 
habituados ao luxo. Um deles era o alfaiate vir tomar nossas medidas 
e fazer as provas em domicílio. O baixo preço dos produtos 
alimentares e dos serviços nos dava a impressão de termos escalado 
vários degraus na escala social.286

Na época com 27 anos, Lévi-Strauss costumava fazer longas caminhadas pelas 

ruas do Centro, onde um observador bem informado podia desvendar através da 

arquitetura as sucessivas camadas de ocupação do espaço urbano.

naquele tempo, podia-se flanar em São Paulo. Não como em 
Paris ou em Londres, diante de lojas de antiguidades. [...] Mas, 
justamente, não era preciso pedir à cidade outros objetos de 
contemplação e de reflexão senão ela mesma: imensa desordem 
em que se misturavam numa confusão aparente igrejas e 
prédios públicos da época colonial, casebres, edifícios do 
século XIX e outros, contemporâneos, cuja raça mais vigorosa 
tomava progressivamente a dianteira.287

Algumas vezes, seguia também em direção às áreas periféricas, onde a 

persistência de aspectos da vida provinciana revelava as múltiplas realidades humanas 

existentes na cidade devido à complexidade da dinâmica de interação entre os diferentes 

padrões de ocupação do espaço, as formas de vida estabelecidas a partir deles e a 

inserção cada vez maior da capital paulista na economia internacional.

O encanto da cidade, o interesse que ela suscitava vinham 
primeiro de sua diversidade. Ruas provincianas onde o gado 
retardava a marcha dos bondes; bairros deteriorados que 
sucediam sem transição às mais ricas residências; perspectivas 
imprevistas sobre vastas paisagens urbanas: o relevo 
acidentado da cidade e as defasagens no tempo, que tomavam 
perceptíveis os estilos arquitetônicos, cumulavam seus efeitos 
para criar dia após dia espetáculos novos. Bairros nasciam. 
Assim, ao norte do cemitério do Araçá, as colinas do Pacaembu 
mal começavam a se urbanizar e painéis publicitários 
propunham terrenos à venda.288

A multiplicação das demolições de imóveis antigos para a construção de outras 

edificações e, sobretudo, o avanço desproporcional do processo de urbanização em 

diferentes partes da cidade (ver o Anexo 6) causavam perplexidade ao jovem professor

286 LÉVI-STRAUSS, C. 2001. Op. cit., p.8.
287 Ibidem, p. 16-17.
288 Ibidem, p.69.
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que pela primeira vez se deparava com referências socioculturais inteiramente diferentes 

daquelas que conhecia na Europa Ao formular suas impressões a respeito em Tristes 

Trópicos, cerca de dez anos depois, Lévi-Strauss identificou -  pela comparação das 

cidades brasileiras àquelas que observou em outras regiões do continente americano -  

padrões que permitem postular a ocorrência de um processo de evolução urbana 

singular no Novo Mundo.

Para as cidades europeias, a passagem dos séculos constitui uma 
promoção; para as americanas, a dos anos é uma decadência. Pois não 
são apenas construídas recentemente; são construídas para se 
renovarem com a mesma rapidez com que foram erguidas, quer dizer, 
mal. [...] Não são cidades novas contrastando com cidades velhas, mas 
cidades com ciclo de evolução curtíssimo, comparadas com cidades de 
ciclo lento. Certas cidades da Europa adoecem suavemente na morte; 
as do Novo Mundo vivem febrilmente uma doença crônica; 
eternamente jovens, jamais são saudáveis, porém.290

Este aspecto constitutivo do desenvolvimento das cidades do continente se 

manifestaria de forma distinta, segundo ele, em regiões sustentadas pela produção 

agrícola ou metrópoles como São Paulo, onde a diversificação das atividades 

econômicas fornecia uma base mais sólida que tomava irreversível o processo de 

urbanização.

Ao percorrer o interior do estado, Lévi-Strauss observava as marcas do 

deslocamento do eixo agroexportador em direção ao oeste paulista, onde os números 

sobre o crescimento da população acompanhavam os da expansão da produção cafeeira, 

e a lenta decadência a que fora condenado o norte do estado, anunciada desde 1854 pelo 

progressivo abandono das terras, esgotadas pela monocultura do café. Podia-se, segundo 

ele, identificar ali um “ciclo de utilização do espaço [que] correspondia a uma evolução 

histórica cuja marca era igualmente passageira”

Em suas primeiras viagens de exploração à procura de populações indígenas 

brasileiras, Lévi-Strauss esteve no norte do Paraná, região colonizada por uma 

empresa britânica -  a Parana Plantation, mais conhecida como Companhia de Terras 

Norte do Paraná -  que havia recebido do governo brasileiro um milhão e meio de 

hectares de terra em troca da construção da malha ferroviária projetada para escoar a 

produção agrícola a ser desenvolvida no local. Na época, os ingleses mantinham a

289 Cf ident. 1982. O p. cit., p.3.
290 Idem. 1996. Tristes Trópicos. São Paulo: Cia. das Letras, p.91-92.
291 Ibidem, p. 106.
292 Cf. idem. 1982. Op. cit., p.3.
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ferrovia sob sua propriedade e revendiam o restante das terras, dividido em lotes, a 

imigrantes europeus recém-chegados. Com o avanço da linha, uma nova estação era 

instalada a intervalos regulares de aproximadamente 15 km, em áreas desprovidas de 

acidentes geográficos, e a partir dela erguia-se uma nova cidade sobre um plano 

geométrico em que as ruas se cruzavam em ângulos retos Esse padrão inteiramente 

diverso do observado na capital paulista (ver o Anexo 8) levaria o jovem filósofo a 

especular sobre as tendências inconscientes que deviam orientar o desenvolvimento 

posterior daqueles núcleos embrionários

a vida urbana oferece um estranho contraste. Conquanto represente a 
forma mais complexa e mais requintada da civilização, pela 
excepcional concentração humana que promove num pequeno espaço 
e pela duração de seu ciclo, ela precipita em seu crisol atitudes 
inconscientes, cada uma delas infinitesimal, mas que, em virtude do 
número de indivíduos que as manifestam por motivo idêntico e de 
modo idêntico, se tomam capazes de gerar grandes efeitos.

Como podemos notar, a perspectiva assumida nesses relatos traduz um esforço 

de compreensão racional do fenômeno urbano em sua dimensão sociocultural. Tratava- 

se, como explica o autor, de uma interpretação “morfológica” da cidade inspirada em

Durkheim e Mauss em seu estudo de 1901-2 sobre as formas 
primitivas de classificação. Com eles aprendi a traçar a diferença entre 
o espaço do geômetra, contínuo, homogêneo em todas as suas partes, e 
o espaço social no qual, consciente ou inconscientemente, cada grupo 
humano imprime uma estrutura, no qual distingue regiões e 
orientações dotadas de qualidades próprias que refletem o sistema de 
valores do grupo e sua organização. Ora, a cidade é primeiramente um 
espaço, talvez indiferenciado antes que homens o ocupem; mas a 
maneira como, ao longo dos séculos ou dos anos, eles escolhem se 
distribuir nesse espaço, a maneira como as diversas formas de 
atividade política, social, econômica se inscrevem no terreno, nada 
disso se faz ao acaso, e é apaixonante investigar se as cidades se 
diferenciam em tipos e se é possível discernir constantes em sua

O  Q/íestrutura e seu desenvolvimento.

Cf. idem. 1996. Op. cit., p. 113-114.
294 “Nesses quadriláteros de maneira aibitrária cavados no coração da floresta, as ruas em ângulo reto são, 
de início, todas parecidas: traçados geométricos, privados de qualidade própria. Entretanto, umas são 
centrais, outras, periféricas; algumas são paralelas e outras, perpendiculares à via férrea ou à estrada; assim, 
as primeiras estão no sentido do tráfego, as segundas o cortam e o interrompem. O comércio e os negócios 
escolherão as primeiras, necessariamente com grande freguesia; e, por motivo inverso, as residências 
particulares e certos serviços públicos preferirão as segundas, ou a elas serão relegados. Por sua combinação, 
essas duas oposições entre, de um lado, central e periférica, e de outro, paralela e perpendicular, determinam 
quatro modos diferentes de vida urbana que moldarão os futuros habitantes, favorecendo uns e 
desestimulando outros, gerando sucessos ou fracassos” (Ibidem, p. 114).
295 Ibidem, p. 115.
296 Idem. 2001. Op. cit., p. 13.
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Apesar de menos discutido, este aspecto da atividade intelectual de Lévi-Strauss 

merece maior atenção à medida que possibilita compreender suas pesquisas junto a 

populações indígenas em um quadro mais amplo de interesses filosóficos, além de 

constituir um esforço pioneiro de compreensão do desenvolvimento urbano local. Sua 

obsessão pelo tema da cidade também se traduzia nas atividades práticas propostas aos 

alunos do curso de Sociologia, incentivando a percepção das ruas da capital paulista 

como espaço privilegiado para a observação dos temas estudados.

[Bastava] ao interessado sair à rua para se aprender todos os métodos 
e disciplinas de trabalho, no próprio campo, [então] tratei de explorar 
essa rica realidade como um dos meios de ordenar os conhecimentos 
de meus alunos. Assim, seus primeiros trabalhos consistiram na 
elaboração de pequenas monografias sobre a vida das ruas: como elas 
se transformavam, quem eram seus moradores, de que maneira o 
comércio se distribuía, além das pesquisas sobre os maravilhosos 
mercados paulistas.298

A repercussão imediata dos interesses do jovem professor em suas práticas 

docentes reflete o aspecto positivo, como observou Luiza Valentini, da situação 

incialmente precária da Universidade. Ao mesmo tempo em que enfrentava uma crise 

de legitimidade junto à sua clientela e não dispunha de recursos básicos como uma 

biblioteca especializada ou mesmo de instalações próprias, a FFCL vivia um momento 

de flexibilidade próprio das instituições recém-criadas Nas páginas do seu primeiro 

anuário, os docentes estrangeiros podiam apresentar, além dos programas das 

respectivas disciplinas, suas próprias perspectivas quanto ao desenvolvimento posterior 

da área no contexto universitário brasileiro.

Nesta publicação, a pretexto de expor o programa da segunda cadeira de 

Sociologia, Lévi-Strauss polemiza com Paul Arbousse-Bastide ao propor uma revisão 

dos paradigmas vigentes na tradição francesa em direção a uma “Sociologia Cultural” -  

definida não como ramo especializado, mas como disciplina autônoma -  e faz diversas 

objeções à orientação em que se baseava o ensino da disciplina na FFCL. O caráter 

provocativo de seu texto transparece, por exemplo, na afirmação de que “os sociólogos 

se encontram ainda no estágio em que há mais preocupação de se saber o que seja [a]

Em entrevista a Véronique Moraigne, Lévi-Strauss refere-se ao seu interesse pelo “fenômeno urbano” 
como “uma dimensão à qual nem sempre se presta atenção e que foi capital para mim” (Idem. 2011. Op. cit.,

. 1982. Op. cit., p.3.
299 Cf. VALENTINI, Luíza. 2010. Um laboratório de antropologia: o encontro entre Mário de Andrade, 
Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss. Dissertação (mestrado em Antropologia Social). Universidade de 
São Paulo, p.88.
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Sociologia, do que de estudar a sociedade” e que mesmo “depois de um século de 

reflexões ininterruptas” a disciplina ainda não dispunha de um tratado verdadeiramente 

científico -  algo que a tradição francesa encontrava em As Regras do Método 

Sociológico, de Durkheim.

Como esclarece Fernanda Peixoto Massi, “a Sociologia francesa na acepção 

durkheimiana não é uma disciplina isolada, mas acima de tudo um método, com a ajuda 

do qual os fenômenos adquirem inteligibilidade” Lévi-Strauss criticava o fato de a 

maioria das obras gerais tratar da Sociologia como “um método universal que permite
OA 1

abordar todos os problemas defrontados, sob qualquer título pelo, homem” e 

apontava como consequência dessa concepção a divisão da disciplina em subáreas 

definidas de acordo com o objeto investigado -  precisamente o critério adotado por Paul 

Arbousse-Bastide na estruturação da segunda metade do curso. Na sua opinião, assim 

como as outras ciências, as Sociologia devia ser definida não “pela categoria dos fatos 

que ela isola, mas pelo sistema de relações” a partir do qual são construídos os seus 

objetos de estudo.

Em seu comentário a respeito dessa controvérsia Valentini (2010) destaca que, 

ao comparar a defasagem da Sociologia francesa com os recentes avanços da Etnologia 

e apresentar no seu programa de ensino apenas duas referências em francês (Durkheim e 

Montandon), o jovem filósofo assume a influência da produção antropológica de língua 

inglesa e alemã sobre seu trabalho -  orientações que só seriam consideradas pelos 

franceses após a Segunda Guerra A Sociologia deveria ser definida, segundo ele, 

como o “estudo das coletividades humanas” a partir de “métodos pacientes e modestos” 

como os que haviam conferido à Etnologia o estatuto de conhecimento científico. Lévi- 

Strauss chega mesmo a cogitar a fusão entre as duas áreas, afirmando que, para tomar- 

se de fato científica, a Sociologia deveria utilizar os mesmos pressupostos na 

investigação dos “selvagens”, dos “povos desaparecidos” e da sociedade moderna -  

princípio que parece orientar a sua interpretação da evolução urbana através dos ciclos de 

utilização do espaço

300 PEIXOTO MASSI, F. 1989. Op. cit., p.428.
LEVI-STRAUSS, Claude. 2009. A Sociologia Cultural e seu ensino. In: Anuário da Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras 1934-1935 (edição fac-símile). São Paulo: FFLCH/USP, p. 175.
302 Cf VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.89 e 91.
303 Cf. MERCIER, Paul. s/d. História da Antropologia. Lisboa: Teorema, p.56.
304 Cf LÉVI-STRAUSS, C. 2009. Op. cit., p.176-178.
305 Embora não tenha sido seu aluno na FF CL, Florestan Fernandes conclui -  com base nos resumos de aula 
que encontrou nos arquivos da instituição -  que Lévi-Strauss “dava grande atenção às possibilidades teóricas 
de descrição das comunidades humanas e às diretrizes metodológicas em que elas repousavam, procurando
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O objeto desta Sociologia heterodoxa, concebida a partir da diversidade dos 

“modos de comportamento”, não estaria no social mas no cultural à medida que o 

segundo abrange em suas categorias o domínio do primeiro Para sustentar esta 

hipótese, Lévi-Strauss utiliza-se do próprio Durkheim, afirmando que se podemos tratar 

fatos sociais como coisas não há razão para investigarmos em domínios diferentes a 

cultura material e as instituições sociais, já que ambas podem ser apreendidas do mesmo 

modo. Por conseguinte, “invenção, difusão, acúmulo e continuidade oferecem, para o 

estudo das instituições, como para o dos objetos, as categorias fundamentais do
i 307comportamento das coisas sociais .

A polêmica entre os colegas franceses aparecerá de forma discreta, já que 

nenhum deles se refere explicitamente ao seu interlocutor, nas páginas do primeiro 

anuário da FFCL, relativo aos anos de 1934 e 1935. A resposta às críticas de Lévi- 

Strauss encontra-se diluída no texto em que Arbousse-Bastide apresenta o programa 

pedagógico de Sociologia e, ao fazê-lo, discute as alternativas para a estruturação do 

curso e avalia diferentes possibilidades em termos de adequação às circunstâncias, 

considerando tanto as contingências de ordem institucional e quanto as injunções 

determinadas pelo contexto sociocultural brasileiro.

Apesar de encontrar-se referenciado na tradição durkheimeana o programa 

pedagógico do curso de Sociologia seria, segundo Arbousse-Bastide, capaz de absorver 

diferentes orientações e seu contra-argumento à proposta da “Sociologia cultural” de 

Lévi-Strauss se estrutura a partir deste princípio. Como sintetizou Valentini (2010),

Nessa controvérsia em tomo de fronteiras disciplinares nebulosas, as 
questões de construção do objeto da Sociologia traduzem-se muitas 
vezes através de acusações quanto à abertura “doutrinária” do 
adversário: enquanto Lévi-Strauss, embora constrangido pela 
obrigação de fazer a propaganda da cultura francesa na Universidade,

descobrir em que consistia a contribuição positiva e as limitações de cada uma delas” (FERNANDES, 
Florestan. 1975. A investigação Etnológica no Brasil e outros ensaios. Petrópolis: Vozes, p. 135).
306 Cf. LÉVI-STRAUSS, C. 2009. Op. cit., p. 177-178.
307 Ibidem, p. 182.
308 Cf. ARBOUSSE-BASTIDE, Paul. Condições e organização do ensino da Sociologia na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 1934-1935 (edição 
fac-símile). São Paulo: FFLCH/USP, 2009, pp.157-174.
309 “Supusemos possível, com as principais rubricas de L :'Année Sociologique, propiciar aos estudantes um 
plano de trabalho bastante vasto para conter a maior parte das pesquisas sociológicas, e suficientemente 
flexível para poder adaptar-se à orientação que o professor preferir em seu curso. Supusemos, em particular, 
que todas as tendências doutrinárias poderiam situar-se livremente nesse quadro, desde que se considerasse 
que um programa escolar usa sempre uma fórmula e que as fórmulas vêm sempre eivadas de certo 
dogmatismo latente ao qual não nos sujeitamos de bom grado senão enquanto nos conservamos como 
discípulo servil, e contra o qual não deixamos de reagir logo que nos desejamos colocar ao serviço de outro 
dogmatismo” (Idem, p. 160).
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não quer se restringir a um durkheimianismo para ele obsoleto, 
Arbousse-Bastide procura estruturar uma grade viável do ponto de 
vista institucional, enraizada na tradição francesa, mas aberta à 
incorporação de diversas “tendências dutrinárias”. Assim, se Lévi- 
Strauss parece acusar em Arbousse-Bastide uma certa obsolescência 
programática, este responde caracterizando-o, nas entrelinhas, como 
dogmático e inconsequente do ponto de vista da viabilidade e dos

<2 1 A

projetos da Faculdade.

A afinidade entre as convicções de Lévi-Strauss e a perspectiva dos 

antropólogos norte-americanos ficaria ainda mais evidente em um episódio anterior que 

marcou o desdobramento da polêmica fora do âmbito da FFCL. No número XV da
OI 1

RAM, sob o título “Que se entende por cultura”, foram reproduzidos dois artigos de 

Arbousse-Bastide publicados originalmente no jornal O Estado de São Paulo em 23 de 

abril e 21 de julho de 1935. A série se completaria no volume seguinte da Revista 

(setembro de 1935) com a reprodução de mais dois textos do autor publicados no 

mesmo jornal a 1 e 8 de setembro de 1935.

O primeiro artigo constitui um exemplo notável de engajamento espontâneo nas 

ações de propaganda cultural francesa. Nele Arbousse-Bastide compara três acepções da 

palavra “cultura” e, vinculando cada uma delas uma origem nacional, defende a acepção 

“latina”. Sua argumentação atribui aos norte-americanos a concepção materialista e aos 

alemães a compreensão de “cultura” como capacidade criadora, que se opõe à ideia 

francesa de “civilização”.312

Ao discutir a concepção alemã, Arbousse-Bastide critica o seu caráter de 

apologia ao “gênio criador”, identificado como uma tendência individualista, e o perigo 

decorrente da atitude destrutiva para com a herança humanista da “civilização” -  

apresentada como princípio da comunhão entre os “povos latinos”, cuja orientação 

intelectual caberia aos franceses. Já a concepção materialista de cultura, atribuída pelo 

autor aos norte-americanos, seria inspirada na obra do antropólogo inglês Edward B. 

Tylor, para quem a palavra cultura remetia a “um complexo que compreende os 

conhecimentos, as crenças, as artes, a moral, as leis, os costumes e todos os demais hábitos 

e aptidões adquiridas pelo homem na qualidade de membro de uma sociedade”

JIU VAT.F.NTTNT L. 2010. Op. cit., p.91.
Nesse mesmo número da Revista, foram publicados o memorial sobre a ELSP elaborado por Samuel 

Lowrie e o artigo “Previsão da População” resultante de sua primeira pesquisa como técnico do DC.
312 Cf. ARBOUSSE-BASTIDE, Paul. 1935b. Que se entende por cultura -  cultura e matéria. Revista do 
Arquivo Municipal, v. 15, p.204.
313 TYLOR apud ARBOUSSE-BASTIDE, P. 1935b. Op. cit., p.204.
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A abrangência da conceituação de Tylor explicaria o surgimento de conceitos
OI A

como “conflito de cultura”, “área de cultura” e “difusão de cultura”, percebidos por 

Arbousse-Bastide como produtos de uma abordagem redutora que limita o significado 

da palavra aos seus aspectos puramente materiais. Ambas as perspectivas (alemã e 

norte-americana) concorreriam, assim, para a crescente desvalorização da concepção 

humanista e universalista da cultura -  no singular -  valorizada pela propaganda cultural 

francesa.

Um homem cultivado tem o sentido da tradição humana. Não 
despreza em absoluto o passado porque é passado e, por isso, parece, 
às vezes, conservador e retardatário. Enquanto se atarda, comovido, o 
aventureiro inculto fá-lo passar por retardatário e senil. [...] Pode-se 
afirmar que na nossa época de renascimento nacionalista a noção de 
cultura universal não tem mais crédito. A crise moral do século reside 
precisamente nesse “partipris” do pensamento estreito, míope e 
fechado.315

Mas a sua reação às críticas de Lévi-Strauss aparecerá de forma mais clara, 

ainda que indireta, no segundo artigo da série, dedicado a discutir os problemas que 

resultariam da incorporação à Sociologia daquela concepção atribuída aos norte- 

americanos.

Verificamos que, para grande número de sociólogos e etnólogos, a 
cultura representa tão somente as características materiais do modo de 
vida dos diversos povos, tribos ou grupos humanos, que possuiriam, 
assim, cada um sua própria cultura. [...] Tende essa concepção a 
expandir-se entre os sociólogos, por ser, pelo menos aparentemente, 
prática e precisa. Facilmente perceptíveis, mensuráveis, classificáveis 
como o são, tomam-se os objetos materiais suscetíveis de descrição 
cientifica. E, assim, parece vantajoso às ciências sociais, para a coleta 
de informações seguras relativas à evolução e à própria natureza das 
sociedades, fixar a atenção sobre a base material e neste sentido31 6orientar suas pesquisas.

Embora reconheça as limitações da tradição francesa, Arbousse-Bastide se 

utiliza desta constatação para enfatizar o que lhe parece precário na proposta de Lévi- 

Strauss, referida como um “behaviorismo social”, cujo “êxito resulta das insuficiências 

reais da Sociologia contemporânea” A concepção referida como “materialista”

314 Ao citar Tylor, Arbousse-Bastide ressalta a influência difusionista presente na origem da antropologia 
culturalista norte-americana. Como explica Paul Mercier, “Tylor [...] pode ser considerado um dos 
fundadores das escolas de história cultural” (MERCIER, P. s/d. Op. cit., p.30).
315 ARBOUSSE-BASTIDE, P. 1935b. Op. cit., p.205.
316 Ibidem, p.206.
317 Ibidem.
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equivale, para Arbousse-Bastide, a um “deturpamento do vocabulário” e sua 

notoriedade se deve à afinidade que guarda com o “materialismo histórico de Marx, que 

as circunstâncias políticas trouxeram novamente à baila”

Portanto, apesar de não haver referências explícitas a respeito, as reivindicações de 

Lévi-Strauss para o desenvolvimento futuro da Sociologia francesa aparecem no texto 

como sinônimo da precarização de uma disciplina que continuava a oferecer solo 

bastante fértil aos novos pesquisadores.

Não é a cultura de um povo o conjunto de objetos fabricados que 
servem à sua subsistência, nem tampouco o conjunto de ideias, 
crenças e artes; é o esforço que faz uma sociedade para sobrepujar a 
vida material, para libertar-se por um ideal. [...]. Não é uma verdade a 
afirmação de que toda sociedade possui uma cultura. Se se deseja com 
isso afirmar que toda sociedade humana fabrica alguma coisa, não se 
descobre verdade multo original. Não vale a pena utilizar uma palavra 
nova para dizer que numa sociedade, por mais simples que seja, 
existem objetos e língua, hábitos e crenças; isto é evidente. Se 
sustentarmos, porém, que nem em todas as sociedades existe a mesma 
energia para dominar a matéria pelo instrumento e este pela reflexão e a 
reflexão pela ação moral, chamando de cultura essa reação do homem 
em face da matéria, novos e inesperados problemas surgirão e não 
daremos um sentido artificial a uma velha palavra cheia de seiva.319

Apesar de suscitados por uma controvérsia entre docentes da FFCL, ao 

extrapolar os limites da instituição sem esclarecer suas motivações imediatas os textos 

de Arbousse-Bastide aparecem como uma declaração de princípios e um diagnóstico 

sobre o alcance e a validade de cada uma das concepções de cultura analisadas. No 

volume XVIII da RAM, publicado em outubro de 1935, um artigo intitulado “Que é 

cultura?”, escrito por um professor da ELSP, o sociólogo Samuel Lowrie, surge como 

resposta aos dois primeiros textos de Paul Arbousse-Bastide.

Lowrie se pronuncia então como membro de uma comunidade científica 

consolidada cuja produção foi subestimada, diante disso, procura identificar o que 

considerava equívocos de seu interlocutor e distingue claramente as críticas de caráter 

metodológico -  que poderiam ser feitas por outros especialistas -  das suas observações 

pessoais. Sua entrada no debate revela a coexistência de contribuições e perspectivas 

muito diversas na origem do que se conhece hoje como uma única disciplina,

Ibidem, p.206-208.
319 Ibidem, p.208.
320 A contundência da reação de Lowrie fica patente desde o início do artigo: “Esses escritos, por qualquer 
motivo, escaparam à minha atenção, quando pela primeira vez foram publicados no “Estado de S. Paulo”. 
Não fora isso e eu teria mais prontamente expressado o meu desacordo com as ideias neles contidas” 
(LOWRIE, S. 1935c. Op. cit., p.257).
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evidenciando a natureza pluriparadigmática da Sociologia, e comprova que as 

peculiaridades do processo de constituição de um campo do saber podem, em 

determinados contextos, conduzir a posições incompatíveis, embora compreendidas sob a 

mesma denominação.

Antes de examinar as declarações de seu colega francês, Lowrie constata que “o 

autor se afasta da prática corrente e geral dando às suas definições de cultura um caráter 

nacional” e afirma serem enganos tanto a identificação de Tylor -  cuja teoria “tendia 

mesmo a limitar a cultura aos elementos imateriais” -  enquanto precursor do interesse 

dos antropólogos pela cultura material quanto a atribuição aos norte-americanos de uma 

conceituação de cultura que inclui os aspectos materiais.

o autor classifica de “americana” a concepção antropológica de 
cultura, sem se lembrar que está citando a definição de um escritor 
inglês. Na realidade, o uso do vocábulo nesse sentido não é peculiar 
aos antropólogos norte-americanos; vemo-lo empregado na literatura 
antropológica de todos os países modernos, na Inglaterra, na França, 
na Alemanha e em outros países. A concepção antropológica de 
cultura é um estágio da evolução da ciência antropológica, e não tem 
feitio nacional, a não ser pelo fato de alguns de seus mais eminentes 
representantes viverem na América do Norte. E nem todos eles são 
norte-americanos de nascimento.

Ao discutir os comentários de Arbousse-Bastide sobre a perspectiva dos 

pesquisadores que utilizam o conceito antropológico de cultura, Lowrie declara ainda

como pessoa presumivelmente familiarizada com a literatura de língua 
inglesa sobre o assunto, não posso, entretanto, citar um só sociólogo, 
etnólogo ou antropólogo norte-americano, bem conhecido, que 
restrinja a definição de cultura às características materiais da 
civilização de um povo. Se apenas um nome pudesse ser citado, eu me 
daria por satisfeito com a observação.324

Com isso, além de evidenciar a incompreensão de seu colega francês quanto aos 

conceitos utilizados nas ciências sociais norte-americanas, Samuel Lowrie contrapõe à 

perspectiva humanista a conceituação de “cultura” como conjunto saberes e práticas 

adquiridos pelo indivíduo por intermédio da socialização com seu grupo de referência

321 Apesar de contestar a observação de Arbousse-Bastide a respeito de Tylor, Lowrie não esclarece se, na 
sua avaliação, outro autor deveria ser considerado como precursor dessa abordagem.
322 LOWRIE: 1935c. Que é cultura? Revista do Arquivo Municipal, v. 18, p.257.
323 Ibidem, p.257-258.
324 Ibidem, p.258.
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ou criados pela necessidade, o que de saída inviabiliza o privilégio de uma única forma 

cultural, considerada superior, em detrimento das demais

r

E claro que quaisquer que sejam as crenças, hábitos ou instrumentos 
que o homem mais primitivo pudesse ter tido ou possa ainda ter, são 
criações ou realizações humanas que concorrem para distingui-lo dos 
animais, tal como seus instrumentos concorrem para distingui-lo da 
natureza bruta que os circunda.
As suas realizações mentais (conhecimentos, crenças e hábitos) teve 
ele de criá-las ou de aprender de seus antepassados; tiveram que lhe 
ser inculcadas ou ensinadas seja pela experiência, seja pela tradição. 
Do mesmo modo, aprendeu a usar ou a construir os instrumentos e 
ferramentas, característicos da sua gente, aperfeiçoando-os ou ainda 
inventando novos. Na medida em que passou por esse processo de 
aprendizagem, tomou-se “culto”, pouco importando saber que coisas 
lhe foram ensinadas pelo grupo a que pertencia. E, como se sabe, não 
há grupo humano sem certos conhecimentos, por mais rudimentares 
que sejam; não há grupo humano que não possua uma certa língua, 
certos instrumentos ou certos costumes para transmitir às novas 
gerações que vão surgindo. Neste sentido, não ha grupo humano que seja 
inculto.326

Depois de apresentar suas objeções de ordem conceituai, Lowrie repele com 

veemência a hipótese da afinidade entre a concepção antropológica de cultura e o 

materialismo histórico, levantada por Arbousse-Bastide, mostrando-se indignado com 

esta sugestão.

Antropólogos eminentes, tais como Lowie, Kroeber, Goldenweiser e 
Wissler, rejeitam a teoria do determinismo econômico; alguns deles 
até atacam-na vigorosamente. Fiz realçar tais fatos em aulas que 
foram mimeografadas e distribuídas em São Paulo a numerosas 
pessoas [...] Nem mesmo remotamente existe qualquer ligação entre a 
concepção antropológica de cultura e o marxismo. As duas 
concepções apareceram em épocas diferentes, em condições muito 
diversas. [...] não conheço a menor razão que permita imaginar 
qualquer parentesco entre elas. E claro que, ao mesmo tempo que 
considero valiosa a concepção antropológica de cultura e a adoto, sou, 
por outro lado, um vigoroso antagonista do Marxismo e das

"3 o
conclusões que dele se depreendem.

325 Lowrie não apenas defende esta conceituação, mas a operacionaliza em suas pesquisas, como observa 
Cerqueira (2010): “Esta sensibilidade para a questão cultural viabilizou o entendimento da existência de 
variáveis como nacionalidade e suas características específicas em pesquisas como a que versou sobre o 
padrão de vida dos operários de limpeza pública” (CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op. cit., p.46).

LOWRIE: 1935c. Op. cit., p.260.
327 Sua atitude de aversão ao marxismo certamente contribuiu para a manutenção do contrato com a ELSP e 
para a sua convocação -  em lugar de Horace Davis (ver a nota 202) -  para coordenar o segundo inquérito de 
padrão de vida.
528 LOWRIE: 1935c. Op. cit., p.260-261.
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Com seu artigo, Samuel Lowrie acabaria -  embora, ao que tudo indica, não o 

soubesse -  por reforçar a crítica de Lévi-Strauss às limitações da tradição sociológica 

francesa. Este episódio aparentemente isolado deve ter contribuído para aprofundar a 

insatisfação com as posições assumidas pelo jovem professor. Na entrevista que 

concedeu a Didier Eribon em 1988, Lévi-Strauss comenta os problemas que teve de 

enfrentar na época.

Fui para o Brasil porque queria ser etnólogo. E eu tinha sido 
conquistado pela Etnologia em rebelião contra Durkheim, que não era 
um homem de campo, ao passo que eu descobria a Etnologia de 
campo através dos ingleses e americanos. Eu estava, portanto, numa 
posição falsa. Chamaram-me para perpetuar a influência francesa, por 
um lado, e a tradição Comte-Durkheim, por outro. E eu chegava 
conquistado, naquele momento, por uma Etnologia de inspiração 
anglo-saxônica. Isto me criou sérias dificuldades. [...] Georges Dumas 
tinha empregado na universidade, desde o primeiro ano, um jovem 
parente que era sociólogo. Quando cheguei, este quis colocar-me 
numa posição subordinada. Não fiquei satisfeito, e como resistisse, 
esforçou-se para que me despedissem em nome da tradição comtista, 
em que era especialista, e que meu ensino traía. Os donos da 
Universidade, que também eram donos do grande jornal O Estado de 
S. Paulo, ouviam-no com complacência. Devo o fato de ter ficado à 
solidariedade de alguns colegas, hoje mortos: Pierre Monbeig e 
Femand Braudel, que me apoiou com a autoridade de que gozava.

Como parece claro a esta altura, embora tenha reconhecido a influência de 

Durkheim sobre parte de sua produção intelectual, Lévi-Strauss assumiria nessa época 

uma postura crítica quanto à orientação durkheimiana hegemônica na Sociologia 

francesa -  o que lhe trouxe algumas dificuldades profissionais. De fato, sua indicação 

para uma das cátedras de Sociologia da FFCL não resultava de uma escolha deliberada 

de Georges Dumas, mas da interferência de Paul Rivet e, indiretamente, da participação 

de Paulo Duarte na elaboração do projeto para criação da USP. A esse respeito, Paulo 

Duarte conta que

como o Georges Dumas era um conservador muito renitente, coloquei 
também um socialista, que foi o Paul Rivet. E foi o Paul Rivet que 
indicou o Lévi-Strauss, que já era um estudante de esquerda. E o Lévi- 
Strauss veio exatamente por causa da interferência do Paul Rivet, 
porque o Dumas não o mandaria.330

329 ERIBON, Didier e LÉVI-STRAUSS, Claude. 1990. De perto e de longe. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
p.31-32.
330 DUARTE apud SCHWARTZMAN, S. 1979. Op. cit., p. 199.
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Paul Rivet foi, junto com Marcel Mauss, um dos principais responsáveis pela 

institucionalização da Etnologia na França e seu protagonismo no governo do Front 

Populaire (1936-1938) parece ter contribuído tanto para o êxito dos projetos 

institucionais que conduziu quanto para a sua rejeição pelos adversários políticos do 

socialismo dentro e fora do país. A proximidade com Rivet, de quem Fernande Dina 

Dreyfus fora assistente no Musée d ’Ethnographie du Trocadéro, acrescentaria uma 

razão política ao conflito entre Arbousse-Bastide e Lévi-Strauss -  algo que não ficaria 

evidente na ocasião e cuja informação se deve a Roger Bastide, seu sucessor na 

FFCL.332

Um fator fundamental para se compreender os experimentos institucionais 

constituídos à época neste campo e mesmo os interesses de pesquisa neles representados 

é o corte epistemológico operado no âmbito da disciplina sobretudo a partir das
'1'IA

críticas de Franz Boas ao uso do método comparativo na investigação da cultura. A 

apresentação de seu artigo “As limitações do método comparativo da Antropologia”, em 

1896, marcaria o fim do consenso em tomo do evolucionismo cultural enquanto 

fundamento paradigmático da Antropologia

A avaliação de elementos culturais particulares como fenômenos indistintos a 

partir de um sistema de referências universal -  perspectiva análoga à das ciências

331 Na entrevista que concedeu a Irene Cardoso, Roger Bastide esclarece detalhes a respeito de sua 
convocação para ocupar segunda cadeira de Sociologia da FFCL: “Eu soube depois que foram feitas duas 
críticas a Lévi-Strauss. A primeira é que ele era da Frente Popular, na França, e que ele teria feito aqui [em 
São Paulo] um artigo ou dois em favor do movimento da Frente Popular. E Mesquita achava que a Frente 
Popular era comunista, porque tinha ligações com socialistas e comunistas. Lévi-Strauss não era comunista, 
era socialista. Mas era de esquerda. E Mesquita mesmo bem liberal, era de direita. Em segundo lugar, Lévi- 
Strauss veio aqui para fazer uma pesquisa entre os índios e no último ano ele deixou seus alunos para ir ao 
Mato Grosso, à Amazônia e assim por diante. Foi feita uma crítica na época, dizendo que se pedia ao 
professor francês para vir trabalhar para os estudantes e não para fazer pesquisas pessoais. [...] E quando ele 
foi fazer sua pesquisa entre os índios, pediram-me para tomar seu lugar. Eu não sabia disso, porque estava 
longe do Brasil, e aceitei. E depois soube, muito bem, que fui chamado porque algumas pessoas não 
desejavam que Lévi-Strauss voltasse à Faculdade. [...] Foi [algo planejado]. Porque senão, em lugar de me 
dar um contrato de três anos, eu teria um por um ano, apenas durante a pesquisa de Lévi-Strauss entre os 
índios. A pesquisa durava um ano e depois disso eu poderia voltar” (Cardoso, I.A.R. 1987. Op. cit., p. 185 e 
190).
332 Cf LÉVI-STRAUSS, C. 2001. Op. cit., p.9.ooo

A esse respeito ver a apresentação escrita por Celso Castro para a coletânea Evolucionismo Cultural: 
textos de Morgan, Tylor e Frazer (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005) e a exposição de Heloísa Bertol 
Domingues no artigo “Tradução Cultural na Antropologia dos anos 1930-1950: as expedições de Claude 
Lévi-Strauss e de Charles Wagley à Amazônia”, publicado no Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, 
v.3, n.l, 2008.
334 Atento às trajetórias particulares das populações investigadas e às conexões da cultura com o meio social 
e geográfico, Boas acreditava que “antes de supor sem provas cabais, como faziam os evolucionistas, que 
fenômenos aparentemente semelhantes pudessem ser atribuídos às mesmas causas, era preciso perguntar, 
para cada caso, se eles não teriam se desenvolvido independentemente, ou se não teriam sido transmitidos 
por difusão de um povo a outro” (CASTRO, C. 2005. Op. cit., p. 17).
35 Cf. MERCIER, P. s/d. Op. cit., p.29.
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naturais -  passaria a ser percebida como uma postura parcial e etnocêntrica Com a 

publicação de novas investigações e o consequente avanço da revisão paradigmática da 

disciplina, se tomaria cada vez mais nítida a sua divisão em dois domínios: a 

Antropologia Física, herdeira da ciência produzida pelos naturalistas europeus, e a 

Antropologia Social ou Cultural (que incorpora a Etnologia francesa), constituída a 

partir dos trabalhos de antropólogos ingleses e norte-americanos do final do século XIX 

e início do século XX.

Neste período, quando surgem as obras consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento posterior da disciplina, a produção francesa continuava a operar 

segundo padrões de trabalho tradicionais, como o estudo comparativo das “raças”, e o 

interesse suscitado pela cultura limitava-se à coleta de material etnográfico 

suplementar. Como observa François Laplantine,

Enquanto que um campo empírico e teórico considerável se constituía 
tanto nos Estados Unidos como na Grã-Bretanha; enquanto, nesses 
dois países, administradores utilizavam cada vez mais os serviços de 
antropólogos formados nas universidades, a Etnologia francesa dessa 
época permanecia ainda uma Etnologia selvagem, que não era 
praticada por etnólogos e sim por missionários e por alguns 
administradores de colônias francesas.338

Na França, até meados da década de 1920, as investigações empíricas sobre 

povos “primitivos” ou “selvagens” vinculavam-se a instituições do século XIX -  em 

particular, o Musée d ’Ethnographie du Trocadéro e o laboratório de antropologia do 

Muséum Nationale d ’Histoire Naturelle -  e a Etnologia agregava-se ao estudo dos 

aspectos físicos e biológicos destas populações. O próprio Paul Rivet, que foi o 

responsável pela recriação dessa arquitetura institucional com a concepção inovadora do 

Musée de 1’Homme, era médico de formação. Como resume a historiadora Heloisa 

Bertol Domingues, “a Antropologia nasceu no século XIX com estudos osteométricos 

de restos arqueológicos e não se desprendeu automaticamente destes quando assumiu 

seu lado social” .340

JJ J Cf. CASTRO, C. 2005. Op. cit., p. 17.
337 Cf. MERCIER: s/d. Op. cit., p.34.
338 LAPLANTINE, François. 2003. Aprender Antropologia, p.78-79.

Como esclarece Lévi-Strauss, “evidentemente não excluíam os antropólogos, de seus estudos, os restos 
das técnicas pré-históricas ou os objetos dos povos primitivos. Mas estas criações da indústria humana não 
eram encaradas em si mesmas, porém tão somente como um meio complementar de classificar as raças e

r ___

acompanhar a sua evolução” (LEVI-STRAUSS, C. 1935. Em prol de um Instituto de Antropologia Física e 
Cultural. Revista do Arquivo Municipal, v. 18, p.249).
340 DOMINGUES, H.B. 2008. Op. cit., p.34.
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A Etnologia começaria a ser ensinada ainda de forma marginal em 1901,
r

quando Mauss assumiu a cadeira anteriormente ocupada por Durkheim na Ecole
r

Pratique des Hautes Etudes. O passo seguinte seria dado em 1926 com a fundação do 

Instituí d ’Ethnologie da Sorbonne por iniciativa de Mauss, Rivet e Lucién Lévy- 

Bruhl e, embora Mauss (que era sobrinho de Durkheim e foi seu principal colaborador) 

tenha sido responsável pela formação da primeira geração de etnólogos preparados 

sistematicamente, a disciplina se desenvolveria fora dos espaços consagrados à 

Sociologia durkheimiana. De acordo com Peixoto Massi (1989), quando o ensino da 

Etnologia foi instituído na universidade, os durkheimianos já contavam com quatro 

cadeiras no ensino superior francês, mas os alunos de Mauss dificilmente se 

interessavam pelos cursos de Sociologia

Como evidencia a controvérsia entre Lévi-Strauss e Arbousse-Bastide, a 

Etnologia encontrava-se à margem do universo acadêmico estabelecido e não era 

percebida sequer como desdobramento da reflexão sociológica, mas antes como um 

conhecimento “novo” a respeito de povos distantes e culturas exóticas. Devido à 

inexistência de recursos para o financiamento de expedições etnográficas, os 

estudantes de Etnologia mantinham relações estreitas com o Musée d ’Ethnographie du 

Trocadéro -  onde as investigações eram conduzidas por Paul Rivet, um dos grandes 

responsáveis pela ampliação das pesquisas desse gênero no pais

Como observa Peixoto Massi (1998), para quem não havia frequentado as aulas 

de Mareei Mauss -  o que era o caso de Lévi-Strauss -  a melhor maneira de se tomar 

etnólogo seria uma experiência de campo No entanto, como vimos, havia uma 

cláusula no contrato assinado pelos professores estrangeiros que exigia dedicação integral 

à docência e os impedia de desenvolver “pesquisas pessoais” (ver a nota 269).

341 'De acordo com Peixoto Massi (1989), no sistema educacional francês a Ecole Normale Superieure 
constituía junto com a universidade a elite do ensino superior e a École Pratique passaria a ser valorizada 
somente após a I Guerra {cf. PEIXOTO MASSI, F. 1989. Op. c it , p.420). Ainda segundo a autora, o público 
presente nos cursos de Mauss entre 1901 e 1911 variava de 16 a 38 alunos {cf. PEIXOTO MASSI, F. 1998. 
Lévi-Strauss no Brasil: a formação do etnólogo. Revista Maná, Rio de Janeiro/RJ, v.4, n.l, p.83).
342 A importância da institucionalização da Etnologia na universidade pode ser medida pelo aumento do 
número de alunos, que passou de 26 matriculados em 1926 para 258 em 1938 (Ibidem, p.83).
343 Cf. MERCIER, P. s/d. Op. cit., p.82.
344 Em Strasboug, a cátedra criada por Maurice Halbwachs; em Bordeaux, a cadeira ocupada por Gaston 
Richard; e as duas cadeiras da Sorbonne, ocupadas por Paul Falconet e Célestin Bouglé {cf. PEIXOTO 
MASSI, F. 1989. Op. cit., p.426-427).
345 Cf. ibidem, p.428.
346 Esta situação só irá se modificar na década de 1930, com a entrada na Rockefeller Foundation na França. 
Antes disso, a pesquisa etnológica “não conhece senão curtos períodos de trabalho de campo com parcos 
recursos oferecidos pelas colônias” {Ibidem, p.429).
347 Ibidem, p.428-429.
348 Cf. idem, F. 1998. Op. cit., p.81.
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Nestas circunstâncias, para viabilizar seu ingresso no campo da Etnologia, o jovem 

professor elaborou ainda no seu primeiro ano de trabalho no Brasil um projeto para a 

criação na USP de uma instituição especializada -  o Instituto de Antropologia Física e 

Cultural (IAFC). A proposta aparece no artigo “Em prol de um Instituto de 

Antropologia Física e Cultural”, publicado em 17 de outubro de 1935 no jornal O 

Estado de S. Paulo, que discute desde os aspectos institucionais até a orientação técnica 

do trabalho a ser desenvolvido na nova unidade.

Nesse texto, é significativo que antes de expor em detalhe a sua proposta Lévi- 

Strauss mencione a transitoriedade dos contornos assumidos à época pela Antropologia 

e reconheça que as transformações em curso tendiam a “perturbar” a estabilidade das 

disciplinas adjacentes -  circunstância que poderia se tomar inconveniente para o ensino 

regular se transposta de maneira arbitrária para o quadro institucional das respectivas 

faculdades. Sua postura evidencia um esforço para evitar que reações semelhantes à de 

Paul Arbousse-Bastide lhe criassem embaraços em outros setores da Universidade. A 

solução encontrada para conciliar o interesse no avanço da pesquisa científica com a 

estabilidade do ensino regular reside no modelo institucional adotado.

A fórmula do instituto parece, efetivamente, convir exatamente aos 
períodos de intenso desenvolvimento dos conhecimentos humanos. 
Um instituto congrega um conjunto de pesquisas ao mesmo tempo 
demasiado especializadas para que constituam um departamento de 
Faculdade e ainda insuficientemente coordenadas para que sejam 
compreendidas estritamente dentro do programa de uma única 
Faculdade. [...] Daí resulta possuir o instituto uma dupla função: a de 
escolher, para impô-los aos estudantes, aqueles cursos, entre os já 
existentes nos quadros das Faculdades e secções, que preenchem seu 
próprio fim; por outro lado, a de organizar cursos especiais que podem 
ter por objetivo, seja a demonstração do laço interno que justifica a 
ligação assim estabelecida entre disciplinas dispersas, seja a outorga 
de um ensino não previsto atualmente nos programas.349

Além das motivações políticas que podemos presumir, a escolha desse modelo 

se justificava pelo caráter transdisciplinar da “antropologia moderna” que, devido à 

amplitude dos problemas discutidos, exigia conhecimentos e técnicas associados a 

outras áreas, como “a anatomia, considerada matéria da Faculdade de Medicina, [...] a 

biologia, ensinada nas Faculdades de Ciências, [...] a linguística, ligada ao ensino das
O CA

Faculdades de Letras, etc”. Portanto, para Lévi-Strauss, a viabilidade do projeto

349 LÉVI-STRAUSS, C. 1935. Op. cit., p.248.
350 Ibidem, p.247-248.
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reside na sua capacidade de “não sobrecarregar a jovem universidade com uma 

abundância de ensinos suplementares, antes de ter o número de seus alunos evidenciado 

sério aumento”

O artigo também discute, mesmo que de maneira sucinta, a trajetória das 

investigações etnológicas desde o século XIX e contextualiza o corte epistemológico 

ocorrido no âmbito da disciplina ao considerar a criação de espaços especializados em 

instituições francesas e brasileiras Embora pareça evitar polêmicas com os 

defensores da tradição durkheimiana, Lévi-Strauss não deixa de mencionar o conflito 

latente e de se posicionar diante dele.

Surgiu então o problema de saber se o estudo das culturas 
humanas devia ser um simples ponto de partida para a reflexão 
filosófica (assim o concebe a Sociologia corrente) ou se se devia 
abordá-lo com o mesmo objetivismo, o mesmo rigor cientifico, a 
mesma preocupação de conhecimentos profundos que, a partir de 
meados do século XIX, foram aplicados ao estudo do 
desenvolvimento físico da espécie humana. Os que respondem 
pela afirmativa, desejando exprimir a completa identidade de 
método e objeto que une o estudo “físico" ao “cultural" do homem, 
alargam mais consideravelmente ainda o sentido antigo do termo 
“antropologia”.353

Não obstante a sua afinidade com a Antropologia Cultural norte-americana, ao 

defender a complementariedade entre o estudo dos aspectos biológicos e socioculturais 

das sociedades humanas, Lévi-Strauss declara sua filiação à agenda de pesquisas 

preconizada por Paul Rivet à frente do Musée de l ’Homme, cujo projeto fora aprovado 

semanas antes, segundo esclarece o próprio artigo. As investigações conduzidas por
o c4

Rivet no Laboratório de Antropologia do Muséum Nationale d Histoire Naturelle e 

no Musée d ’Ethnographie du Trocadéro, marcadas pela integração entre Antropologia 

Física, Arqueologia e Etnologia, assumiriam desde então -  com a fusão das duas 

instituições -  um caráter programático, exemplificado pela investigação das migrações

Ibidem, p.251.
352 r“E este estágio que vimos em França até o presente ano, ilustrado pela distinção entre “Museu de 
Etnografia” do Trocadero e “Laboratório de Antropologia” do Museu de História Natural. Do mesmo modo, 
acha-se de há muito a antiga seção de Antropologia do [Museu Nacional do] Rio de Janeiro desdobrada em 
duas: uma de Antropologia Física e outra de Etnografia” (LÉVI-STRAUSS, C. 1935. Op. cit., p.249).
353 Ibidem, p.249.
354 Entre as principais pesquisas realizadas por Paul Rivet destacam-se o “estudo dos esqueletos da raça dita 
de Lagoa Santa; elementos de antropologia física e de patologia comparada; estudo do sinal pigmentar 
congenital, de doenças específicas; pesquisa sobre cultura material; estudo sobre a metalurgia pré- 
colombiana, entre outras. Tal convergência de métodos é essencial para tentar apreender as provas das 
antigas migrações” (MERCIER, P. s/d. Op. cit., p.86).
355 Ibidem, p.86.
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pré-históricas para descrever o processo de ocupação das Américas. A Antropologia, 

seria, desta perspectiva, capaz de

unir num só e mesmo “corpus” cientifico todas as pesquisas que nos 
campos mais diversos permitem a constituição do conhecimento do 
“homem real” [...] tal qual existiu e existe na superfície da Terra, com 
todas as manifestações locais e particulares de sua atividade mental e 
prática”357

Afora o interesse compartilhado com Paul Rivet pelas origens mais remotas do 

“homem americano”, Lévi-Strauss acreditava que os avanços verificados à época nas 

ciências biológicas possibilitariam uma revisão das pesquisas de Franz Boas sobre as 

modificações nos corpos de descendentes de imigrantes estabelecidos na América do 

Norte. O problema é formulado por Lévi-Strauss nos seguintes termos:

possuem a mesma possibilidade de adaptação os diferentes "stocks" 
humanos transplantados para uma nova região do mundo? Apresentam 
a mesma resistência ao clima, às doenças, o mesmo nível de 
produtividade e adaptam-se igualmente à alimentação?359

Na tentativa de atrair apoio governamental para o seu projeto, Lévi-Strauss 

menciona a utilidade desta agenda de pesquisa para a política de imigração -  tema 

que já havia motivado diversas polêmicas na imprensa e cuja importância pode ser 

medida tanto pelos extensos debates a respeito na Assembleia Nacional Constituinte 

quanto pela sua inclusão na Constituição de 1934 Devido às singularidades de seus 

respectivos processos de formação social, tanto o estado de São Paulo quanto o

Lévi-Strauss esclarece que “a teoria oficial da origem mongólica do povoamento americano sofreu, 
nestes últimos anos, com os trabalhos de Rivet e Imbelloni, sérias restrições. Um terreno imenso de 
pesquisas revelou-se assim aos cientistas” (LÉVI-STRAUSS, C. 1935. Op. cit., p.252).
557 Ibidem, p.249-250.
358 r“Desde já confesso que a meu ver, é muito duvidoso [que] sejam os resultados de Boas confirmados. E 
de um método antropológico um tanto primário o contentar-se, como elemento de apreciação, com medidas 
externas. [...] A classificação dos grupos sanguíneos, a pressão arterial, o metabolismo de base, a 
composição da fauna e flora intestinais, a acuidade e modalidade de percepção dos diferentes sentidos, etc, 
constituem novos pontos de referência que trarão, talvez, ao estudo das raças, um ajutório que apenas 
começamos a entrever” (Ibidem, p.252-253).
359 Ibidem, p.252.
360 Ibidem, p.251.
361 Trata-se do parágrafo 6o do artigo 121 da Constituição de 1934, mais conhecido como “lei de cotas” da 
imigração, que estabelecia limites proporcionais à entrada dos imigrantes segundo sua nacionalidade. A esse 
respeito ver o artigo A lei de cotas' de 1934: controle de estrangeiros no Brasil, de Endrica Geraldo.
362 “Os resultados importantes a que chegou [Franz Boas] foram largamente discutidos e contestados, porém 
nenhuma contra experiência realmente decisiva foi ainda tentada. Onde poderia, melhor do que no estado de 
São Paulo, ser levada a efeito [essa investigação]?” (LÉVI-STRAUSS, C. 1935. Op. cit., p.251).
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conjunto do país seriam referidos como campos privilegiados para investigações 

como essa.

O trabalho científico a ser desenvolvido no IAFC encontra na coleta e no 

processamento dos dados extraídos tanto de fontes etnográficas quanto de 

levantamentos bibliográficos e documentais a sua atividade mais constante A 

catalogação dessa massa de informações daria origem um imenso “fichário 

antropológico”, que além de viabilizar a investigação de temas muito diversos sobre 

bases científicas mais rigorosas tornaria possível o mapeamento geográfico não 

apenas da incidência, mas ainda dos traços, tipos e aspectos constitutivos dos
O / T / T

fenômenos investigados.

A possibilidade de abordar na mesma disciplina fenômenos biológicos ou 

socioculturais seria justificada pela inconsciência dos indivíduos estudados acerca dos 

fenômenos que neles se manifestam “ou [com] o fato da consciência [a respeito] nada 

acrescentar ou modificar” -  suposição que nos diz bastante sobre as concepções de 

cultura e identidade correntes à época. Na prática, a viabilidade da articulação entre 

Antropologia Física e Antropologia Cultural decorre, sobretudo, da convergência entre os 

procedimentos de pesquisa previstos para cada uma delas, o que Lévi-Strauss 

exemplifica ao enfatizar a urgência do estudo das populações indígenas remanescentes, 

mesmo aquelas cuja cultura encontra-se mais deteriorada.

com a Antropologia [Física] não ocorre o mesmo que com o estudo 
etnográfico dos índios do Brasil, o qual apresenta dificuldades em 
virtude do processo rápido de "desculturização". No coração do estado 
de São Paulo, na vizinhança quase da capital, vivem ainda famílias 
indígenas que já perderam até a lembrança de suas crenças e técnicas,

363 Lévi-Strauss refere-se ao Brasil como o “mais admirável laboratório de Antropologia Física” que se pode 
conceber e afirma que “a abundancia dos fenômenos de mestiçagem oferece aqui uma possibilidade talvez 
única no mundo, de estudar de maneira concreta o jogo das leis da hereditariedade no homem” (Ibidem, 
p.251-252).
64 No sistema de trabalho proposto por Lévi-Strauss, enquanto “uma categoria de funcionários cataloga as 

informações declaradas significativas e classificadas por especialistas, outra transforma esses conjuntos de 
fichas em mapas, os mapas retomando ao final aos especialistas para reformulações teóricas” (VALENTINI, 
L. 2010. Op. cit., p.3 9).

Lévi-Strauss o exemplifica ao afirmar que “somente quando a Antropologia Cultural tiver estabelecido, 
para o conjunto do mundo ou um país considerado isoladamente, o estado real das unidades elementares que 
o compõem, [é] que o Sociólogo poderá verificar suas hipóteses”. E acrescenta que “se a Sociologia, para 
conseguir sair do estágio metafísico em que ainda se encontra, necessita da Antropologia Cultural, esta, por 
sua vez, apoia-se necessariamente sobre a Etnografia” (LÉVI-STRAUSS: 1935, p.254).
366 Cf. VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.38.
367 LÉVI-STRAUSS, C. 1935. Op. cit., p.251.OCQ

Os pressupostos que informavam a perspectiva de Lévi-Strauss emergem de maneira ainda mais clara na 
passagem em que ele afirma ser possível “proceder ao mesmo estudo objetivo e científico dos agrupamentos 
humanos caracterizados por determinadas instituições administrativas e dos agrupamentos caracterizados 
por determinada cor da pele ou secção do cabelo” (Ibidem, p.253).
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mas conservam sempre inscritas na sua estrutura anatômica e na sua 
vida fisiológica verdades que urge recolher.369

Obviamente, nesse contexto de institucionalização incipiente, tamanho volume e 

diversidade de tarefas não poderiam contar apenas com o trabalho dos especialistas da área; 

o projeto previa a participação de pesquisadores menos especializados -  cujo 

treinamento caberia ao próprio IAFC -  e de colaboradores externos não especializados 

com facilidade de acesso às populações investigadas. Como esclarece Lévi-Strauss,

por um esforço de propaganda, procurar-se-á atrair para os cursos do 
Instituto todas as pessoas destinadas a viver em regiões longínquas do 
interior: engenheiros, militares, missionários, viajantes, etc., que 
poderão, assim, receber uma instrução teórica e prática evidentemente 
sumária, mas suficientemente precisa para fazer deles colaboradores 
aproveitáveis. Mais importante, porém, ainda, é a massa dos que, 
demasiado afastados ou ocupados, não podem tomar-se estudantes 
provisórios. Para esses, o Instituto estabelecerá "Instruções" e 
"Questionários" de diversos tipos, mostrando o espírito dentro do qual 
devem ser orientadas as pesquisas, seu objeto, os problemas essenciais 
que surgem in loco, as dificuldades habitualmente encontradas, o meio 
de evitá-las ou resolvê-las, os processos mais simples de classificação e 
enfardamento ou encaixotamento, de remessa de documentos, as 
informações indispensáveis que devem ter recolhidas, a técnica 
elementar das escavações, o modo de tomar as medidas principais nos

370vivos, etc...

Este modus operandi, que revela o quanto as práticas de investigação correntes à 

época continuavam a se inspirar nos mecanismos de pesquisa desenvolvidos no século 

XIX, “encontra o seu lugar num cenário de institucionalização da Antropologia em curso e, 

principalmente, num momento em que o desaparecimento dos povos primitivos é dado
, . , ,  3 7 1como certo e muito proximo .

Por tudo isso, a criação do IAFC representaria “um passo colossal das ciências 

antropológicas” e seria capaz de fazê-las, “em dois ou três anos, dobrar o caminho 

percorrido em dez” A julgar pela repercussão alcançada pelo projeto, esta avaliação 

parece ser compartilhada entre os pesquisadores que compunham a Société des 

Américanistes e, mais especificamente, por Paul Rivet, que publicou uma nota a 

respeito no volume 27 no Journal de la Societé des Américanistes (JSA).

Ibidem, p.253.
370 Ibidem, p.255.
371 VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.39.
372 LÉVI-STRAUSS, C. 1935. Op. cit., p.256.
373 “M. Claude Lévi-Strauss, professor na Faculdade de Letras, Ciências e Artes (sic) de São Paulo e sua 
mulher foram encarregados de missão pelo Ministério de Educação Nacional para estudarem de perto
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Apesar de sua aparente viabilidade, a proposta do Instituto não despertou o interesse 

dos dirigentes da Universidade -  fato que, pela ausência de documentação a respeito, requer 

algum esforço interpretativo. Fundada em modelos acadêmicos um tanto heterodoxos para 

os padrões aceitos pela tradição filosófica predominante na Sociologia francesa, a proposta 

de Lévi-Strauss tanto não correspondia às expectativas dos idealizadores do projeto 

universitário paulista -  que pretendiam formar uma classe dirigente esclarecida e dispor das 

ciências como instrumento para solucionar o que lhes parecia ser o “problema nacional” -  

quanto procurava apoio onde menos poderia esperar encontrá-lo: junto a um setor da 

intelectualidade local cuja pretensa superioridade diante do restante da sociedade 

assentava na validade de teorias evolucionistas e raciais questionadas pela Antropologia 

Cultural.

Ademais, uma instituição como o IAFC, que dependia tanto da colaboração de 

outras unidades, tinha poucas chances de sair do papel em meio ao clima de crescente 

antagonismo que havia se instalado na Universidade, cada vez mais dividida entre a 

autoridade administrativa dos fundadores e a resistência contraposta por docentes e 

alunos das escolas profissionais subordinadas à FFCL.

Cabe observar, por último, que embora não haja evidências bastante seguras a 

respeito seria insensato desconsiderar entre os fatores decisivos para a rejeição do projeto do 

IAFC a precedência de Paul Arbousse-Bastide sobre a direção do jornal O Estado de S. 

Paulo -  aspecto referido diversas vezes por Lévi-Strauss e confirmado por Roger Bastide. 

Diante das ressalvas feitas pelo jovem professor tanto à tradição acadêmica durkheimiana 

quanto à orientação conferida ao ensino da Sociologia na Universidade, não devia ser difícil

algumas tribos pouco ou mal conhecidas no Mato Grosso. M. Lévi-Strauss apresentou ao Conselho da 
Universidade de São Paulo um projeto de fundação de um Instituto de Antropologia Física e Cultural”. 
Peixoto Massi (1998) observa que “no momento mesmo em que esse comunicado aparece nas páginas da 
publicação, o nome de Lévi-Strauss passa a constar na relação de membros da Sociedade dos 
Americanistas” (PEIXOTO MASSI, F. 1998. Op. cit., p.86).
374 A esse respeito ver Os primórdios da Universidade de São Paulo, artigo de Marcioniro Celeste Filho.
375 Na entrevista que concedeu a Heloisa Pontes em 1987, Antonio Cândido relata um episódio emblemático 
ocorrido durante uma aula de Pierre Hourcade, quando a FFCL ainda não tinha instalações próprias e alguns 
cursos ocorriam na Faculdade de Medicina: “em protesto contra o que eles consideravam intromissão no 
espaço do seu prédio, estudantes de medicina entraram na sala quebrando ampolas do fétido gás sulfídiico e 
expulsaram professor e alunos. Os diretores das duas faculdades se demitiram indignados, mas a Filosofia 
foi de fato expulsa e se refugiou num prédio da rua da Consolação, que ia ser demolido para a construção da 
Biblioteca Municipal. Traumatizado, Pierre Hourcade infelizmente interrompeu dali a pouco o curso que eu 
seguia e no fim do ano voltou para a Europa” (PONTES, Heloísa. 2001. Entrevista com Antonio Cândido. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais; v. 16, n.47, p. 12-13).
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suscitar a contrariedade de Julio de Mesquita Filho, que era um admirador da obra de 

Durkheim e, segundo Roger Bastide, era pouco receptivo às críticas dirigidas à FFCL

376 Como esclarece Roger Bastide, “a Faculdade era obra de Mesquita e toda crítica que se fazia a ela, 
mesmo se eram críticas ideologicamente perto de suas ideias, eram para ele uma ofensa pessoal” 
(CARDOSO, I.A.R. 1987. Op. cit., p.195-196).
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2.2 Para uma ciência da brasilidade

2.2.1 A brasilidade modernista de Mário de Andrade

A articulação entre identidade nacional e diversidade cultural, questão que 

perpassa diferentes momentos da nossa história intelectual, tem sido uma das principais 

linhas de força do pensamento social brasileiro desde o século XIX. A aposta na 

complementaridade entre essas duas categorias constitui um dos fundamentos da 

concepção de nacionalidade preconizada pelos autores do Modernismo.

Movimentos dessa natureza, representativos das nacionalidades emergentes em países 

periféricos durante os séculos XIX e XX, exprimem a crescente insatisfação das elites 

intelectuais nativas diante do compromisso de representar e interpretar sua própria 

realidade de maneira antiquada ou alheia ao contexto nacional -  compromisso esse 

fundado na manutenção de cânones artísticos e filosóficos europeus (quase sempre de 

proveniência francesa) legitimados por instituições de ensino dedicadas à difusão de 

determinados padrões de bom gosto e correção

De modo geral, a nacionalidade sustentada pelos intelectuais engajados nesses 

movimentos -  oriundos tanto das camadas médias urbanas em expansão quanto de 

setores avançados das classes dominantes -  baseava-se na afirmação da produtividade 

literária de sua língua vernácula, da qualidade e da originalidade dos artistas nacionais, da 

autenticidade de aspectos da cultura regional, assumindo por vezes o caráter de luta pela 

autonomia política de seus países

Ao analisar o quadro de referência que informa o Modernismo artístico e 

literário brasileiro o filósofo Eduardo Jardim de Moraes divide o movimento em duas 

fases. A primeira delas inicia-se em 1917, ano da exposição de Anita Malfati e da 

polêmica entre Monteiro Lobato e Oswald de Andrade, engloba a Semana de Arte 

Moderna de 1922 e vai até 1924, quando os modernistas se dividem em diferentes 

orientações. A segunda fase tem início com a publicação do “Manifesto Poesia Pau-

377 Cf. MORAES, E.J. 2005. As tradições da diversidade cultural -  o modernismo. In: LOPES, Antônio 
Herculano; CALABRE, Lia. Diversidade Cultural Brasileira. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, p.88.
378 Cf. TRAVASSOS, Elizabeth. 1997. Os Mandarins Milagrosos: Arte e Etnografia em Mário de 
Andrade e Béla Bartók. Rio de Janeiro: Funarte/Jorge Zahar, p .ll; VILHENA, L.R.P. 1997. Projeto e 
Missão: o movimento folclórico brasileiro (1947-1964). Rio de Janeiro: Funarte/Fundação Getúlio 
Vargas, p.25.
379 Cf. TRAVASSOS, E. 1997. Op. cit., p.l 1.
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Brasil”, de Oswald de Andrade, cuja proposta estética conduziria a uma reavaliação das 

premissas e consensos iniciais do Movimento, estendendo-se daí por diante.

Os dois momentos teriam em comum, de acordo com Moraes (1983), a 

compreensão da modernidade como télos universal ou destino inescapável para toda a 

humanidade e a identificação dessa categoria com a realidade sociocultural difundida 

pelo “concerto das nações cultas” -  expressão utilizada por Mário de Andrade 

Apesar dessa semelhança, tanto a percepção do processo modemizador quanto as 

estratégias encontradas para instituí-lo no país seriam bastante diversas em cada período 

considerado.

Desta perspectiva, a primeira fase do Movimento se distinguiria pela afirmação 

da urgência da modernização, então concebida como processo idêntico em toda parte, e 

pela expectativa de introduzir o país no “concerto das nações cultas” através da 

incorporação à arte brasileira dos meios de expressão mais representativos do “espírito” 

da época -  o que Moraes (1983) caracteriza como uma “perspectiva imediatista”. Trata- 

se de uma formulação restrita às artes e sua principal estratégia consiste em atualizar os 

recursos técnicos e estilísticos em uso nas diferentes linguagens, de modo a compatibilizá- 

las com as referências culturais difundidas pelos centros da “civilização” Contudo, a 

insuficiência destes esforços no sentido de aproximar a realidade local à das nações 

“cultas” agravaria a frustração dos modernistas diante da escassez de elementos 

modemizadores na sociedade brasileira e do alcance limitado da cultura letrada das 

elites.382

O segundo momento seria marcado, segundo Moraes (1983), pela formulação de 

novas orientações, caracterizadas pela inversão dos juízos de valor negativos a respeito 

do país -  o tema do “atraso” brasileiro -  e pela afirmação da realidade local através de um 

raciocínio mais elaborado, capaz de conjugar de forma consistente o imperativo 

universalista da modernização e a necessidade de redefinir as representações da identidade 

nacional.

380 Cf MORAES, Eduardo Jaidim de. 1983. A Constituição da ideia de modernidade no Modernismo 
brasileiro. Tese (doutorado em Filosofia). Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 13.

No dizer de Mário de Andrade, reivindicava-se “o direito à pesquisa estética permanente, a atualização 
da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional” (ANDRADE, 
Mário de. 1978. Aspectos da Literatura Brasileira. São Paulo: Martins, p.242).OQO

Como explica Moraes (1983), “sem abrir mão de seu ideal universalista, o Modernismo brasileiro, 
vivendo um momento que se poderia dizer de crise de participação passa a se interessar pelos problemas que 
dizem respeito à sua identidade e à determinação da entidade nacional. Será este momento a partir do qual o 
ingresso na modernidade não será mais buscado dentro de uma vertente imediatista mas ao contrário serão 
agora discutidas as mediações que irão ao mesmo tempo constituir o seu caminho e a sua garantia” 
(MORAES, E.J. 1983. Op. cit., p.38-39).
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As viagens realizadas em meados da década de 1920 por alguns dos principais 

representantes do Modernismo paulista ilustram bem essa mudança de perspectiva.
' J Q A

No início do ano de 1924, o poeta suíço Blaise Cendrars foi recebido por Oswald de 

Andrade e Tarsila do Amaral, que o haviam conhecido em Paris, e por D. Olívia Guedes 

Penteado -  milionária da oligarquia paulista que ficaria conhecida pelo mecenato que 

praticava junto aos modernistas de São Paulo. O grupo partiu em viagem para o Rio 

de Janeiro, onde seu convidado descobriu o Carnaval, e cerca de duas semanas após o 

término da festa popular Oswald de Andrade publicava nas páginas do jornal paulista 

Correio da Manhã o “Manifesto Poesia Pau-Brasil”.

Mário de Andrade se reuniria aos demais apenas na segunda parte do itinerário -
o o/r

que ficou conhecida como “viagem de redescoberta do Brasil pelos modernistas” -  

para percorrer as cidades históricas de Minas Gerais no período da Semana Santa. Como 

já havia visitado as cidades de Ouro Preto e Mariana em 1919 e desde então nutria 

profundo interesse pela arquitetura colonial, a arte sacra e o barroco mineiro, ele se 

encarregaria de guiar o grupo.

A comparação entre as experiências de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, 

ambos formuladores de propostas fundamentais para as orientações assumidas a partir 

de então pelo Modernismo, ajuda a esclarecer algumas questões a respeito dos rumos 

assumidos pelo Movimento. Enquanto Mário parecia procurar em grandes artistas 

brasileiros do passado, cuja produção encontrava-se então à margem da ideia de 

identidade nacional, um modo de aprofundar o seu conhecimento a respeito da brasilidade; 

inspirando-se, por sua vez, nas propostas das vanguardas artísticas europeias, Oswald 

se mostrava mais interessado pelos aspectos típicos da realidade local, que contrastavam 

com as referências culturais difundidas pelos principais representantes da “civilização”.

383 Ribeiro (2005) observa que “as viagens compreendidas no ano de 1924 dão o start para a busca de um 
Brasil desconhecido, na verdade podemos dizer “inexistente”, cujas dimensões e fronteiras transparecem em 
obras como Macunaíma e Manifesto Antropófago, ambos publicados pela primeira vez em 1928” 
(RIBEIRO, Mônica Cristina. 2005. Arqueologia Modernista: viagens e reabilitação do primitivo em Mário 
e Oswald de Andrade. Dissertação (mestrado em Antropologia Social), Universidade Estadual de 
Campinas, p.48).

As impressões desta viagem ficaram registradas na coletânea de poemas Feuilles de Route / Le Formose, 
de Blaise Cendrars, publicada na França em 1924 (com capa e ilustrações de Tarsila do Amaral), e no livro 
de poemas Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, editado na França em 1925.

Para ser mais exato, embarcaram para o Rio de Janeiro nesta ocasião: D. Olívia, Tarsila, Oswald e seu 
filho, Nonê, Paulo Prado, René Thiollier, Gofredo da Silva Telles e Blaise Cendrars.
386 Ibidem, p.77.
387 Neste período, Oswald de Andrade parece observar a realidade local pela perspectiva do estrangeiro (cf. 
ibidem, p. 123), o que o levaria a descobrir a singularidade nacional nos elementos percebidos como 
“primitivos”, reificados através da ênfase nos aspectos “exóticos” e “pitorescos” da cultura brasileira.
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Na periodização proposta por Eduardo Jardim de Moraes, a publicação do 

“Manifesto Poesia Pau-Brasil” aparece como o primeiro passo para a reorientação do 

Movimento em direção a um adensamento das reflexões a respeito da brasilidade. A 

proposta oswaldiana tanto modificaria os termos do debate sobre a modernização da arte 

brasileira que as diferentes orientações surgidas a partir de então seriam elaboradas 

como que em diálogo com a estética Pau-Brasil. Seu impacto pode ser mensurado pela 

ampla repercussão que teve nas declarações e nas obras de integrantes do Movimento 

nesse período

Apesar da importância decisiva da proposta oswaldiana, o problema do ingresso 

do país na modernidade encontraria sua formulação clássica na obra de Mário de 

Andrade, cuja produção como escritor, crítico e pesquisador consagrou uma ideia de 

nacionalidade que expressava não apenas as suas convicções a cada momento, mas 

traduzia concepções compartilhadas entre artistas e intelectuais modernistas daquele 

período Este fato, assim como a atitude de liderança assumida pelo escritor entre os 

demais integrantes do movimento, se explica principalmente pelo seu engajamento na 

conscientização dos artistas em atividade quanto aos parâmetros que, segundo ele, deveriam 

orientá-los.

Como mostra o crítico e pesquisador Marcos Antonio de Moraes, as cartas trocadas 

por Mário de Andrade com interlocutores de diversas partes do país -  sobretudo os mais 

jovens -  constituem um espaço “de difusão dos fundamentos de um nacionalismo de cunho 

crítico” e compreendem, em seu conjunto, uma verdadeira campanha ideológica pela 

nacionalização da arte brasileira Tanto a amplitude quanto a capacidade de persuasão 

alcançadas por essa iniciativa permitem compará-la às ações sistemáticas da propaganda 

cultural francesa no Brasil durante a década de 1920.

Um exemplo bastante oportuno encontra-se em uma polêmica entre Mário de 

Andrade e Sérgio Milliet, veiculada pela revista Terra Roxa e Outras Terras. No seu 

primeiro número, lançado em janeiro de 1926, uma resenha de Milliet ao livro de 

poemas Raça, do poeta paulista Guilherme de Almeida, afirmava:

JDD Cf MORAES, E.J. 1983. Op. c;/.,p.22.
389 Ibidem, p.3-4.
390 MORAES, Marcos Antônio de. 2003. “Abrasileirar o Brasil”: arte e literatura na epistolografia de 
Mário de Andrade. Revista Caraveile, n.80, p.37.
391 A esse respeito, Maicos Antônio de Moraes observa que “emprega[ndo] uma retórica avessa às ’’formas 
perigosas do conselho”, que implicam a superioridade de um e a inferioridade do outro [...] Mário, então, 
semeia a inquietação, exigindo posicionamentos artísticos, incitando reações” (Ibidem, p.37, nota 6).
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Pode-se criticar “Raça”, sob o ponto de vista mesquinho dos 
modemismos franceses e italianos. Eu nego, porém, qualquer valor a 
essas críticas, porque o nosso modernismo tem de ser diferente. E 
Guilherme é profundamente brasileiro! Digo mais: é paulista [...] Isso 
não é um defeito, porque só se é brasileiro sendo paulista, como só se 
é universal sendo do seu país.392

Mário de Andrade era um crítico contumaz dos regionalismos e, embora a partir 

de 1924 demonstrasse uma tendência claramente nacionalista, sua orientação filosófica 

o conduzia mais para um nacionalismo de cunho universalista do que para o 

nativismo corrente entre os intelectuais paulistas de sua geração. O regionalismo era, 

para ele, um empecilho à constituição de uma identidade brasileira de alcance nacional, 

como evidencia sua resposta a Sérgio Milliet, publicada no número seguinte da revista.

Em que sentido simbólico, heroico, grandiloqüente e errado você está 
empregando a palavra “paulista!” Eu não nego um valor enorme 
sobretudo no passado dos meus coestaduanos, porém carece tomar 
cuidado com os símbolos e com os sentimentos perniciosos. Como o 
símbolo, o paulista é também aquela besta reverendíssima da guerra 
dos Emboabas, ainda por cima arara e covardão. E o homem que 
abandonou toda uma região, porque sem providências de tratamento, 
sem bom senso e carinho ela não dava mais café [...] Sérgio 
companheiro, [me parece] que o sentimentalismo não está em gemer 
gozando os desejos que nascem no corpo e no espírito, porém em se 
deixar levar por vaidadinhas rompantes e afirmativas sem realidade e 
perigosas. Perigosa como a de você que é desnacionalizante, irritante e 
errada. O Brasil é um vasto hospital. Amarelão de regionalismo e 
bairrismo histérico. Visão de míope sem futuro e sem presente.

r *3 Q ACuidado com o saudosismo! E sintoma de decadência.

Ao apontar a parcialidade do discurso nativista e a veleidade inerente às diversas 

formas de regionalismo, e fazê-lo dentro de um espaço dedicado à crítica literária, 

Mário de Andrade demonstra o quanto as dimensões estética e ideológica395 se

392 Terra Roxa e Outras Terras, n.l (edição fac-similar). 1977. São Paulo: Martins/Secretaria da Cultura, 
Ciência e Tecnologia, p.6.
393 Desde os artigos que escreveu em 1918, questionando-se sobre o sentido da guerra, Mário de Andrade 
vê como problemáticas as diferentes ideologias nacionalistas que emergiam naquele período, assumindo 
como postura um universalismo de base filosófica humanista, inspirado no princípio da fraternidade entre 
os homens (cf. LOPEZ, Telê Porto Ancona. 1972. Mário de Andrade: ramais e caminho. São Paulo: Duas 
Cidades, p.33). Como vermos adiante, o nacionalismo que passa a defender a partir de 1924 era concebido 
como condição necessária para se alcançar a universalidade.
394 Terra Roxa e Outras Terras, n.2 (edição fac-similar). 1977. São Paulo: Martins/Secretaria da Cultura, 
Ciência e Tecnologia, p. 4.

A compreensão do Modernismo a partir do diálogo entre um projeto estético e um projeto ideológico que 
se correspondem deve-se ao crítico João Luiz Lafettá, que foi o primeiro a propor uma periodização para o 
Movimento ao discutir sua trajetória inicial. A divisão proposta por Lafetta (2000) se distingue por enfocar a 
produção artística e intelectual enquanto a de Moraes (1983) procura explicar a constituição das bases 
conceituais do Modernismo. Para Lafetta (2000), a primeira fase, situada entre 1922 e 1930, se caracteriza
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tomariam profundamente imbricadas após a fragmentação do Modernismo em diferentes 

orientações. Ademais, a citação da célebre sentença de Miguel Pereira, transformada à 

época em slogan do movimento sanitarista, demonstra o caráter programático das 

intervenções de Mário de Andrade. A referência metafórica à insalubridade da população

-  que na época encontrava-se concentrada em áreas rurais desprovidas de serviços médicos 

e repletas de endemias incapacitantes -  expressa uma percepção comum entre intelectuais 

do período ao representar os aspectos problemáticos da sociedade brasileira como 

enfermidades que só poderiam ser superadas com a intervenção terapêutica adequada, ou 

seja, pelo recurso a um saber técnico especializado que não se encontra ao alcance do senso- 

comum e da opinião corrente.

Mário de Andrade encarava a constituição da nacionalidade como um processo de 

natureza social e, consoante com as tendências de pensamento social em voga no país, a 

interpretava a partir de um raciocínio organicista fundado na ideia de evolução. A exemplo 

disto, ao discutir o distanciamento entre a produção dos autores eruditos brasileiros e a 

tradição musical popular, ele afirma que “a nação brasileira é anterior à nossa raça”, 

referindo-se ao fato de o Estado nacional ter se constituído antes que a sociedade local 

pudesse adquirir uma conformação étnica particular e desenvolver expressões intelectuais 

e artísticas correspondentes.

Não se trata, portanto, de uma aposta racista no branqueamento da população 

brasileira através da “importação” de imigrantes europeus. Nesta acepção, a palavra “raça” 

remete ao mesmo campo semântico que “caráter nacional” ou “imperativo étnico” 

(expressões do próprio autor) e se refere a “uma força interna a cada povo, sua alma ou 

personalidade, que se manifesta na história, na língua, nas instituições sociais, nas 

formas de governo e de expressão artística”; algo que nos países de civilização mais 

antiga constituiria o fundamento de uma “comunidade étnica, nacional, ideológica que de 

alguma forma programa a vida do indivíduo à sua revelia”

Elizabeth Travassos resume bem as preocupações do autor ao dizer que “Mário 

de Andrade debruçou-se sobre um embrião, um povo que não tivera tempo de se constituir,

pela ênfase na dimensão estética e a segunda, que abrange toda a década seguinte, pela ênfase na dimensão 
ideológica. Com a mudança de ênfase, o projeto estético acabaria por se revigorar à medida que se diluía e 
se estabilizava.
396 A esse respeito ver A voz do Brasil: Miguel Pereira e o discurso sobre o “imenso hospitaF\ de 
Dominichi Miranda de Sá (Revista História, Ciência, Saúde -  Manguinhos, v. 16, suplemento 1).
397 ANDRADE, Mário de. 1962. Ensaio sobre a Música Brasileira. São Paulo: Livraria Martins, p.13.
398 TRAVASSOS, E. 1997. Op. cit., p.8.
399 SANDRONI, Carlos. 1988. Op cit., p.23.
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mas já sofria o cerco do intemacionalismo e da urbanização” De fato, grande parte de 

sua obra seria dedicada à elaboração de estratégias para viabilizar o amadurecimento 

dessa nacionalidade larvar, sintetizada na figura emblemática do herói sem nenhum 

caráter -  representação satírica de um povo desprovido de caracteres “raciais” bem 

definidos.

Seu crescimento foi instável: passou seis anos sem falar, retardo 
atribuído à preguiça; foi abandonado pela mãe no Cafundó do Judas, 
onde não poderia mais crescer; a Cotia banha-o no caldo da mandioca 
para “igualar o corpo com o bestuntó", mas o resultado é invertido e 
seu corpo fica adulto na cabeça de menino. Idades mental e física 
descompassadas, o herói é um “menino-home”. O brasileiro que passa 
a ser não está apto a consumar o processo de civilização e assumir 
uma identidade étnica e cultural nítida. [...]
A hipótese de volta à vida tribal e reintegração no universo autóctone 
está afastada no relato da extinção dos índios pretos. A assimilação 
bem-sucedida de falsos brancos na sociedade civilizada também não 
parece viável. Resta a Macunaíma a saída individualista, o caráter dos 
que não têm caráter. Não existe comunidade primitiva, de índios ou 
africanos, sobre a qual os brasileiros poderiam projetar uma utopia de 
entidade nacional. Mal formados como Macunaíma, vivem tentados 
pela solução individualista.402

Mas o interesse suscitado pela narrativa não se resume à expressão da 

perspectiva evolucionista em que se baseia a crítica do escritor à solução individualista

-  comportamento que lhe parecia sintomático entre os brasileiros, manifestando-se tanto 

na conduta de indivíduos quanto em “coletivos como regiões, classes, famílias, etnias e 

nações” Macunaíma constitui ainda um dos melhores exemplos da proposta 

defendida por Mário de Andrade após a mudança de perspectiva que marcaria o 

amadurecimento da reflexão modernista sobre a nacionalidade. Inspirado na pesquisa 

etnográfica realizada pelo naturalista alemão Theodor Koch-Grünberg, o autor recria o 

mito fundador dos índios taurepáng recorrendo a uma profusão de referências mais ou 

menos explícitas a circunstâncias históricas, realidades sociais, aspectos culturais e 

elementos da fauna e da flora de diversas partes do país para misturá-los e 

homogeneizá-los deliberadamente. Em um prefácio inédito, publicado na edição crítica 

de Macunaíma, o próprio autor esclarece:

HUU TRAVASSOS, E. 1997. Op. cit., p.17.
Travassos (1997) observa mais adiante que para Mário de Andrade as “ameaças de disrupção do 

processo formador, ainda em curso, provinham não somente das elites internacionalizadas, mas também das 
forças centrífugas da heterogeneidade e do individualismo” (Ibidem, p. 151).
402 Ibidem, p. 149-150.
403 Ibidem, p. 145.
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Um dos meus interesses foi desrespeitar lendariamente a geografia e a 
fauna e flora geográficas. Assim desregionalizava o mais possível a 
criação ao mesmo tempo que conseguia o mérito de conceber 
literariamente o Brasil como entidade homogênea -  um conceito 
étnico nacional e geográfico.404

Pela aplicação deste procedimento nas dimensões espacial (com a 

desregionalização) e temporal (com a justaposição de diferentes circunstâncias 

históricas), a própria narrativa demonstra a viabilidade de uma alternativa identitária que 

o protagonista -  assim como seu referente, o povo brasileiro -  não conseguia enxergar, 

embotado pelo seu próprio individualismo e pela ausência de uma “consciência da nação”.

O êxito dessa solução reside por um lado na sua capacidade inclusiva, que 

permite estabelecer pela combinação de elementos particulares uma identidade 

brasileira de alcance nacional, e por outro na possibilidade de prevenir tanto o efeito 

desagregador produzido pelo regionalismo quanto o choque entre elementos culturais 

arcaicos e modernos ou, o que dá na mesma, a contraposição entre a herança colonial e 

o desenvolvimento posterior à emancipação nacional. Deste modo, a heterogeneidade 

percebida antes como obstáculo passaria a ser entendida como fundamento racial da 

brasilidade, isto é, como realidade mais profunda diante da qual a diversidade aparente 

constituiria apenas um aspecto superficial

A concepção de identidade nacional exposta pela primeira vez em Macunaíma 

reúne os princípios da orientação artística e intelectual preconizada pelo escritor a partir 

de então. O projeto estético correspondente será apresentado em outra obra clássica, 

embora menos conhecida, publicada no mesmo ano. Trata-se do Ensaio sobre a Música 

Brasileira, um texto programático onde -  utilizando-se de sua expertise como crítico de 

arte, historiador da música e catedrático do CDM -  Mário de Andrade convoca os 

músicos brasileiros a se engajarem no esforço conjunto de desenvolver uma “arte 

nacional” que tenha, ao mesmo tempo, a universalidade daquela produzida pelos 

grandes compositores europeus e a autenticidade de uma expressão genuinamente 

brasileira.

O Ensaio se propõe a identificar, embora não de maneira exaustiva, as 

características perenes da musicalidade brasileira e a demonstrar o equívoco daqueles 

que confundem a expressão autêntica da nacionalidade com “o exotismo, o jamais

ANDRADE, Mário de. 2008. Macunaíma: O herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, p.220.
405 C f MORAES, E.J. 1983. Op. cit., p.73.
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escutado em música artística, sensações fortes, vatapá, jacaré, vitória-régia” Apesar de 

referenciada nos debates da crítica musical especializada, a posição defendida por Mário 

de Andrade reitera a sua divergência quanto às demais orientações elaboradas no âmbito 

do Modernismo -  em particular, as estéticas primitivistas de Oswald de Andrade.

Depois de apontar as fragilidades da concepção que identifica o nacional com 

base na perspectiva do estrangeiro, cuja compreensão a respeito se limita a aspectos 

superficiais, Mário de Andrade prescreve as diretrizes de seu projeto de nacionalização 

da música brasileira como a orientação mais adequada naquele momento para os 

compositores e arranjadores em atividade.

O período atual do Brasil, especialmente nas artes, é o de 
nacionalização. Estamos procurando conformar a produção humana 
do país com a realidade nacional. E é nessa ordem de idéias que 
justifica-se o conceito de Primitivismo aplicado às orientações de 
agora. E um engano imaginar que o primitivismo brasileiro de hoje é 
estético. Ele é social. [...] Ora numa fase primitivística, o indivíduo 
que não siga o ritmo dela é pedregulho na botina. Si a gente principia 
matutando sobre o valor intrínseco do pedregulho e o conceito 
filosófico de justiça, a pedra fica no sapato e a gente manqueja. "A 
pedra tem de ser jogada fora". E uma injustiça feliz, uma injustiça 
justa [...] Todo artista brasileiro que no momento atual fizer arte 
brasileira é um ser eficiente com valor humano. O que fizer arte 
internacional ou estrangeira, se não for gênio, é um inútil, um nulo.408

Poucos textos do autor assumem com tamanha franqueza o caráter doutrinário 

do seu nacionalismo, fato que faz do Ensaio sobre a Música Brasileira uma obra 

imprescindível para se compreender os pressupostos da orientação artística e intelectual 

de Mário de Andrade -  o que em outros textos aparecerá de forma menos evidente ou 

mais circunstancial.

Ao discutir a relevância estética da introdução de elementos ameríndios na 

música erudita, o autor declara “seguir um princípio universal” que lhe permite 

determinar o modo como deverá ser constituída a “arte nacional”. Segundo ele, a 

situação de isolamento em que se encontravam as populações indígenas remanescentes 

perante a sociedade brasileira tomava imprópria a consideração de seus elementos 

musicais como as formas mais representativas da nacionalidade Esse mesmo

HUD ANDRADE, M. 1962. Op. cit., p.14.
“É que os modernos, ciosos da curiosidade exterior de muitos dos documentos populares nossos, 

confundem o destino dessa coisa séria que é a Música Brasileira com o prazer deles, coisa diletante, 
individualista e sem importância nacional nenhuma” (Ibidem, p. 13).
408 Ibidem, p. 18.
409 Ibidem, p. 16-17.
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raciocínio seria aplicável, embora em grau diferente, a outras espécies de 

“unilateralidade”, como a preferência pelos elementos musicais de origem africana

Mário de Andrade sustenta que no caso da música essa “arte nacional” não seria 

construída a partir do nada, que ela “já está feita na inconsciência do povo. O artista tem 

só que dar para os elementos já existentes uma transposição erudita que faça da música 

popular, música artística” Analogamente, o melhor critério para julgar as obras de 

compositores brasileiros contemporâneos seria, segundo ele, a avaliação da sua 

capacidade de exprimir “as características musicais da raça”, que -  eis aqui o núcleo de 

seu argumento -  “estão na música popular”

Embora defendesse a nacionalização das artes como um todo, Mário de Andrade 

enfatiza a significação deste esforço na música erudita, campo que dispunha de 

condições excepcionalmente favoráveis à medida que, na sua avaliação, “a música 

popular brasileira é a mais completa, mais totalmente nacional, mais forte criação da 

nossa raça até agora”. Do conjunto heterogêneo de obras produzidas por autores 

engajados neste esforço coletivo surgiria uma “escola musical brasileira” similar 

àquelas constituídas por compositores europeus de diferentes origens étnicas e nacionais.

A novidade representada por esta concepção, que atribui o estatuto de “arte” à 

música folclórica, parece ainda mais significativa ao considerarmos que na época as 

práticas sociais vinculadas a tradições populares eram coibidas de diversas formas -  

desde a exigência de licenças especiais e taxas exorbitantes até a violenta repressão 

policial -  e que algumas delas foram objeto de legislação específica no Código Penal; 

que para a fração alfabetizada da sociedade estas práticas representavam o avesso da 

“civilização” e que, por conseguinte, seria inconcebível considerá-las elementos 

constitutivos da “cultura nacional”.

Não obstante, como parece claro a esta altura, a “Música Brasileira” a que se 

refere o título do texto não se confunde com o folclore; a expressão mais plena da

“Já escutei de artista nacional que a nossa música tem de ser tirada dos índios. Outros embirrando com 
guarani afirmam que a verdadeira música nacional é... a africana. O mais engraçado é que o maior número 
manifesta antipatia por Portugal” (Ibidem, p.28).

Ibidem, p. 16.
412 Ibidem, p.20.
413 Ibidem, p.24.
414 Ibidem, p.71.
415 Em 1942, ao comentar as conquistas da recém-criada Sociedade Brasileira de Folclore junto a 
autoridades locais, Mário de Andrade observa que “a libertação desses grupos [folclóricos] do excessivo 
controle policial e do pagamento de taxas de licença estaduais e municipais proibitivas já provocou no 
Estado do Rio Grande do Norte um reflorescimento vivo dos bailados e cerimônias populares de fim de 
ano” (ANDRADE, Mário de. 1998. Folclore. In: MORAES, Rubens Borba de; BERRIEN, William 
(Orgs.). Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros, v .l. Brasília: Senado Federal, p.432).
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musicalidade nacional seria, para Mário de Andrade, aquela composta em linguagem 

erudita utilizando-se de elementos do folclore musical Portanto, se por um lado, a 

sua concepção de “arte nacional” reconhece o valor das tradições populares, por outro, 

se baseia em uma concepção de cultura que hierarquiza as categorias “popular” e 

“erudito”, estabelecendo entre elas uma distinção menos de grau do que de natureza.

Na via analítica em que se inscreve a ideia modernista de nacionalidade o 

ingresso do país na ordem moderna equivale a uma forma específica de projeção no 

contexto internacional, que se traduz pelo nivelamento do Brasil aos países que lhe 

fornecem a referência de “civilização”. Fundado nesse pressuposto, Mário de Andrade 

elabora sua orientação nacionalista a partir dos padrões estabelecidos pelas “nações 

cultas”, percebidos como critério universal que orienta no plano simbólico a constituição 

de qualquer comunidade nacional. Como esclarece Moraes (1983), a desejada 

integração supunha a constituição de uma entidade nacional -  categoria que 

corresponde à parte que pretende se integrar ao contexto internacional -  caracterizada 

tanto por sua unidade interna quanto pela singularidade que a distingue dos demais 

elementos do conjunto.

Desta perspectiva, o engajamento de Mário de Andrade em projetos de 

nacionalização da arte e de popularização da produção artística brasileira (objetivos que 

dialogam constantemente em sua obra) deve ser entendido como consequência de sua 

concepção de modernidade. Enquanto, de um lado, o desenvolvimento de uma “arte 

nacional” se traduziria na criação de inúmeros retratos artísticos do Brasil, os quais, 

fundados na pesquisa das diversas realidades humanas existentes no país, revelariam a 

singularidade nacional; de outro, a popularização dessa produção artística fundada na 

concepção inclusiva de identidade preconizada pelo autor permitiria a estabilização de 

uma unidade nacional coerente diante da imensa heterogeneidade do país.

As obras de Luciano Gallet, Lourenço Fernandes e Heitor Villa-Lobos são mencionadas como exemplos 
bem sucedidos (cf. ANDRADE, M. 1962. Op. cit., p.72).

Travassos (1997) esclarece que a concepção de cultura utilizada por Mário de Andrade diz respeito às 
chamadas “atividades do espírito” (conjunto que compreende “filosofia, ciência, moral, religião, mas 
sobretudo literatura e arte”) e que esta acepção “tem pouca afinidade com a visão da cultura como 
“costume”, conjunto de regularidades empíricas da vida social, que inclui, entre outras coisas, as atividades 
de provimento das necessidades básicas do homem”. Ainda de acordo com a autora, o quadro de referência 
em que se baseia a perspectiva de Mário de Andrade combina aspectos do conceito humanista de cultura -  
que seria referido por Paul Aibousse-Bastide como o “sentido latino” de cultura -  com acepção que os 
alemães atribuíam à palavra kultur. Trata-se, portanto, de uma noção bastante pessoal que “não solicita a 
neutralidade axiológica da abordagem adotada na antropologia moderna” (TRAVASSOS, E. 1997. Op. cit., 
p. 18).
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As etapas desse projeto de construção simbólica da nacionalidade estão 

representadas de maneira bastante esquemática na figura a seguir.

Figura 6 -  Projeto de construção da identidade nacional
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No entanto, a consecução desse esforço coletivo pelo desenvolvimento de uma 

expressão musical “culta” genuinamente brasileira assenta em duas circunstâncias quase 

inexistentes à época: por um lado, na aproximação entre a música erudita e o folclore ou, 

para ser mais exato, entre compositores acadêmicos e “fontes populares”; por outro, na 

existência de uma documentação representativa da diversidade de gêneros musicais do 

folclore brasileiro.

Pode-se dizer que o populário musical brasileiro é desconhecido até 
de nós mesmos. Vivemos afirmando que é riquíssimo e bonito. Está 
certo. Só que me parece mais rico e bonito do que a gente imagina. E 
sobretudo mais complexo.
Nós conhecemos algumas zonas. Sobretudo a carioca por causa do 
maxixe impresso e por causa da predominância expansiva da Corte 
sobre os Estados. Da Baía também e do nordeste ainda a gente
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conhece alguma coisa. E no geral por intermédio da Corte. Do resto:
i 418praticamente nada.

O fato de sua avaliação a respeito das lacunas deixadas pelo acervo documental 

disponível basear-se no zoneamento de todo o território nacional já revela a amplitude 

do trabalho de campo cogitado pelo autor. Este indício se confirmaria com a realização 

da sua primeira viagem inteiramente dedicada à pesquisa de campo entre novembro de 

1928 e fevereiro de 1929, meses depois da publicação do Ensaio sobre a Música 

Brasileira.

A respeito da documentação folclórica acumulada, Mário de Andrade informa 

aos compositores que se interessarem pelas “formas características” da música popular 

que poderão encontrá-las mais facilmente caso se disponham a ir diretamente às fontes, 

pois o “nosso folclore musical não tem sido estudado como merece. Os livros que 

existem sobre ele são deficientes sob todos os pontos de vista” Segundo ele, a 

credibilidade de boa parte dos registros disponíveis fica comprometida pela frequência 

de problemas de grafia musical decorrentes tanto da insuficiência da formação técnica 

dos compositores quanto de convenções que lhes permitiam omitir os detalhes, 

limitando-se aos aspectos elementares da frase melódica

Diante disso, Mário de Andrade saúda o compositor carioca Luciano Gallet pela 

publicação dos arranjos que compôs para as canções populares que havia recolhido, 

mas pondera que “si a obra folclórica de L. Gallet enriquece a produção artística nacional, 

é incontestável que não apresenta possibilidade de expansão e suficiência de documentos
499para se tornar crítica e prática”, Se ao longo do texto Mário de Andrade não deixa 

dúvidas quanto ao seu interesse pela pesquisa etnográfica (expressão que apesar de não 

aparecer aqui, será utilizada pelo autor ao se referir à viagem de pesquisa que realizou no 

final de 1928), seu comentário a respeito da iniciativa de Gallet demonstra uma

H'° ANDRADE, M. 1962. Op. cit., p.20.
419 Ibidem, p.70.

“Um dos pontos que provam a riqueza do nosso populário ser maior do que a gente imagina é o ritmo. 
Seja porque os compositores de maxixes e cantigas impressas não sabem grafar o que executam, seja 
porque dão só a síntese essencial deixando as sutilezas para a invenção do cantador, o certo é que uma 
obra executada difere às vezes totalmente do que está escrito” (Ibidem, p.21)./O H

Entre 1924 e 1926, Luciano Gallet publicou em cinco volumes intitulados “Canções Populares 
Brasileiras” os 18 arranjos para piano e voz que compunha a partir de melodias que recolheu. Na capa de 
cada edição, constava que “em todas elas a linha melódica é conservada autêntica e respeitada a letra 
original, observando-se mesmo as alterações de grafia, fonética e construção” (apud BRUM, Marcelo Alves. 
Luciano Gallet e a multiplicidade do artista. In: Anais do XVII Congresso da Associação Nacional de 
Pesquisadores e Pós-graduação em Música, p.5).
422 ANDRADE, M. 1962. Op. cit., p.21.
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preocupação bem mais específica com a adoção de critérios sistemáticos para a 

produção de registros fidedignos.

A urgência e a prioridade atribuídas aos trabalhos de coleta o levariam a cogitar 

que estes fossem realizados de maneira mais modesta, embora não menos criteriosa, do 

que os sofisticados arranjos do compositor carioca.

Do que estamos carecendo imediatamente é dum harmonizador 
simples mas crítico também, capaz de se cingir à manifestação 
popular e representá-la com integridade e eficiência. [...] 
Harmonizações duma apresentação crítica e refinada mas fácil e 
absolutamente adstrita à manifestação popular.424

Para comprovar as observações feitas ao longo do texto e contribuir para a 

superação dos problemas apontados na literatura especializada, a segunda parte do Ensaio 

seria dedicada à análise de 122 melodias populares, com o objetivo de estabelecer critérios 

rítmicos, de harmonia, de instrumentação etc. que permitam caracterizar a brasilidade 

musical.425

Em novembro de 1928, Mário de Andrade finalmente consegue recursos para 

uma viagem de pesquisa pelo nordeste -  idealizada em 1924 e planejada desde 1926 -  

que seria sua primeira experiência de imersão Organizado de acordo com o 

calendário folclórico da região, o roteiro da viagem incluía os estados de Alagoas, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco abrangendo os ciclos natalino e carnavalesco, o 

que lhe permitiu observar uma enorme variedade de manifestações populares no 

intervalo de pouco mais de três meses.

Desde então, o interesse crescente pela literatura antropológica -  que Mário de 

Andrade havia descoberto em relatos de etnógrafos estrangeiros -  o levaria a aprimorar 

suas preocupações de natureza metodológica, aprofundando as críticas à deficiência da 

bibliografia sobre folclore brasileiro, e a propor novos esforços coletivos para viabilizar a 

constituição simbólica da nacionalidade.

423 Mário de Andrade observa que “os trabalhos dele são de ordem positivamente artística, requerendo do 
cantor e do acompanhador cultura que ultrapassa a meia-força. E requer o mesmo dos ouvintes” (Ibidem, 
P,21).

Ibidem, p.21.
425 Cf SANDRONI, C. 1988. Op. c i t p.36-37.

Os registros dessa missão apareceram pela primeira vez nas páginas do jornal paulista Diário Nacional 
(órgão do Partido Democrático, ao qual Mário de Andrade se filia no mesmo ano) que além de financiar a 
expedição publicou os relatos quase diários de seu “correspondente” no decorrer da viagem. Esses textos 
foram reunidos em O Turista Aprendiz, edição póstuma cujo título remete à coluna homônima assinada 
pelo autor no Diário da Nacional
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2.2.2 Um novo paradigma no estudo das tradições populares

Durante a viagem de pesquisas que fez pelo nordeste entre 1928 e 1929 e que 

seria sua primeira experiência propriamente etnográfica, Mário de Andrade se mostra 

pouco inclinado ao compromisso exigido pelo estudo sistemático do folclore -  o que, 

provavelmente, se deve à percepção das dimensões do desafio que se impunha àos que 

desejassem investigar a fundo a impressionante diversidade de práticas socioculturais 

que encontrava diariamente.

Já afirmei que não sou folclorista. O folclore hoje é uma ciência, 
dizem... Me interesso pela ciência porém não tenho capacidade pra ser 
cientista. Minha intenção é fornecer documentação pra músico e não, 
passar vinte anos escrevendo três volumes sobre a expressão 
fisionômica do lagarto...

No entanto, ao acompanhar as reflexões a respeito apresentadas nos textos que 

publicou a partir de então toma-se patente o aprimoramento do autor em direção a uma 

abordagem científica da matéria, pela adoção de critérios metodológicos que apontam 

para padrões mais rigorosos de estudo e de sistematização. As publicações a que me 

refiro, comentadas adiante, testemunham seu amadurecimento como folclorista e 

parecem motivadas pela proximidade do autor com dois jovens etnógrafos franceses -  

Femande Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss -  entre os anos de 1935 e 1938.

No texto intitulado “A situação etnográfica do Brasil”, publicado em outubro de 

1936 na revista Síntese, Mário de Andrade discute as deficiências da bibliografia 

brasileira sobre folclore e esboça alguns dos argumentos que irá desenvolver em artigos 

posteriores. Na sua avaliação os problemas da produção acumulada a respeito 

relacionam-se a duas características persistentes nessa tradição de estudos: “muita teoria e
498pouca seriedade na colheita dos documentos”. Sem especificar as obras ou autores a 

que dirige sua crítica, Mário de Andrade afirma que a documentação existente é “mal 

colhida, anticientífica, deficiente” e desprovida de “dados absolutamente essenciais”; 

que diante dela “o estudioso do assunto desanima [...] e tem a impressão desesperada de 

que tudo deve ser repudiado”

ANDRADE, Mário de. 1976. Táxi e crônicas do Diário Nacional. São Paulo: Duas Cidades, p.232.
428 Idem. 2005. A situação etnográfica do Brasil. In: MORAES, Marcos Antonio de (Org.). Mário, 
Otávio: cartas de Mário de Andrade a Otávio Dias Leite (1936-1944). São Paulo: Ateliê Editoiial/IEB- 
USP/Imprensa Oficial, p. 107.
429 Ibidem, p. 108.
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A inversão desse quadro dependeria, segundo ele, de uma completa reorientação 

das pesquisas em uma direção “prática baseada em normas severamente científicas”; 

algo que para se concretizar supunha a preparação de investigadores tecnicamente 

habilitados

que aprendam a colher, para depois colher [...] [em vez de] 
amadoristicamente se meterem no meio do povo, de lápis em punho, 
perguntando coisas, rindo das aparentes tolices que escutam,

r

assustando o povo e sendo enganado por ele. E preciso aprender a 
lidar com o povo, e saber o que dever ser colhido, como e para que.431

A data da publicação revela que a alternativa defendida pelo autor baseava-se na 

experiência do Curso de Etnografia promovido naquele ano pelo DC.

Mário de Andrade tomaria a afirmar a necessidade de renovação dos padrões de 

trabalho dos folcloristas brasileiros alguns anos depois, no período em que se transferiu 

para o Rio de Janeiro -  após a exoneração do prefeito Fábio Prado e a substituição de 

servidores nomeados em sua administração. Em 2 de abril de 1939, ele publica na coluna 

literária que mantinha no jornal carioca Diário de Notícias o texto “Uma grande inocência”, 

comentando o livro O Folclore mágico do Nordeste, do médico pernambucano Albino 

Gonçalves Fernandes, lançado no ano anterior

O espaço utilizado por Mário de Andrade para elaborar suas reflexões a respeito 

e as flutuações de gênero surgidas ao longo do texto (que transita da crônica para a 

resenha e, por vezes, assume um caráter ensaístico) revelam tanto a precária 

institucionalização da pesquisa folclórica naquele momento quanto o pioneirismo do autor, 

que atuava em diversas frentes, aproveitando todas as oportunidades de que dispunha 

para se pronunciar.

Desta vez, suas observações sobre a fragilidade da documentação existente 

aparecem de forma ainda mais detalhada e a defesa da abordagem científica do folclore 

toma-se contundente. Entre os fatores que explicam essa radicalização encontra-se, ao que 

parece, o receio diante de um possível retrocesso após o declínio dos experimentos 

institucionais promovidos na capital paulista com o apoio da Prefeitura -  entregue em 

maio de 1938 ao engenheiro Francisco Prestes Maia, cuja administração seria orientada 

pelas metas do projeto urbanístico elaborado a partir de seu Plano de Avenidas.

430 Ibidem.
431 Ibidem.
432 ANDRADE, Mário de. 1972b. O empalhador de Passarinho. São Paulo: Livraria Martins/Instituto 
Nacional do Livro, pp.39-44.
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Mário de Andrade reconhece as qualidades do trabalho de Gonçalves Fernandes 

(que, na sua avaliação, teria superado “mesmo no assunto principal do livro, o catimbó, 

o que de melhor havia sobre ele, a contribuição imprescindível de Luís da Câmara 

Cascudo”), mas não deixa de apontar os problemas que identifica na documentação 

apresentada -  o que lhe permite retomar o debate proposto no texto de 1936.

Quase toda a nossa documentação folclórica [...] é deficitária, 
desprovida de elementos acessórios que a valorizem, é não selecionada. 
Um documento folclórico colhido da memória de um advogado tem o 
mesmo valor de outro colhido da boca de um vaqueiro; não se faz 
diferença entre o colaborador urbano e o rural, o alfabetizado e o 
analfabeto, nem data, nem idade, nem sexo, nem nada; o folclore é o 
paraíso da “sensação” democrática; tudo é igual.434

Na sequência, Mário de Andrade também denuncia o que considerava a degradação 

da música folclórica por “cantoras de improviso, que por impossibilidade absoluta de 

cantar Schubert, deturpam chiquemente a toada e o jongo, [e ainda por cima] se intitulam 

“folcloristas” !” e repele com veemência posturas como a de Afrânio Peixoto, que 

assumiu “serem da própria lavra dele várias dezenas dos documentos que expôs no seu 

livro sobre quadrinhas populares” Sua indignação diante desta que lhe parecia uma 

atitude de menosprezo para com a tradição popular e, sobretudo, de descrença na 

possibilidade de tomá-la como objeto do estudo rigoroso foi expressa nos seguintes 

temos:

Basta uma simples comparação, para se verificar o que há de... o que 
há de inqualificável num procedimento desses: Seria concebível 
imaginar-se o Sr. Afrânio Peixoto confessando sorridentemente ter, 
pra fazer experiência, inventado documentação pra um dos seus livros 
de medicina legal? Mas é que, pra brasileiro, medicina legal é ciência 
séria, ao passo que folclore é brincadeira 436

Alguns meses depois, em 4 de junho de 1939, o jornal O Estado de S. Paulo 

publicaria um novo artigo de Mário de Andrade a respeito da aula inaugural da cadeira 

de Folclore na Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil. Apesar de não ter 

procedido a um levantamento exaustivo de seus escritos sobre etnografia e folclore nos 

arquivos do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), suspeito que dentre os textos 

publicados pelo autor -  excluindo-se, portanto, obras póstumas, correspondência e

ANDRADE, M. 1972. Op. cit., p.40.
434 Ibidem, p.41.
435 Ibidem.
436 Ibidem.
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textos inéditos -  esta seja a contribuição mais substantiva ao que ele chamava de estudo 

do folclore “em bases energicamente científicas”

O significado do episódio que motivou o artigo foi sintetizado no próprio título 

do texto, “Folclore na Universidade”, e detalhado no seu decorrer, quando Mário de 

Andrade esclarece ter sido, junto com Luciano Gallet e Antonio de Sá Pereira, o 

idealizador da nova cadeira -  que era a única no país, e fora incluída já “há bastantes anos” 

no projeto para a reforma pedagógica da instituição Publicado no jornal de Mesquita 

Filho, à época um dos veículos de imprensa mais receptivos a reflexões de maior fôlego e 

densidade a respeito de temas especializados, o artigo expõe o que parece ter sido a 

orientação metodológica em que se baseavam as pesquisas coletivas realizadas pelos 

membros da Sociedade de Etnografia e Folclore em cidades do interior paulista.

Mário de Andrade mantém então o mesmo posicionamento apresentado 

anteriormente, mas o foco de sua crítica se desloca da avaliação da produção bibliográfica 

para a identificação dos fatores que dificultavam a institucionalização do “folclore 

científico, sem amadorismo” Referindo-se à descontinuação das atividades daquela que 

lhe parecia a iniciativa mais promissora neste campo, ele constata que

As poucas tentativas de alguns doidos, morrem depressa, 
desautorizadas no meio da total incompreensão dos governos e de 
quantos podem e deveriam pagar. Porque Folclore, especialmente 
Folclore compreendido em bases energicamente científicas, custa 
dinheiro também. E só pode desenvolver-se frutiferamente nas 
organizações coletivas. Tudo quanto não seja a parte final, crítica, 
filosófica da matéria, se esteriliza muito quando entregue ao trabalho 
individual.440

Como vimos no Capítulo 1, a constatação do desinteresse tanto das elites quanto dos 

atores governamentais pelo financiamento de iniciativas culturais era um dos assuntos 

recorrentes entre os idealizadores DC. A novidade, neste caso, consiste na avaliação do 

impacto produzido por essa circunstância em uma atividade ao mesmo tempo científica e

437 ANDRADE, Mário de. 1939. Folclore na Universidade. Jornal O Estado de S. Paulo, 04 de setembro 
de 1939, p.4.
438 Em abril de 1931, após ser nomeado diretor do então Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, 
Luciano Gallet criou a comissão encarregada de organizar a reforma pedagógica. No entanto, como as 
inovações propostas foram recebidas com resistência entre os membros da instituição, as mudanças 
tiveram que ser implementadas aos poucos. No intervalo entre a criação da cadeira de Folclore e a 
realização do concurso para o seu funcionamento efetivo, uma cadeira semelhante foi criada no Instituto de 
Artes da UDF, mas acabou sendo extinta com o fechamento da Universidade por determinação do 
Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP).
439 ANDRADE, M. 1939. Op. c it , p.4.
440 Ibidem.
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cultural, ou seja, no reconhecimento da especificidade do trabalho científico e das 

características do sistema social ou da subcultura de que depende toda produção de 

conhecimentos cientificamente orientada.

Na sequência, Mário de Andrade passa então a discorrer sobre as especificidades 

do trabalho de campo, as limitações inerentes à condição de pesquisador e sobre o 

impacto destes fatores na objetividade exigida pela investigação científica.

como nós não compreendemos exatamente o objeto folclórico, que não só 
não é nosso, mas deriva de outras classes, de outras necessidades, de 
outra mentalidade, nós somos fatalmente obrigados a interpretá-lo para 
compreendê-lo. Isto absolutamente não é um mal, pelo contrário, é 
exatamente a parte filosófica do folclore, quando, no final do estudo, na 
derradeira etapa do trabalho, a quantidade de fatos recolhidos permite e 
exige uma interpretação. Mas a interpretação age aprioristicamente 
mesmo antes do primeiro objeto recolhido; dirige muitas vezes e 
subrepticiamente a colheita, manifesta insensivelmente as suas 
preferências.441

Os três grupos de fatores referidos como condicionantes da “interpretação” -  que 

opera como uma interferência involuntária da subjetividade durante o trabalho de campo -  

demonstram a pluralidade do quadro de referência do autor, que na tentativa de 

compreender a natureza do objeto estudado, combina a variável sociológica da classe a 

uma noção de “necessidade” que talvez decorra da leitura de James George Frazer e se 

utiliza de uma concepção de “mentalidade” aparentemente inspirada em Lucién Lévy- 

Bruhl A referência a essas três dimensões (social, cultural e psicológica) como 

fundadoras da diferença entre pesquisadores e pesquisados diz bastante sobre a percepção 

do autor a respeito do “outro” com quem se defrontava no estudo empírico do folclore.

Mais adiante, ao descrever os afetos a que está sujeito o investigador, que “vai 

aos poucos amando o povo que estuda”, Mário de Andrade ilustra sua argumentação com 

exemplos extraídos de situações concretas e sugere que a singularidade do “objeto

441 Ibidem.
Como observa Telê Porto Ancona Lopez, Lévy-Bruhl era então o antropólogo francês mais conhecido 

na Europa e suas concepções sobre a mentalidade primitiva influenciaram obras modernistas como o 
Manifesto Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago. Mário de Andrade entrou em contato com sua 
obra em algum momento entre 1929 e 1932, através da oitava edição de Les fonctions mentales áans les 
societés inférieures, e as anotações que fez nas margens desse exemplar revelam o quanto absorveu das 
teorias do autor (cf. LOPEZ, T.P.A. 1972. Op. cit., p.92-93). Por volta de 1932 Mário de Andrade lê Os 
horizontes místicos do negro na Bahia e Notas de Etnologia, de Arthur Ramos, e (a julgar pelas 
anotações feitas nas margens dos dois exemplares) incorpora do autor a combinação entre elementos das 
teorias de Freud e Lévy-Bruhl. De acordo com Lopez, sua adesão toma-se explícita nas digressões sobre 
os elementos individuais que suscitariam o “fenômeno folclórico” (Ibidem, p. 108-109).
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folclórico” não se restringe à sua delimitação sociocultural, que é preciso considerá-lo em 

função da natureza das interferências a que está sujeito o olhar do próprio pesquisador.

O recolhedor de folclore que se apaixona pela coisa folclórica sofre todos 
os convites à desonestidade. Grafa uma canção e percebe logo a 
possibilidade de tomá-la, pelo seu gesto, mais linda. A modificação é tão 
pequena, um sonzinho só, e pronto: a cantiga fica lindíssima. Quem sabe 
se ouviu mau, quem sabe se o som era mesmo o desejado e que, no 
momento, o cantador modificou por engano?...443

A única forma de evitar “estas e outras traições (como a fadiga, que toma 

impaciente um final de colheita)” estaria na realização coletiva do trabalho de campo, pela 

qual “se estabelece um policiamento natural”, à medida que “um recolhedor controla o outro 

e está sempre lhe cortando as asas por demais voláteis da interpretação ou da franca 

escamoteação da verdade” A importância desse padrão de organização do trabalho se 

justificava pela necessidade de superar o amadorismo, caso se pretenda alcançar um 

conhecimento confiável a respeito da diversidade de formas culturais encontradas em todo o 

país. E nada disso seria possível sem a disponibilidade de recursos financeiros 

adequados.

No último artigo que dedicou ao tema, escrito em 1942 para integrar o 

Handbook of Brazilian Studies, Mário de Andrade sustenta as convicções que havia 

expressado anteriormente e discute a fundo algumas questões apenas aludidas em outros 

textos. Atendendo aos objetivos da publicação a que se destinava seu artigo, ele realiza 

um balanço da bibliografia brasileira a partir de um elenco de autores escolhidos 

segundo a importância de suas contribuições para a consideração do folclore como 

objeto de estudos sistemáticos. Convém observar que apesar de referir-se a autores do 

passado, o artigo não se propõe a traçar um histórico do desenvolvimento da pesquisa 

folclórica no Brasil, mas a identificar diferentes linhagens entre as obras comentadas e 

apontar para o leitor estrangeiro as qualidades e as limitações de cada uma delas

Na tipologia proposta por Mário de Andrade a produção brasileira sobre folclore 

encontra-se dividida em três segmentos. O mais difundido deles surge com “o movimento 

intelectual do Romantismo, que chamou a atenção dos escritores brasileiros para as

443 Ibidem.
444 Ibidem.

Editado no Brasil apenas em 1950 com o título Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros.
Neste sentido, sua perspectiva poderia ser comparada àquela adotada pelo sociólogo Samuel Lowrie 

no primeiro trabalho que produziu como técnico do DC, que verifica a utilidade e as limitações dos dados 
registrados pelo Serviço Demográfico do Estado sem discutir as condições em que foram registrados.
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manifestações tradicionais populares”, e encontra seu marco de fundação na obra de 

Sílvio Romero, autor que pela primeira vez “organizou colheitas sistemáticas de 

documentos e iniciou simultaneamente o seu estudo”.

Ao apontar as deficiências da documentação reunida em Cantos Populares do 

Brasil (1882) e Contos Populares do Brasil (1884), Mário de Andrade não questiona “a 

honestidade do trabalho de Sílvio Romero, a seriedade das suas antologias e o seu valor 

imprescindível”, mas observa que

escudados em tão grande autoridade e não lhe compreendendo o 
espírito e a época, muitos escritores de literatura e jornalistas lhe 
seguiram, não a lição, mas os processos [...] e o seu exemplo deu 
origem a toda uma orientação deplorável de folcloristas mais ou 
menos improvisados, recolhedores sem a honestidade do Mestre, 
descritores deficientes e levianos dos nossos costumes tradicionais.450

Uma orientação “muito mais nobre” teria origem nos trabalhos de “cientistas 

brasileiros, etnólogos, filólogos, naturalistas, médicos, que, impregnados do método das 

suas ciências, imprimiram aos estudos de folclore, entre nós, direção mais perfeita” As 

primeiras obras representativas deste segmento seriam O Selvagem (1876), do General 

Couto de Magalhães, e Poranduba Amazonense (1890), de João Barbosa Rodrigues, 

que apesar de se referirem a populações indígenas descrevem mitos e costumes que 

seriam incorporados às tradições populares brasileiras

Apesar das diferenças substanciais entre essas duas orientações, Mário de
A CO

Andrade acredita que nenhuma delas havia “encarado [...] na sua integridade” a cultura 

popular tradicional e critica tanto os antologistas pela suposição de “que folclore 

significava apenas poesia, contos, provérbios e anedotas”454 quanto os demais por não

ANDRADE, M. 1998. Op. cit., p.423.
448 Mário de Andrade exemplifica o que considera “defeitos da época e também da não especialização” 
referindo-se às nítidas interferências do autor sobre os textos orais coligidos em suas antologias: “Quem porém 
tenha algum conhecimento da maneira com que o povo canta, não pode deixar de se inquietar um bocado com 
a perfeição técnica tanto de metrificação como de linguagem, desses documentos. Mesmo que se aceite como 
legítimas as correções de pronúncia, dada a verdadeira impossibilidade de registrar as mil e uma variantes de 
dicção por meio da escrita, e isto interessa mais propriamente à fonética, parece certo que os documentos foram 
“consertados” tanto sob o ponto de vista da técnica da poesia como quanto à inteligibilidade dos textos” 
(Ibidem, p.424).
449 Ibidem.
450 Ibidem, p.424-425.
451 Ibidem, p.426.
452 Ambos encontram-se -  junto com Theodore Koch-Grumberg, Karl Teschauer e Capistrano de Abreu -  
entre as principais fontes utilizadas na construção da narrativa de Macunaíma.
453 Ibidem, p.428.
454 Ibidem, p.425.
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terem dado a devida atenção “ao nosso folclore jurídico, nem [...] à cultura material e vida 

social” 455

Uma terceira vertente, bem mais nova, teria se constituído a partir do trabalho 

desenvolvido em instituições governamentais, “como o Departamento de Cultura da 

Municipalidade de São Paulo (1935) e o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (1937)”, que se sobrepunham ao amadorismo predominante.

O que distingue especialmente esta orientação, embora nela se 
incluam as importantes obras de conjunto do Prof. Artur Ramos sobre 
a contribuição do negro no Brasil, é a consciência de que ainda não é 
possível ao folclorista o sedentarismo das obras de gabinete nem 
muito menos estabelecer desde já sínteses completas da formação 
folclórica do povo brasileiro. Entramos portanto numa fase 
monográfica, em que as largas obras gerais foram substituídas por 
pequenas monografias especializadas, de assuntos mais facilmente 
pesquisáveis por um só autor.457

Apesar de considerar a emergência deste segmento como um divisor de águas, 

Mário de Andrade admite que “o folclore no Brasil, ainda não é verdadeiramente 

concebido como um processo de conhecimento” e que a nova orientação não era 

“suficientemente forte e consciente para estabelecer qualquer espécie de policiamento, 

que ao menos possa por de sobreaviso o estudioso” -  em suma, que o estudo 

científico do folclore ainda não havia alcançado o reconhecimento da sociedade 

brasileira.460

No artigo “O Folclore na Argentina”, publicado em 12 de março de 1941 nas 

páginas de O Jornal, Mário de Andrade expressa seu apreço pela conformação

Ibidem, p.428.
456 Ibidem.
457 Ibidem.
458 Ibidem, p.423.
459 Ibidem, p.422.
460 A esse respeito, Mário de Andrade retoma alguns dos argumentos que havia apresentado na resenha ao 
livro de Gonçalves Fernandes, afirmando que “o folclore científico sofre no Brasil a concorrência impudica 
do amadorismo, escandalosamente protegido pelas casas editoras e o aplauso do público. Um exemplo 
basta para demonstrar esta confusão: é geral entre os cantores improvisados de rádio, disco e mesmo 
concerto, se intitularem “folcloiistas” só porque usam e abusam da canção popular, consertando-lhes os 
textos, modificando-lhes as melodias em proveito de “maior facilidade vocal” como já me foi dito, 
deformando-lhes por completo a instrumentação e a harmonização. E como “folcloiistas”, tanto eles 
como certos antologistas de cantigas e anedotas populares, cheios de boa vontade mas ignorantes, são 
aceitos unanimemente, não só pelos anúncios e managers, como pelo público educado e pela crítica dos 
jornais” (Ibidem, p.421-422).
AÇZ H __ ___ __

Este texto encontra-se nos arquivos do IEB-USP (Fundo Mário de Andrade, seção Matérias extraídas de 
periódicos -  textos sobre folclore), mas os recortes não incluem informações sobre o nome do jornal nem 
a numeração da(s) página(s) em que o texto foi diagramado. Constam apenas a data da publicação -  
manuscrita a lápis -  e a informação impressa, entre parênteses logo abaixo do título, de “Copyright dos 
Diários Associados” (cf. ANDRADE, Mário de. 1941. O Folclore na Argentina. O Jornal, 12 de março de
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institucional resultante do empenho dos folcloristas locais, o que revela muito de suas 

convicções sobre como deveria ser conduzida a institucionalização desses estudos no 

Brasil. Para contextualizar o surgimento da revista Folklore, publicação especializada 

que o Departamento de Folclore do Instituto de Cooperação Universitária da Argentina 

acabara de criar, ele comenta a trajetória do campo naquele país e compara alguns 

aspectos de sua institucionalização com as circunstâncias correspondentes no caso 

brasileiro.

O interesse crescente pela pesquisa folclórica no contexto latino-americano, a 

semelhança entre as tradições pré-científicas desse campo em diferentes países e, 

sobretudo, a constatação da precariedade desses estudos no Brasil o fariam reconhecer:

O que me entusiasma na Argentina é a orientação associativa, a 
proteção universitária e oficial que receberam os estudos folclóricos 
lá. Exatamente o que mais nos falta, ou exatamente o que nos faz mais 
falta aqui. Não creio que os homens públicos argentinos sejam mais 
'cultos' que os forasteiros, mas sob muitos pontos de vista parece 
haver, no país do sul, uma noção mais larga e humanística de 
nacionalidade, que permite pelo menos maior complacência com toda 
a arvore genealógica da cultura, e não só lhe reconhece a existência do 
tronco e dos galhos mestres, mas também dos brotos novos e menores

463ramos.

A metáfora da “árvore genealógica da cultura” -  figura indicativa das condições 

diversas em que se encontravam diferentes atividades intelectuais -  revela que a 

abrangência do reconhecimento social de que depende o processo de institucionalização 

constitui para o autor uma das causas da discrepância entre os desempenhos de cada 

país no estudo de suas tradições populares.

A especificação da disciplina à qual o estudo do folclore se agrega como um ramo 

auxiliar não se encontra nesse artigo, mas aparece na resenha de 1939, quando Mário de 

Andrade introduz sua digressão sobre as deficiências da pesquisa folclórica afirmando que 

“é preciso acentuar o aspecto amatório que tomam certas ciências aqui no Brasil, 

principalmente a Sociologia e as ciências que tendem a se destacar dela, como é o caso do

1941, recorte). A identificação do periódico se baseia no relato publicado por Maurício Loureiro Gama no 
número 33 da Revista do IEB, no qual se registra que certa vez o presidente dos Diários Associados, o 
jornalista Francisco de Assis Chateaubriand, referiu-se a Mário de Andrade como “esse mulato safado”, 
desconhecendo as razões que fizeram o escritor interromper sua coluna em O Jornal -  único veículo do 
grupo no Rio de Janeiro -  e passar a escrever para um concorrente (cf. GAMA, Maurício Loureiro. 1992. 
Mário de Andrade -  Apontamentos. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.33, p. 191-192).

Mário de Andrade observa que a pujança de sua produção folclorística conferia aos argentinos uma 
posição análoga àquela ocupada por Cuba no contexto “ibero-americano” (cf. ANDRADE, M. 1941. Op. 
cit., recorte).
463 Ibidem.
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Folclore” Sua convicção acerca da proximidade entre as duas áreas lhe permite tecer a 

respeito da Sociologia considerações semelhantes àquelas que fizera acerca dos Estudos de 

Folclore.

Si é sempre certo que um Oliveira Viana, um Gilberto Freire e poucos 
mais, de uma ou de outra forma, apresentam obra honesta ou valiosa, 
creio que algum filósofo indiano que desejasse saber o que é a 
Sociologia pelo que, com este nome, se faz entre nós, se sairia mais ou 
menos com esta definição: “A Sociologia é a arte de salvar rapidamente o 
Brasil”465

Não pretendo sugerir, com esta citação, que o autor acreditasse serem análogas as 

circunstâncias em que se achavam naquele momento ambas as áreas -  o que seria um 

contrassenso, tratando-se do momento em que a Sociologia era introduzida no ensino 

superior. Seu comentário interessa à medida que identifica semelhanças entre alguns dos 

desafios a serem enfrentados por ambas as áreas em seus respectivos processos de 

institucionalização. Pode-se dizer o mesmo em relação a uma passagem do artigo de 1942, 

em que Mário de Andrade avalia que o interesse da Sociologia universitária pelo estudo 

das tradições populares tem contribuído para a consolidar uma abordagem do tema em 

bases científicas rigorosas

Como demonstram os textos comentados até aqui, Mário de Andrade não se 

pronunciava em nome de uma disciplina científica bem definida nem defendia a 

autonomia da pesquisa folclórica em relação às áreas em que esta compareceria enquanto 

ramo auxiliar. Suas preocupações eram inteiramente alheias aos debates em tomo da 

definição de fronteiras disciplinares e referiam-se, principalmente, à necessidade de 

amparo institucional para a produção de um conhecimento confiável sobre o que lhe 

parecia ser o principal recurso para a construção simbólica da nacionalidade.

Trata-se, como no caso do Ensaio sobre a Música Brasileira, de um alerta sobre a 

urgência de um esforço coletivo a partir de diferentes iniciativas para o registro e o estudo 

desses construtos efêmeros que tenderiam a afastar-se de sua forma tradicional sob a 

influência irresistível da modernidade -  algo que o autor já havia observado em seu texto 

de 1936.

ANDRADE, M. 1972. Op. cit., p.40.
465 Ibidem, p.41.
466 Cf ANDRADE. 1998. Op. cit., p.438.

Sua autodefinição como não-folclorista parece caber apenas neste sentido, sobretudo se considerarmos 
que sua formação etnográfica quase que inteiramente autodidata.
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Nós não precisamos de teóricos, os teóricos virão a seu tempo. Nós 
precisamos de moços pesquisadores, que vão à casa do povo recolher 
com seriedade e de maneira completa o que esse povo guarda e 
rapidamente esquece, desnorteado pelo progresso invasor.468

Essa convicção, que está na base de diversas iniciativas de Mário de Andrade 

enquanto chefe da Divisão de Expansão Cultural do DC, explica o seu interesse pelo 

projeto para a criação do IAFC, evidenciado com a reprodução do artigo de Lévi-Strauss 

no número XVIII da RAM Como veremos no próximo capítulo, os padrões de 

trabalho que determinaram a organização interna da instituição concebida por Lévi- 

Strauss seriam adotados como referencial de cientificidade tanto nas atividades da 

Sociedade de Etnografia e Folclore quanto na orientação do Curso de Etnografia 

promovido em 1936 -  em que teria origem a entidade.

Embora insistisse desde o Ensaio sobre a Música Brasileira na necessidade de 

trabalhos sistemáticos de coleta das tradições populares em todo o país, antes de sua 

aproximação com Dreyfus e Lévi-Strauss o escritor conhecia bem pouco do instrumental de 

pesquisa referido no projeto do IAFC Afora o interesse comum pela cultura tradicional 

e os modos de vida da população, a convergência entre as expectativas do diretor do DC e 

os horizontes de trabalho dos jovens etnógrafos franceses se evidencia no recurso comum 

ao fichário, instrumento em que assenta a viabilidade do aparato institucional previsto no 

projeto do Instituto e que era objeto de uma prática cotidiana para Mário de Andrade -  o 

que se conclui pelas dimensões de seu “fichário analítico”, depositado nos arquivos do IEB- 

USP, composto por 9634 fichas.471

O cuidado com a sistematização de suas pesquisas bibliográficas e a variedade de 

assuntos a que se dedicava o fariam adotar por conta própria, desde a década de 1920, esse 

sistema de organização, como revela o depoimento do poeta Raul Bopp.

Uma noite, Oswald levou-me à casa de Mário de Andrade. [...] A 
sombra do professor do Conservatório de Música estava sempre a seu 
lado. A sua erudição pesava, dogmaticamente, nas conversas. 
Deliciava-se com o seu repositório de folclore. Tudo vazado

HJD ANDRADE, M. 2005. Op. cit., p.108-109.
Nessa mesma edição foi publicada a resposta de Samuel Lowrie aos artigos de Paul Aibousse-Bastide

acerca das diferentes conceituações de cultura.
Em seu artigo, Lévi-Strauss menciona o guia de pesquisas do Royal Anthropological Instituí, que seria 

utilizado como material didático e como modelo para a elaboração de questionários, as instruções de pesquisa 
elaboradas por Marcel Mauss e enviadas pelo Miiscc du Trocadero a militares, administradores, missionários e 
turistas nas colônias francesas da África, além das técnicas cartográficas utilizadas pelos antropólogos da 
Escola de Frobenius (cf. LÉVI-STRAUSS: 1935, p.255).
471 Cf. VALENITNI, L. 2010. Op. cit., p. 58.
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cuidadosamente em fichas. Era disciplinado nos seus métodos de
A. 70trabalho. Homem de arquivo.

Não há dúvidas de que a visita relatada ocorreu entre os anos de 1922, quando 

Mário de Andrade se tomara catedrático do CDM, e 1929, ano de sua ruptura com 

Oswald de Andrade. Ele mesmo fornece maiores detalhes a respeito de seu fichário no 

texto que escreveu em novembro de 1937 para a introdução de Namoros com a 

Medicina.

Minha maneira de trabalhar é assim: Vou lendo, desgraçadamente sem 
muito método, aquilo que pelo seu autor ou seu assunto me dá gosto, 
ou responde às perguntas do meu ser muito alastrado. Como desde 
muito cedo tive memória pouca mas estimo ter resposta pronta às 
minhas perguntinhas, tomei o hábito virtuoso de fichar. Os anos, não 
eu, reuniram assim um regular deserto de fichas. [...] Disse “deserto” 
mas foi por causa das miragens. Há os que me chamam de culto 
apenas porque tenho alguma paciente leitura. Há momentos em que 
me acredito seguro de um assunto, apenas porque sobre ele tenho 
cento e vinte fichas. Perigosas miragens...473

Tanto a qualidade de “homem de arquivo”, referida por Raul Bopp, quanto a 

sensatez autocrítica de Mário de Andrade ajudam a explicar o seu apoio ao projeto do 

IAFC e o seu empenho em conquistar a adesão de Dreyfus e Lévi-Strauss como 

colaboradores nos trabalhos do DC.

No caso de Lévi-Strauss, a convergência entre seus interesses e os de Mário de 

Andrade pode ser constatada em uma carta de 25 de outubro de 1936 em que o jovem 

professor de Sociologia registra suas impressões a respeito das melodias transcritas e 

analisadas na segunda parte do Ensaio sobre a Música Brasileira.

Seu comentário dá a ver, no texto musical, uma quantidade de traços que 
uma leitura descuidada certamente deixaria escapar. Quanta coisa 
admirável o senhor recolheu! Com um instrumento improvisado, 
fabricado com uma só corda, passei uma noite inteira a decifrar essas 
árias que são de uma riqueza melódica, de um sabor, de uma poesia 
extraordinárias. O senhor permitiu que eu me aproximasse de mais um 
aspecto do Brasil; sou-lhe mil vezes grato 474

472 BOPP, Raul. 1966. Movimentos Modernistas no Brasil (1922-1928). Rio de Janeiro: Livraria São 
José, p.66-67. Trata-se de uma coletânea que reúne as anotações utilizadas pelo autor ao realizar duas 
conferências a respeito no Instituto Brasileiro de Estudos Internacionais.
473 ANDRADE, M. 1972. Namoros com a Medicina. São Paulo: Martins/Instituto Nacional do Livro, p.6.
474 LÉVI-STRAUSS, C. 2005. Cartas a Mário de Andrade. In: Caderno Mais!, Jornal Folha de S. Paulo, 
22 de maio de 2005, p.6.
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A amizade com os intelectuais do DC é referida por Lévi-Strauss em mais de 

uma ocasião; a mais significativa parece ser a entrevista concedida a Carlos Sandroni 

em 1993, quando o então renomado etnólogo conta que

mesmo se nós, jovens professores da Universidade, fomos muito bem 
acolhidos pelos que eu chamaria de “notáveis” -  Júlio de Mesquita 
Filho, Fernando de Azevedo e outros -, os nossos verdadeiros amigos 
(aqueles com quem jantávamos, saíamos à noite, fazíamos excursões) 
eram os do Departamento de Cultura: Mário de Andrade, Sérgio 
Milliet, Rubens Borba de Moraes e provavelmente outros cujo nome 
me escapa.
Por outro lado, o Departamento de Cultura se interessava muito pelas 
tradições populares; por este viés, como etnólogo, eu me sentia muito 
próximo de suas pesquisas e participava delas.476

A participação mencionada teria início com o apoio financeiro do Departamento 

à primeira “Missão Lévi-Strauss”, realizada no período das férias escolares entre 1935 e 

1936, cerca de um mês após a reprodução do projeto do IAFC na seção “Noticiário” da 

RAM. O acordo firmado com Mário de Andrade previa como contrapartida a 

publicação na Revista de um artigo inédito a respeito das culturas indígenas investigadas 

na expedição. Como esclarece o ofício enviado por Mário de Andrade ao prefeito Fábio 

Prado (ver o Anexo 10), a administração municipal forneceu películas para a produção
477de filmes etnográficos destinados ao acervo do DC.

Dreyfus e Lévi-Strauss visitaram aldeias Bororo, no Mato Grosso Central, e
478Cadiueu, na fronteira com o Paraguai; na entrevista que concedeu a O Jornal após o 

retomo da expedição, Lévi-Strauss esclarece que seu interesse pelos “Kaduveos” se 

deve às indicações fornecidas em um artigo “anterior à guerra de 1914” publicado no

475 Por exemplo, ao descrever as relações estabelecidas entre os professores franceses e seus patrões 
brasileiros, Lévi-Strauss contrapõe o seu distanciamento em relação aos intelectuais do grupo do Estado à 
sua familiaridade com os dirigentes do DC: “Em face do meio um tanto pretensioso de O Estado de S. 
Paulo, muito ligado ao poder político [...] meus colegas e eu nos achávamos em posição de clientes, no 
sentido romano do termo. Como outros, sentia-me infinitamente mais à vontade no Departamento de 
Cultura da municipalidade” (LÉVI-STRAUSS, C. 2001. Op. cit., p.10).
476 LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI, Carlos. 2002. Mário, Oneida, Dina e Claude. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, v.30, p.238.
477 Foram produzidos, a pedido de Mário de Andrade, seis filmes etnográficos de oito minutos cada um, 
rodados em 16 milímetros: Aldeia de Nalike (I e II), Cerimônias Funerais entre os índios Bororo (I e II), 
A vida de uma aldeia Bororo e Os trabalhos do gado no curral de uma fazenda no sul do Mato Grosso 
(cf CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op cit., p.85; PEIXOTO MASSI, F. 1998. Op. cit., p.103, nota 15; 
VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.43).
478 Diante da variação constante da sua grafia seja nas fontes da época ou em entrevistas e publicações 
posteriores, decidi adotar a forma utilizada na edição brasileira de Tristes Trópicos.
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JSA em que “se afirmava haver ligação entre as pinturas corporais dos Kaduveos e a 

cerâmica do vale do Amazonas (Marajó e Santarém)”

A importância do primeiro trabalho de campo do casal pode ser avaliada tanto 

pela “benção de Lévy-Bruhl, Mauss e Rivet”, após a exposição organizada em 

Paris para apresentar as coleções formadas com o material recolhido na missão, 

quanto pela obtenção de recursos junto ao Musée de VHomme para subsidiar sua 

segunda missão. Se a nota publicada por Paul Rivet no JSA oficializava o ingresso de 

Lévi-Strauss nos quadros da Societé des Américanistes (ver nota 372), o artigo 

“Contribuição para o estudo da organização social dos índios Bororo”, publicado
4 0 0  ARA

simultaneamente em português na RAM e em francês no JSA, o tomaria um 

etnólogo reconhecido internacionalmente

De acordo com a informação fornecida por Dreyfus, a proposta do DC para a 

realização do Curso de Etnografia teria ocorrido no início de 1936 -  o que permite 

supor que sua aproximação com o Departamento após a entrega do acervo etnográfico 

resultante da missão e o seu protagonismo na coleta e no processamento desse material 

foram determinantes para a decisão de Mário de Andrade.

Assim como seu marido, Fenande Dina Dreyfus era formada em Filosofia pela 

Sorbone e obtivera sua agrégation alguns anos antes de integrar a Missão

479 LÉVI-STRAUSS apud VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.84.
480 LÉVI-STRAUSS, C. 1996. Op. cit., p.62.
481 A mostra, que a princípio seria recebida por Paul Rivet no Musée d 'Ethnographie, teve que ser 
realizada em outro local devido às reformas do Palais du Trocadero para a inauguração do Musée de 
VHomme, previstas para ocorrer durante a Exposição Universal de 1937. Na sua entrevista a Didier 
Eribon, Lévi-Strauss descreve os artefatos apresentados: “Tínhamos recolhido entre os cadiveu cerâmicas 
decoradas e peles pintadas com motivos singulares que só existem lá na América. Os objetos bororo eram 
principalmente enfeites de pluma, dentes e unhas de animais, pois os bororo decoram ricamente até suas 
armas de caça e utensílios” (ERIBON, D. e LÉVI-STRAUSS, C. 1990. Op. cit., p.33).Afvy

Os objetos recolhidos durante suas pesquisas no Brasil seriam divididos entre o DC e o Musée de
l Homme. De acordo com Valentini (2010), além dos filmes etnográficos, Dreyfus e Lévi-Strauss 
entregaram ao DC “161 artefatos Bororo, 164 Kadiwéu, dois Terena e um Kaingang” (VALENTINI, L. 
2010. Op. cit., p.182).
400

O artigo de Lévi-Strauss aparece no volume 27 da RAM, 0 mesmo em que foi publicado 0 primeiro 
relatório “A Assistência Filantrópica na cidade de S. Paulo”, de Samuel Lowrie.
484 Cf. PEIXOTO MASSI, F. 1998. Op. cit., p.87; VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.43.
485 Cf. ERIBON, D. e LÉVI-STRAUSS, C. 1990. Op. cit., p.36.
480 Luísa Valentini acredita que “a rigor, não é possível dizer se o convite a Dina Dreyfus para ministrar o 
Curso de Etnografia junto ao Departamento de Cultura é feito antes ou depois da articulação do apoio à 
primeira “Missão Lévi-Strauss” ” (VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.43). A informação de que o convite 
teria ocorrido já em 1936 encontra-se em um relatório -  discutido mais adiante -  que a pesquisadora 
enviou à autoridade governamental responsável pela sua inclusão na Missão Universitária Francesa e não 
vejo razões para desconfiar do seu relato neste particular, à medida que a hipotética anterioridade desse 
convite não modificaria o panorama apresentado pelo documento nem lhe reduziria a capacidade de 
persuasão.
487 Cf. VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.18.
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Universitária Francesa, tomando-se professora de liceu em uma cidade do interior 

Apesar de serem raras as referências textuais à sua presença nas primeiras viagens de 

exploração relatadas por Lévi-Strauss ao interior paulista e a outras regiões do país, pelo 

menos duas fotografias feitas por ele nessas ocasiões -  publicadas em Saudades de São 

Paulo -  permanecem como registro do seu protagonismo em campo (ver o Anexo 9). 

Numa delas, que parece tirada em algum local do interior de São Paulo, Dreyfus 

demonstra aos professores das cadeiras de História e de Filosofia da FFCL, que os 

acompanhavam na ocasião, como utilizar uma sonda arqueológica.

No que se refere ao trabalho etnográfico propriamente dito, como argumenta 

Ellen Spielmann, a experiência adquirida como assistente de Paul Rivet no Musée du 

Trocadero sugere que a habilidade de Dreyfus e possivelmente seus conhecimentos na 

matéria superavam os de Lévi-Strauss, que na sua entrevista a Didier Eribon em 

1988 admite ser “homem de gabinete” e que sempre lhe faltara “dedicação e paciência” 

para o trabalho de campo.

Enfim, por que não confessá-lo? Logo percebi que era mais homem de 
gabinete do que de campo. Dito sem nenhuma intenção pejorativa, 
muito pelo contrário, o trabalho de campo é um pouco “tarefa de 
damas” (razão provável pela qual as mulheres têm tanto sucesso nele). 
A mim, faltavam-me dedicação e paciência.492

Como mostra Valentini (2010), a colaboração estabelecida a partir de então entre 

Mário de Andrade, Claude Lévi-Strauss e Femande Dina Dreyfus convergia para a 

introdução de práticas de pesquisa fundadas em padrões aceitos internacionalmente, de 

modo a viabilizar a investigação científica da imensa variedade de formas culturais e

488 Como explica Peixoto Massi (1989), “a agrégation é o primeiro titulo, propriamente dito, na carreira 
do professor, que está assim habilitado para o ensino secundário” (PEIXOTO MASSI, L. 1989. Op. cit., 
p.420).
489 Cf. ERIBON, D. e LÉVI-STRAUSS, L. 1990. Op. cit., p.22.
490 Ao ser questionado a esse respeito em seu depoimento ao projeto História das Ciências Sociais no 
Brasil, Mário Wagner Vieira da Cunha -  que foi aluno tanto de Dreyfus no Curso de Etnografia do DC 
quanto de Lévi-Strauss na FFCL, tonando-se mais tarde seu assistente na cadeira de Sociologia -  afirma 
que “ela tinha um pouquinho mais de conhecimento [do que o Lévi-Strauss], não há dúvida” (PINHEIRO 
FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.274). Essa constatação é corroborada pelo antropólogo Luiz de 
Castro Faria, que participou da segunda expedição de Dreyfus e Lévi-Strauss, na entrevista que concedeu 
em dezembro de 2001 ao jornal Folha de S. Paulo: “Quem fazia a etnografia da expedição era Dina. Dina 
foi preparada para isso. Fiz retratos dela com os índios, fazendo anotações. Levi não fazia isso” (FARIA, 
Luiz de Castro. 2001. Ridentes Trópicos. Caderno Mais!, Jornal Folha de S. Paulo, 16 de dezembro de 
2001, p.7).
491 C f SPIELMANN, E. 2003. Op. cit., p.83.
492 ERIBON, D. e LÉVI-STRAUSS, C. 1990. Op. cit., p.61.
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modos de vida encontrados nas diferentes regiões do país, e para a constituição de um 

espaço institucional adequado a esse sistema de trabalho.

Ao mesmo tempo em que contemplava as preocupações de Mário de Andrade 

quanto ao desenvolvimento de iniciativas de coleta, registro, estudo e preservação das 

tradições populares, a criação desse espaço institucional no âmbito do DC tomava 

factível -  ao menos em parte -  a agenda de pesquisas preconizada por Lévi-Strauss e 

representava para Dreyfus não apenas a esperada colocação profissional, mas a 

possibilidade de inserir-se em uma atividade imprevista e provavelmente mais 

satisfatória que aquelas decorrentes de sua convocação para servir à política cultural 

francesa no Brasil.

Neste sentido, o trabalho conjunto desses três intelectuais em tomo de projetos 

científicos sucessivos, concebidos a partir de uma orientação comum, pode ser 

interpretado como esforço de institucionalização tanto dos Estudos de Folclore quanto 

da Antropologia Cultural em um contexto de ausência de recursos financeiros e do 

apoio institucional necessário para ambas as áreas.
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3.1 A preparação do pesquisador profissional

3.1.1 Etnografia e folclore de uma perspectiva metropolitana

O cenário institucional constituído no âmbito das ciências sociais a partir de 

iniciativas surgidas na década de 1930 assumiria formas mais bem definidas em meados 

do século XX, período em que a USP emerge como principal centro de produção 

intelectual do país nas áreas de Sociologia e Antropologia e a mobilização dos 

folcloristas resulta na articulação de um Movimento Folclórico de âmbito nacional. A 

proximidade entre os estudos de folclore e as ciência sociais universitárias nesse período 

pode ser exemplificada pela inserção simultânea em ambos os campos de intelectuais 

como Edison Carneiro, Manuel Diegues Júnior, Thales de Azevedo e Maria Isaura 

Pereira de Queiroz

Enquanto a institucionalização do ensino superior em ciências sociais, iniciada na 

década de 1930, completava seu ciclo com a substituição dos professores estrangeiros 

por seus ex-alunos, possibilitando a estabilização de uma produção brasileira nesse 

campo, o desamparo dos estudos de folclore impunha, o padrão organizatório 

preconizado por Mário de Andrade ao identificar no “movimento associativo” iniciado 

em 1936 pelo DC e ampliado em 1941 com a criação da Sociedade Brasileira de Folclore, 

por iniciativa de Luís da Câmara Cascudo, e da Sociedade Brasileira de Antropologia e 

Etnologia, fundada por Arthur Ramos, a expressão do “desejo seguro de um alevantamento 

científico dos estudos folclorísticos do país”

O Movimento Folclórico chegaria ao seu apogeu no período compreendido entre 

a formação, em 1947, da Comissão Nacional de Folclore (CNF) -  que organizou quatro 

Semanas Nacionais de Folclore (entre 1948 e 1952), cinco Congressos Brasileiros de 

Folclore (entre 1951 e 1963) e um congresso internacional (realizado em 1954) -  e a 

criação, em 1958, da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, vinculada ao 

Ministério da Educação e Cultura.

Em sua pesquisa de doutorado, a respeito da mobilização em tomo dos Estudos 

de Folclore no Brasil em meados do século XX, Luís Rodolfo Vilhena constata que os 

folcloristas demonstravam “impressionante capacidade [...] de mobilizar a opinião

493 Cf. CAVALCANTI, M.L.V.C. e VILHENA, L.R.P. 1990. Traçando fronteiras: Florestan Fernandes e 
a marginalização do folclore. Revista Estudos Históricos, v.3, n.5, p.77-78.
494 ANDRADE, M. 1998. Op. cit., p.431.
495 Cf. CAVALCANTI, M.L.V.C. e VILHENA, L.R.P. 1990. Op. cit., p.75-76.
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pública em tomo dos temas da identidade nacional e da cultura popular” e que isto não 

se devia apenas à divulgação de suas ideias e pesquisas em meios especializados, mas 

principalmente à tradução de sua agenda na forma de diretrizes para as “gestões políticas, 

apelos à opinião pública, grandes manifestações coletivas e festivais folclóricos”

Ao rastrear referências ao folclore e ao seu estudo na produção brasileira de 

ciências sociais, Vilhena (1997) constata que enquanto no período de 1945 a 1964 as 

tradições populares figuram como temática mais recorrente nas obras de 

Antropologia, no período seguinte as referências se tomariam cada vez mais escassas, 

convergindo em direção à crítica do “conservadorismo” e do “diletantismo” atribuídos aos 

folcloristas O autor identifica nessa tendência uma clara “reversão do grau de 

legitimidade concedido aos estudos de folclore”, percebidos não mais como um campo 

de produção do saber, mas enquanto sobrevivência da tradição pré-científica ou ainda 

como orientação intelectual anacrônica fundada em “uma postura teórica e 

ideologicamente incorreta”.

No artigo que dedicaram ao tema em 1990, Maria Laura Cavalcanti e Luís 

Rodolfo Vilhena observam que “os estudos atuais de Sociologia e Antropologia que 

lidam de alguma forma com a temática do popular referem-se frequentemente à ótica do 

folclore como redutora dos fatos da cultura a sobrevivências do passado” -  concepção 

característica da Antropologia do século XIX -  e que os comentadores em questão 

opunham à perspectiva criticada “a preocupação com o contexto e com o sentido ou 

função” dos fenômenos socioculturais -  argumento central nas críticas feitas durante 

o século XX à abordagem evolucionista da cultura. Ainda de acordo com Cavalcanti e 

Vilhena (1990), essa percepção a respeito dos estudos de folclore, bastante difundida 

entre os cientistas sociais da chamada “escola sociológica paulista”, justificaria a 

reiterada “incapacidade dessa área de estudos em se fazer reconhecer como ciência”.

A mudança apontada por Cavalcanti e Vilhena (1990) e por Vilhena (1997) na 

percepção dos Estudos de Folclore não deixa dúvidas quanto à marginalização desse 

campo a partir do contexto universitário e demonstra o quanto os esforços de Mário de

496 VILHENA, L.R.P. 1997. Op. cit., p.27-28.
497 Vilhena (1997) observa que do conjunto de 141 livros de Antropologia publicados no período “a 
maioria (48 títulos) era sobre folclore” e que os estudos sobre “grupos étnicos específicos” ocupavam o 
segundo lugar (Ibidem, p.39).
49 Ibidem, p.65.
499 Ibidem, p.26.
500 Ibidem, p.65.
501 CAVALCANTI, M.L.V.C. e VILHENA, L.R.P. 1990. Op. cit., p.75.
502 Ibidem.
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Andrade não bastariam para viabilizar a sua institucionalização em bases científicas, 

enquanto ramo auxiliar das ciências sociais. Este fato não é referido aqui para explicar 

as iniciativas gestadas no período anterior, quando as dificuldades enfrentadas motivaram 

a colaboração entre a Sociologia universitária e a pesquisa folclórica; na verdade, a 

precisão analítica exige bastante cautela com raciocínios dessa espécie, que ao 

desconsiderar a dimensão causal inerente ao próprio contexto podem conduzir a 

conclusões equivocadas. Como enfatiza Vilhena (1997),

Mesmo que possamos retrospectivamente reconhecer variáveis que 
determinaram o curso dos eventos, no momento em que eles 
ocorreram, essa realidade aparece como relativamente “aberta”, e 
compreender esses processos significa restituir essa abertura vivida 
pelos sujeitos sociais (abertura que lhes permite “projetar” e, assim, 
agir socialmente) e explicar porque tais eventos tomaram o seu curso 
histórico preciso.503

Neste sentido, considerar a deslegitimação acadêmica desse campo a partir de 

meados do século XX toma ainda mais nítida a singularidade do período anterior 

quando, apesar de pouco desenvolvida, a pesquisa folclórica parecia ser mais valorizada 

no contexto universitário e as tradições populares figuravam entre os temas de interesse 

tanto de estudantes e assistentes quanto de catedráticos da Subseção de Ciências Sociais 

e Políticas da FFCL.

No contexto internacional, os esforços empreendidos à época no sentido da 

institucionalização dos estudos de folclore em diferentes países eram notórios tanto pela 

emergência de iniciativas locais quanto pelo interesse crescente no intercâmbio de 

ideias e experiências com folcloristas estrangeiros. Um episódio bastante oportuno para 

observar essa movimentação é o primeiro Congresso Internacional de Folclore (CIF) 

realizado em Paris no âmbito da Exposição Universal de 1937. O evento foi descrito em 

detalhes por Nicanor Miranda, que era chefe da Divisão de Educação e Recreios e fora 

designado como representante oficial do DC no evento.

De acordo com seu relato, publicado no volume 42 da RAM, os objetivos do 

Congresso seriam

promover o acesso definitivo do Folclore [entendido como disciplina] 
ao campo das ciências antropológicas e proporcionar às diversas 
nações meios para conhecerem as várias atividades sociais que se 
desenvolvem nesse domínio [...] [pois] a troca de ideias entre 
folcloristas pode conduzir a acordos, que harmonizem os esforços de

503 VILHENA, L.R.P. 1997. Op. cit., p.70.
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diversos países na escolha comum, não só de tarefas particulares de 
caráter urgente como de meios apropriados para a consecução dos

c  504mesmos fins.

O representante do DC informa que durante o evento foram criadas, com 

estudiosos das respectivas matérias, duas comissões destinadas uma a estabelecer 

padrões para a produção dos “atlas folclóricos” e outra a criar uma “bibliografia 

internacional” com livros e periódicos “de interesse folclórico” publicados em 

diferentes áreas. Ao término do Congresso foram estabelecidos como objetivos 

comuns às diversas iniciativas ali representadas:

a -  que em cada país seja criada uma instituição oficial nacional para 
os estudos de Folclore.
b -  que sejam instituídas cadeiras públicas de Folclore, nas 
Universidades ou nos estabelecimentos de ensino superior, 
c -  que o estudo de Folclore seja inscrito nos programas dos 
estabelecimentos de ensino.506

Entre as propostas aprovadas, encontrava-se também a adesão de diferentes 

países à concepção que divide a “ciência do folclore” em quatro domínios: civilização 

material, estruturas sociais, tradições e literaturas orais e metodologia -  o que revela 

um esforço para o estabelecimento de uma comunidade científica internacional nesse 

campo.

Os critérios utilizados na organização das seções do evento também informam 

bastante sobre a conformação assumida por esse campo de estudos na França e refletem, 

em certa medida, as concepções correntes entre folcloristas europeus. As atividades 

compreendidas sob a rubrica “Folclore” abrangiam dois grandes segmentos, “Folclore 

Descritivo” e “Folclore Aplicado à Vida Social”, que se desdobravam em oito subseções 

(quatro por segmento) identificadas pelas respectivas áreas de concentração; a cada 

subseção correspondia uma seção plenária cujo eixo temático se ramificava em 

simpósios onde foram distribuídas as comunicações inscritas no evento.

A imagem a seguir representa a estrutura resultante até o nível das seções 

plenárias -  sobre os simpósios (referidos como “seções particulares”), duas tabelas com 

a sua distribuição encontram-se no Anexo 16.

504 MIRANDA, Nicanor. 1937. O Congresso Internacional do Folclore. Revista do Arquivo Municipal, 
v.42, p.79.
505 Ibidem, p.83.
506 Ibidem.
507 Ibidem, p.84.
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Figura 7: Seções temáticas do I Congresso Internacional de Folclore

Folclore
Descritivo

I Congresso 
Internacional 
de Folclore

Folclore 
Aplicado à 
Vida Social

Civilização
material .............................. ^ casa ruraI

Estruturas ... . ...............................Viuvez e novas nupciasSOCIalS

Tradições e Temas lendários e
literaturas orais.....................histórias das religiões

. . . . .  Padronização de 
Metodologia..........................  procedimentos e
foiciorica instrumentos de registro

Arte popular........................  0  en? n° P[ático
e os trabalhos

Mocidade ... .............................................. Albergues da
e folclore Mocidade e folclore

Construções........................ Necessidade e formas
modernas de preservação

Música, dança, contos, ,, . , , ,
festas e cerimônias ..........Usodo f0lcl0*  no
populares ensino escolar

Ao percorrer as áreas constituídas a partir das sucessivas ramificações, constata-se 

que no contexto europeu os estudos de folclore abrangiam desde os trabalhos de registro e 

pesquisa, centrais para o desenvolvimento desse campo no Brasil, até uma miríade de temas 

periféricos para os folcloristas brasileiros da época, assimilados na França ao domínio do 

“Folclore Aplicado à Vida Social”. Por exemplo, o aproveitamento pedagógico das 

tradições populares -  que era um dos aspectos singulares do trabalho educativo dos Parques 

Infantis criados pelo DC (ver o Anexo 11) -  e a utilização do folclore nas artes -  questão a 

que Mário de Andrade dedicou parte significativa de sua produção como crítico, mas que 

fora dela encontraria uma repercussão bastante modesta.

Quanto ao domínio do “Folclore Descritivo”, onde se concentravam as iniciativas 

para o reconhecimento da produção dos folcloristas pelas “ciências antropológicas”, cabe 

observar que o critério adotado na delimitação de três das suas quatro subseções (civilização 

material, estruturas sociais e tradições e literaturas orais) assemelha-se bastante ao 

utilizado na elaboração do programa do curso de Sociologia da FFCL, com base nas seções

A influência da tradição francesa dos estudos de folclore sobre a perspectiva adotada por Mário de 
Andrade pode ser notada no texto de 1942, quando o autor observa na bibliografia brasileira anterior à 
década de 1930 a ausência de trabalhos sobre “cultura material e vida social” (ANDRADE, M. 1998. Op. 
cit., p.428) e critica os antologistas pela suposição de “que o folclore significava apenas poesia, contos 
provérbios e anedotas” (Ibidem, p.425).
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de L ’Année Sociologique. Apenas a subseção de “Metodologia folclórica” parece seguir 

uma orientação diferente, aproximando-se do critério proposto por Lévi-Strauss no artigo 

“A Sociologia Cultural e seu ensino”, como evidenciam os temas de seus simpósios -  

técnica dos trabalhos bibliográficos, técnica dos trabalhos cartográficos, técnica dos 

registros sonoros e museu folclórico.

Nicanor Miranda fornece mais um dado significativo a respeito da composição 

desse campo na Europa ao informar o número de trabalhos apresentados em cada segmento: 

das 107 comunicações inscritas no evento, 36% relacionam-se ao segmento do Folclore 

Aplicado à Vida Social (39 trabalhos) e 64%, ao Folclore Descritivo (68 trabalhos) -  fato 

que demonstra o quanto a prioridade conferida pelos folcloristas brasileiros a atividades de 

registro e pesquisa seguia uma tendência internacional.

A documentação reunida no Fundo Sociedade de Etnografia e Folclore, depositado 

no Centro Cultural São Paulo, oferece mais alguns indícios da proliferação de iniciativas 

análogas em diferentes países e mesmo do interesse pelo folclore em associações científicas 

de outras áreas. Além da correspondência assídua com folcloristas franceses após o CIF, 

encontram-se uma cópia do artigo “Breves instrucciones prácticas para el investigador 

folkloristcF, de José Miguel de Barandiaran, publicado em 1921 no Anuário de la 

Sociedad de Eusko-Folcklore (evidência da anterioridade da institucionalização dos 

Estudos de Folclore no contexto europeu), um postal do folclorista norte-americano Ralph 

Boggs , que em 1939 criaria na Universidade da Carolina do Norte um dos primeiros 

programas de pesquisa em Folclore dos Estados Unidos, e um ofício da Associación 

Folklorica Argentina, responsável pela publicação da revista Cuademo Folklorico.

O interesse pelos estudos esse campo de estudos em associações científicas de 

outras áreas ficaria registrado nos ofícios enviados pelo Instituto Panamericano de 

Geografia e Historia (do México), que publicava um Boletim Bibliográfico, e pela 

Sociedad Mexicana de Antropologia, que editava a Revista Mexicana de Estudos 

Antropologicos. No contexto nacional, em que não havia outras associações dedicadas ao

Trata-se de uma folha datilografada em português, provavelmente utilizada para orientar as pesquisas 
de campo realizadas pelos membros da Sociedade. O documento encontra-se no Fundo SEF, doc.339, 
cx.4.
510 Datado de outubro de 1938, o postal é dirigido a Fernande Dina Dreyfus e trata da remessa dos boletins 
da Sociedade de Etnografia e Folclore (Fundo SEF, doc.269, cx.4).
511 O ofício enviado em outubro de 1938 ao diretor da RAM propõe o intercâmbio através da remessa das 
publicações de ambas as entidades (Fundo SEF, doc.270, cx.4).
12 O ofício do Instituto Panamericano de Geografia e Historia foi enviado em resposta à carta que Mário 

de Andrade lhes enviara, em outubro de 1937, solicitando a remessa das publicações da instituição (Fundo 
SEF, doc.230, cx.4); já o ofício da Sociedad Mexicana de Antropologia, enviado em setembro de 1938, 
informa a fundação da entidade e anunciava a publicação de sua revista (Fundo SEF, doc.268, cx.4).
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estudo das tradições populares, são exemplos a correspondência com diretor da Sociedade 

Cearense de Geografia e História, que se tomaria sócio-correspondente da SEF, e com o 

médico Josué de Castro, que era professor de Antropologia da UDF e desenvolvia 

pesquisas a respeito dos hábitos alimentares da população brasileira (tema de sua 

conferência na SEF em janeiro de 1938).

A inserção das iniciativas aqui investigadas no âmbito internacional, como 

exemplo singular de uma tendência verificada em outros países, evidencia a diversidade 

de modos de constituição do mesmo campo em diferentes contextos e nos ajuda a 

compreender o aparente paradoxo de uma cidade como São Paulo -  representativa do 

que havia de mais urbano e moderno no país e cujo crescimento assentava na origem 

estrangeira da população operária -  ter sido pioneira na constituição de experimentos 

institucionais fundados na valorização de expressões e modos de vida considerados 

primitivos e atrasados, repelidos para fora do espaço “civilizado” da capital.

No discurso que pronunciou em janeiro de 1936 por ocasião do “Dia de São 

Paulo”, veiculado por rádio na “Hora do Brasil”, o diretor do DC expôs as razões que 

parecem justificar a institucionalização da pesquisa folclórica e etnográfica naquele 

contexto específico. Sua intervenção se inicia com uma releitura bastante original da 

história paulista -  condizente com o recurso da radiodifusão -  que parecerá surpreende 

se considerarmos a circunstância em que se pronunciava o orador e, sobretudo, a sua 

posição institucional.

Não existe propriamente uma São Paulo, são várias as cidades de 
emergência que aqui existiram à beira do Anhangabaú. Realmente o 
vilejo do jesuíta nada tem que o relacione ao centro que cingiu o 
mundo no comércio do café. Nada tem que ver a garoenta cidade 
jurídica com o centro de irradiação aventureira que foi buscar no 
sertão, índio e esmeralda. [...]
Constantemente na América, a psicologia dos caminhos demonstra 
bem nossas desarmonias. São frequentes entre nós as cidades cujos 
caminhos parecem apenas partir, ao passo que em outras os caminhos 
parecem apenas chegar... [...] Um desequilíbrio improvisado no 
presente tomava assim os caminhos desprovidos da sua mais humana 
finalidade, o intercâmbio, a troca, a generosidade do ir e vir.
Hoje, aniversariante, com os ouvidos do Brasil à escuta da sua voz, 
São Paulo escolhe o mais jovem dos seus organismos culturais para

513 O ofício enviado por Florival Serraine acusava o recebimento dos boletins da SEF (Fundo SEF, doc.262, 
cx.4).
514 Josué de Castro, que havia realizado uma conferência para os membros da Sociedade, escreve a Mário de 
Andrade em fevereiro de 1938 solicitando informações a respeito das proibições alimentares mapeadas pela 
entidade no estado de São Paulo (Fundo SEF, doc.252, cx.4).
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anunciar que esse desequilíbrio está acabando e que isto se dará pelo 
completamento de cultura do espírito.515

Além de abandonar a ritualística cultivada em tomo da data seu discurso 

anuncia a emergência na capital paulista de um espaço cosmopolita “onde o autoctonismo 

será simples soberbia desocupada” e inscreve nele a missão do DC, que encontraria 

sua razão de ser tanto na superação daquele “desequilíbrio improvisado” quanto na 

reciprocidade dos “intercâmbios” com diferentes regiões do país. Não por acaso, ao 

referir-se em seu pronunciamento aos trabalhos realizados pela instituição, Mário de 

Andrade afirma que “feito um polvo, as pesquisas sociais tudo abarcam com uma 

audácia incomparável que permitirá muito breve à cidade conhecer-se em todas as suas 

condições, tendências e defeitos” e, mais adiante, acrescenta -  referindo-se ao patrocínio 

da primeira “Missão Lévi-Strauss” -  que “já emissários seus intemam-se por Mato 

Grosso em busca de conhecimentos ignorados”.

Como argumenta Valentini (2010), o desenvolvimento no âmbito do DC de um 

sistema de trabalho baseado no “fichário antropológico”, que permitisse o cruzamento 

de dados referentes tanto ao estado quanto ao país, e a padronização dos procedimentos 

de coleta e registro etnográfico coincidem com os esforços metodológicos da Divisão de 

Documentação Histórica e Social, referidos com frequência nos trabalhos de Samuel 

Lowrie. Ademais, o propósito de formar um corpo de investigadores profissionais, 

expresso tanto por Lowrie quanto por Lévi-Strauss, sugere uma comunhão não apenas 

de objetivos, mas ainda de procedimentos entre as pesquisas da Divisão de Expansão 

Cultural e os trabalhos da Divisão de Documentação Histórica e Social.

Um comentário a respeito do DC publicado por Lowrie na segunda edição do 

Boletim de Notícias do New York International Institute of Education -  reproduzido no 

volume 41 da RAM -  reforça a convergência entre ambos os objetivos. Ao mencionar a 

metodologia utilizada nas pesquisas folclóricas e etnográficas, o sociólogo norte-

ANDRADE, M. 1936b. Dia de São Paulo. Revista do Arquivo Municipal, p.272.
516 Embora não haja registros de um diálogo a respeito, é bastante significativa a proximidade entre a 
retrospectiva traçada por Mário de Andrade e as digressões apresentadas em Tristes Trópicos, quase dez 
anos depois, sobre os sucessivos ciclos de utilização do espaço nas cidades do “novo mundo”.
517 Ibidem, p.272.
518 Ibidem, p.273.
519 Ibidem, p.274.
520 Cf. VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.44.
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americano afirma que “é assim, recolhendo dados e registos completos que chegarão a ser, 

um dia, um importante centro de estudos etnológicos”.

A correspondência entre Mário de Andrade e Câmara Cascudo também oferece 

indícios significativos a esse respeito. Numa carta ao amigo datada de 15 de abril de 1936, 

Mário de Andrade informa a sua nomeação para o Departamento e expressa o quanto essa 

oportunidade significava para ele.

você nem imagina o que está sendo minha vida, uma ferocidade 
deslumbrante, um delírio, um turbilhão sublime, um trabalho 
incessante, dia e noite, noite e dia, me esqueci já da minha língua 
literária, a humanidade me fez até voltar a uma língua menos pessoal, 
já me esqueci completamente de mim, não sou, sou um departamento 
da Prefeitura municipal de S. Paulo. Me apaixonei completamente. 
Também a coisa não era pra menos, bateu uma aura de progresso 
neste município sofrido, veio um Prefeito que topa com as coisas de 
cultura também, incrível! e me chamaram pra dirigir a coisa, imagine 
só, numa terra em que tudo está por fazer!522

Entre julho de 1936 e junho de 1937, a interlocução entre ambos irá se desenvolver 

em tomo de questões como a orientação conferida aos estudos de folclore no DC e o 

convite para que o folclorista potiguar publicasse um texto seu na RAM. Em lugar de um 

trabalho sobre a poética do sertanejo nordestino, que acreditava ter perdido, Cascudo 

oferece um texto que, apesar de não versar sobre folclore brasileiro, referia-se a um assunto 

pertinente ao campo temático da Revista, o artigo “Uma intepretação da couvade -  

publicado no volume 28 da RAM, em outubro de 1936. Em sua carta de 24 de julho, 

Cascudo procura reforçar o valor científico do artigo destacando que nele “a 

documentação americanista é regular” .

Em sua resposta, Mário de Andrade não descarta publicar o texto, mas faz ressalvas 

quanto ao seu aproveitamento na RAM.

O escrito sobre a couvade não preenche bem a finalidade da Rev. do 
Arquivo que é em principal composta de ciência interessadamente 
brasileira. Aqui no Departamento estamos combatendo a ciência 
livresca que não traz documentação nova e prática, brasileira. [...] Se 
você não conseguir o livro, o que é um verdadeiro desastre, não podia

521 LOWRIE, Samuel. 1937c. “Palavras do Professor Samuel Lowrie”. In: Algumas opiniões sobre o 
Departamento de Cultura. Revista do Arquivo Municipal, v.41, p.257.
522 ANDRADE apud CASCUDO, L.C. 2010. Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas 1924-1944
^Organização de Marcos Antonio de Moraes). São Paulo: Global, p.284.

A expressão “couvade”, criada pelo antropólogo Edward B. Tylor, diz respeito aos conjuntos de rituais 
e interdições impostos ao homem, em algumas sociedades, tanto durante a gestação de seu filho quanto 
nos dias subsequentes ao parto.
524 CASCUDO, L.C. 2010. Op. cit., p.277.
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refazer a parte essencial? O estudo sobre a poética nordestina, dando 
exemplos inéditos, colhidos por você. Só em último caso aceito a 
couvade que em última análise também nos interessa à etnografia

C O Cameríndia.

Numa das cartas que enviou em seguida, datada de 23 de fevereiro de 1937, 

Câmara Cascudo expressa sua desmotivação para refazer o estudo perdido e expõe as 

dificuldades impostas ao trabalho intelectual não institucionalizado, distinguindo-se -  

pelas circunstâncias em que se encontrava na sua cidade -  do ímpeto renovador de 

Mário de Andrade à frente do DC.

V. tanto tem insistido sobre a técnica da poesia sertaneja que quase me 
disponho a reincetar a batalha para fazer outro ensaio. Mas continuo 
vacilando... Para que? Quem publica? Tanto esforço aqui, tanta leitura 
a fazer e reler e anotar... [...] Agora tenho apenas as noites livres e 
cada vez mais Natal é parco em livros úteis. Lembre-se que meus 
livros, em 3/4, estão em caixotes, no fundo dum escritório comercial, 
porque a casa que ocupo não os cabe. Fico meio acovardado quando 
me lembro que terei que rebater tanta folha, tanto “verso”, cotejar, 
pensar, resumir, explicar, esquemar, observar e mais burradas inúteis e 
pecaminosas, enquanto um quilo de café custa 2$800 e há uma 
montanha dele ardendo em Santos.

Na sequência, um bilhete enviado por Cascudo em junho de 1937, motivado pelas 

dificuldades financeiras que enfrentava naquele momento, apela ao prestígio do diretor do 

Departamento para lhe conseguir uma oportunidade como colaborador em algum jornal 

paulista, suscitando em resposta uma carta extensa em que, embora solidário, Mário 

de Andrade coloca em questão a qualidade da produção intelectual do amigo. A hesitação 

de suas palavras iniciais oferece um indício do ineditismo desse esforço em direção a um 

crescente “policiamento cultural” -  expressão que utilizada em seu artigo de 1942.

ANDRADE apud ibidem, p.279.
526 Ao observar a periodicidade da correspondência trocada pelos autores durante a negociação em tomo 
do artigo publicado na RAM, nota-se que à medida que as cartas de Mário de Andrade tomam-se menos 
frequentes as de Câmara Cascudo duplicam; se até o final de 1936 toda carta enviada por um deles recebe 
uma resposta do outro, a partir de 1937 cada duas cartas de Cascudo serão sucedidas por apenas uma de 
Mário de Andrade.
527 Ibidem, p.285.
528 Cascudo se expressa nos seguintes termos: “Ganho uma miséria como professor e as dez pessoas de 
família que sustento não podem esperar pão de outra parte. Nada posso nem devo solicitar ao governo e o 
mesmo à oposição. Venho pedir-lhe que V. “persona gratíssima” em São Paulo consiga de algum jornal 
daí uma colaboração remunerada para este seu companheiro. Até 100$ mensais servir-me-ão para o leite 
de Ana Maria. Poderei dar artigos de divulgação histórica, folclórica, bibliográfica, curiosidades, etc. 
Creia que será um obséquio, sério” (Ibidem, p.291).CO Q

“E, apesar da tristeza não ser momento bom para rispidez, você vai me permitir, duma vez por todas 
que fale com franqueza sobre os seus artigos. Geralmente não gosto abertamente deles, e agora careço 
dizer por quê. Você aliás deve ter notado isso porque nunca deixei de pôr um ar de vago ao falar em 
trabalhos de você. Minhas cartas, nesse sentido, sempre foram com algumas reticências, que no entanto,
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Além de apelar aos contatos de Sérgio Milliet na redação de O Estado de S. 

Paulo, Mário de Andrade propõe ao amigo que “faça dois artigos por ano a duzentos 

mil réis cada um” (o dobro do valor estipulado no ofício que lhe fora enviado meses 

antes por Milliet, que era secretário da RAM), esclarecendo que “mais não posso 

encomendar, porque monotonizaria a revista”. Na condição de patrocinador da 

produção encomendada e, sobretudo, de editor do veículo onde a mesma seria publicada, 

ele reafirma sua preferência por “trabalhos sobre folclore” e exige que o amigo procure 

adequar sua produção aos padrões de cientificidade que orientavam a escolha dos 

trabalhos a serem publicados na Revista.

Mário de Andrade identifica nos escritos de Cascudo “dois erros que[,] em 

assuntos técnicos, me parecem fundamentais”. O que chamou de “desprezo pela 

medida” -  resultante da “nossa pobreza de bibliografia” -  ficaria evidente na 

desproporção entre o esforço despendido e a irrelevância do tema tratado. Isto ocorreria, 

por exemplo, no artigo sobre o Conde d’Eu -  referido como “um príncipe vazio” -  a 

partir do qual Mário de Andrade questiona:

porque você atacou um assunto tão desimportante, uma figura sem 
nenhum alcance fundamental pra pesquisar tantos dados e dadinhos 
sobre ela! E depois reincidiu com o Stradelli. Porque em vez do 
Stradelli você não pegou o Von den Stein, o Koch-Grumberg, tão 
mais fundamentais. [...] você não mediu os pesos e lá veio um livro 
trabalhado mas de alcance quase nenhum.

Para Mário de Andrade, esse “descomedimento” fazia com que o amigo “não 

tivesse paciência para escrever, senão um livro, pelo menos uma monografia de tema 

especializado, sobre folclore ao menos do R. Grande do Norte”, mas se dedicasse, no 

caso do artigo sobre a couvade, a um estudo que por não apresentar dados inéditos ou

jamais existiram quando eu te incitava a trabalhar e dava deixas sobre assuntos em que você podia 
produzir obras de real valor. Porque não terei sido totalmente franco? Meu Deus! nem sei bem... Um 
pouco de fadiga, um pouco medo de ferir você porque sinto você um bocado vaidoso, talvez erre. Mas 
nunca deixei de considerar o valor de você e a sua inteligência. Minha convicção é que você vale muito 
mais de que o que já produziu” (ANDRADE apud ibidem, p.292-293).
530 O documento, reproduzido em nota na edição da correspondência entre Mário de Andrade e Câmara 
Cascudo, solicitava “que o ilustre escritor nos escrevesse um trabalho sobre assunto de sua especialidade 
e que se enquadrasse no programa da nossa revista, ficando desde já entendido não haver limitação para o 
número de páginas. / Essa colaboração deverá ser original e especialmente escrita para a revista, pois esta 
só publica trabalhos absolutamente inéditos. / A título de mera gratificação, retribuiremos cada trabalho à 
razão de cem mil réis, o que faremos mediante a entrega dos originais” (MILLIET apud ibidem, p.281, 
nota 381).

ANDRADE apud ibidem, p.292.
532 Ibidem, p.293.
533 Ibidem.
534 Ibidem, p.295.
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uma interpretação realmente própria apenas engrossava a “ciência livresca” que o 

Departamento procurava combater.

você se meteu logo em que? em Etnografia, onde positivamente não se 
pode fazer muita novidade vivendo em Natal ou S. Paulo. Veja o 
descomedimento: qualquer individuinho que passar dois meses com os 
Tapirapés, mesmo falho e escrevendo cinco páginas[,] fará coisa de 
maior interesse etnográfico. Agora: em Natal e S. Paulo urbanos 
também se pode fazer obra importante de etnógrafo. Mas neste caso 
será obra da paciência, controle, comparação, análise, multifariedade e 
enfim síntese.536

Outro dos “dois erros” referidos por Mário de Andrade reside justamente na 

“falta de paciência” para a coleta de dados, exemplificada em sua crítica ao trabalho de 

Cascudo sobre os Catimbós.

Quando soube que você publicara isso fiquei egoisticamente gelado. 
Chi! pronto! o Cascudinho esgotou o assunto. O estudo sobre 
Catimbós que pretendo fazer está matado na cabeça. Só me sossegava 
um pouco o caso da música. Bem, mas fui ler o seu estudo, que matou 
nada! tenho de uns dias de convivência escassa com catimbozeiros 
uma série de dados muito mais larga e observações muito mais 
profündas, sem vaidade.

Comedimento na escolha dos temas, paciência e controle tanto na coleta quanto 

na exploração dos dados são atitudes imprescindíveis ao labor científico, cuja aquisição 

e o exercício sistemático constituem requisitos à participação em qualquer comunidade 

de pesquisadores. Com base nesta premissa, Mário de Andrade contrasta a precariedade 

de um conhecimento amplo e erudito, como o de Câmara Cascudo, à autoridade de um 

iniciante tecnicamente preparado. Referindo-se ainda ao trabalho sobre os Catimbós, ele 

declara:

Fiquei num tal estado de irritação pela sua falta de paciência e 
leviandade de colheita de documentação, que disse palavras duras, te 
esculhambei mesmo, pra um amigo comum que também quer muito 
bem você, o Luís Saia. Ele que está se metendo também em folclore 
(cientifico, sério, pertencente ao grupinho de pesquisadores que estou 
formando aqui, com o Curso de Etnografia e agora com a Sociedade 
de Etnografia e Folclore) ele concordou logo com o jeito anticientífico 
do estudo de você, a ausência de dados sobre como foram colhidos os 
dados, de quem etc.538

535 Ibidem, p.294.
536 Ibidem, p.293-294.
537 Ibidem, p.295.
538 Ibidem.
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Seu comentário exprime uma das consequências mais marcantes do processo de 

institucionalização em diferentes campos das ciências ao demonstrar o abismo que 

passa a separar os representantes desses dois perfis intelectuais -  o autodidata, cujo 

trabalho obedece a critérios pessoais, e o especialista, orientado pelas convenções de 

uma comunidade científica institucionalizada. Esse contraste seria reiterado de maneira 

ainda mais explícita no final da carta.

Você tem a riqueza folclórica aí passando na rua a qualquer hora. 
Você tem todos os seus conhecidos e amigos do seu estado e [do] 
Nordeste pra pedir informações. Você precisa um bocado mais descer 
dessa rede em que você passa o tempo inteiro lendo até dormir. Não 
faça escritos ao vai-vem da rede, faça escritos caídos das bocas e dos 
hábitos que você foi buscar na casa, no mocambo, no antro, na 
festança, na plantação, no cais, no boteco do povo. Abandone esse 
ânimo aristocrático que você tem e enfim jogue todas as cartas na 
mesa, as cartas de seu valor pessoal, que conheço e afianço, em 
estudos necessários e profundos. Disso é que eu quero como Diretor, e

r

exijo como amigo, pra minha revista que está sendo citada na Áustria, 
na França, nos Estados Unidos e mais.539

Mário de Andrade assume, então, enquanto folclorista, uma postura semelhante 

à que marcou as primeiras gerações de intelectuais formados na FFCL. Neste particular, 

creio ser imprescindível um comentário de Mário Wagner Vieira da Cunha que, além de 

oferecer um valioso testemunho a respeito, nos possibilita compreender o impasse entre 

Mário de Andrade e Câmara Cascudo de uma perspectiva inacessível na sua 

correspondência. Referindo-se aos estereótipos correntes nos tempos da fundação da 

Universidade, Mário Wagner conta que

havia um repúdio muito forte com relação aos valores intelectuais 
brasileiros, inclusive com a preocupação de trazer professores 
estrangeiros, não reconhecendo que alguns daqui podiam ser 
aproveitados [...] porque os outros eram verdadeiros deuses, eram o 
deslumbramento para todos nós. E embarcamos duramente nesse 
posicionamento. O autodidatismo era considerado a coisa mais 
ridícula, como se não valesse absolutamente nada, inclusive Mário de 
Andrade, quer dizer, não se fazia grande diferença. Quem salvou 
Mário de Andrade foi de certo modo o Antonio Cândido, quando criou 
aqueles grupos e o aproximou. Mas, mesmo assim, sempre ficou a 
oposição ao autodidatismo. Na segunda turma, eu fui o orador e, 
perfeitamente impregnado daquele clima, expus essa posição. Era a 
posição de uma ciência pura: tudo tinha de ser aprendido, até agora 
tudo que nós tínhamos feito estava mal, tínhamos que romper com 
todo aquele passado.540

Ibidem, p.296.
540 PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.261.
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Imbuídas, ao que tudo indica, das convicções reiteradas por Mesquita Filho 

acerca da superioridade do ensino oferecido na FFCL, as primeiras gerações ali 

formadas encontravam no ideal da “ciência pura” um recurso de autoafirmação por 

meio do qual poderiam conquistar espaço e legitimidade em um contexto dominado 

pela tradição intelectual anterior. Nesta medida, a perspectiva de ruptura com o passado 

seria assumida de modo apriorístico, o que explica que mesmo uma contribuição como 

a de Mário de Andrade lhes parecesse sem valor.

Esse fato nos permite compreender tanto o desinteresse de Mário de Andrade 

por uma possível inserção acadêmica na FFCL -  referido por Roger Bastide em sua 

entrevista com Irene Cardoso -  quanto a sua preferência pela institucionalização da 

pesquisa folclórica no âmbito da administração municipal, fora da universidade, embora 

com base em padrões de cientificidade equivalentes aos estabelecidos no ensino 

superior.

Presente a todas as aulas do Curso de Etnografia que promoveu no DC, Mário de 

Andrade desenvolveria a partir de então uma perspectiva metodológica mais elaborada do
C JO

que aquela apresentada em sua produção anterior. Algo inacessível naquele momento 

para Câmara Cascudo, que em sua resposta declara:

não sou capaz de escrever coisa alguma depois de sua carta. Nem para
r

o Estado de S. Paulo nem para a Revista. E uma situação inteiramente 
nova para mim e careço de tempos para voltar à tona e consertar a 
respiração. Venho pedir-lhe, numa confissão ultra-amistosa, para 
desobrigar-me do que é para mim materialmente intransponível.544

Apesar da proposta de dois artigos por ano, recebendo em dobro por cada 

publicação, ele só voltaria a publicar na RAM cerca de cinco depois. Concidentemente, 

nesse mesmo período Mário de Andrade -  então desiludido com o destino das iniciativas

541 No discurso que proferiu como paraninfo da primeira turma de formandos da FFCL, Mesquita Filho 
declarou: “não me seria lícito equiparar a entrega de diplomas à primeira turma de licenciados pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ao ato banal e corriqueiro pelo qual, findos os cursos 
regulamentares são considerados aptos [a] exercer as chamadas profissões liberais, aqueles que no 
Direito, na Engenharia ou na Medicina foram procurar as armas, que lhes pareceram as melhores, para 
vencer a luta pela existência. As vossas preocupações são de outra natureza. Não são passíveis de 
aplicação imediata as disciplinas em que formaste o vosso espirito” (MESQUITA FILHO, J. 1937. Op. 
cit., p. 109).
542 “Quando Lavínia [Costa Vilela] fez seu doutoramento, era uma tese sobre folclore, pedi a Mário de 
Andrade, ainda tenho a carta na França, pedi a Mário de Andrade para ser membro do júri, ele me disse: 
“Não, eu sou um amador”. Era um homem de uma consciência intelectual muito grande. Eu, que não era 
um especialista em folclore do Brasil, fui obrigado a presidir a banca examinadora em lugar de Mário de 
Andrade” (CARDOSO, I.A.R. 1987. Op. cit., p.192).
543 Cf. ALVARENGA, O. 1980. Op. cit.
544 CASCUDO, L.C. 2010. Op. cit., p.297.
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que promovera à frente do DC -  escreveria seu último artigo a respeito da pesquisa 

folclórica no Brasil.
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3.1.2 Lições etnográficas da esposa do filósofo

Antes de tratar do Curso de Etnografia instituído pelo DC e de sua importância 

para a história das ciências sociais no Brasil, é necessário atentar para a singularidade da 

personagem aludida nas fontes como “Dina Lévi-Strauss” -  nome que iria durar pouco 

mais que a sua permanência no país. A decisão por referi-la pelo nome que teve antes e 

depois deste curto período se inspira no encaminhamento semelhante proposto por 

Valentini (2010) e se nutre tanto do necrológio publicado por Bertrand Saint-Semin na 

revista Les TempsModernes quanto da análise de Mariza Corrêa a respeito da influência 

do gênero no reconhecimento do trabalho de antropólogas cujos maridos se tomaram 

autores renomados.

O esquecimento do trabalho científico de Dreyfus -  que viabilizou a base 

empírica das primeiras investigações etnológicas de Lévi-Strauss e contribuiu para habilitar 

nas práticas de campo parte da primeira geração de cientistas sociais formados em São 

Paulo -  parece evidente pela dificuldade encontrada ainda hoje para se obter informações 

a respeito das atividades que desenvolveu à época e de seu papel na institucionalização 

da Antropologia no Brasil.

A história das ciências sociais apresenta outros exemplos de pesquisadoras 

cuja contribuição, embora imprescindível a investigações de reconhecida importância, 

acabaria encoberta pela sua condição de cônjuge daquele que recebeu os créditos pelos 

resultados publicados. Contudo, no caso de Femande Dina Dreyfus, o efeito paradoxal 

produzido pela naturalidade de sua desaparição, diante da notoriedade mundial 

alcançada mais tarde por Claude Lévi-Strauss, acabaria por tomá-la uma personagem 

quase emblemática dessa categoria, as esposas de antropólogo, mostrando que -  como 

assinala Corrêa (1995) -  muitas vezes

Corrêa (1995) discute o estatuto atribuído na história da disciplina às esposas de antropólogo e 
comenta as dificuldades que encontrou ao tentar entrevistar Femande Dina Dreyfus cerca de quarenta 
anos depois de seu retomo à França. Saint-Semin (1989) reitera a constatação do caráter traumático do 
silêncio de Dreyfus a respeito de seus trabalhos de campo no Brasil.

Casos como “a esposa de Donald Pierson, a esposa de Charles Wagley, a esposa de David Maybury- 
Lewis, a esposa de Darcy Ribeiro, a esposa de Eduardo Galvão, a esposa de Robert Murphy, a esposa de 
Charles Watson... a lista certamente poderia continuar. Todas elas adotaram o nome do marido ao casar, a 
ponto de ser muito difícil redescobri-las com seu próprio nome, mesmo quando descasadas, como no caso 
de Dina. Todas estiveram no campo e parecem ter sido auxiliares de pesquisa inestimáveis, segundo os 
relatos de seus próprios maridos. Só em poucos casos, no entanto, deixaram esse papel de auxiliares” 
(CORREA, Mariza. 1995. A natureza imaginária do gênero na história da Antropologia. Cadernos Pagu, 
n.5, p.l 13).
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o que é chamado de personagem secundário na literatura teve tanta, ou 
mais, importância na construção institucional das ciências sociais no 
período examinado do que os personagens principais -  aqueles que 
por seu destaque posterior pareciam os únicos a ocupar a cena.547

Os trabalhos que abordam a questão -  Corrêa (1995), Spielmann (2003), 

Cerqueira (2010) e Valentini (2010) -  concordam que suas atividades de ensino e 

pesquisa foram desconsideradas na genealogia das ciências sociais no país, como 

atestam tanto a ausência de referências ao seu nome na produção anterior à década de 

1990 quanto a sua posição periférica, quase nula, nas primeiras obras em que Lévi- 

Strauss relata as experiências que viveu no início de sua carreira como etnólogo.

Neste particular, um traço característico do contexto sociocultural urbano 

brasileiro da época também parece ter sido determinante. Corrêa (1995) o identifica ao 

observar que mesmo na correspondência de Mário de Andrade as referências ao seu 

nome são raras e que nelas a sua identidade encontra-se condicionada ao matrimônio, 

como exemplificam a sua presença implícita na expressão “casal Lévi-Strauss” ou a sua 

individualização como “Mme. Lévi-Strauss”. A anedota a seguir, extraída de uma 

entrevista que Mário Wagner Vieira da Cunha concedeu em 1993 ao jornal Folha de S. 

Paulo, demonstra a reação que na época podia causar o ingresso de uma mulher no 

ambiente acadêmico -  marcado pela unanimidade masculina.

___  r

Antes, eu tinha sido aluno da Escola Politécnica. Eramos 300 alunos e 
só uma moça no Curso de Engenharia. Todo dia nós a esperávamos na 
rua para vaiá-la. Era uma forma de machismo miserável. Uma coisa 
vergonhosa. Mas era o clima daquela época. A Faculdade de Filosofia 
mudou isso.551

Apesar das mudanças referidas por Mário Wagner, decorrentes da superioridade 

numérica das mulheres entre os estudantes da FFCL e da presença de algumas 

professoras estrangeiras no corpo docente, esse processo não deixaria de encontrar

Ibidem, p. 112.
548 Ibidem, p. 111.
549 “Aí, um dos atributos da condição feminina está presente de antemão e recobrirá quase inteiramente a 
personagem: a esposa de deixa de ser uma referência e passa a ser tanto o nome de cada uma das esposas, 
como o nome genérico dessa categoria de parceiras etnográficas passa a ser sua identidade (atribuída) 
principal” (Ibidem, p. 127-128).
50 Ibidem, p. 110.

551 CUNHA, Mário Wagner Vieira da. 1993. Mulher une Lévi-Strauss a Mário de Andrade. In: Caderno 
Mais!, Jornal Folha de S. Paulo, 9 de setembro de 1993, p.l.
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resistências -  o que permite que se preencha, por inferência, algumas lacunas da 

documentação consultada. Em sua dissertação, Valentini (2010) informa que Fernanda 

Peixoto Massi localizou nos Archives Diplomatiques de Nantes uma carta de Paul 

Arbousse-Bastide a Jean Marx (que era diretor do Service des Oeuvres Françaises à 

VEtranger e responsável, junto com George Dumas, pela Missão Universitária Francesa) 

em que se discute o “caso Lévi-Strauss” em referência ao “casal”.

Apesar de não ter examinado essa fonte, creio que o fato nos permite cogitar, 

diante do exposto anteriormente, a possível contribuição do primo de Georges Dumas 

para as dificuldades profissionais encontradas por Fernande Dina Dreyfus, à medida que 

a existência de um vínculo institucional reconhecido pelo governo francês -  algo que, 

em princípio, atenderia aos interesses do programa governamental que ensejou a sua 

convocação -  poderia contribuir para prolongar as ações desenvolvidas pelo “casal” em 

São Paulo.

Esta hipótese toma-se ainda mais plausível se a considerarmos à luz do relatório 

elaborado por Dreyfus para informar os mentores da propaganda cultural francesa sobre 

os trabalhos que vinha realizando junto ao DC e suas expectativas para o futuro 

próximo. Encontrado por Carlos Sandroni nos Archives Diplomatiques de Nantes e 

publicado em português no número 30 da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, o texto expõe em detalhes o conjunto das atividades desenvolvidas pela 

pesquisadora no ano de 1936.

Redigido após o seu retomo a Paris -  para organizar a exposição “Indiens du 

Mato Grosso” -  e aparentemente dirigido a Jean Marx, o relatório nos ajuda a 

compreender a precariedade da situação de Dreyfus ao invocar o compromisso 

assumido pela autoridade governamental quanto ao reconhecimento da sua inserção 

profissional no Brasil.

Antes de minha partida, o senhor houve por bem considerar-me em 
deslocamento na Universidade de São Paulo, sem poder no entanto 
conceder-me nenhuma das vantagens ligadas a esta função; deixou-me no 
entanto a liberdade de criar uma situação por meus próprios meios, e a 
esperança de que, em caso de sucesso, meu caso merecesse novo exame. 
[...] Tomo pois a liberdade de pedir-lhe que queira, como permitiu-me 
esperar há dois anos, examinar de novo minha situação, tanto do ponto de

A partir da bibliografia mobilizada em seu trabalho, Valentini (2010) menciona a “discriminação de 
gênero, relatada por muitas alunas e professoras da Faculdade nas suas primeiras décadas” (VALENTINI, 
L. 2010. Op. cit.. p. 18, nota 8).
553 C f ibidem, p. 101.
554 Cf. SANDRONI, C. 2002. Op. cit., p.240.
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vista moral como do material. E, se tiver a bondade de autorizar-me a tal, 
virei em alguns dias solicitar-lhe uma audiência sobre este assunto.555

A iniciativa de redigir o documento se justificava tanto pela realização de 

“atividades universitárias no Brasil” quanto pelas possibilidades futuras abertas por 

sua colaboração voluntária junto ao DC.

O curso, que seria “o primeiro do gênero no Brasil”, ocorreu entre 15 de abril 

e 1 de novembro de 1936 e foi divulgado na imprensa através da seguinte nota:

Acham-se abertas as inscrições para o Curso de Etnografia que o 
Departamento Municipal de Cultura vai realizar este ano. O curso, que 
será mantido pela sra. Lévi-Strauss, é totalmente grátis, durará o 
máximo de seis meses, e terá início logo após a Semana Santa. As 
aulas realizar-se-ão na Escola de Sociologia, todas as terças-feiras, às 
vinte horas. As inscrições são feitas no Departamento de Cultura, 
diariamente, das 12 às 17 horas [ . . . ] . 55 9

De acordo com o relatório, o curso visava a “preparação de funcionários 

municipais para pesquisas folclóricas” a serem promovidas pelo DC. No entanto,

o afluxo crescente de candidatos logo obrigou a limitar as inscrições, 
que se fecharam com um número de estudantes (54) sensivelmente 
superior às previsões. Mesmo tal medida, no entanto, revelou-se mais 
tarde insuficiente, e foi necessário, desde as primeiras aulas, recorrer a 
uma duplicação do curso.561

A proposta da “duplicação”, que aparece pela primeira vez na carta que Mário de 

Andrade enviou a Fernande Dina Dreyfus em 4 de maio de 1936, indica ter havido uma 

mudança no cronograma de aulas após o início do curso, que acabaria por ultrapassar a 

duração prevista de seis meses. No entanto, a documentação existente no Fundo SEF não

555 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI, C. 2002. Op. cit., p.243.
556 Ibidem, p.240.
557 Em um ofício que enviou ao prefeito em julho de 1937, Mário de Andrade pondera ser injusto “que a ilustre 
professora continue a nos prestar seu valioso auxílio sem que lhe seja reconhecido o trabalho, e não exigindo 
elas vencimentos pelo auxílio que presta”, e solicita a sua nomeação como “encarregada de organizar e dirigir 
os serviços etnográficos e folclóricos do Departamento de Cultura” (ANDRADE apud CATÁLOGO da 
exposição Mário de Andrade no Departamento de Cultura: imaginação e rigor. 2003. São Paulo: Imprensa 
Oficial, p. 19).
558 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI, C. 2002. Op cit., p.242.
559 Jornal Correio Paulistano, 24 de março de 1936, p.8 -  disponível na Hemeroteca Digital Brasileira da 
Biblioteca Nacional.
560 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI, C. 2002. Op cit., p.241.
561 Ibidem, p.242.
562 A carta em questão foi anexada por Dreyfus no seu relatório e sua transcrição encontra-se junto à do 
documento em questão, publicado no número 30 da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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esclarece no que consistiu essa mudança, cujos indícios aparecem de forma cifrada na lista
f/TO

de presença do curso (ver o Anexo 1 2 ).

Mas os informes enviados à imprensa semanalmente, avisando que uma 

determinada aula será ministrada na data e horário indicados, fornecem dados mais 

precisos, que permitem observar o encaminhamento do curso, e indicam as alterações 

provocadas pela sua “duplicação”. A nota publicada no dia 14 de maio esclarece que ao 

fim do dia será realizada “a Ia aula prática” e, na sequência, apresenta uma lista com os 

nomes dos alunos convocados a comparecer. Ao acompanhar essas notificações 

compreende-se que o curso preparado por Dreyfus previa, desde o início, a alternância 

entre aulas expositivas e aulas práticas e que, diante da quantidade imprevista de alunos, 

os inscritos foram divididos em duas turmas que se reuniam nas aulas expositivas e se 

alternavam nas aulas práticas -  solução que decorre, certamente, das necessidades 

pedagógicas inerentes ao ensino focado no desenvolvimento de habilidades práticas.

Com base nos dados levantados por mim no Ato Municipal 862 e nos Diários 

Oficiais do Estado de São Paulo, por Valentini (2 0 1 0 ) nos Anuários da Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras e por Spirandelli (2008) nos arquivos da FFLCH-USP foi 

possível identificar a formação ou a inserção profissional de mais da metade dos alunos 

e traçar um perfil parcial dos frequentadores do curso. No universo de 62 inscritos, 34 

alunos (55%) formam os sete grupos relacionados a seguir e há entre eles diversas 

sobreposições, exemplificando algo que Mário Wagner Vieira da Cunha havia 

destacado ao dizer que “era uma coisa comum a gente ter quatro ou cinco diplomas”.

Formação acadêmica ou Quantidade em relação Quantidade em Quantidade
relaran ao totalvínculo profissional ao grupo identificado , . . nominalde inscritos

Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras 53% 29% 18

Escola Normal 30% 16% 10

Escola Livre de Sociologia e 
Política 18% 10% 6

Departamento de Cultura 18% 10% 6

Faculdade de Direito 12% 6% 4

Escola Politécnica 9% 5% 3

Conservatório Dramático e Musical 
de São Paulo 3% 2% 1

A lista de presença do curso encontra-se no Fundo SEF (doc.l, cx.l). Ao percorrê-la percebe-se que 
tanto nas ocasiões em que foi registrada a presença de apenas uma parte dos alunos quanto em outros dias 
(nos quais, à primeira vista, parecia não ter havido aula) encontram-se marcações em “x”, colocadas 
sempre acima ou abaixo da data.
564 PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.266.
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O pertencimento a um dos grupos não exclui a participação cumulativa em 

outros e os percentuais apresentados em relação ao total de inscritos constituem apenas 

uma estimativa aproximada -  havendo, inclusive, possibilidade de pequenas variações nos 

números encontrados, já que os dados que obtive não resultam de um levantamento 

biográfico exaustivo. A Figura 8 fornece uma imagem mais precisa sobre a distribuição 

dos grupos e sua frequente sobreposição.

Figura 8 -  Procedência dos alunos do Curso de Etnografia

Legenda
ijíji Faculdade de Direito

Escola Normal

|  Escola Politécnica

Departamento de Cultura

B  Escola Livre de Sociologia 
e Política

Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras

□  Conservatório Dramático 
e Musical

□  Sem informações
Cada quadrado representa um aluno matriculado no curso.

Entre os alunos provenientes da FFCL, 10 encontravam-se matriculados na 

Subseção de Ciências Sociais e Políticas, 6 na de Filosofia e 1 na de Geografia e 

História, havendo ainda uma aluna inscrita como ouvinte na Subseção de Ciências 

Sociais e Políticas. Quanto aos estudantes da ELSP, há informações sobre 4 inscritos no 

curso de Sociologia e Política e 2 no de Biblioteconomia.

Além de atestar o interesse pela pesquisa folclórica entre os estudantes 

universitários de diferentes áreas, os dados apresentados revelam a importância do 

expediente criado por Fernando de Azevedo para aumentar o contingente de alunos 

matriculados na FFCL, à medida que, para boa parte dessa geração, a Escola Normal 

parece ter funcionado como uma etapa de acesso à universidade.

ELSP
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A surpresa referida por Dreyfus quanto ao número de alunos também foi 

expressa por Mário de Andrade no final de uma carta que escreveu para Câmara 

Cascudo em 15 de abril de 1936 (dia da aula de abertura) e na palestra que proferiu 

pouco depois, dando início aos trabalhos do curso. Na ocasião, o diretor do DC 

justificaria a necessidade do ensino da Etnografia esclarecendo que

é principalmente nisto, na colheita da documentação popular, que a 
enorme maioria dos nossos livros etnográficos é falsa. E é justamente 
nisso que temos que milhorar a nossa produção imediatamente, 
enquanto o progresso e o intemacionalismo não destroem os nossos 
costumes e as bases culturais da nossa gente. Porque não nos importa 
ainda que nos orgulhemos de grandes monumentos científicos de 
Etnografia, da altura de um Frazer, dum Tylor, dum Lévy-Bruhl. 
Esses monumentos virão a seu tempo, e somente quando tivermos ao 
nosso dispor documentação legitimamente científica. 567

O primeiro esboço elaborado por Dreyfus a partir das demandas do DC 

apresenta um “Curso de Etnologia Prática” cuja concepção remete ao trabalho de 

Paul Rivet. Nesse programa provisório, o curso se divide em uma seção de 

Antropologia Física e outra de Antropologia Cultural. A primeira se ramifica em três 

tópicos estreitamente relacionados:

1) Princípios gerais, objetivo, aplicações

2 ) Caracteres descritivos

3) Mensurações.

A segunda, que se assemelha aos programas de Antropologia Cultural das 

universidades norte-americanas da época, era dividida em seis partes que dizem respeito 

a áreas bastante diversas e, nesta medida, parecem constituir módulos independentes:

a) Sociologia

b) Folclore

“Estão me chamando pra janta e preciso ir. Já são 19 e 30 e às 20 e 30 justamente tenho que fazer a 
inauguração do Curso de Etnografia que instituí pelo Departamento. Aliás, com um sucesso inesperado, 
perto de setenta alunos!” (ANDRADE apud CASCUDO, L.C. 2010. Op. cit., p.377-378).

No documento intitulado “Minuta da palestra de inauguração do Curso de Etnografia” (Fundo SEF, 
doc.3, cx.l), Mário de Andrade declara: “que a nossa decisão foi acertada, prova cabalmente a vossa 
anuência, este afluxo inesperado de estudiosos que ultrapassou de muito a nossa expectativa”.
567 Ibidem.
568 Utilizo aqui a tradução feita por Valentini (2010) para o texto do “Plan sommaire pour um cours 
d’Ethnologie Practique”, encontrado no Fundo SEF, doc.2, cx.l.
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c) Cultura material

d) Linguística

e) Arqueologia

f) Instruções práticas para a reprodução e documentos.

Ao compararmos o “plano sumário”, onde não há informações sobre a 

distribuição dos conteúdos por aula, às transcrições realizadas durante o curso, toma-se 

clara a manutenção da primeira parte, sobre Antropologia Física, e o remanejamento de 

alguns conteúdos da segunda, referente à Antropologia Cultural. Enquanto a Sociologia 

foi suprimida -  o que provavelmente se deve ao seu ensino regular na ELSP e na FFCL

-  e as “Instruções práticas para a reprodução de documentos” foram diluídas ao longo 

das lições, os módulos sobre Folclore e Cultura material passaram a ocupar a maior 

parte do programa -  o que parece contemplar mais de perto os interesses do DC.

Neste sentido, não há dúvidas de que, com suas escolhas e ênfases particulares, 

o curso realizado pode ser compreendido como uma agenda de pesquisas construída a 

partir dos interesses de Dreyfus e Mário de Andrade. O “sentido eminentemente 

prático” enfatizado na palestra de abertura seria garantido tanto pelo espaço diminuto 

concedido às questões de natureza teórica -  contempladas apenas na primeira aula e no 

início de cinco das outras 2 1  lições transcritas -  quanto pelas “seções regulares de
S70trabalho prático” realizadas no decorrer do curso.

Na sua aula de apresentação, Dreyfus expõe algumas definições e procura situar 

a Etnografia em relação à Etnologia, comentando, inclusive, a modificação do nome 

atribuído incialmente ao curso.

Dera-lhe, antes, a denominação de Etnologia Prática. Pareceu-lhe, 
porém, uma denominação contraditória, uma vez que a Etnologia é, 
por natureza, um estudo teórico, sistemático, generalizador. Em 
contraste, a Etnografia não cuida de teorias nem de hipóteses, é 
essencialmente descritiva e monográfica.
Como estudo descritivo, não se aparta do objeto concreto; e como 
método monográfico, concentra-se num só objeto de cada vez, 
considerando um só grupo, uma só tribo; e qualquer conclusão é tirada 
exclusivamente sobre esse objeto particular estudado, somente em 
relação a ele.571

569 A transcrição da Aula 22, sobre Arqueologia, não se encontra na documentação referente ao curso e 
não há informações a respeito de seu extravio nem de sua efetiva existência em algum momento anterior 
-  o que permite supor que, talvez devido à ausência da pessoa responsável pelo registro das aulas, o 
documento não chegou a ser produzido.
570 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI, C. 2002. Op. cit., p.242.
571 Resumo da primeira aula expositiva do Curso de Etnografia, encontrado no Fundo SEF, doc.4, cx. 1.
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A ênfase no caráter descritivo do estudo etnográfico e na necessidade de que o 

pesquisador se atenha à especificidade do objeto parece reiterar as declarações de Mário 

de Andrade sobre a inconveniência de elaborações teóricas quando não se dispõe de 

dados que possam dar consistência a generalizações. Neste particular, a orientação 

adotada por Dreyfus aparece mais adiante, quando ela se refere á trajetória dos estudos 

etnográficos no processo de desenvolvimento do campo da Antropologia.

A evolução da Etnografia pode ser assimilada à evolução da Geografia 
e da História. Assim como existe uma Geografia -  ciência descritiva 
do espaço [ -  ] e uma História -  estudo dos acontecimentos que se 
sucedem no tempo -  existe um método geográfico, que intervém 
sempre que há o fator espaço; e um método histórico, aplicável 
sempre que há o fator tempo. Também a Etnografia, primitivamente 
ciência das raças, se transformou em método geral, aplicável sempre 
que se estuda o “outro”. O outro -  quer dizer: a criança, o primitivo, o 
louco.57 2

Embora tratada de maneira bastante sucinta, devido ao caráter prático das lições, 

a definição de Etnografia como “método geral” para o estudo do “outro” remete ao 

mesmo conjunto de questões discutidas por Lévi-Strauss tanto em “A Sociologia 

Cultural e seu ensino” quanto no projeto para a criação do IAFC e coincide com um 

esforço de ampliação dos horizontes da disciplina comum, na época, a diferentes 

orientações -  como a escola culturalista de inspiração boasiana, a abordagem 

funcionalista desenvolvida por Malinowsky e a “antropologia total” de Paul Rivet.

Da mesma forma, o cuidado em esclarecer ao longo do curso as diferenças entre 

Etnologia e Etnografia (Aula 1) e entre Etnografia e Folclore (Aula 5) se deve menos a 

um interesse em separá-los do que à necessidade de explicitar os parâmetros norteadores 

das atividades planejadas em meio à diversidade de perspectivas e interesses ali 

reunidos.

Na sua primeira aula, Dreyfus rejeita tanto a perspectiva filosófica que deduz o 

isolamento ontológico do “outro” -  quem quer que seja -  com base no postulado 

bergsoniano da incomunicabilidade inexorável entre os sujeitos, quanto aquela que 

define a alteridade como tudo o que não coincide com “o conjunto de homens adultos, 

brancos, civilizados”, propondo em contrapartida que a Etnografia seja encarada como 

caminho para um conhecimento mais exato a esse respeito. A orientação teórica adotada

572 Ibidem.
573 Como observa Lopez (1972), até então o próprio Mário de Andrade “não distingue etnografia de 
antropologia” (LOPEZ, T.P.A. 1972. Op. cit., p.98).
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por ela encontra na investigação empírica a alternativa possível para escapar à abstração

-  que tende a homogeneizar e a descaracterizar formas muito diversas de alteridade.

São concepções filosóficas, muito respeitáveis, é certo, mas 
filosóficas. Ora, a Etnografia, no seu ponto de vista particular e 
concreto, não pode partir de soluções filosóficas. E no curso ora 
iniciado se esforça por dissolver a noção abstrata, contentando-se com 
estudar minuciosamente, não conjuntos, mas uma determinada 
técnica, um dado comportamento, qualquer manifestação cultural 
humana, por pequena que seja, desde que apresente alguma 
particularidade 515

Desta perspectiva, o trabalho etnográfico supunha a utilização de recursos e técnicas 

que viabilizassem a coleta ou o registro mais fidedigno possível dos aspectos culturais 

observados em campo, visando a sua posterior análise e, sobretudo, a sua comparação com 

“traços culturais” decorrentes de estudos análogos realizados junto a outras populações -  

princípio do “fichário antropológico” referido por Lévi-Strauss. Trata-se, como observa 

Valentini (2010), de uma abordagem adequada aos padrões da antropologia praticada no
S77período entre-guerras.

De fato, as 23 lições do curso reúnem um conjunto bastante diversificado de 

abordagens metodológicas e conhecimentos técnicos de ponta, resultantes da crescente 

especialização da pesquisa antropológica. Como informa o relatório de dezembro de

1936, a expertise adquirida durante o curso refere-se tanto aos “métodos de campo” -  o 

que inclui padrões para o registro das características físicas e motoras dos indivíduos 

(Aulas 2, 3 e 4), procedimentos para descrição das técnicas locais de construção das 

habitações (Aulas 16 e 17), de tecelagem e cerâmica (Aulas 19 e 2 0 ) ou ainda 

estratégias comunicativas para aprender uma língua nativa (Aula 23) -  quanto “os 

primeiros elementos do trabalho museográfíco -  que envolve desde os cuidados para 

armazenar e transportar objetos como ferramentas, instrumentos musicais, indumentária,

Resumo da primeira aula (Fundo SEF. doc.4. cx.l).
575 Ibidem.
576 Um dos melhores exemplos da precedência desta concepção no trabalho de Dreyfus encontra-se na 
décima segunda aula, que trata da importância do estudo dos brinquedos e dos jogos (ver o Anexo 13).
577 Cf. VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.29.
578 A referência utilizada baseia-se na numeração das apostilas do curso -  que correspondem à transcrição 
em português de aulas ministradas em francês. Mas, como a seriação das apostilas refere-se apenas às 
aulas expositivas e os informes publicados na imprensa indicam que as aulas práticas seguiam uma 
numeração paralela, optei por chamar de “lições” às unidades constituídas por uma aula expositiva mais 
as aulas práticas a ela correspondentes.
579 Cf. SPIELMANN, E. 2003. Op. cit., p.73.
580 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI, C. 2002. Op. cit., p.242.
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utensílios ou amostras de pigmentos utilizados na pintura decorativa destas peças até a 

elaboração de uma ficha padronizada para cada tipo de material recolhido.

Na primeira lição sobre cultura material (Aula 14), Dreyfus se posiciona de 

maneira bastante clara quanto às questões levantadas por Arbousse-Bastide em seus 

artigos sobre as diferentes concepções de cultura.

Quando, em qualquer estudo etnográfico, se distingue entre material e 
espiritual, isto não significa que existe um domínio do que é material, 
outro domínio do que é espiritual. Significa simplesmente que tudo 
quanto é suscetível de estudo etnográfico pode ser encarado de duas 
maneiras, sob dois pontos de vista.
Se, por exemplo, o assunto é a Justiça, do ponto de vista espiritual se 
consideram as representações coletivas; do ponto de vista material se 
considera o código do país, que concretiza essas representações, que 
são por assim dizer sua forma materializada.
Em segundo lugar, não há em Etnografia nenhum julgamento de 
valor; não se distingue entre o material e o espiritual nenhuma 
superioridade de categoria. São apenas diferenças de método, de 
processo. E note-se que o estudo do ponto de vista espiritual é mais 
difícil, mais decepcionador. Só se pode fazê-lo indiretamente, 
baseando-se em testemunhos que é preciso criticar e de cuja 
autenticidade nem sempre se está seguro.
A pesquisa do ponto de vista material, ao contrário, repousando sobre 
o objeto, tem garantia de autenticidade, de durabilidade, de 
autonomia. Concluindo, podemos dizer que a velha diferença 
estabelecida entre Etnografia -  estudo do material -  e Etnologia -  
estudo do espiritual, desaparece. A diferença real é apenas questão de 
método: Etnologia -  estudo sistemático. Etnografia -  estudo 
monográfico. 581

Essa mesma convicção, que explica a ênfase no estudo das culturas em sua 

dimensão material, também irá justificar o recurso à formação de coleções etnográficas, 

entendidas como um tipo de arquivo “mais seguro, mais durável que os arquivos
CO?

escritos” -  princípio em que se baseia o paradigma museológico desenvolvido por 

Georges-Henri Rivière e Paul Rivet à frente de suas respectivas instituições (o 

Departemen etMusée desArts et des Traditions Populaires e o Musée de VHommè).

No estudo da cultura material, a abordagem adotada no curso baseia-se nas 

concepções de Mareei Mauss, autor com quem Dreyfus mais dialoga em suas lições e a 

cuja orientação teórica irá se filiar, como registra o resumo da aula de abertura. Ao

581 Resumo da décima quarta aula expositiva do Curso de Etnografia, encontrado no Fundo SEF, doc.15, 
cx.l.
582 Ibidem.
583 Na ocasião, Dreyfus observa que “segundo o conceito de Mauss, quase todos os fenômenos da vida 
são traduzíveis pelos objetos materiais, por causa da suscetibilidade do homem de deixar seus traços 
sobre as cousas que fabrica” (Op. cit., Fundo SEF, doc.4, cx.l). A adoção dessa perspectiva ficaria ainda
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final do primeiro módulo sobre Folclore (Aulas 5 e 6 ) -  sobre as formas tradicionais de 

decoração dos objetos -  esse diálogo irá se estabelecer em tomo das diretrizes que 

devem orientar a atenção do pesquisador na descrição de um artefato.

Diante dum objeto etnográfico -  diz Mauss -  é preciso sempre 
indagar: onde, quem, quando, o que, de que maneira, por que?
A sra. Lévi-Strauss pensa que as indagações se podem reduzir a 4: de 
que? com que? para que? por quem?
Isto é: de que material é feito o objeto? Com que instrumento? Para 
que fim? Por que pessoa (homem ou mulher, feiticeiro ou profissional, 
etc) ? 5 8 4

A busca de formulações mais concisas a partir da perspectiva teórica adotada 

revela o caráter criativo, pouco conhecido, de seu trabalho científico. Ao tratar da 

formação de coleções etnográficas (Aula 14), novamente Dreyfus procura reelaborar a 

proposta de Mauss, conferindo-lhe maior rigor metodológico.

O problema preliminar e essencial em estudos dessa natureza é o da 
escolha dos objetos. [...]
Mauss diz que é preciso recolher tudo, pois que tudo é interessante. 
Uma coleção etnográfica não é uma coleção de obras de arte; mas 
representa uma cultura e seu interesse consiste nisto, somente nisto. 
Sobretudo o preconceito de pureza de estilo precisa ser posto de lado. 
Do ponto de vista etnográfico não há pureza de estilo, mas sempre 
mistura, influência, contato de culturas.
Quanto ao preconceito da raridade, Mauss diz que certos objetos 
comuns tem muito mais valor, significam muito mais para o 
conhecimento da cultura a que pertencem, do que objetos raros. 
Supondo que um cataclisma destruísse nossa cultura e que alguns 
objetos subsistissem, entre uma joia e uma lata de conserva seria 
certamente a conserva que poderia fornecer informação mais precisa 
sobre o gênero de vida a que estivera ligada.
A Sra. Strauss pensa que Mauss tem razão em parte e que seu ponto 
de vista é necessário para eliminar o ponto de vista vulgar. [...]
Mas, doutro lado, o princípio de tudo recolher é também um 
preconceito contra o qual se deve precaver. Como toda ciência a 
etnografia distingue o fato bruto do fato científico, isto é, o fato, 
qualquer que ele seja, visto pelo observador desprevenido, e o fato 
significativo que o cientista prevenido distingue da massa dos fatos

585comuns.

mais evidente na primeira lição sobre Cultura material (Aula 14), quando Dreyfus irá retomá-la ao 
esclarecer que um arquivo formado a partir de coleções etnográficas “pode informar minuciosamente 
sobre a vida daqueles cuja cultura material representa, pois que o homem tende a deixar e efetivamente 
deixa a marca de sua atividade sobre os objetos que fabrica” {Op. cit., Fundo SEF, doc.15, cx.l).

Resumo da quinta e sexta aula do Curso de Etnografia, encontrado no Fundo SEF, doc.8, cx.l.
585 Op. cit., Fundo SEF, doc.15, cx.l.
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Como ressalta Ellen Spielmann, a densidade desse diálogo nos permite cogitar a 

presença de Dreyfus, ao menos como ouvinte, em algum dos cursos oferecidos por 

Mauss no Instituí d ’Ethnologie Na sequência, além de demonstrar um profundo 

conhecimento da orientação metodológica adotada, a antropóloga apresenta uma 

concepção alternativa à proposta de Marcell Mauss (que era pesquisador de gabinete), 

formulada com base na experiência, deixando clara a sua preferência pela cultura 

profissional adquirida em campo como parâmetro para orientar as escolhas e decisões 

inerentes ao trabalho etnográfico.

Meyerson diz que toda observação, toda experiência, quer se queira, 
quer não, nos conduz a proceder a uma escolha. Esta escolha é ao 
mesmo tempo teórica e prática. Prática, porque diante de grande 
quantidade de objetos a escolha às vezes se impõe, ou pela 
impossibilidade material de transporte, ou porque escasseiam os 
objetos de troca. A necessidade teórica é a distinção daquilo cuja 
possessão não constitui simples luxo, mas de fato seja útil ao 
conhecimento da cultura estudada. Interessa possuir o objeto do qual a 
simples fotografia ou descrição não constitui documentação suficiente. 
O etnógrafo, pois, não é simples colecionador de objetos. Mas deverá 
possuir uma cultura etnográfica e, doutro lado, essa espécie de tato, de 
sentido que faz não só distinguir o objeto interessante, mas pressentir 
a sua existência. Esta última qualidade pode ser natural e instintiva,

C 0̂ 7mas pode também ser adquirida pela cultura e pela aprendizagem.

A frequente alusão à expedição entre os Bororo e os Cadiueu para exemplificar 

procedimentos ensinados durante o curso expõe os nexos que parecem orientar a 

colaboração entre Dreyfus, Lévi-Strauss e Mário de Andrade -  o que Valentini (2010) 

descreve como uma relação de “compartilhamento entre três aprendizes da ciência” -  e 

sugere que a docência era concebida por Dreyfus como uma oportunidade para transmitir 

essa “cultura etnográfica” necessária aos praticantes do ofício.

A credibilidade atribuída ao curso (que era descrito como de “extensão 

universitária”) no momento de sua realização pode ser medida não apenas pelo 

contingente de estudantes da FFCL e da ELSP entre os inscritos, mas também pela sua 

referência como “cátedra de Etnografia do Departamento de Cultura”, localizada por 

Valentini (2010) tanto em jornais da época quanto na correspondência de Mário de 

Andrade. 5 9 0

000 Cf. SPIELMANN, E. 2003. Op. cit., p.72.
587 Op. cit., Fundo SEF, doc.15, cx.l.
588 VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.167.
589 Ibidem, p.54.
590 Ibidem, p.48, nota 26.
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Em seu relatório, Dreyfus informa que “o Departamento criou comissões de 

pesquisadores escolhidos entre os melhores estudantes, que sob minha direção 

realizaram pesquisas metódicas na Municipalidade e mesmo fora do Estado”. Trata- 

se da pesquisa sobre a mancha mongólica, discutida na segunda lição sobre 

Antropologia Física (Aula 3), e da pesquisa realizada em Minas Gerais por Oneyda 

Alvarenga a respeito do Cateretê tocado e dançado na região de Varginha, sua cidade 

natal.

Esses dois trabalhos, representativos das áreas de atuação priorizadas por 

Fenande Dina Dreyfus e Mário de Andrade, indicam os desdobramentos cogitados por 

ambos ainda durante o curso e evidenciam a prevalência de seus interesses no que se 

refere ao aproveitamento da mão de obra resultante. A esse respeito, Dreyfus declara em 

seu relatório que “logo que eu volte a São Paulo, haverá uma sessão de exames, onde 

serão outorgados diplomas que consagrarão os técnicos destinados a serem contratados 

pela Municipalidade para pesquisas futuras”.

Apesar de não haver qualquer informação sobre a realização desses exames ou a 

certificação dos pesquisadores formados, a proposta sugere haver semelhanças entre o 

modelo de institucionalização cogitado inicialmente e a contratação temporária de 

estudantes universitários para a formação de equipes de investigadores nos inquéritos da 

SDSEM. No final do relatório, a pesquisadora esclarece haver planos para a ampliação 

das atividades etnográficas no ano seguinte e, para comprová-lo, menciona:

1 ) a aquisição, da qual fui encarregada oficialmente, de um material 
antropométrico completo;
2 ) a fundação de um Centro de Estudos Etnográficos, possuindo desde 
já suas instalações, seu orçamento, sua revista;
3) a criação, por mim proposta, de uma comissão linguística para 
redação de um vocabulário técnico etnográfico nas línguas francesa, 
inglesa, alemã e portuguesa;
4) a decisão de tomar permanentes as pesquisas de Antropologia 
Física, para as quais me foi solicitado que redigisse as Instruções 
destinadas a guiar os funcionários da Municipalidade. Estou 
atualmente preparando um segundo e um terceiro volumes de 
Instruções etnográficas e sociológicas. 5 94

591 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI, C. 2002, p.242.
Dreyfus deixa bastante claro o seu engajamento nesta investigação ao esclarecer, no parágrafo 

seguinte, que “as Matemidades da cidade abriram suas portas aos estudantes que eu havia preparado 
especialmente para esta pesquisa, a qual continua em minha ausência, sob a orientação dada durante o 
ano” e apenas mencionar que há planos para a publicação de “uma série de pesquisas folclóricas 
realizadas por meus estudantes” (Ibidem), sem fornecer maiores detalhes a respeito.
593 Ibidem.
594 Ibidem.
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O primeiro volume de suas Instruções Práticas para Pesquisas de Antropologia 

Física e Cultural, publicado na “Coleção do Departamento de Cultura”, apresenta com 

maior riqueza de detalhes e com imagens ilustrativas (ver o Anexo 14) o conteúdo 

registrado na transcrição das Aulas 2, 3 e 4. Em suas primeiras páginas, Dreyfus 

esclarece que o manual pretende “guiar os pesquisadores não especializados e fornecer 

um método de trabalho imediatamente aplicável no local

O texto introdutório do manual foi elaborado a partir da primeira aula do Curso de 

Etnografia e desenvolve melhor alguns argumentos expostos naquela ocasião, tomando 

ainda mais visíveis os pontos de contato entre a perspectiva de Dreyfus e as concepções 

expostas no projeto de Lévi-Strauss.

Lévy-Bruhl se esforçará por definir, para penetrá-las, a alma e as 
“funções mentais” do primitivo. Assim é que Blondel, indo mais 
longe, reunirá numa só categoria, tudo o que é diferente de nós e 
assimilará o comportamento do louco ao do primitivo. Quanto a 
psicólogos tais como Piagel e Luquet, quaisquer que sejam, por outro 
lado, suas intenções verdadeiras, sua análise não deixa de fato de 
concluir pela sua assimilação do comportamento da criança ao do 
primitivo.
A psicologia coloca-nos, pois, em presença de duas atitudes 
contraditórias: por um lado, oferece-nos tantos “outros” quanto[s 
sejam] os indivíduos. Por outro, apresenta-nos um só “outro” global, 
compreendendo, numa só categoria, tudo o que não é “nós”. Nenhuma 
psicologia traz outra coisa além de uma teoria semi-filosófica, 
nenhuma nos traz os dados de uma solução concreta. [...] Em lugar do 
inefável, a Etnografia descobre gestos particulares, porém analisáveis, 
crenças, atitudes, modalidades específicas da técnica ou da reflexão 
que basta descrever, classificar e explicar pela reconstrução histórica e 
distribuição no espaço. O homem não é um enigma para o homem, 
senão na medida em que se observa a si mesmo como um panorama 
global e longínquo.59 6

Assim como Lévi-Strauss, que descobre nos métodos desenvolvidos pela 

Antropologia Cultural uma saída para as limitações da tradição sociológica 

durkheimiana, Dreyfus contrapõe a precisão empírica da pesquisa etnográfica à 

insuficiência das concepções filosóficas que se propunham a explicar a diversidade 

sociocultural humana. A complementaridade entre as perspectivas de ambos reforça a 

importância da contribuição de Dreyfus para viabilizar o trabalho teórico desenvolvido 

por Lévi-Strauss.

595 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS, Dina. 1936. Instruções práticas para pesquisas de Antropologia Física 
e Cultural, v.l. São Paulo: Departamento de Cultura, p.7.
596 Ibidem: p.12-13.
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Ademais, sua crítica à teoria de Lévy-Bruhl traz à tona um dos aspectos mais 

interessantes da colaboração entre os jovens pesquisadores franceses e o diretor do DC. 

Como vimos, a distinção estabelecida pelo etnólogo francês entre a mentalidade do 

homem civilizado e a do primitivo teria uma influência significativa sobre a perspectiva 

adotada por Mário de Andrade ao interpretar o “fenômeno folclórico”. Contudo, como 

argumenta Valentini (2010), os três parecem pôr de lado suas divergências teórico- 

metodológicas em benefício de uma interlocução pautada pelo aprendizado conjunto e, 

sobretudo, pela possibilidade da elaboração coletiva de projetos institucionais capazes 

de contemplar seus interesses imediatos.

A exemplo disto, as considerações de Dreyfus a respeito da importância de uma 

verificação, a partir de dados recolhidos no Brasil, das hipóteses de Boas sobre as 

transformações morfofisiológicas observadas em gerações sucessivas de imigrantes 

conduzem a conclusões muito próximas à perspectiva que fundamenta o projeto de 

construção simbólica da nacionalidade concebido por Mário de Andrade. No final da 

introdução às suas Instruções Práticas, ao tratar da emergência de uma formação cultural 

autenticamente brasileira em meio ao isolamento dos sertões, Dreyfus pondera:

O caboclo, com efeito, não tem cultura própria; não tem tipo físico 
próprio. Não se acha, entretanto, totalmente desprovido deles. Na 
medida em que é possível atribuir-lhe uma cultura autônoma, é ela 
constituída de antigas tradições que sobreviveram de empréstimos 
tomados de culturas indígenas e de algumas invenções [...], muito 
raras, ao que parece, e, por isso mesmo, muito preciosas, porque 
podem fornecer bases à fundação, tão necessária ao Brasil, de uma 
cultura rural. Mais ainda do que por aquilo que possui, é o caboclo 
sem duvida interessante por aquilo de que está desprovido, pois 
realiza, num grau provavelmente excepcional no mundo, esta 
experiência tão rara e preciosa de um contato quase “acultural” entre o 
homem e a natureza.598

A complementaridade entre Antropologia Física e Cultural aparece aqui como 

chave interpretativa que possibilita o estudo minucioso da interação entre os homens e o 

meio que habitam e permite observar, de forma simultânea, tanto a progressiva 

estabilização de padrões biotipológicos quanto o funcionamento “das leis que regem os

A esse respeito, Valentini (2010) esclarece que “a dimensão de consenso tem muito a ver com a ideia, 
enunciada por todos esses pesquisadores, de que a constituição do arquivo etnográfico antecede a 
formulação teórica, a partir do pressuposto da objetividade dos traços culturais” (VALENTINI, L. 2010. 
Op. cit., p.191, nota 146).
5 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS, D. 1936. Op. cit., p.17-18.
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contatos culturais” Nesta medida, o conceito de “aculturação”, referido com frequência 

pelos cientistas sociais em atividade à época em São Paulo, se tomaria central não 

apenas como categoria que permite explicar a mudança sociocultural em curso na cidade, 

mas como princípio que viabiliza a reconstituição da história dos contatos entre diferentes 

grupos humanos, pois, como assinala Rubino (1995), “já que a cultura era adquirida, 

inculcada e não biologicamente dada, também podia ser perdida”

Ibidem: p. 17.
600 RUBINO, S. 1995. Op. cit., p.490.
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3.2 Uma escola folclórica paulista?

3.2.1 Institucionalidades em ação

Uma notícia publicada em 4 de novembro de 1936 no jornal Diário da Noite 

registra a realização, naquele mesmo dia, de um almoço no salão de inverno da Casa 

Mappin -  em frente ao Teatro Municipal -  para homenagear a “sra. Gina [sic] Levy- 

Strauss [...] por motivo de seu embarque amanhã para a Europa” Na ocasião estavam 

presentes Mário de Andrade, Claude Lévi-Strauss, mais 1 2  alunos do Curso de 

Etnografia, que havia terminado três dias antes. Como enfatiza o texto, tudo 

“transcorreu num ambiente de camaradagem, sendo a maioria dos presentes estudantes 

na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de S. Paulo”

“Homenagens” como essa eram oferecidas com frequência por alunos da FFCL 

aos seus professores estrangeiros O evento em questão, que parece não ter recebido 

destaque em outros jornais, ocupou um espaço significativo no Diário da Noite e, 

apesar da notícia não ter sido assinada, sua construção textual sugere que um dos 

alunos do curso -  o estudante de filosofia Carlos Corrêa Mascaro -  seria “o repórter do 

Diário da Noite”. Esta hipótese, pendente de confirmação documental, converge com a 

avaliação de Valentini (2010), que chama a atenção para a descrição do almoço como 

“uma espécie de momento de fundação idílico”

De acordo com a notícia, servida a sobremesa Mário de Andrade daria início ao 

seu discurso de saudação afirmando não ser um orador.

601Recorte de jornal encontrado no Fundo SEF, doc.22, cx.l.
602 Ibidem.
603 C f LÉVI-STRAUSS, C. 1996. Op. cit., p.99.
604 Como a fotografia que acompanha a notícia (ver o Anexo 15) exclui de seu enquadramento uma parte 
dos convidados, as informações apresentadas na notícia parecem ser uma fonte mais segura. No parágrafo 
em que cita cada um dos presentes ao almoço, o texto oferece duas sequências de nomes próprios. O 
período em que se encontra a segunda sequência é construído da seguinte maneira: “Ocuparam os outros 
lugares d. Maria Aparecida Duarte e alunos do Curso de Etnografia, Maria Stella Guimarães, Mário 
Wagner Vieira da Cunha, Carlos Mascaro, o repórter do Diário da Noite, Cecília de Castro e Silva, Rafael 
Grisi, Anita Castilho Marcondes Cabral e Seráfica Marcondes Pereira” {Op. cit., Fundo SEF, doc.22, 
cx.l). Portanto, os nomes mencionados depois de “d. Maria Aparecida” (que também fora aluna do curso 
e era administradora dos Parques Infantis -  algo que, junto com a diferença de idade marcada pelo 
pronome de tratamento, parece justificar a referência a seu nome antes dos demais) são identificados 
como “alunos do Curso de Etnografia”. Note-se que, se analisado de forma isolada, o mesmo trecho 
encerra uma ambiguidade que não permite saber se “o repórter do Diário da Noite” refere-se ao último 
nome citado, na função de aposto explicativo, ou se informa apenas a posição ocupada à mesa pelo 
jornalista anônimo. Essa ambiguidade não pode ser resolvida a menos que se considere a inserção do 
trecho analisado no conjunto do parágrafo.
605 VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.61.
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como não posso exprimir por palavras os meus agradecimentos à sra. 
Lévy-Strauss, proponho que, em homenagem à mesma, criemos o 
Clube de Etnografia. Seria o primeiro clube em São Paulo e no Brasil, 
porque não existe outro no país. Obtive já a autorização do prefeito 
Fábio Prado. A municipalidade patrocinará a novel agremiação, 
fornecendo os escritórios, material necessário, revista, etc. 60 6

£ \(\HCom seu caráter de narrativa fundadora, o texto exprime algo destacado por 

Rubino (1995) ao observar a composição híbrida da entidade, que misturava “profissionais 

diversos, laços afetivos e profissionais, Universidade e Prefeitura” Na ocasião, foram 

considerados seus sócios fundadores todos os presentes e incluídos na lista os nomes de 

Paulo Duarte e Oneyda Alvarenga.

No mês seguinte, surgia uma nova seção na RAM, dedicada “ao maior 

conhecimento do povo brasileiro”, batizada de “Arquivo Etnográfico”. Em sua nota de 

abertura, no volume 30 da Revista, são esclarecidos os requisitos mínimos para a 

submissão de trabalhos.

I -  Nome do colaborador e seu endereço;
II -  Indicações pormenorizadas de lugar (estado, município, cidade, 
fazenda, vila, engenho, etc.) e data em que foram feitas as 
observações;
III -  Indicação pormenorizada dos indivíduos ou indivíduo de que a 
documentação folclórica foi colhida, seu lugar de nascimento, 
proveniência regional de família; si é alfabetizado ou não; si tinha 
confiança e franqueza ou não com o recolhedor; si era tímido, afoito, 
de demais condições psicológicas; qualidades de voz, si clara na 
pronúncia, se nitidamente sonorizada no canto, etc. E fotografia, si 
possível;
IV -  As descrições de costumes, de coreografias, de processos de 
manufaturação, de objetos, de arquitetura, etc. deverão ser muito 
pormenorizadas, e, si possível, bem acompanhadas de fotografias e 
desenhos.61 0

Ao estabelecer a obrigatoriedade da apresentação dos “dados sobre como foram 

colhidos os dados” garantia-se tanto a renovação dos critérios que orientam a 

pesquisa folclórica quanto a utilidade dos trabalhos publicados na nova seção. Outra 

evidência desse esforço (próprio dos períodos de institucionalização incipiente) para

Op. cit., Fundo SEF. doc.22. cx.l
607 O toque idílico referido por Valentini (2010) é reforçado no último parágrafo, quando “findo o almoço 
a sra. Gina Lévy-Strauss foi cumprimentada pela filhinha da sra. Lavínia [Costa] Villela, encantadora 
menina de dez anos” (Ibidem).
608 RUBINO, S. 1995. Op. cit., p.483.

ARQUIVO ETNOGRÁFICO. 1936. Revista do Arquivo Municipal, v.30, p.25.
610 Ibidem.
611 ANDRADE apudCASCUDO, C. 2010. Op. cit., p.295.
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ampliar a capacidade de regulação e controle da produção intelectual pela comunidade 

especializada encontra-se mais adiante, na prescrição dos “assuntos por onde as 

pesquisas devem dirigir-se, e a que deve se aplicar a atenção dos colaboradores”

Na página seguinte, anunciava-se um concurso com prêmios de um conto de réis 

para os dois melhores trabalhos publicados na seção ao longo do ano. Num contexto em 

que os gastos com deslocamento, alimentação, hospedagem e material de trabalho 

cabiam ao próprio investigador, a justificativa para a criação de um concurso dessa 

natureza pode ser interpretada como princípio orientador para uma futura política de 

financiamento à pesquisa. De acordo com a nota de divulgação publicada na RAM, o 

prêmio foi criado “no intuito de incentivar as pesquisas deste gênero, no Brasil, e ainda 

como recompensa pelo esforço dispendido com indagações mais importantes” No 

júri constituído para a avaliação dos trabalhos encontravam-se os “prof. e etnógrafos 

Mário de Andrade, Nina [sic] Levi-Strauss, Samuel Lowrie, Plínio Ayrosa e Arthur 

Ramos” . 6 1 5

Apesar da nova seção não ser dedicada exclusivamente à publicação de trabalhos 

dos pesquisadores formados no curso, não há dúvidas de ser este um dos principais 

motivos de sua criação. A primeira edição de “Arquivo Etnográfico”, no volume 30 da 

RAM, trazia o artigo “Cateretês do sul de Minas Gerais”, resultante do trabalho de 

campo realizado por Oneyda Alvarenga Na edição seguinte, de janeiro de 1937, era 

publicado o artigo “Contribuição à Etnologia Paulista”, do médico Rafael de Paula 

Souza, que era aluno do Instituto de Higiene da Faculdade de Medicina e não havia 

frequentado o Curso de Etnografia do DC.

No volume 32 da Revista, em fevereiro de 1937, a seção “Noticiário” publicava a 

resenha “O significado étnico das pálpebras”, de Lavínia Costa Vilela (a propósito de

612 ARQUIVO ETNOGRÁFICO. 1936. Op. cit., p.25.
Mário Wagner Vieira da Cunha esclarece em seu depoimento ao projeto História das Ciências Sociais 

no Brasil que “tudo que fazíamos era com o dinheiro do nosso bolso. Viagens, estadias, material, tudo tinha 
que sair dali, é por isso que a gente saía pela tangente, fazia as pesquisas nas férias. Era tudo assim, porque 
não havia recursos de ordem nenhuma. Era tudo por conta do próprio pesquisador” (PINHEIRO FILHO, A. 
e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.272).
614 ARQUIVO ETNOGRÁFICO. 1936. Op. cit., p.26.
615 Ibidem.fi1 ROneyda Alvarenga foi aluna de Mário de Andrade no CDM e depois de formada retomou à sua cidade natal 
até ser convocada para integrar os quadros do DC, em 1935, e assumir a direção da DPM. De acordo com 
Cerqueira (2010), essa pesquisa “foi iniciada quando ainda aguardava de Mário de Andrade notícias sobre sua 
possível contratação no Departamento. Recebera convite de Luís-Heitor Corrêa de Azevedo para publicar um 
artigo no Boletim Latino-Americano de Música e se entusiasmara em escrever sobre os cateretês” 
^CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op. cit., p.131).

Lavínia Costa Vilela cursou a Escola Normal e foi contratada pelo DC, em 1935, como instrutora dos 
Parques Infantis, matriculando-se no mesmo ano na subseção de Ciências Sociais e Políticas da FFCL.
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um artigo do antropólogo italiano Guido Landra, encontrado na revista Sapere) e a 

seção “Arquivo Etnográfico” publicava “A Entrada dos Palmitos”, texto em que Mário 

de Andrade se utiliza da hipótese de Frazer a respeito da sobrevivência do culto vegetal 

para especular sobre a origem do episódio homônimo encontrado na Festa do Divino de 

Mogi das Cruzes. 6 1 8

Na edição seguinte de “Arquivo Etnográfico”, publicava-se uma monografia de 

Marciano dos Santos intitulada “A dança de São Gonçalo” e, meses depois, o volume 

36 da Revista apresentava o relatório “Pesquisa sobre a Mancha Pigmentária Congênita 

na cidade de São Paulo”, de Maria Stella Guimarães e Cecília de Castro e Silva, com 

os resultados do levantamento realizado pelas autoras nas matemidades públicas da 

cidade.

No volume 40, a seção “Noticiário” trazia uma resenha de Cecília de Castro e 

Silva, visivelmente inspirada em sua experiência de campo, intitulada “A proteção à 

maternidade”, que comenta um texto de Pierre Vasseur, encontrado na revista Mercure 

de France, a propósito da regulamentação do aborto na Dinamarca. E a seção “Arquivo 

Etnográfico” apresentava a monografia “Um detalhe de arquitetura popular” redigida por 

Luís Saia a partir de observações realizadas em cidades do interior do estado.

Em setembro, a Revista publicava os artigos “Descrição da Festa de Bom Jesus 

de Pirapora”, de Mário Wagner Vieira da Cunha, e “O Samba Rural Paulista”, de 

Mário de Andrade, baseados nas pesquisas realizadas pelos autores durante a festa do 

padroeiro da cidade. Trata-se, ao que parece, do primeiro -  e talvez o único -  resultado

618 Este artigo constitui um interessante contraponto ao padrão dos trabalhos publicados na seção, por não 
resultar de observação direta, já que o autor “perdera a cerimônia que é tradicionalmente às primeiras horas 
da manhã” (ANDRADE, Mário. 1937. A Entrada dos Palmitos. Revista do Arquivo Municipal, v.32, 
p.52), o que limitaria sua análise ao relato de informantes locais que a presenciavam todo ano.o19 As únicas informações que encontrei a respeito de Marciano dos Santos são as que remetem ao seu 
artigo sobre a Dança de São Gonçalo, à sua participação Curso de Etnografia e na Sociedade de 
Etnografia e Folclore.
620 Cecília de Castro e Silva matriculou-se nas subseções de Filosofia e de Ciências Políticas e Sociais da 
FFCL em 1936. Antes disso, participou, por indicação de Fernando de Azevedo, do inquérito de padrão 
de vida dirigido por Horace Davis. Maria Stella Guimarães matriculou-se na subseção de Ciências Sociais 
e Políticas em 1936 e na subseção de Ciências Naturais em 1938.R 91 Luís Saia ingressou no curso de Arquitetura da Escola Politécnica em 1932, mas se manteve afastado 
por cerca de dez anos, formando-se apenas em 1946.
22 Mário Wagner Vieira da Cunha cursou o primeiro ano de Engenharia na Escola Politécnica em 1930 

e, insatisfeito com o curso, ingressou na Faculdade de Direito e, simultaneamente, na Escola Normal da 
Praça da República. Em 1935, formou-se em ambos os cursos e matriculando-se na subseção de Ciências 
Sociais e Políticas da FFCL.
623 Ambos foram publicados no volume 41 da RAM e impressos posteriormente em forma de separata, o 
que reforça a identidade entre os dois artigos e o interesse dos autores em destacá-los da revista, de modo a 
facilitar a sua circulação.
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concreto da metodologia de pesquisa coletiva referida por Mário de Andrade em seu 

artigo de 1939.

Comparando-se os objetos investigados nesses estudos, iniciados durante o Curso 

de Etnografia, com os subsídios fornecidos nas 23 lições ministradas por Dreyfus, 

encontramos alguns indícios da repercussão imediata de seus ensinamentos sobre a 

produção dos pesquisadores formados. A tabela a seguir apresenta de maneira bastante 

esquemática os dados disponíveis a respeito das pesquisas realizadas pelos alunos e as 

correspondências mais diretas que cada caso permite estabelecer.

Aulas Tópicos aproveitados Pesquisadores Localidades Período

8 a 11
descrição de música e 
dança tradicionais e 
produção de um filme 
etnográfico a respeito

Oneyda Alvarenga Varginha/MG
01/1935 a 
08/1935 e 
09/1936

5 a 7,9 a 
10 e 13

registro de lendas e descrição 
de uma cerimônia religiosa 
popular, incluindo as rezas 
cantadas, a dança, os 
instrumentos musicais e a 
cultura material a ela 
relacionada

Marciano dos Santos
Guaiulhos, Bom Sucesso 
dos Guarulhos, Bragança 
Paulista e São Miguel

09/1936

16 e 17
descrição de técnicas 
artesanais utilizadas na 
construção das casas

Luís Saia Carapicuíba, Itu, Pirapora 
e Tietê

—

2 e 3

descrição de manchas 
encontradas no dorso de 
bebês, levantamento da sua 
incidência em crianças da 
mesma família e registro 
das causas e significados 
atribuídos pelas mães à 
ocorrência do fato descrito

Cecília de Castro e Silva e 
Maria Stella Guimarães São Paulo (capital) 08/1936 a 

03/1937

9•

caracterização da sociedade 
local, descrição da festa do 
padroeiro e debate sobre o 
impacto que as mudanças 
sociais observadas teriam 
provocado no evento

Mário Wagner Vieira da 
Cunha Pirapora 08/1936 e 

08/1937

8 a 11

descrição etnográfica da 
execução musical e da 
performance coreográfica e 
debate sobre as vantagens e 
limitações das diferentes 
modalidades de registro

Mário de Andrade Pirapora 08/1937

A interrogação quanto às aulas que subsidiaram a monografia de Mário Wagner 

não se refere a uma lacuna da documentação, mas antes à riqueza de sua produção 

etnográfica, que resiste a simplificações como o esquema utilizado acima. O caráter 

sociológico de sua descrição da Festa de Bom Jesus de Pirapora é reiterado pela
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comunicação “Sociologia e Etnografia”, apresentada a 2 1  de setembro de 1938 na 

Sociedade de Sociologia -  entidade que será abordada mais adiante. Cabe observar 

ainda que a inclusão de Mário de Andrade entre os alunos do Curso de Etnografia -  

algo que Spielmann (2003) já havia sugerido -  encontra respaldo não apenas nas 

características da sua produção sobre folclore no período posterior a 1936, mas também
fsD Sno depoimento de Oneyda Alvarenga

Além dos trabalhos publicados na RAM, a documentação depositada no Fundo 

SEF registra a realização de pesquisas mais modestas resultantes de trabalhos de campo 

em cidades como Bertioga, Atibaia e Jundiaí Trata-se de comunicações que foram 

apresentadas nas reuniões da SEF e publicadas no boletim da entidade, mas que não 

chegaram a se desdobrar em artigos para a seção “Arquivo Etnográfico”.

Enquanto esteve em Paris apresentando o acervo etnográfico formado com o 

material recolhido na primeira “Missão Lévi-Strauss”, Femande Dina Dreyfus também 

procurou divulgar a sua colaboração junto ao DC, cujo resultado mais concreto parecia 

ser, naquele momento, a publicação do primeiro volume das Instruções Práticas para 

Pesquisas de Antropologia Física e Cultural Além de se esforçar para obter os 

benefícios concedidos oficialmente aos agentes da propaganda cultural francesa, na 

ocasião Dreyfus procurou se aproximar de folcloristas franceses que vinham se dedicando 

a investigações semelhantes às que Mário de Andrade pretendia promover com o apoio da 

administração municipal. No relatório enviado a Jean Marx, fica registrada a sua intenção 

de “situar a atividade etnográfica e folclórica do Departamento de Cultura sob a 

orientação permanente do Museu do Trocadéro e das instituições folclóricas francesas”

Ao retomar a São Paulo no início de 1937, Dreyfus traz consigo a notícia que 

provocaria uma inflexão na trajetória do “Clube de Etnografia”: o DC fora convidado a 

apresentar um trabalho no primeiro Congresso Internacional de Folclore (CIF), a ser 

realizado no mês de junho. Como vimos, o Congresso ocorreria no âmbito da Exposição 

Universal, que naquele ano seria realizada em Paris sob a direção de Paul Rivet, e 

abrigaria eventos semelhantes, como o Congresso de Populações, para o qual seria 

convidada a SDSEM.

Cf. SPIELMANN, E. 2003. Op. cit. p.66.
Ao ser indagada a respeito na entrevista que concedeu em 1980, Oneyda Alvarenga afirma que “o 

Mario frequentava todas as aulas” (ALVARENGA, O. 1980. Op. cit.).
626 Cf. BOLETIM da SEF, n.7. In: Revista do Arquivo Municipal, v.54, pp.207-210.

Um exemplar foi enviado pela autora, junto com seu relatório, para Jean Marx.
628 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI, C. 2002. Op. cit., p.243.
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Em 30 de março de 1937, uma nota publicada no Correio Paulistano (ao que 

parece redigida por Mário de Andrade) informava que

Em seguimento ao Curso de Etnografia mantido ano passado com tanto 
êxito pelo Departamento de Cultura, lançou-se a ideia da formação 
duma sociedade de etnografia. As primeiras pesquisas foram excelentes, 
demonstrando que, com a união de professores e de alunos interessados 
nesta ciência, S. Paulo poderia manter um novo centro de estudos que 
viesse enfim dar uma orientação verdadeiramente científica aos estudos 
de folclore no Brasil.
No dia 2 de abril próximo, realizar-se-á a assembleia geral para a 
fundação da Sociedade de Etnografia e a aprovação dos seus estatutos. 
Para essa assembleia, além dos professores e particulares interessados 
na matéria, são convidados todos os alunos que fizeram o Curso de 
Etnografia do Departamento de Cultura.

Referindo-se à mesma ocasião, o primeiro Boletim da Sociedade de Etnografia e 

Folclore, publicado em 1 de outubro, informa que a primeira reunião da entidade foi 

dedicada “à discussão do projeto de estatutos elaborado por uma comissão de sócios e 

ao estudo das modalidades de participação ao Congresso Internacional de Folclore de 

Paris” -  o que sugere ter havido uma mudança de planos ao menos no que diz respeito 

à aprovação dos estatutos.

Ainda de acordo com o Boletim, a segunda reunião, realizada três dias depois, 

seria inteiramente dedicada á organização das comissões responsáveis pelo “plano de 

cooperação ao Congresso Internacional de Folclore”; a discussão sobre os estatutos 

seria retomada apenas no terceiro encontro, a 16 de abril, estendendo-se até a reunião 

seguinte, ocorrida em 2 0  de maio, quando foi aprovada a sua versão definitiva
/TOO

A comparação entre o “Projeto de Estatuto do Clube de Etnografia”, redigido 

por Lavínia Costa Vilela, Mário Wagner Vieira da Cunha e Rafael Grisi, e os 

“Estatutos da Sociedade de Etnografia e Folclore”, publicados no volume 39 da RAM, 

sugere haver poucas diferenças formais entre a organização concebida pelos ex-alunos e 

a aprovada na quarta reunião. Mas essa comparação pode não refletir os debates ocorridos

629 Jornal Correio Paulistano, 30 de março de 1937, p.7 -  disponível na Hemeroteca Digital Brasileira da 
Biblioteca Nacional.
630 BOLETIM da SEF, n.l, p.l. In: SOARES, L.G. e LUZ, S. (Orgs.). 1983. Mário de Andrade e a 
Sociedade de Etnografia e Folclore no Departamento de Cultura da Prefeitura do Município de São Paulo, 
1936-1939. Rio de Janeiro: Funarte/Instituto Nacional do Folclore/Secretaria Municipal de Cultura de São 
Paulo, p.21.
631 Ibidem.
632 O “Projeto de Estatuto do Clube de Etnografia” encontra-se no Fundo SEF, doc.23.
633 A responsabilidade de elaborar o projeto lhes fora atribuída por Mário de Andrade em novembro 
1936, na ocasião em que foi fundada a entidade (cf. CATÁLOGO da Sociedade de Etnografia e Folclore. 
2004. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, p.6).
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durante as primeiras reuniões da entidade, já que o primeiro documento não foi datado 

de forma precisa e a sua redação pode ser anterior ou posterior à primeira reunião.

As modificações consistem, basicamente, na supressão de dois itens do Art. 3o 

(um sobre a aceitação de “sócios beneméritos” e outro sobre as restrições impostas aos 

sócios que atrasarem três mensalidades), na redução do quórum necessário à realização 

das assembleias e na reelaboração do quarto item do Art. 2 o, que estabelecia como 

atribuição da entidade “auxiliar o museu etnográfico”, passando para “auxiliar coleções 

etnográficas” 6 3 4

A transformação do “clube” em “sociedade”, mudança que se toma mais 

significativa ao confrontarmos as duas fontes, não é justificada na documentação do 

Fundo SEF e parece mesmo resultar de uma decisão anterior à primeira reunião da 

“Sociedade de Etnografia”. Na carta que escreveu para Câmara Cascudo em 27 de julho 

de 1942 (e que é um dos raros momentos em que comenta suas divergências com 

Dreyfus e Lévi-Strauss), Mário de Andrade recorda o impasse resultante da necessidade de 

se estabelecer uma identidade institucional mais respeitável para a associação.

Quando [...] propus a fundação, no chá de fim de curso oferecido à 
professora, Mme. Lévi-Strauss, até o nome que eu lembrei era mais 
adequado. “Clube”. Mas logo nos dias seguintes o casal Lévi-Strauss 
propunha a substituição pra “Sociedade”, porque clube dava ideia 
depreciativa. Repliquei que “depreciativa” dava não, mas de coisa 
mais camarada, com obrigações técnicas menos pesadas, com 
obrigação de vida menos quotidiana, e era isso mesmo que eu queria, 
conhecendo o ambiente e o número exíguo de folcloristas de verdade 
aqui.63 6

A referência a um “Centro de Estudos Etnográficos” no relatório redigido por 

Dreyfus em dezembro de 1936 -  um mês após o “chá de fim de curso” em que foi 

fundada a associação -  e a ausência no texto da palavra “clube” já indicavam a hesitação 

da pesquisadora em apresentar uma instituição dessa ordem como resultado de suas 

“atividades universitárias no Brasil”. Neste sentido, parece não haver dúvidas de que a 

preferência pelo formato de “sociedade” se deve, como argumenta Valentini (2010), à

existência de outras sociétés savantes consolidadas como espaços de 
debate científico e de circulação de informações entre pesquisadores 
de diferentes graus de profissionalização (como a Société des

634 Projeto de Estatuto... Op. cit., Fundo SEF, doc.23, cx.l, e ESTATUTOS da Sociedade de Etnografia e 
Folclore. 1937. Revista do Arquivo Municipal, v.39, p.61.
635 Cf. VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.64.
636 ANDRADE apud CASCUDO, L.C. 2010. Op. cit., p.319.
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Américanistes em tomo da qual começavam a gravitar Dreyfus e Lévi- 
Strauss) . 63 7

As divergências entre os sócios quanto à identidade institucional atribuída à 

entidade também aparecem no depoimento concedido por Mário Wagner Vieira da 

Cunha a Suzana Luz, do Instituto Nacional do Folclore, em 1983.

Constituímos um pequeno grupo que queria, antes de tudo, voltar-se 
para o trabalho de campo. [...] Era chamado Clube justamente para 
ficar bem claro que não tinha nada do convencionalismo de 
Sociedade. Acabamos caindo nas amarras do convencionalismo e 
transformamos aquilo numa Sociedade mesmo. Mas nunca teve mais 
vida do que nas reuniões que se faziam, às segundas-feiras, na Escola

r

de Comércio Alvares Penteado, onde havia mesmo um museu de 
etnografia, organizado, desde logo, pela Dina Lévi-Strauss, onde ela 
tinha reunido muitos cacos de cerâmica, muita palha.638

Para se compreender essa avaliação, que à primeira vista pode soar como 

simples nostalgia ou como apego á narrativa fundadora, convém considerá-la á luz dos 

comentários feitos por ele em outras ocasiões. Na entrevista que concedeu em abril 

1998 a Débora A. Maciel e Luciano Pereira dos Santos, Mário Wagner refere-se à 

inexistência de espaços de socialização e, por conseguinte, de uma cultura universitária 

tanto entre estudantes da FFCL quanto da ELSP.

Durante muito tempo, essas escolas só se reuniam para as horas de 
aula. Havia uma biblioteca, raramente era utilizada fora daquelas 
horas. Realmente os alunos tinham pouca convivência; só nos 
intervalos de aula que eles conversavam. [...]
O relacionamento com os professores também era pobre. O professor 
também chegava lá atrasado para a aula e saía antes da hora; era difícil 
ter um pouco mais de conversa.

A mesma questão seria referida, embora de maneira diversa, no depoimento ao 

projeto História das Ciências Sociais no Brasil, na passagem em que Mário Wagner 

descreve a convivência entre os alunos do Curso de Etnografia -  viabilizada pela 

possibilidade da permanência no local onde eram ministradas as aulas.

Quando a Dina Lévi-Strauss deu o curso, foi lá na Escola de 
Sociologia e Política, naquele edifício da Escola de Comércio, à noite. 
Nós nos reuníamos lá, aí se perdia a hora. A classe devia terminar às

JJ' VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.64.
638 CUNHA apud SOARES, L.G. 1983. Mário de Andrade e o Folclore. In: SOARES, L.G. e LUZ, S.
(Orgs.). 1983. Op. cit., p.10.
è39 CUNHA, M.W.V. 2009. Op. cit., p.175.
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nove, em geral terminava às dez e nós ficávamos no bate-papo até 
meia-noite, na escola mesmo.64 0

A participação no Curso de Etnografia equivale a uma oportunidade tanto para a 

convivência entre os universitários quanto para a interação com a professora, que -  

provavelmente estimulada pelo interesse dos estudantes -  costumava encerrar suas aulas 

depois do horário previsto.

Na entrevista que concedeu em 1993 ao jornal Folha de São Paulo, Mário 

Wagner expôs suas impressões pessoais a respeito de Dreyfus, de quem se aproximaria 

mais após a fundação da SEF, e de Lévi-Strauss, de quem foi aluno e assistente na 

FFCL, e destaca o quanto as habilidades interpessoais da antropóloga contribuíam para 

o desempenho de suas atividades profissionais.

Enquanto ele era frio, ela era expansiva e cordial. Eram duas pessoas 
que a gente não podia entender que estivessem casadas. Apesar da 
diversidade, eles se somavam. Muita coisa do trabalho do Lévi- 
Strauss no Brasil não teria sido feita sem a Dina, se ela não puxasse. 
Participou de quase todas as expedições dele. Ele não tinha essa 
capacidade de relacionamento que ela tinha. [...] Eu ia à casa deles na 
Cincinato Braga, porque fazíamos muitas reuniões sobre a Sociedade 
de Etnografia e Folclore. Com a Dina a gente começava a conversar e 
nunca mais parava.641

Tomados em conjunto, esses depoimentos reiteram o engajamento de Dreyfus no 

sentido de viabilizar a aquisição da cultura científica e profissional capaz de distinguir 

os pesquisadores formados no curso da tradição autodidata -  distinção que, neste caso, 

dependia mais do caráter coletivo e sistemático da produção científica que da conversão 

ao ideário da “ciência pura”. E nos ajudam a perceber com mais nitidez a diferença 

entre as expectativas que poderiam justificar a manutenção da entidade como “clube” e 

os interesses que passaram a orientá-la enquanto “sociedade”.

De fato, como observa Valentini (2010), o convite para participar do CIF parece 

ter atropelado os projetos concebidos anteriormente -  o que fica claro no caso do 

“vocabulário etnográfico nacional”, proposto como “tarefa imediata” no “Projeto de 

Estatuto do Clube de Etnografia”, mas que só começaria a ser discutido na quinta 

reunião da entidade, em 14 de junho de 1937, quando a pesquisa a ser apresentada no 

Congresso já estava em fase de finalização.

DHU PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.274.
641 CUNHA, M.W.V. 1993. Op. cit., p.l.
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Essa constatação é reforçada ao confrontarmos, de um lado, os quase dois meses 

decorridos entre a primeira discussão sobre os estatutos e, de outro, a aprovação de sua 

versão definitiva com o intervalo de três dias (da primeira à segunda reunião) para que 

fossem iniciadas as atividades previstas no “plano de cooperação para o Congresso 

Internacional de Folclore”. Tamanha urgência decorre, naturalmente, da proximidade 

do evento, mas não deixa de evidenciar a prioridade atribuída pelos membros da 

entidade ao intercâmbio científico com instituições francesas.

Em sua carta a Câmara Cascudo, Mário de Andrade conta que diante da 

preferência de muitos sócios pela categoria “clube” Dreyfus e Lévi-Strauss

retrucaram que assim ficava mais difícil [a] ligação com as 
“sociedades” estrangeiras, que logo o plano primeiro era concorrer ao 
Congresso Internacional de Folclore com trabalhos cartográficos e, 
pra encurtar, o batismo deles venceu. 6 44

Seu comentário não deixa dúvidas quanto ao protagonismo dos franceses não só 

na orientação metodológica das pesquisas da SEF, mas também na definição de sua 

identidade institucional e, ao que parece, na escolha da modalidade de participação no 

Congresso.

Dentre os simpósios previstos na programação do evento (ver o Anexo 16), 

escolheu-se o de “Técnica dos trabalhos cartográficos”, que integrava a subseção de 

“Metodologia Folclórica” inserida, por sua vez, no segmento “Folclore Descritivo”. E a 

pesquisa concebida para ser apresentada em Paris colocava em prática alguns dos 

mecanismos de trabalho que Dreyfus planejava introduzir no DC -  pela manutenção de 

um banco de dados etnográfico a partir da articulação entre uma rede de informantes 

não especializados, uma equipe de pesquisadores treinados e um grupo de especialistas 

encarregado de distribuir instruções e questionários e coordenar o trabalho coletivo.

A proposta de mapear manifestações culturais (algo que Lévi-Strauss já havia 

mencionado no projeto do IAFC) contava com a colaboração da SDSEM, cujas 

técnicas cartográficas vinham se aprimorando desde a sua criação -  o que parece

642 Esse contraste é evidenciado na convocatória para a quarta reunião da entidade que teve como pauta “a 
discussão dos estatutos e sua aprovação final e a comunicação aos sócios dos resultados obtidos com o 
recente inquérito de folclore aberto pela Sociedade” (Jornal Correio Paulistano, 18 de maio de 1937, p.8 -  
disponível na Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional).
643 Os pesquisadores reunidos pela entidade na primeira semana de abril teriam pouco mais de dois meses para 
desenvolver o que decidissem apresentar no evento, cuja abertura era prevista para 25 de junho de 1937.
644 ANDRADE apud CASCUDO, L.C. 2010. Op. cit., p.319.
645 Ver as notas 363 e 467.
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indiscutível se compararmos suas primeiras pesquisas demográficas, publicadas na RAM, 

à comunicação enviada ao Congresso de Populações.

O trabalho apresentado em Paris por Sérgio Milliet, que era chefe da Divisão de 

Documentação Histórica e Social, discutia a imprecisão resultante da adoção de unidades 

territoriais heterogêneas e demasiado abrangentes como os distritos de paz -  cuja 

transposição para os mapas demográficos mostrava diferenças abruptas de concentração 

populacional no encontro entre distritos adjacentes, produzindo uma ilusão de 

homogeneidade dentro de cada um deles -  e propunha como sistema alternativo o 

mapeamento por “faces de quarteirão” introduzido por Bruno Rudolfer, que era chefe da 

SDSEM e professor de Estatística da ELSP.

Para exibir os resultados desse método foi utilizado um dispositivo cartográfico 

composto de um mapa-base e sete mapas transparentes (a ele sobrepostos) que 

permitem visualizar de maneira simultânea ou alternada a concentração média por 

quarteirão de diferentes segmentos da população em um mesmo local. A zona mapeada 

correspondia à divisa entre os distritos Santa Efigênia e Sé, na região central da cidade; 

enquanto o mapa-base indicava os nomes das ruas, os tipos de logradouros e a 

densidade demográfica por quarteirão, os mapas transparentes segmentavam a população 

mostrando o percentual por quarteirão de crianças em idade escolar, de brasileiros e 

estrangeiros, de italianos, de sírios, de japoneses, de brasileiros nascidos de pais 

brasileiros e o número de homens por cem mulheres em cada quarteirão

O “Inquérito Folclórico” teria início no dia 5 de abril de 1937, quando 

“parti[r]am os primeiros questionários” para serem distribuídos por todo o estado. 

Impresso em uma folha papel tamanho A4, dobrada ao meio no acabamento, o 

questionário era composto de quatro páginas. Na sua folha de rosto, uma mensagem de 

Mário de Andrade pedia “o apoio e a compreensão cultural de todos os paulistas” e 

associava a realização da pesquisa ao “vigor do possante organismo do nosso estado” 

Cada uma das três páginas seguintes tratava de uma determinada categoria de 

manifestações, dentre danças folclóricas, proibições alimentares e métodos alternativos 

de cura do terçol (ver o Anexo 17).

Uma fonte bastante esclarecedora a respeito dessa metodologia é a entrevista com Bruno Rudolfer 
publicada no jornal O Estado de S. Paulo e reproduzida no volume 39 da RAM.

Cf. RUDOLFER, Bruno. 1937. Alguns pormenores sobre os trabalhos do Departamento de Cultura, 
que acabam de alcançar grande repercussão no Congresso de População recentemente realizado em Paris.
Revista do Arquivo Municipal, v.39, p.285.
648 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS, L. 1937. Op. cit., p.5.
649 Um exemplar não preenchido do “Questionário Folclórico” encontra-se no Fundo SEF, doc.37, cx.4 (ver
o Anexo 17).
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Na comunicação enviada pela Sociedade ao CIF, a preferência por essas formas 

culturais específicas seria justificada

por preocupações de ordem tanto prática como teórica. Prática, pois, 
por um lado, possuíamos já sobre esses problemas uma certa 
documentação (enquetes de grandes jornais, monografias e obras 
gerais, cf. bibliografia). Por outro lado, seu caráter concreto parecia 
destinado a suscitar o interesse dos informantes. Enfim, sua 
simplicidade relativa assegurava um máximo de respostas utilizáveis. 
Do ponto de vista teórico, os fatos escolhidos aparecem como 
representativos de alguns dos grandes aspectos da vida popular: as 
proibições alimentares entram na rubrica da alimentação cotidiana, e, 
mais particularmente, das crenças e superstições relativas aos 
alimentos. 650

A esperada precedência de Mário de Andrade na seleção das manifestações 

investigadas transparece tanto na referência ao “inquérito sobre superstições instaurado 

em 1929 pelo Diário de São Paulo num dos artigos que escreveu para atrair 

colaboradores quanto em seu “Projeto de elaboração do questionário sobre o inquérito 

folclórico”, redigido na véspera da segunda reunião da SEF.

Com a finalização do questionário, teria início uma campanha intensiva de 

divulgação, sobretudo nos jornais de circulação estadual, e uma maratona para a 

seleção e o processamento das respostas recebidas. Nos artigos a respeito que publicou 

semanalmente no jornal O Estado de S. Paulo, Mário de Andrade se utiliza de artifícios 

retóricos diversos e dos seus conhecimentos sobre as tradições populares paulistas 

para atrair o interesse do maior número possível de informantes.

Um desses textos, publicado a 10 de abril, revela um dado significativo ao 

mencionar a oposição de parte dos membros da Sociedade à realização do inquérito 

durante a segunda reunião da entidade -  ocorrida no mesmo dia em que foi iniciada a 

distribuição dos questionários.

/ % r r  A

Minuta da comunicação, intitulada “Cartes Folkloriques”, localizada no Fundo SEF, doc.343, cx.4 -  
tradução de Valentini (2010).

ANDRADE, Mário. 1937f. Um inquérito de costumes. Revista do Arquivo Municipal, v.34, p.205. 
Documento encontrado no Fundo SEF, doc.347, cx.4.

653 Apesar de não ter realizado uma busca exaustiva, encontrei cinco artigos a respeito no jornal O Estado 
de S. Paulo -  um assinado por Dreyfus e três por Mário de Andrade -  e três notas sem indicação de 
autoria, embora certamente redigidas pelo diretor do DC -  duas no Correio de São Paulo e uma no 
Correio Paulistano.
/%r* a

O artifício utilizado com mais frequência consiste em alternar opiniões comuns e observações técnicas ou 
em apresentar uma opinião ambígua quanto à manifestação comentada: “Também a cura do terçol com anel é 
superstição espalhadíssima entre nós. E será mesmo superstição?... Confesso ter “curado” muito terçol 
passando-lhe um anel de ouro por cima, e si não persevero mais nessa terapêutica dourada, é porque 
principiei a ter uma certa vergonha de mim mesmo. Ou porque não tenho mais terçóis” (ANDRADE, M. 
1937f. Op. cit., p.204).
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É incontestável que a urgência com que as respostas devem vir [...] 
toma bem possível que a tentativa fracasse ao menos em parte. Na 
última seção realizada na Sociedade de Etnografia os seus associados 
dividiram-se francamente em dois grupos: os que afirmam que a 
empreitada fracassará e os que acreditam no seu êxito.655

No fim do artigo, Mário de Andrade refere-se a um inquérito “muito mais 

complexo” iniciado “em 1921, por intermédio da Universidade de Buenos Aires” e 

sugere que com suas respostas ao inquérito da SEF os paulistas poderiam demonstrar 

que seu “nível cultural” não é inferior ao dos argentinos

A mesma ideia aparecerá, embora com menor ênfase, no artigo seguinte, 

publicado a 16 de abril, quando o autor se refere ao CIF como “uma competição 

internacional” Nesse texto, Mário de Andrade comenta mais algumas respostas 

recebidas e chega mesmo a arriscar algumas interpretações a respeito -  ao que parece, 

motivadas mais pela necessidade de demonstrar aos leigos a utilidade das informações 

solicitadas no questionário do que por uma tentativa de aproveitamento sistemático 

desses dados.

Seu esforço para mobilizar o máximo possível de informantes toma-se mais nítido 

na comparação dos textos comentados acima, publicados nos dias 1 0  e 16 de abril, com 

o artigo do dia 2 1 , ainda no jornal O Estado de S. Paulo, em que o maior despojamento 

do autor lhe permitiria preencher a segunda parte do texto com uma lista (de fato, 

curiosíssima) de métodos para a cura do terçol registrados nos municípios de Ituverava 

e Guará. 6 6 0

Ibidem, p.205.
656 Ibidem.
657 “A mim me parece impossível que, embora se exija [...] que as respostas venham até a data de 30 de abril 
o mais tardar, duas instituições culturais da maior seriedade como são a Sociedade de Etnografia e o 
Departamento de Cultura não consigam interessar o povo dum estado cujo nível cultural positivamente 
não pode de forma alguma estar muito abaixo do argentino. Mas não insisto neste ponto. Dirão que estou 
a açular o brio dos bons paulistas...” {Ibidem).
CCQ ___ __

ANDRADE, Mário de. 1937e. Primeiros resultados. Algumas outras proibições. Revista do Arquivo 
Municipal, v. 34, p.208.

E o que sugere, por exemplo, sua interpretação funcionalista dos tabus relacionados à mistura de frutas 
com bebida alcoólica: “pode-se compreender muito bem a raiva secreta do povo pelo álcool, traduzida em 
numerosos tabus. É a vingança. Nas revoluções brasileiras, a primeira cólera exterminadora do povo se 
manifesta contra as casas de jogo. [...] Finda a revolução, o povo tranquilo volta ao joguinho estragoso 
que lhe desarticula os lares. Da mesma forma o povo reconhece secretamente os males causados pelo 
abuso do álcool, mas continua usando e abusando dele. Mas a raiva se manifesta na criação dos tabus”
(Ibidem, p.206-207).060 Cf. ANDRADE, Mário de. 1937b. Primeiros resultados. Algumas outras proibições. Revista do 
Arquivo Municipal, v.35, p.277.
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Uma explicação possível para esse afrouxamento dos artifícios retóricos presentes 

em seus primeiros artigos sobre o Inquérito pode ser encontrada no texto publicado por 

Dreyfus no jornal O Estado de S. Paulo cerca de um mês depois, a 20 de maio de 1937. O 

êxito alcançado pelo esforço conjunto dos sócios empenhados no “plano de cooperação” é 

referido logo em seus primeiros parágrafos.

Alguns dias depois [do envio dos primeiros questionários], já se podia 
prever, pelas respostas recebidas, que o apelo feito fora bem 
compreendido.
Com efeito, dia a dia, as respostas afluíram em número tão considerável 
que os mais pessimistas se calaram, e os mais otimistas viram 
ultrapassadas as suas esperanças.661

A referência aos “mais pessimistas” ainda nesse momento sugere que as 

contrariedades suscitadas pela sobreposição do “Inquérito Folclórico” às demais 

atividades previstas deixaria um lastro duradouro entre os sócios da entidade.

Na sequência, Dreyfus esclarecia que “mais de 700 respostas estão em elaboração”, 

lamentava que o prazo divulgado para o seu envio tenha sido até 30 de abril, pois a SEF 

“acaba de receber o aviso de que o Congresso foi adiado para 23 de agosto”, e informava 

que, diante disso, o Inquérito “continua aberto por algumas semanas”. Ao todo, 

quatro mil cópias do questionário foram distribuídas no estado, em quantidades 

variáveis segundo o local de trabalho ou a profissão dos informantes.

Destinatários Quantidade

Médicos e farmacêuticos 2000

Escolas públicas 600

Juizes de paz 600

Imprensa local 500
Ferroviários, policiais e funcionários da 
administração pública local 200

Inspetores de ensino 100

Outro dado significativo a respeito da escolha dos informantes -  que diz bastante 

sobre a relação entre pesquisador e “objeto folclórico” -  aparece na folha de rosto do 

questionário, logo após a mensagem de Mário de Andrade, escrito entre parênteses e em

661 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS, D. 1937. Questionários Folclóricos. Jornal O Estado de S. Paulo, 18 de
maior de 1937, p.5.
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caixa alta: “com unique este  questionário  a  o utras pesso a s cultas que a  ele

POSSAM TAMBÉM RESPONDER”.663

Dentre as 850 respostas recebidas pela Sociedade, apenas 1% foi considerado 

inaproveitável e as informações nelas registradas referiam-se a 259 municípios paulistas. 

No trabalho de tabulação dos questionários, a cargo de uma comissão coordenada por 

Dreyfus e constituída por Carlos Corrêa Mascaro, Mário Wagner Vieira da Cunha, 

Oneyda Alvarenga e Rafael Grisi (que foram alunos do Curso de Etnografia) com o 

auxílio de sócios voluntários, os dados extraídos de cada resposta foram segmentados, 

classificados e inseridos em fichas padronizadas O material resultante desse processo 

foi utilizado na elaboração das “cartas folclóricas” apresentadas em Paris, preparadas 

sob a orientação de Bruno Rudolfer, Claude Lévi-Strauss e Mário de Andrade e 

impressas no mesmo padrão que os mapas enviados pela SDSEM ao Congresso de 

Populações.

O dispositivo consistia em um mapa-base do estado de São Paulo, impresso em 

preto sobre papel branco, indicando seus principais rios, suas ferrovias e os limites entre 

os municípios existentes à época, seguido de oito mapas transparentes. O primeiro 

deles, impresso em preto, indicava a área coberta pelo inquérito e os sete seguintes, 

impressos em cores distintas, indicavam a existência e a localização aproximada das 

manifestações culturais mais difundidas dentre as indicadas no questionário (ver o 

Anexo 17).

Na entrevista que concedeu ao jornal O Estado de S. Paulo em 17 de agosto de

1937, Bruno Rudolfer, que parece ter sido o responsável pela introdução desta técnica 

na SDSEM, explica que os

mapas transparentes apresentam vantagens incontestáveis, permitem, 
de uma só vez, a apresentação destacada do fenômeno independente 
das divisões e acidentes geográficos que [...] se veem no mapa-base e

Op. cit., Fundo SEF. doc.37. cx.l.
664 As etapas de processamento das informações extraídas dos questionários foram sistematizadas vinte
páginas de “instruções para a codificação dos questionários do inquérito folclórico e tabulação referente a 
proibições alimentares”. O documento encontra-se no Fundo SEF, doc.364, cx.4.

De acordo com a comunicação enviada ao Congresso, a transposição das respostas a cada item do 
questionário para coordenadas cartográficas resulta da “classificação de cada um dos fatos submetidos à 
enquete, de modo a fazê-los entrar num sistema de codificação numérico. Esse procedimento, que o 
Departamento de Cultura utiliza para todas suas pesquisas de ordem sociológica, permite uma tabulação 
mecânica, graças à qual os diferentes dados podem entrar em combinações as mais diversas conforme as 
necessidades do estudo. Todo fato é enquadrado num grupo, mas ao mesmo tempo conserva sua 
maleabilidade pela multiplicidade das modalidades pelas quais pode ser afetado” (Op. cit., Fundo SEF, 
doc.343, cx.4). Tradução de Luísa Valentini (VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.135).
666 Cf. CATÁLOGO. 2004. Op. cit., p.7.
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o estabelecimento da correlação de certos fenômenos pela 
superposição das cartas respectivas que, no caso em apreço, 
possibilitaram pôr-se em evidência as relações de identidade folclórica 
em certas zonas. 667

A apresentação no CIF foi bastante elogiada e suscitou grande interesse entre 

os presentes no simpósio de “Técnica dos trabalhos cartográficos”. No relato que 

publicou no volume 42 da RAM, Nicanor Miranda menciona os comentários do 

folclorista Paul Fortier-Beaulieu, da Societé du Folkore Frcmçais et du Folkore Colonial, 

que “elogiou com muito entusiasmo a técnica simbológica do trabalho”, e de Andre 

Varagnac, do Departement des Arts et Traditions Populaires, que afirmou que “poucos 

países no mundo estavam em condições de apresentar um trabalho metodológico daquele 

valor” 6 6 9

£\H(\Ao percorrer o texto da comunicação apresentada nota-se que, de fato, a 

exposição das “cartas folclóricas” privilegiou os aspectos metodológicos do inquérito, 

justificando detalhadamente as técnicas cartográficas utilizadas e a simbologia adotada 

nas legendas de cada mapa -  o que se deve, respectivamente, às contribuições de Bruno 

Rudolfer6 7 1  e Claude Lévi-Strauss.

Como já foi dito, a realização do Inquérito correspondia tanto às expectativas 

dos pesquisadores paulistas interessados no intercâmbio com instituições estrangeiras 

quanto aos planos de Femande Dina Dreyfus, que passava a se engajar em uma atividade 

profissional capaz de alavancar sua carreira como pesquisadora e institucionalizar a 

antropologia no país a partir de São Paulo.

Com base nas respostas recebidas, a SEF constituiu uma rede de sócios 

correspondentes ou “delegados” dispostos a colaborar de forma mais sistemática nas 

pesquisas futuras. No artigo que publicou no jornal O Estado de S. Paulo em meio aos 

trabalhos do Inquérito, Dreyfus avalia as possibilidades abertas a partir de então e esclarece

DD' RUDOLFER, B. 1937. Op. cit., p.286.
O estreitamento do diálogo com os pesquisadores franceses presentes à seção ficou registrado nas 

cartas recebidas entre março e junho de 1938. No Fundo SEF, encontram-se três correspondências desse 
período, enviadas por Paul Fortier-Beaulieu e Vemant Roukens, interessados em debater as técnicas de 
cartografia e simbologia utilizadas nos mapas folclóricos, e por Georges-Henri Rivière, agradecendo pela 
remessa da RAM.
669 MIRANDA, N. 1938. Op. cit., p.93.
670 Refiro-me a uma versão datilografada em francês, com algumas correções manuscritas, localizada no 
Fundo SEF (doc.343, cx.4).
671 Referindo-se à elaboração dos mapas folclóricos durante a entrevista que concedeu ao jornal O Estado 
de S. Paulo em 17 de agosto de 1937, Bruno Rudolfer cita quase literalmente a tipologia que criou para os 
mapas folclóricos, encontrada ao fim da comunicação apresentada no CIF (cf. RUDOLFER, B. 1937. Op. 
cit., p.286).
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que “esta primeira pesquisa estava destinada, secundariamente, a revelar as possibilidades 

de informação no interior do estado”.

[O Inquérito] mostrou que informantes qualificados e de boa vontade 
não faltam. Pode-se, desde já, para os próximos questionários, contar não 
só com respostas afirmativas ou negativas, mas ainda ricas em detalhes e 
informações até chegarem a ser, para cada fato, uma pequena monografia. 
O questionário terá, portanto, o fim de indicar apenas a direção das

673pesquisas.

A satisfação da pesquisadora com a possibilidade de uso do questionário como 

instrumento pedagógico evidencia a sua reconhecida aptidão para o ensino -  mesmo 

com um público não-especializado -  e o seu protagonismo na orientação das atividades 

científicas da entidade.

O modus operandi concebido por Dreyfus encontra-se em um trecho da carta 

que enviou a Mário de Andrade para iniciar a elaboração do regimento da Sociedade, 

sob o título “Organization du travail collectif’. Como mostra Valentini (2010), a 

sistemática de trabalho prevista nesse documento remete tanto ao projeto do IAFC quanto 

aos debates ocorridos durante o CIF na subseção de “Metodologia folclórica”; seu 

aproveitamento fica evidente pela reprodução quase integral da proposta de Dreyfus no 

“Regimento Interno” aprovado na nona reunião da entidade, em 1 de setembro de 1937.

De acordo com o Regimento, as pesquisas da SEF passariam a ser coordenadas por 

um Conselho Técnico, a ser nomeado pelo chefe da Divisão de Expansão Cultural do DC, e 

executadas por um “corpo permanente de pesquisadores” que poderiam atuar como 

“residentes” ou “móveis” com ênfase variável no trabalho de campo ou em arquivo. 

Caberia ao Conselho fornecer orientações tanto aos “pesquisadores residentes” quanto aos 

“pesquisadores móveis” (que seriam contratados por serviço), segundo o seu grau de 

especialização, e elaborar instruções e questionários para enviar aos sócios-correspondentes 

e aos colaboradores externos.

O mecanismo de trabalho coletivo instituído com a aprovação do Regimento pode 

ser representado da seguinte maneira:

672 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS, D. 1937. Op. cit., p.5.
673 Ibidem.
674 Carta em francês sem data, provavelmente redigida em setembro de 1937, localizada no Fundo SEF, 
doc.242, cx.4.
675 Cf VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.67.
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Figura 9: Sistema de trabalho instituído pelo Regimento da SEF
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Os seis nomes indicados por Mario de Andrade para compor o Conselho 

Técnico refletem a diversidade de orientações intelectuais existentes entre os sócios da 

SEF. Enquanto o médico Rafael de Paula Souza representa a Antropologia Física e 

Claude Lévi-Strauss, a Antropologia Cultural, Femande Dina Dreyfus respondia por 

ambas as especialidades e Bruno Rudolfer representava os especialistas em metodologia 

da pesquisa social; de outro lado, o pesquisador autodidata Plínio Ayrosa (que era 

engenheiro de formação, titular da cadeira de Etnografia Brasileira e Língua Tupi da 

FFCL e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo) representava os 

folcloristas tradicionais e Oneyda Alvarenga respondia pelo grupo formado no Curso de 

Etnografia.

Essas quatro orientações ficam bastante nítidas ao observarmos a lista de 

associados da entidade, que chegaria a 110 nomes incluindo pesquisadores estrangeiros 

que lecionavam na ELSP ou na FFCL, alunos dessas duas escolas, funcionários do DC,
fHH

estudantes ou egressos da Faculdade de Direito e da Escola Politécnica.

67g
C f SCHADEN, Egon. 1984. Os primeiros tempos da Antropologia em São Paulo. Anuário 

Antropológico, n.82, p.253.
677 Acrescentando-se a esse contingente os 70 sócios-correspondentes incorporados a partir do Inquérito,
chega-se ao universo total de 180 participantes engajados de diferentes maneiras nas atividades da SEF.
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Em outubro de 1937, exatamente um mês após a aprovação do “Regimento 

Interno”, seria publicado o primeiro número do Boletim da Sociedade de Etnografia e 

Folclore. A publicação era descrita como “o órgão permanente de ligação entre o corpo 

central da Sociedade e os seus sócios correspondentes e pesquisadores residentes no 

Interior” 6 7 8

Nas seis edições publicadas entre outubro de 1937 e março do ano seguinte, 

foram registrados os debates ocorridos nas reuniões e assembleias da entidade, os 

informes da Secretaria e os resumos das comunicações apresentadas pelos sócios. Ao 

final de cada número eram veiculadas as “Instruções Folclóricas” redigidas por Dreyfus, 

que apesar de enfocar temas muito diversos tinham em comum o proposta de partir do 

estudo dos objetos para compreender as práticas e as representações em que estes se 

encontram implicados (ver o Anexo 2 0 ).

Na primeira edição das Instruções, Dreyfus esclarece os objetivos que orientaram 

a sua elaboração e a maneira como as indicações fornecidas deviam ser aproveitadas, 

sublinhando as diferenças entre o caráter estritamente informativo do questionário 

utilizado no “Inquérito Folclórico” e a dimensão pedagógica do novo instrumento.

Estas Instruções tem por fim dar aos nossos correspondentes uma 
ideia exata do auxílio que eles nos podem trazer, bem como das 
indicações sobre o modo por que devem responder. Mas só devem ser 
consideradas como uma moldura em que podem caber tanto as 
observações mais variadas, como as mais detalhadas ou mais breves. 
[...] Não é, naturalmente, necessário responder a todas as perguntas 
constantes das Instruções, nem respondê-las com pressa. Os 
correspondentes dispõem de todo o tempo que desejarem para a 
informação dos assuntos que os interessarem especialmente. 6 80

Tanto a sugestão de “uma pequena monografia” para cada fato, referida por Dreyfus 

no artigo para O Estado de S. Paulo, quanto as observações sobre a possibilidade de cada 

colaborador dedicar mais tempo à investigação dos temas que lhe interessassem 

particularmente evidenciam o reconhecimento de que a função didática e o propósito 

informativo das “Instruções Folclóricas” constituem dimensões distintas do mesmo 

instrumento e demonstram haver certa mobilidade, com possibilidades de progressão, 

dentro da rede de colaboradores.

D,D BOLETIM, n.l, p.l. In: SOARES, L.G. e LUZ, S. (Orgs.). 1983. Op. cit., p.21.
O Boletim da SEF teve seis edições mensais entre outubro de 1937 e março de 1938, quando sua 

publicação foi interrompida. O último número, realizado como uma tentativa de retomar a sua publicação 
regular, aparece nas páginas da RAM em janeiro de 1939, mas por diversas razões (discutidas adiante) 
não pode ser considerado como continuação dos volumes anteriores.
680 Ibidem, p.3.
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Mesmo sem dispor de informações exatas a respeito dos requisitos para o acesso às 

diferentes modalidades de participação previstas no regimento, é possível situá-las 

aproximadamente na hierarquia profissional decorrente da institucionalização universitária 

das ciências sociais e, com isso, projetar a dinâmica de trabalho prevista para as atividades 

futuras da entidade.

Figura 10: Modalidades de participação por grau de especialização
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Tamanho esforço para a reconstrução de uma arquitetura institucional que não 

chegaria a produzir resultados efetivos, por ter sido instituída pouco antes das circunstâncias 

que levariam ao seu sufocamento, não parecerá exagerado se considerado à luz de um 

informe encontrado na sexta edição do Boletim da Sociedade de Etnografia e Folclore, 

publicada em março de 1938.

O Departamento Francês das Artes e das Tradições Populares inaugurou 
no dia 11 de janeiro deste ano um curso teórico e prático de folclore. Este 
curso tem dupla finalidade: formar pesquisadores e apresentar ao público 
interessado os resultados das pesquisas empreendidas pelo Departamento. 
As conferências em número de dez, se dividem em preleções teóricas de 
alcance geral (Que é o Folclore? História do Folclore -  Os métodos do 
folclorista no local da pesquisa -  Os métodos do folclorista no museu -  
As artes populares no quadro do folclore) e em exposições de caráter 
concreto e aplicado, compreendendo a relação minuciosa duma grande 
missão folclórica realizada pelo Departamento durante o ano passado.681

681 Idem, n.6, p.l. In: SOARES, L.G. e LUZ, S (Orgs.). 1983. Op. cit., p.53.
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O programa do curso apresenta semelhanças evidentes com os tópicos abordados 

nas aulas de Dreyfus, evidenciando a via de mão dupla estabelecida a partir da aproximação 

entre instituições brasileiras e francesas; ademais, os nomes dos dois pesquisadores 

responsáveis por ministrá-lo, Georges-Hemi Rivière e Andre Varagnac, aparecem na lista 

para a remessa do Boletim da entidade Tomados em conjunto, esses fatos não deixam 

dúvidas quanto à importância das contribuições do DC ao processo de institucionalização 

das ciências sociais no Brasil e ao reconhecimento do pioneirismo de suas iniciativas não 

apenas no contexto nacional.

Listagem de destinatários para remessa do Boletim da SEF, localizada no Fundo SEF, doc.35, cx.l.682
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3.2.2 Vestígios de uma semeadura intelectual

Em sua breve trajetória, a SEF seria marcada por um período de intenso 

desenvolvimento, a partir de abril de 1937, e por uma reviravolta, em meados de 1938, que 

precipitaria seu progressivo declínio. No entanto, como veremos adiante, a descontinuação 

de suas atividades resulta de um conjunto de acontecimentos que, embora subsequentes, 

não resultam do mesmo fator condicionante nem exemplificam uma tendência facilmente 

identificável. A apreciação cautelosa das fontes sugere que, neste caso, a singularidade do 

processo resiste a esquemas interpretativos gerais.

Na carta que escreveu a Mário de Andrade em 12 de abril de 1938, quando ainda 

exercia o cargo de Ia Secretária, Dreyfus identificava divergências entre o roteiro que havia 

preparado e a versão efetivamente publicada do quinto boletim da SEF, publicado no mês 

anterior. A bibliografia antropológica apresentada no fim da edição -  parte que era dedicada 

às “Instruções Folclóricas” -  não seguiu os critérios estabelecidos por ela e os três verbetes 

conceituais inseridos no final da comunicação de Dalmo Belfort de Matos contrariavam

o acordo de evitar o uso de terminologia técnica até que fosse elaborado o “vocabulário 

etnográfico nacional”

Pouco depois, na reunião de 27 de abril, Dreyfus -  que então se preparava para 

realizar sua segunda pesquisa de campo -  apresentaria um “plano geral de trabalho para o 

ano de 1938 e instruções para a sua execução”, descrevendo em detalhe as atividades a 

serem realizadas pelos sócios nos meses seguintes.

A - Durante as reuniões, se fará:
1 - Resumo e relatório de trabalhos, artigos, livros de Etnografia e

Folclore, pelos associados. Cada reunião compreenderá 
obrigatoriamente um resumo ou relatório, de que será 
fornecida ficha para arquivo.

2 - Discussão sobre o vocabulário técnico. A comissão designada
para este trabalho terá a função centralizadora e decidirá em

683 “Cu l t u r a  -  conjunto de representações, modos de pensar e de agir, característicos de um povo, ou 
raça. / Cu l tu r a l iz a ç ã o  (a c c u lt u r a tio n ) -  influência de uma “cultura” superior sobre outra menos 
evoluída, modificando-lhe alguns elementos culturais. / In flu ên c ia s  m a rg in a is  -  influência de uma 
“cultura” sobre as que lhe são contíguas geograficamente” (BOLETIM, n.l.p.3 In: SOARES, L.G. e 
LUZ, S. (Orgs.). 1983. Op. cit., p.23).
684 C f VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p.74.
685 A expedição, que partiu a 8 de maio de 1938 (cf. CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op. cit., p. 114), ficou 
conhecida como “missão Vellard-Levi-Strauss”, devido à participação do médico francês Jean Vellard, e 
foi financiada tanto pelo Musée de VHomme quanto pelo DC. Seu roteiro incluía os estados de Mato
Grosso, Rondônia e Amazonas.
686 Jornal Correio Paulistano, 20 de abril de 1938, p.6 -  disponível na Hemeroteca Digital Brasileira da 
Biblioteca Nacional.
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última instância. A procura de termos, sua definição e 
tradução, serão objeto de debate entre os sócios.

B - Fora das reuniões:
1 - Expediente geral: correspondência, intercâmbio de publicações,

etc.
2 - Trabalho bibliográfico: será feito sobre os resumos comunicados

nas reuniões, fichando-se não só as notas fornecidas por estes 
resumos, como também todas as informações bibliográficas 
que se recolham durante e fora das reuniões.

3 - Fichário de todas as informações fornecidas pelos sócios
correspondentes e delegados e em geral todas as respostas a 
questionários e instruções.

4 - 0  Boletim, que será publicado mensalmente e que, além do 
resumo dos trabalhos das reuniões e do noticiário, 
compreenderá:
a) bibliografia metódica;
b) planos gerais de pesquisas;
c) lista de termos do vocabulário técnico que tenham sido 

discutidos durante as reuniões e orientação geral para este 
trabalho. 687

No mês de maio, conforme o previsto no regimento, ocorreria uma assembleia geral 

para a escolha da nova diretoria da entidade e Mário de Andrade seria reeleito presidente 

Sob a aparente normalidade dessa rotina de trabalho, cresciam os receios suscitados pela 

instauração do Estado Novo, em novembro de 1937, e a prisão de Armando de Salles 

Oliveira, Júlio de Mesquita Filho e Paulo Duarte, entre outros, seguida de seu exílio do 

pais meses depois. Sob o novo regime de exceção seria retomada a prática da nomeação de 

interventores federais e o engenheiro Francisco Prestes Maia assumiria o executivo 

municipal.

Em sua cerimônia de posse, o novo prefeito antecipava o tom de sua gestão ao 

garantir:

687 Projeto do sétimo boletim da SEF, encontrado no Fundo SEF, doc.348, cx.4. O esboço elaborado por
Dreyfus não foi utilizado na edição do Boletim n.7 (ver a nota 679).
688 A nova diretoria da SEF era composta por Mário de Andrade (reeleito presidente), Nicanor Miranda 
(Io Secretário), Antonio Rubbo Muller (2o Secretário) e Nair Ortiz (tesoureira).
689 Armando de Salles Oliveira havia anunciado sua candidatura à sucessão presidencial em fevereiro de 1937 
e desde então conquistara o apoio do governo do Rio Grande do Sul e dos opositores de Vargas -  que àquela 
altura eram inúmeros -  em Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Seus 
concorrentes eram o candidato govemista José Américo de Almeida, que havia lançado sua candidatura em 
maio do mesmo ano, angariando o apoio da situação na maioria dos estados, e Plínio Salgado, que anunciaria a 
sua candidatura em junho. Com a instauração do novo regime autoritário, a residência em que Armando de 
Salles Oliveira havia se instalado no Rio de Janeiro foi ocupada por soldados do Exército que o mantiveram em 
prisão domiciliar até maio, quando o próprio Getulio Vargas lhe ordenou, por telegrama, que se exilasse do 
país (<cf KELLER, Vilma. 1984. Armando de Salles. In: BELOCH, Israel; ABREU, Alzira Alves de (Org.). 
Dicionário histórico-biográfico brasileiro. Rio de Janeiro: Forense/FINEP).
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farei uma administração, única e exclusivamente técnica, sem 
quaisquer outras considerações. A parte política, de que sempre me 
mantive afastado, continuará a ser alheia aos meus atos, como 
homem público. Aliás, no regime vigente, a política depende, 
diretamente, dos meus superiores.69 0

Com a nomeação subsequente de um novo diretor para o DC, Mário de Andrade 

permaneceria pouco mais de um mês na Divisão de Expansão Cultural até ser contratado 

pelo MESP e partir para a capital federal -  onde, além de colaborador do Ministério, 

tomou-se professor do Instituto de Artes da UDF. Sua transferência para o Rio de Janeiro 

o levaria a renunciar à condição sócio efetivo e de presidente da SEF, como registra a 

carta que enviou ao então Io Secretário na entidade, Nicanor Miranda

O cenário resultante da saída de Mário de Andrade em meio às incertezas dos 

sócios quanto ao futuro da entidade levou a uma rearticulação interna da entidade. A nota 

publicada a 18 de agosto no jornal Correio Paulistano, que relata os resultados da 

assembleia extraordinária realizada na semana anterior, apresenta os informes a esse 

respeito:

Tendo sido eleito para presidente o sr. dr. Nicanor T. Miranda, que 
vinha exercendo o cargo de Io Secretário, foi, logo após, feita a 
eleição para preenchimento desse cargo, que assim se vagava, 
sendo eleito o sr. Mário Wagner Vieira da Cunha. A posse dos 
novos titulares deverá ser dada na próxima seção, marcada para o 
dia 23 do corrente.
Durante a reunião foram ventilados diversos assuntos de grande 
importância para a Sociedade, tais como o prosseguimento da 
edição do Boletim, que, por proposta do sócio sr. Sérgio Milliet, 
passará temporariamente a fazer parte da Revista do Arquivo, 
órgão da Sociedade de Etnografia.692

O chefe da Divisão de Educação e Recreios era amigo pessoal do novo diretor do 

DC, o jornalista Francisco Patti, e sua escolha como presidente da SEF visava assegurar 

o apoio institucional da Prefeitura, que oferecia o local onde eram realizadas as reuniões 

e a confecção dos impressos da entidade. Uma evidência bastante significativa do 

impacto deste fator na manutenção da rotina de atividades da SEF reside na proposta de 

retomar a publicação do seu boletim mensal, cuja última edição fora impressa cinco

A POSSE DO NOVO PREFEITO. 1938. Revista do Arquivo Municipal, v.48, p.252.
691 Carta datada de 27 de julho de 1938, localizada no Fundo SEF, doc.265, cx.4.
692 Jornal Correio Paulistano, 18 de agosto de 1938, p. 5 -  disponível na Hemeroteca Digital Brasileira da 
Biblioteca Nacional.
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meses antes, incorporando-o à RAM, que graças à interseção de seu secretário se 

mantinha à disposição.

Embora seu nome constasse entre os sócios-fundadores, Sérgio Milliet não 

parece ter participado com a mesma intensidade das reuniões realizadas pela SEF no 

ano anterior. A frequência de suas intervenções a respeito da rotina de trabalho da 

entidade durante o ano de 1938 demonstra um esforço para dar sequência à produção 

científica da SEF em meio às adversidades daquele momento. Na mesma ocasião, além 

de dispor das páginas da Revista para que fosse retomada a publicação do boletim, ele 

propôs “que as próximas comunicações à Sociedade sejam completadas com a citação da 

bibliografia especializada” Antes disso, na seção realizada a 27 de abril, quando 

Dreyfus expunha o plano de trabalho a ser executado durante o ano, Sérgio Milliet havia 

feito uma conferência sobre o “Zoneamento estatístico do estado”, questão central na 

elaboração dos mapas folclóricos apresentados em Paris no ano anterior, abrindo o tema 

para o debate com os demais sócios após a apresentação

Na nota publicada no jornal Correio Paulistano informando a eleição de Nicanor 

Miranda e Mário Wagner Vieira da Cunha registrava-se ainda que

A Sociedade incumbiu uma comissão composta dos srs. Nicanor 
Miranda, dd. Lavínia da Costa Villela, Maria Stella Guimarães e 
Corina Marcondes Cabral, de fazer uma visita oficial à sra. Dina 
Levi-Strauss, presentemente nesta capital, e que, por motivo de 
moléstia contraída no interior do Brasil, onde se encontrava 
fazendo parte da expedição custeada pelo governo francês, deverá 
regressar à França afim de tratar de sua saúde.695

A doença contraída por Dreyfus durante sua atividade de campo junto ao marido 

também é mencionada por Oneyda Alvarenga, que em carta a Mário de Andrade, datada 

de 13 de agosto, indaga:

você sabe que Mme. Lévi-Strauss está quase cega e talvez venha 
a mesmo a perder totalmente a vista? Apanhou em Mato Grosso 
uma conjuntivite purulenta, de que o marido escapou, me 
informaram, por usar óculos. (O que me parece besteira). Não sei 
outros detalhes. Ela está aqui, devendo voltar logo para a França. 
O Lévi-Strauss continua atrás de índios.6 96

693 Ibidem.
Cf Jornal Correio Paulistano, 20 de abril de 1938, p.6 -  disponível na Hemeroteca Digital Brasileira da 

Biblioteca Nacional.
695 Idem, 18 de agosto de 1938, p.5.
696 ALVARENGA apud ANDRADE, Mário de. 1983b, p. 143.

218



Não há na documentação consultada outras informações a respeito dessa breve 

passagem da antropóloga pela capital paulista antes de seu retomo definitivo à França, o 

que impossibilita acompanhar a repercussão do incidente tanto em sua vida profissional 

quanto, de maneira mais detalhada, nas atividades da SEF. O certo é que sua ausência 

inicialmente temporária e, meses depois, definitiva parece ter motivado a participação 

de Sérgio Milliet -  a julgar pelo caráter metodológico de suas intervenções nas reuniões 

de abril e agosto de 1938.

Neste sentido, a saída precoce dos principais mentores da SEF naquele 

momento, em que a sistemática do trabalho coletivo ainda não fora inteiramente 

implantada e os pesquisadores formados no curso não demonstravam ter autonomia 

para assumir a condução das atividades científicas, deve ter acentuado as incertezas já 

existentes quanto ao futuro da entidade.

Embora essas circunstâncias inviabilizassem o funcionamento do mecanismo de 

trabalho elaborado por Dreyfus, ainda era possível manter uma rotina de atividades mais 

modesta, pautada na apresentação de pesquisas individuais e na realização de conferências 

com professores universitários filiados à entidade e com convidados externos. De fato, 

como registram os informes publicados na imprensa, a SEF realizou entre novembro de 

1938 e agosto de 1939 pelo menos cinco reuniões, que incluíam uma conferência de 

Roger Bastide, a recepção oferecida a Claude Lévi-Strauss após o retomo de sua segunda 

expedição e a conferência feita pelo próprio no mês seguinte, pouco antes de seu retomo à 

França, além de duas comunicações apresentadas por Luís Saia e Dalmo Belfort de 

Mattos a respeito de suas pesquisas individuais.

No entanto, a manutenção desse conjunto modesto de atividades seria dificultada 

pela interferência do que parece ter sido, após a perda do apoio institucional da Prefeitura, 

o fator decisivo para o declínio da entidade. Na carta que escreveu a Câmara Cascudo em 

27 de julho de 1942, Mário de Andrade detalha o caso.

imaginamos que a coisa podia continuar protegida, inventando pra 
presidente da SEF o Nicanor Miranda, gostoso de folclore, alto 
funcionário do Dep. de Cultura e amigo particular do diretor novo. 
O Nicanor é um anjo, gosto dele pessoalmente, mas é muito 
vaidoso e no caso tem procedido muito e sempre mal. Gostou do 
título, aceitou, mas meio ressabiado porque é muito inteligente e 
consciente de suas próprias possibilidades. Ainda tentou no 
princípio reunir a Sociedade pra cerimônia da posse dele, mas não 
apareceu ninguém! Aqui também entra uma alta frequência que dá

697 Cabe acrescentar que, apesar de seus membros já terem sido nomeados, a Comissão Técnica -  que passaria, 
nos planos de Dreyfus, a orientar os trabalhos científicos da Sociedade -  ainda não estava em plena atividade.
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certa razão a ele. Se os sócios aceitaram e combinaram que fosse o 
Nicanor o presidente novo, só o fizeram por conveniência (da 
Sociedade) mas não tinham confiança no homem e muitos 
antipatizavam francamente com ele. Mas o Nicanor que tinha razão 
de se sentir e mesmo [se] mostrar magoado por não aparecer 
ninguém a uma reunião (ninguém ou um ou dois, não sei), o certo 
é que nunca mais não marcou reunião, até hoje não tomou posse e 
tudo está nisso! Não está certo. Ou devia desistir do cargo em 
circular, ou marcar reunião nova pra ao menos se demitir. E o que 
é pior, procurada a SEF por um Ralph Boggs, por exemplo, e 
consequentemente ele, presidente, bancou presidente com o 
homem, mesmo sem ser empossado, e o que é pior, aceitou um 
título honorífico norte-americano de folclore!

No período, em que permaneceu no Rio de Janeiro, Mário de Andrade se manteve 

informado sobre os desdobramentos de sua renúncia tanto por meio de correspondências 

quanto pessoalmente, nos breves intervalos em que retomou a São Paulo, através de 

Oneyda Alvarenga e Luís Saia.

Na mesma carta em que comentou o incidente ocorrido com Dreyfus durante a 

expedição, Oneyda menciona a eleição de Nicanor Miranda, deixando transparecer para 

Mário de Andrade a sua insegurança quanto aos rumos da SEF.

Nicanor foi eleito, por razões diplomáticas, presidente da 
Sociedade de Etnografia e Folclore. Como estamos certos de que 
trabalhos folclóricos ele não fará mesmo e irá sufocar a gente, nas 
seções, com artigos do Estatuto, pusemos o Mário Wagner no lugar 
de Io Secretário, como contrapeso. Lhe parece acertado esse 
arranjo? 69 9

Além de nos esclarecer mais sobre as causas da rejeição do novo presidente por 

parte dos sócios, seu comentário ajuda a compreender as razões que levaram Mário 

Wagner Vieira da Cunha (que se mantivera no cargo de Io Secretário até agosto de 1939) 

a considerar que “acabamos caindo nas amarras do convencionalismo”.

A convergência entre as avaliações de ambos pode ser notada no depoimento de 

Mário Wagner ao projeto “História das Ciência Sociais no Brasil”, quando, ao ser 

indagado sobre Nicanor Miranda, o entrevistado responde com ironia:

030 ANDRADE apud CASCUDO, L.C. 2010. Op. cit., p.319-320.
699 ALVARENGA apud ANDRADE, M. 1983. Op. cit., p. 143.

Nesse período, embora por outras razões, até os demais dirigentes do DC se afastariam de Nicanor 
Miranda. Ao apresentar sua versão a respeito, Paulo Duarte menciona um compromisso firmado entre os 
chefes de cada divisão “pelo qual se resolveu que aquele que contasse relações prestigiosas na nova 
situação, mesmo que tivesse de humilhar-se, se aproximaria dos donos do regime para a defesa do 
Departamento. Nicanor Miranda foi o primeiro que teve oportunidade, mas foi longe demais: aderiu 
inteiramente à nova situação. [...] Foi premiado com a confiança dos donos do Brasil e de São Paulo, àquele 
momento. Mas foi praticamente expulso do nosso grupo, pois todos, sem exceção, manifestavam a sua 
repulsa” (DUARTE, P. 1985. Op. cit., p.85).
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Esse era o pai do folclore. Era advogado e trabalhou com o Mário 
de Andrade no Departamento de Cultura. Ele era um colaborador 
muito íntimo do Mário de Andrade [...] E ele se considera mesmo 
o papa do folclore no Brasil. Tem vários livros publicados.701

As observações a respeito da produção de Nicanor Miranda e da sua consciência 

acerca das “próprias possibilidades” revelam a natureza do impasse que acabaria por minar 

de vez as possibilidades de sobrevivência da SEF. O último registro de reunião da 

entidade encontra-se em uma nota publicada no Correio Paulistano em agosto de 1939, 

um ano após a votação que conduziu Nicanor Miranda à Presidência. O informe revela a 

composição da nova diretoria: Nicanor Miranda (reeleito Presidente), Ruy Cardoso (Io 

Secretário), José Bento Faria Ferraz (2o Secretário), Marciano dos Santos (Tesoureiro). 

Ao contrário do que se verifica na composição das diretorias anteriores, os cargos seriam 

em sua maioria assumidos por folcloristas amadores e Marciano dos Santos, que era o 

único remanescente do Curso de Etnografia, não pertencia ao grupo dos estudantes da 

FFCL ou da ELSP.

Em 1941, de volta a São Paulo, Mário de Andrade acompanharia por 

correspondência as articulações de Câmara Cascudo para constituir uma rede de 

associações estaduais a partir da entidade que acabara de fundar no Rio Grande do Norte, 

a Sociedade Brasileira de Folclore (SBF). Na carta que lhe escreveu em 19 de outubro, 

Cascudo esclarece os padrões de trabalho a serem adotados na entidade.

Eleito o presidente este designa seus auxiliares e a ata só existe 
quando há alguma coisa de valioso para registo. Começa-se pelo 
arquivamento, em espécie, livros, revistas ou jornais, da 
bibliografia existente. Não sendo possível, apenas se fará anotação 
com detalhes, editor, datas, páginas, assunto, etc. Idem, registo, por 
cópia, de autos populares, tradições características, toponímia que 
seja de origem popular, etc. Enfim, quase tudo quanto você 
começou a fazer aí, incluindo inquéritos. As reuniões são mensais 
para... conversar, acertar passeios, planos de publicação. Essa é a 
parte estratosférica. A outra é a seguinte: -  apelo ao Governo para 
dispensar de toda e qualquer despesa as representações de caráter 
popular; criação de sociedades típicas, entre pessoas do povo, para 
manter os autos populares, revendo-se, sem deformar, os textos, e 
fixar suas representações dentro das épocas tradicionais. Pequena

,UI PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.255.
7 Nicanor Miranda era formado na Faculdade de Direito -  onde foi colega de Paulo Duarte -  e José
Bento Fria Ferraz foi aluno de Mário de Andrade no CDM e trabalhou como seu bibliotecário e secretário 
pessoal de 1936 a 1945. Marciano dos Santos frequentou o Curso de Etnografia e publicou um trabalho
na RAM, mas não encontrei dados a respeito de sua trajetória anterior ou posterior, e sobre Ruy Cardoso
não há informações seguras -  apenas a possibilidade de que seja Ruy Barbosa Cardoso, pesquisador 
formado na ELSP cujo depoimento (inédito) se deve a Angelo Del Vecchio e Carla Dieguez.
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subvenção para a sociedade e esta dará uma certa parte às 
sociedades mirins que fazem os autos populares. Independência 
total quanto à organização. 90% quanto à orientação, 100% quanto 
às despesas, relativamente à nossa Sociedade Brasileira de Folclore 
que apenas regista as suas maninhas para os efeitos de permuta de

r  • '  • 703notas, musicas, mquentos, etc.

Além de inclui-lo como sócio-fundador, Câmara Cascudo também solicita o 

engajamento do amigo na criação de um grupo semelhante em São Paulo Mas Mário 

de Andrade, que já havia manifestado sua impossibilidade de assumir compromissos
n r \  c

dessa ordem naquele momento, dirá em sua carta de 27 de julho de 1942:

somos muito poucos e, voltado a S. Paulo, três anos e pico depois, 
não tive ânimo pra reprincipiar a coisa. Ainda cheguei a falar com 
vários (que aceitaram), chegamos até a imaginar uma fusão com a 
Sociedade de Sociologia que também sobrevive no mesmo estado 
de evanouissamento,706 mas acabei desistindo. Agora estou com 
comichões outra vez, mas vamos fazer coisa muito outra: creio em 
principal no meu Clube (sic) de Folclore com dias de encontro 
(não: reuniões) na minha casa. Talvez... Se a coisa eu tiver mesmo 
coragem de fazer, nos ajuntaremos com a SBF de vocês.7 07

A Sociedade de Sociologia foi criada pouco antes da SEF e reunia desde 

educadores como Noemi da Silveira Rudolfer e Fernando de Azevedo (seu presidente) e 

autodidatas como Júlio de Mesquita Filho e Paulo Duarte até especialistas estrangeiros 

que lecionavam na ELSP ou na FFCL. Como nota Rubino (1995), apesar de muitos de 

seus sócios serem também vinculados à SEF, os intelectuais mais atuantes em uma e 

outra associação não são os mesmos e há entre elas diferenças nítidas quanto aos 

assuntos privilegiados e às abordagens utilizadas. E, embora Mário de Andrade

CASCUDO, L.C. 2010. Op. cit., p.313-314.
“Você é sócio fundador dessa nossa sociedade. Pergunto o que pode fazer aí em Sân Pólo? Um grupment... 

zinho de 5 ,7 ,9 ,11 amigos não seria possível, em sua ou na casa dum camarada e começarmos animando uns 
aos outros para a publicação comum? O Artur Ramos ofereceu-me a revista da Sociedade de Etnologia que ele 
fundou no Rio. Que me diz, Macunaíma?” (Ibidem, p.314).
7 “Você nem imagina que vida tenho levado, inteiramente disperso em obrigações de circunstância e de 
ganhar o esquivo pão quotidiano” (ANDRADE apud ibidem, p.318).f[\Ç\ O organizador da edição, Marcos Antonio de Moraes, esclarece tratar-se de um “neologismo a partir 
do verbo francês “s ’évanouir” (desmaiar)” {cf. ibidem, p.319, nota 452).
707 ANDRADE apud ibidem, p.320.
708 A primeira referência à Sociedade de Sociologia data de agosto de 1935, na capa do volume 15 da 
RAM, que passa a ser designada como “órgão da Sociedade de Sociologia”. Afora os artigos publicados 
na Revista com a nota “comunicação à Sociedade de Sociologia de São Paulo”, a fonte mais 
esclarecedora a respeito de sua atividade é um anúncio publicado na RAM em novembro de 1937 sobre a 
realização em abril do ano seguinte da “primeira semana de estudos sociológicos, no Instituto de 
Educação da Universidade de São Paulo”. Como observa Silvana Rubino, a ausência de informações a 
respeito nos volumes posteriores da Revista permite supor que o evento não chegou a ocorrer de fato {cf. 
RUBINIO, S. 1995. Op. cit., p.513).
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encontrasse semelhanças entre as dificuldades enfrentadas por ambas, a RAM registra 

as atividades realizadas pela Sociedade de Sociologia até 1944

A reiterada preferência pelo formato de “clube” e sua aceitação por parte dos 

pesquisadores próximos a Mário de Andrade demonstram ter havido alguma chance de 

retomada, ao menos parcial, das atividades da SEF e sugere que naquele cenário de 

renovação da intelectualidade local os pesquisadores formados por Dreyfus constituíam 

um grupo distinto em relação aos folcloristas autodidatas e aos demais estudantes de 

ciências sociais, que não estavam familiarizados com a etnografia como ferramenta de 

pesquisa nem com a cultura popular enquanto campo de investigação.

Ademais, ao considerarmos a complexidade das circunstâncias que conduziram 

ao declínio da Sociedade tomam-se claros os limites das interpretações que não 

problematizam a perspectiva dos atores em seus relatos a respeito. Neste sentido, os 

depoimentos de Paulo Duarte e as cartas de Oneyda Alvarenga para Mário de Andrade 

exemplificam o quanto os testemunhos daqueles que se engajaram visceralmente nesse 

projeto identificam na clivagem entre o “nosso grupo” e a “nova situação” uma 

explicação suficiente para a progressiva desestruturação de diversas iniciativas 

criadas pelo Departamento -  entre elas, notadamente, a SEF.

A exemplo disto, um ensaio publicado em 1983 pela antropóloga Lélia Gontijo 

Soares como introdução à edição fac-similar dos boletins da SEF (e que parece ser o 

primeiro texto substancial sobre a trajetória da entidade) refere-se à publicação da 

última edição do boletim nas páginas da RAM, em janeiro de 1939, como um esforço 

dos “seus sócios” decididos a “corajosamente não esmorecer”, sugerindo, com isso, 

tratar-se de um grupo coeso que resistiu o quanto pôde às arbitrariedades da política 

oficial. Mas, como vimos, desde suas primeiras reuniões a SEF foi marcada por 

divergências internas que colocariam seus membros em posições antagônicas quanto à

Ibidem, p.512.
710 Ao comparar entrevistas concedidas na década de 1980 por funcionários que permaneceram na 
administração municipal após a saída de Fábio Prado, nota-se, por exemplo, que enquanto todas as 
referências feitas por Oneyda Alvarenga ao nome de Prestes Maia são acompanhadas de algum 
comentário crítico, mesmo que breve {cf. ALVARENGA, O. 1980. Op. c it.\ em seu depoimento o 
fotógrafo Benedito Duarte (irmão de Paulo Duarte) lamenta a desestruturação do DC e reconhece a 
condição orçamentária limitada em que foram mantidas as atividades dos setores remanescentes, mas se 
refere às prioridades da nova administração como um projeto urbanístico sonhado pelo “dr. Maia” desde a 
década de 1920 {cf. DUARTE, Benedito Junqueira. 2007. B. J. Duarte: caçador de imagens. São Paulo: 
Cosac Naify/Secretaria Municipal de Cultura, p.202).
711 É bastante provável que, futuramente, as investigações sobre iniciativas que tiveram continuidade no 
período seguinte -  como a SDSEM, a Seção de Iconografia, a RAM, a Biblioteca e a Discoteca Pública 
Municipal -  tragam novos elementos, permitindo um exame mais cuidadoso dos rearranjos institucionais 
ocorridos a partir de então.
712 C f SOARES, L.G. 1983. Op. cit., p .ll.
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pertinência de iniciativas determinantes para os rumos da própria entidade, como a 

realização “Inquérito Folclórico”.

Nesta medida, embora não haja indícios de uma concorrência explícita entre 

diferentes propostas de condução das atividades, creio ser mais adequada a intepretação 

das sucessivas orientações assumidas pela SEF não como manifestações mais ou menos 

vigorosas do mesmo projeto, mas como produtos de negociações entre seus sócios e, 

sobretudo, como expressões da prevalência maior ou menor dos diferentes interesses 

abrigados em seu interior e defendidos pelos associados a partir das oportunidades 

surgidas em cada momento.

Deixando de lado as tensões existentes entre os membros da entidade e 

deslocando-se o foco da análise para a consecução do projeto institucional elaborado 

por Dreyfus, não há dúvidas de que, como conclui Valentini (2010), as circunstâncias 

que acabariam por inviabilizá-lo resultam da perda do apoio oficial. No entanto, há 

outros fatores que não podem ser desconsiderados na interpretação da sua viabilidade e 

que evidenciam a complexidade do processo histórico em questão.

Por exemplo, o incidente que anteciparia o retomo definitivo de Dreyfus à 

França, inviabilizando qualquer possibilidade futura de adequação do seu plano de 

trabalho ao novo contexto institucional, não parece ter qualquer relação direta com a 

perda do suporte material concedido pela Prefeitura. Desta perspectiva, o desinteresse 

de Prestes Maia pelas políticas culturais gestadas no DC e pela manutenção do aparato 

institucional criado para implementá-las pode ser considerado como condição necessária, 

mas não suficiente, para a decadência da SEF.

Como observa Valentini (2010), a maioria dos autores que escreveram sobre o 

Curso de Etnografia e a SEF -  assim como muitos dos que trataram do DC -  converge 

na avaliação do destino dessas iniciativas pela ótica da perda. Creio que, ao menos 

quanto à mudança de paradigmas promovida por Mário de Andrade e aos padrões de 

trabalho introduzidos por Dreyfus, é possível adotar uma perspectiva diferente se 

considerarmos que

a sua importância na formação dos primeiros cientistas sociais 
profissionais da USP e da ELSP e os indícios de seus 
desdobramentos nas práticas e questões das ciências humanas em 
São Paulo apontam, no sentido contrário, para a necessidade de 
aferir com mais calma as continuidades e descontinuidades dessa
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experiência com os rumos tomados pelas ciências sociais em São71 ̂Paulo e no Brasil.

Isto se toma mais nítido ao acompanharmos as carreiras de alguns dos 

intelectuais que levaram consigo o repertório aprendido no Curso de Etnografia e no 

desenvolvimento de seus trabalhos individuais. Embora bastante limitado, o 

levantamento realizado para dar suporte a esta pesquisa oferece um panorama geral a 

respeito.

Entre os pesquisadores formados por Dreyfus, não há dúvidas de que Oneyda 

Alvarenga e Luís Saia se tomariam os principais continuadores das iniciativas 

concebidas por Mário de Andrade à frente do DC. Sua preferência por Luís Saia fica 

bastante evidente na carta que escreveu para Sérgio Milliet em 28 de março de 1938, 

explicando porque não contrataria o candidato indicado para uma vaga no Departamento.

Quanto ao caso Rossini Guamieri, ninguém mais do que eu (a 
não ser ele...) já pensara em engajá-lo de qualquer forma no DC. 
Sei da situação precária dele e que é inteligente. [...] Pra esse 
mesmo cargo de que você fala já pensara nele. Recusara por 
honestidade doentia. [...] As razões são óbvias. Nada sabe de 
folclore nem tem a menor a menor prática de pesquisa no 
popular. Mas isso com pouco tempo de leitura (que orientarei) e 
de prática ele sanará. Mas fiz um curso prático de etnografia e 
folclore, cujos estudantes, com exceção do Saia, ainda não foram

71/1aproveitados.

No mês anterior, a Missão de Pesquisas Folclóricas (MPF) promovida pelo 

Departamento havia partido para as regiões nordeste e norte do país com o objetivo 

de registrar tradições populares locais (sobretudo músicas, danças e encenações) e 

recolher objetos para a coleção etnográfica da instituição. Luís Saia -  que é citado como 

exemplo na carta em que Mário de Andrade crítica o “jeito anticientífico” das pesquisas 

de Câmara Cascudo -  fora incumbido de dirigir a expedição à frente de uma equipe 

formada pelo maestro Martin Braunwieser, o técnico de gravação Benedito Pacheco e 

seu auxiliar Antônio Ladeira.

As Fichas de Campanha, de Local e de Repertório utilizadas durante a viagem 

para coletar os dados a respeito de informantes, os detalhes sobre a documentação

' VALENTINI, L. 2010. Op. cit., p. 164.
714 ANDRADE tipiitl DUARTE. P. 1985. Op. cit., p.305.

A MPF partiu de São Paulo na primeira semana de fevereiro de 1938 e percorreu, ao todo, 28 cidades 
(cinco em Pernambuco, dezoito na Paraíba, duas no Piauí, uma no Ceará, uma no Maranhão e uma no 
Pará), produzindo um farto material audiovisual considerado um dos primeiros mapeamentos musicais 
realizados no país (cf. CERQUEIRA, V.L.C. 2010. Op. cit., p.40).
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produzida pela equipe e sobre os artefatos recolhidos foram elaboradas por Oneyda
H1Alvarenga a partir dos modelos apresentados por Dreyfus nas respectivas aulas, O 

roteiro da expedição baseava-se nas viagens realizadas por Mário de Andrade entre 

1928 e 1929, mas a flexibilidade das recomendações feitas à equipe evidencia a sua 

confiança na qualificação de Luís Saia, como esclareceria o próprio:

Dentro das instruções e fins, nos foi dada a mais inteira liberdade: 
a própria região e informes aí obtidos deveriam, como realmente o 
fizeram, aconselhar o melhor itinerário e o manancial mais rico.

Já sabemos os motivos da escolha de Oneyda Alvarenga para organizar as 

pesquisas da Divisão de Expansão Cultural, mas não há nas fontes consultadas razões 

claras para justificar a preferência por Luís Saia dentre os demais estudantes que haviam 

frequentado o Curso de Etnografia. Nem mesmo a sua especialização em Engenharia e 

Arquitetura parece capaz de explicá-lo, já que desde que ingressou na Escola 

Politécnica o jovem se afastou diversas vezes para atuar profissionalmente em 

atividades que extrapolavam o programa de ensino ainda bastante tradicional da 

instituição. Nesta medida, a comparação entre a sua atitude diante da academia e a dos 

demais universitários -  em particular, os estudantes da FFCL -  talvez possa ser útil, no 

sentido de sugerir hipóteses a respeito.

Em mais de uma passagem de seu depoimento ao projeto História das Ciências 

Sociais no Brasil, Mário Wagner Vieira da Cunha afirma que os estudantes de ciências 

sociais da sua geração na FFCL estavam encantados com os acadêmicos franceses e 

engajados num projeto no qual os estudos de folclore não desempenhavam o papel que 

lhes fora atribuído por Mário de Andrade.

Nós estávamos profundamente influenciados pelos franceses, que 
iríamos ser grandes intelectuais; que realmente a ciência é a 
ciência pura, não tem nada que ver com ação, com política, e que 
então a gente tinha que se compenetrar naquilo, a metodologia 
era muito importante, o alheamento a uma série de circunstâncias 
etc.71 9

716 Valentini (2010) esclarece que na organização do Curso de Etnografia foram utilizados como material de 
referência as instruções elaboradas por Mareei Mauss e distribuídas pelo Musée du Trocadero e o manual 
Notes and queries on anthropology, elaborado pelo Royal Anthropological Institute -  ambos eram enviados a 
viajantes, administradores e militares nas colônias francesas e inglesas, respectivamente (cf. VALENTINI, 
L. 2010. Op. cit., p.56-57).
717 SAIA apud TONI, Flávia Camargo. 1985. A Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de 
Cultura. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, p.27.
718 Ver a nota 621.
719 PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.271.
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Mais adiante, na mesma entrevista, ao ser indagado sobre a influência dos 

trabalhos realizados no DC sobre a produção dos primeiros cientistas sociais formados 

na FFCL, Mário Wagner discorda dessa hipótese e sugere que a recorrência da cultura 

popular como objeto das pesquisas realizadas à época se devia à sua abundância no 

interior do estado e às possibilidades oferecidas por dados dessa natureza -  já que as 

pesquisas realizadas à época no contexto urbano dependiam da formação de equipes de 

investigadores e a análise dos dados cabia ao especialista que coordenava os trabalhos.

Eu não sei bem dizer por que folclore. Mas a ideia era a seguinte: 
nós precisávamos fazer uma ciência, essa ciência dependia de 
dados, esses dados exigiam que nós encontrássemos uma relação 
com a realidade social.72 0

Desta perspectiva, a escolha de Luís Saia indica que, diante do empenho de 

Mário de Andrade pela institucionalização da pesquisa folclórica enquanto atividade 

profissional, os estudantes de ciências sociais da FFCL talvez não parecessem 

suficientemente engajados ou, o que dá na mesma, que o seu engajamento seria 

proporcional às possibilidades de construir por este meio uma carreira universitária no 

campo das ciências sociais. Esta hipótese parece se confirmar nas décadas seguintes 

tanto pela progressiva marginalização dos estudos de folclore no campo das ciências 

sociais em São Paulo quanto pela trajetória profissional do próprio Luís Saia.

Após redigir, por encomenda do ministro Gustavo Capanema, o anteprojeto do 

que viria a ser o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), Mário 

de Andrade tomou-se representante da instituição em São Paulo e designou como seus 

assistentes Luís Saia e Nutto Sant’Anna -  que era paleógrafo e historiador do Arquivo 

Municipal, além de colaborador da RAM. Ainda em 1937, os três percorreram diversas 

cidades do interior paulista para recensear monumentos históricos locais a serem 

tombados pelo organismo federal. No ano seguinte, quando Mário de Andrade deixou o 

cargo, Luís Saia assumiu a superintendência regional do SPHAN, dando continuidade 

aos trabalhos de tombamento e desenvolvendo estudos de caráter histórico e 

arqueológico acerca das construções paulistas do período colonial.

Ibidem, p.293.
721 A esse respeito, a única exceção parece ser Lavinia Costa Vilela, contratada pelo DC como instrutora 
de Parques Infantis no mesmo ano em que se matriculou na Subseção de Ciências Sociais da FFCL. 
Contudo, não se sabe por que razão ela não foi aproveitada nas pesquisas promovidas pela Divisão de 
Expansão Cultural nem se sua convocação estaria entre os planos de Mário de Andrade.
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Quanto a Oneyda Alvarenga, como sabemos sua vida profissional seria dedicada 

e em parte consumida no regime de escassez a que foi submetida a DPM a partir de

1938. Mas essas limitações não a impediram de deixar um legado intelectual 

importante, no qual se destacam dois estudos sobre música popular, a classificação do 

acervo resultante da MPF e a publicação de obras inéditas (inacabadas) de Mário de 

Andrade sobre folclore brasileiro. De resto, tanto as contribuições específicas de 

Dreyfus quanto a participação nas atividades científicas da SEF se traduziram, embora 

de maneira menos evidente, nas trajetórias daqueles que passaram a competir pelas 

possibilidades de inserção profissional no campo das ciências sociais.

Após concluírem o curso na FFCL, Gioconda Mussolini, Lucila Hermann e 

Lavínia Costa Vilela se tomariam assistentes da cadeira de Sociologia I e passariam 

tanto a participar das pesquisas promovidas pelos professores catedráticos quanto a 

ministrar aulas em seu lugar. Com o advento da Divisão de Estudos Pós-graduados da 

ELSP, criada em 1941, as três também fariam o mestrado na instituição, refletindo o 

notório interesse de alunos da primeira geração das ciências sociais uspianas em 

complementar sua formação fora da Universidade

As pesquisas desenvolvidas na ELSP por Gioconda Mussolini e Lucila 

Hermann, ambas sob a orientação de Herbert Baldus, baseavam-se em fontes 

bibliográficas e tratavam de aspectos da vida de populações ameríndias -  o que

722 Refiro-me ao artigo “A influência negra na música brasileira”, publicado no Boletim Latino- 
Americano de Música em 1946, e ao livro “Música Popular brasileira”, editado em 1947.
723 Maria Stella Guimarães se afastou das ciências sociais após ingressar no curso de Geografia da FFCL 
e concluiu seu doutoramento nessa área em 1942. E, afora a participação no Curso de Etnografia do DC e 
a formação em ciências sociais na Universidade, não pude encontrar qualquer informação a respeito das 
tejetórias acadêmicas de Cecília de Campos Vampré e Serafina de Falco.

Gioconda Mussolini havia participado de duas investigações dirigidas por Samuel Lowrie -  a pesquisa 
sobre a assistência filantrópica da cidade e o inquérito sobre o padrão de vida dos lixeiros (cf. CIACCHI, 
Andrea. 2007a. As testemunhas do silêncio. Gioconda Mussolini entre lembranças e esquecimento. In: 
Anais do 31° Encontro Anual da ANPOCS, p. 12). Embora não disponha de dados a respeito, creio que 
Lucila Hermann e Lavínia Costa Vilela também tenham colaborado de algum modo em pelo menos uma 
das pesquisas da SDSEM. Ao se formarem todas elas tomaram-se colaboradoras do Centro de Pesquisas e 
Documentação Social da FFCL, vinculado às cadeiras de Sociologia I e II. Dentre as atividades 
desenvolvidas nesse setor, destaca-se uma pesquisa coletiva realizada entre maio e julho de 1939, que 
resultaria no artigo “Alterações da estrutura demográfico-profissional de São Paulo -  da capital e do 
interior -  num período de catorze anos (1920-1934)”, publicado no volume 89 da RAM. Constam como 
autoras desse trabalho Lucila Herrmann, Gioconda Mussolini, Nair Ortiz e Cecília Castro Paiva (cf. 
CIACCHI, Andrea. 2007b. Gioconda Mussolini: uma travessia bibliográfica. Revista de Antropologia, 
v.50, n.l, p. 16).
725 A constatação baseia-se não apenas no número de estudantes que fizeram um percurso semelhante, 
mas ainda no fato de que em 1941 também foi criado oficialmente o doutoramento da FFCL -  informação 
c|ue devo a Luciana Vieira de Souza da Silva, a quem agradeço pela atenta observação.

Gioconda Mussolini concluiu o mestrado em etnologia na ELSP em 1945 com um trabalho sobre Os
meios de defesa contra a moléstia e a morte em duas tribos brasileiras: Kaingang de Duque de Caxias e
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evidencia o amadurecimento da concepção de ciências sociais adotada nos programas 

da instituição. Com a entrada de Donald Pierson, as pesquisas da ELSP assumiriam uma 

orientação acadêmica, mas sem abolir as linhas introduzidas anteriormente, o que 

tomaria mais regulares os trabalhos de campo com objetivo pedagógico. Neste 

sentido, apesar de não dispor de informações sobre a pesquisa de mestrado desenvolvida
798por Lavínia Costa Vilela, o fato de Donald Pierson ter sido seu orientador sugere 

tratar-se de uma investigação sobre aspectos socioculturais de alguma das localidades 

visitadas durante as expedições de treinamento etnográfico da Escola.

Com o auxílio de Pierson, Cecília de Castro e Silva e Mário Wagner Vieira da 

Cunha conseguiram bolsas de estudo para cursar o mestrado em instituições norte- 

americanas -  respectivamente, a Faculdade de Radcliffe (instituição para moças 

posteriormente incorporada à Universidade de Harvard) e a Universidade de Chicago. 

No caso dela, embora não haja informações mais detalhadas a respeito de seus estudos, 

sabe-se ela foi nomeada assistente de Noemi da Silveira Rudolfer, no Instituto de 

Educação da USP, na cadeira de Psicologia Social.

A esta altura, com o engajamento dos pesquisadores pertencentes ao grupo 

formado por Dreyfus em diferentes especialidades, toma-se bastante significativo o fato 

de Mário Wagner ter proposto a Robert Redfield um projeto de mestrado que daria 

sequência ao seu trabalho de campo sobre a Festa de Bom Jesus de Pirapora.

A tese de mestrado eu tinha a intenção de fazer com base no 
material que levava de Pirapora, que era uma interpretação dos 
festivais, como o próprio Redfield tem vários estudos. Mas 
quando comecei a elaborar, a imaginação começou a atuar muito 
fortemente. Havia hiatos na documentação, e eu estava 
preenchendo com a imaginação. [...] Então eu parei e disse ao 
Redfield, “eu acho que não dá. Eu vou ter que escolher outro 
tema”. Como eu estava muito metido em festival, lendo muito 
sobre isso, [...] acabei encontrando algo muito rico sobre festivais 
na biblioteca da universidade. Era um material dos 
comissionados, dos técnicos ingleses, que iam colonizar aquelas 
ilhas do sul. Eles faziam os relatórios para Sua Majestade, uma 
coisa extraordinária. Eu me propus a fazer aquilo e depois tomar 
outros festivais, outros locais, e elaborar uma teoria funcionalista 
do festival. Daquelas grandes ambições, grandes ideias. E fiz! Fiz

Bororo Oriental e Lucila Herman, em 1946, com uma pesquisa sobre a Organização social dos 
Vapidiana do território do Rio Branco.

A partir de então, com o financiamento da ELSP pela Smithsonian Instituition e pela Rockefeller 
Foundation, as atividades de campo com finalidade pedagógica, antes realizadas em parceria com o DC, 
passariam a ser promovidas pela própria instituição.
28 C f SPIRANDELLI, Claudinei Carlos. 2008. Trajetórias intelectuais: professoras do Curso de 

Ciências Sociais da FFCL-USP (1934-1969). Tese (doutorado em Sociologia). Universidade de São 
Paulo, p.90, nota 158.
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a tese, saiu razoável, apesar do meu inglês, que também não era 
muito bom para escrever. A tese era tão razoável que depois, nos 
cursos que se deram lá na universidade, de psicologia social, ou 
de matéria relacionada com isso, sempre era de leitura 
obrigatória. Essa tese também não foi publicada.72 9

Tanto Cecília de Castro e Silva quanto Mário Wagner seriam contratados pela 

ELSP após retomarem ao país -  o que parece ter sido uma condição estabelecida por 

Pierson para a concessão das bolsas de estudo. Mário Wagner conta que ministrou na 

Escola cursos de Arqueologia, Linguística, Antropologia Física, Antropologia Cultural 

e Etnografia, inovando em relação ao enfoque de Herbert Baldus, “que era já bem
7 0  1

antiquado”.

Antonio Rubbo Muller, que havia se formado tanto em ciências sociais na FFCL 

quanto no Curso de Sociologia e Política, trabalhou como auxiliar de Radcliffe-Brown 

durante a sua permanência na Divisão de Estudos Pós-graduados da ELSP e passou um 

ano na Faculdade de Antropologia e Geografia da Universidade de Oxford, onde obteve, 

em 1951, o título de bacharel com o trabalho A Study of the Social Organization of 

Indian Tribes of South America, orientado pelo próprio Radcliffe-Brown. Logo depois, 

tomou-se professor de Antropologia Social da Escola e passou a organizar trabalhos de 

campo com seus alunos.

Gioconda, Lavínia e Lucila permaneceram vinculadas à Universidade na 

condição de comissionadas -  expediente cuja manutenção revela as limitações do 

processo de institucionalização incipiente -  e deram sequência às suas pesquisas de 

doutorado, seguindo em direções bastante diversas. Na FFCL, Roger Bastide -  que 

devido à sua formação francesa considerava os estudos de folclore como área das 

ciências sociais -  estimulava7 3 3  as pesquisas sobre tradições populares brasileiras. A 

exemplo disto, em maio de 1943, Lavínia Costa Vilela, Gioconda Mussolini, Antonio

PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. c it , p.289.
730 Ibidem, p.278.
731 Ibidem.
732 No trabalho que desenvolveu em Oxford, Antônio Rubbo Muller elaborou a “Teoria da Organização 
Humana”, um sistema axiomático que identifica invariantes funcionais do comportamento pela observação 
de pequenas comunidades. Embora suas aulas de campo com alunos da ELSP ocorressem sob a rubrica da 
“Antropologia Social”, os procedimentos utilizados nessas atividades não condizem com os princípios 
metodológicos da área. Por exemplo, na página 39 de seu livro Teoria da Organização Humana (1958) 0 
autor ressalta que durante essas atividades práticas “os estudantes não precisam comutar com os 
habitantes da comunidade para assimilar as lições”.
733 Na verdade, a contribuição de Roger Bastide para 0 desenvolvimento dos estudos de folclore em São 
Paulo vai além de sua atuação na FFCL. Além da conferência realizada na SEF em junho de 1939, 
intitulada “Ensaios de metodologia afro-brasileira -  0 método linguístico no estudo dos negros”, ele 
publicou na revista Anhembi uma análise do material recolhido na MPF, chamando a atenção para 0 valor 
do acervo etnográfico da DPM e 0 descaso da administração municipal quanto à sua manutenção.
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Cândido e Gilda de Mello e Souza estiveram com ele na cidade paulista de Tietê para a 

coleta de “material folclórico” e assistiram ao Batuque de Umbigada (provavelmente, 

durante as comemorações do 13 de maio).

Ao que tudo indica, a viagem estava relacionada à tese de doutoramento de 

Lavínia Costa Vilela, intitulada Algumas danças populares no estado de São Paulo, que 

seria desenvolvida sob a orientação de Roger Bastide e Emílio Willems e apresentada 

em 1945. Embora não disponha de maiores informações a respeito dessa pesquisa, cabe 

observar que Mário Wagner questiona a sua qualidade, referindo-se à produção de 

Lavínia como “jornalística”. A crítica associa-se claramente à opinião que a partir da 

década de 1950 se tomaria hegemônica entre os cientistas sociais paulistas.

O folclorista vinha com aquela coisa do etnólogo, de pegar no 
pulo. Antes que os índios morressem, era preciso ir atrás deles. 
Eles também gravavam aquilo, naturalmente era uma coisa de 
folclore, de festa. Chegavam lá, viam, registravam e acabou-se, 
era muito superficial. 735

Apesar de significativo, seu depoimento -  realizado cerca de quarenta anos 

depois -  não oferece dados suficientes para sabermos se essa avaliação já era corrente 

na FFCL ou se o consenso construído a esse respeito decorre do acirramento dos 

debates entre sociólogos e folcloristas a partir da década de 1950.

Neste sentido, não poderia deixar de mencionar um episódio bastante 

emblemático, ocorrido em 1941, envolvendo Lavínia Costa Vilela, que era primeira 

assistente de Sociologia I, e um dos alunos da Faculdade. Devido a uma viagem 

realizada por Roger Bastide, o trabalho final da disciplina foi avaliado pela sua 

assistente, que à época cursava o mestrado na ELSP, e o jovem estudante -  que havia 

dedicado mais de seis meses à observação direta dos fatos analisados e alimentava uma 

grande expectativa a respeito -  acabaria por receber uma nota nove, com a justificativa 

de que “fora longe demais no tratamento sociológico do folclore”.

O aluno era Florestan Fernandes, que se tomaria um dos principais protagonistas 

da marginalização dos Estudos de Folclore no âmbito das ciências sociais, e o trabalho 

em questão, “As “Trocinhas” do Bom Retiro”, investigava o folclore infantil encontrado

734 Os registros desta visita se devem a Antonio Cândido, que publicou um artigo a respeito em 1947 na 
revista Sociologia (cf. CIACCHI: 2007b, p. 185) e voltou a comentar a experiência em seu depoimento ao 
documentário No repique do Tambu (2003), dirigido por Paulo Dias e Rubens Xavier.
735 PINHEIRO FILHO, A. e MICELI, S. 2008. Op. cit., p.264.
736 FERNANDES, Florestan. A Sociologia no Brasil: Contribuição para o estudo de sua formação e 
desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1980, p. 161.
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nas ruas da capital paulista -  tema do interesse de Lavinia Costa Vilela, que não só era 

formada no Curso de Etnografia e sócia-fundadora da SEF, mas fora instrutora de 

Parques Infantis. Como apontam Cavalcanti e Vilhena (1990), além de prenunciar as 

disputas pela primazia do estudo científico das tradições populares, o episódio 

demonstra a complexidade do intercâmbio entre essas áreas e a especificidade dos 

contextos em que é possível -  mesmo que à distância -  observá-lo.

Gioconda Mussolini se tomaria segunda assistente de Emílio Willems na 

Universidade e participaria dos trabalhos de campo desenvolvidos por ele junto à
7̂ 7ELSP -  os estudos de comunidade realizados na cidade de Cunha e na ilha de Búzios. 

Além de uma parcela considerável dos textos publicados por ela neste período referir-se 

a tradições populares específicas ou a temáticas relacionadas ao folclore, sua pesquisa
7 OQ

de doutorado (que não chegaria a ser concluída e cujo texto parece ter desaparecido ) 

enfocava sob a perspectiva dos estudos de comunidade a cultura de populações 

caiçaras do litoral do estado.

Os primeiros artigos de Gioconda Mussolini sobre a pesca artesanal revelam 

uma proposta de trabalho etnológico muito próxima das preocupações de Dreyfus e 

Lévi-Strauss. Sua pesquisa de doutorado parecia envolver o mapeamento da incidência 

em quase toda a faixa litorânea de São Paulo e na região da Costa Verde (ao sul do do 

estado do Rio de Janeiro) do chamado “cerco da tainha” para, a partir desses dados, 

reconstruir o processo de difusão dessa técnica em uma faixa mais extensa do litoral 

brasileiro. De acordo com o antropólogo Andrea Ciacchi, a influência da SEF -  e, creio 

poder acrescentar, das lições etnográficas de Dreyfus -  na obra da Gioconda se

737 Em 1941, Willems foi contratado pela ELSP e nomeado na USP para lecionar Antropologia -  que na 
ocasião era apenas uma disciplina vinculada à cátedra de Etnologia Brasileira e Língua Tupi, regida por 
Plínio Ayrosa, e só se tomaria uma cadeira autônoma em 1948 {cf. SPIRANDELLI, C.C. 2008. Op. cit.,

?3871-72)-Andrea Ciacchi menciona os artigos “Festa de Folia” e “Festa de Devoção”, publicados no jornal 
Folha da Manhã em 1946, e o ensaio “Os “Pasquins” do Litoral Norte de São Paulo e suas peculiaridades 
na Ilha de São Sebastião”, que conquistou primeiro lugar no Concurso de Monografias Folclóricas 
instituído pelo DC em 1949 e foi premiado com a sua publicação na RAM {cf. CIACCHI, A. 2007b. Op. 
cit., p. 184).
739 Uma discussão aprofundada sobre as lacunas cercam a trajetória acadêmica de Gioconda Mussolini 
encontra-se no artigo As testemunhas do silêncio: Gioconda Mussolini entre lembranças e esquecimento, 
de Andrea Ciacchi {Op. cit.).
740 Cabe observar que, apesar de inscrever-se nesta rubrica, Gioconda Mussolini foi uma das primeiras 
autoras brasileiras a criticar as limitações da perspectiva adotada nos estudos de comunidade, 
distinguindo-se claramente da orientação culturalista difundida no país pelos trabalhos de Robert Redfield 
{cf. CIACCHI, A. 2007b. Op. cit.; JACKSON, Luiz Carlos. 2009. Tensões e disputas na Sociologia 
paulista. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.22, n.65).
f 41 “O cerco da tainha na Ilha de São Sebastião” (1945) e “ O cerco flutuante: uma rede de pesca japonesa 
que teve a Ilha de São Sebastião como centro de difusão no Brasil” (1946), ambos publicados na Revista 
Sociologia.
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manifestaria de forma ainda mais sutil através “de sua escrita, dos cuidados 

metodológicos e da abrangência teórica do tratamento dispensado a fontes, informantes
,, 742e registros .

Na trilha dos estudos de comunidade, Lucila Hermann desenvolveu como 

pesquisa de doutorado, sob a orientação de Roger Bastide, um dos primeiros trabalhos 

do gênero no país, intitulado “Evolução da estrutura social de Guaratinguetá num 

período de trezentos anos” A pesquisa parece ter sido motivada pela sua 

contratação como professora de Sociologia da Escola Normal do município, como 

registra a sua correspondência com Mário de Andrade em novembro de 1937. Na carta 

enviada no dia 1 2 , a pesquisadora solicita sua inclusão entre os sócios-correspondentes 

da SEF e propõe a criação de uma entidade congênere no local

O fato de sua pesquisa de mestrado ter sido concluída um ano após a 

apresentação da tese de doutoramento revela algo bastante significativo que, no entanto, 

não emerge explicitamente nas fontes. Ao que parece, não havia naquele momento um 

nexo de continuidade entre os títulos de Master of Arts conferido pela ELSP e de 

Doutor conferido pela FFCL -  o que coincide com a percepção hierarquizada a que 

Mário Wagner Vieira da Cunha se refere ao comentar a opinião dos estudantes de sua 

geração sobre a formação oferecida por instituição. Dessa perspectiva, o interesse dos 

cientistas sociais universitários em formação pelos cursos da ELSP parece motivado, 

sobretudo, pela necessidade de adquirir experiência na coleta e na exploração de 

dados -  o que naquele momento não era suficientemente desenvolvido na FFCL -  

para, de fato, se distinguir da ciência livresca e autodidata.

Mário Wagner, que também se mantivera vinculado à Universidade na condição 

de comissionado, permaneceu como terceiro assistente de Emílio Willems na FFCL até 

a criação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP, em 1946, da 

qual seria um dos fundadores e o primeiro diretor. Em 1948, embora já tivesse

742 CIACCHI, A. 2007b. Op. cit., p.185.
743 Um estudo preliminar intitulado Grupos Sociais de Guaratinguetá foi publicado em julho de 1938 no 
volume 49 da RAM.
744 Cf. Carta de Lucila Hermann datada de 12 de novembro de 1937, localizada no Fundo SEF, doc.231, 
cx.4.
745 Ao avaliar a contribuição dos estudos de comunidade, campo de investigações que seria desenvolvido 
de forma sistemática na ELSP, Goldwasser (1974) explica que “foram canalizados para a Sociologia no 
Brasil como parte de um movimento intelectual na década de 30 voltado à consolidação de uma 
consciência científica na compreensão da realidade nacional. Operando uma revisão crítica da tradição 
acadêmica que os precedia, os estudos de comunidade, por seu embasamento empírico, se afiguraram 
então como a alternativa mais legítima para substituição dos modelos explicativos anteriores, contestados 
como conjecturais e paracientíficos.” (GOLDWASSER, Maria Júlia. 1974. “Estudos de Comunidade”: 
teoria e/ou método? Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, v.5, n.l, p.74).
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concluído seu doutoramento, Lucila Hermann foi nomeada para um cargo técnico no 

Instituto de Administração da nova Faculdade, onde passaria a coordenar e a orientar 

pesquisas sociais. Sua tese seria publicada no mesmo ano pela Revista de 

Administração do Instituto e nos créditos da publicação o nome de Ofélia Ferraz do 

Amaral -  que também era formada em ciências sociais e havia frequentado o Curso de 

Etnografia -  aparece como secretária da revista, logo abaixo do diretor.

O panorama apresentado até aqui evidencia o quanto a institucionalização das 

ciências sociais em São Paulo resulta do diálogo e, por vezes, da interpenetração entre 

diferentes linhas de pesquisa e da influência decisiva que as mesmas exerceriam no 

desenvolvimento das carreiras dos profissionais formados. Naquele momento em que a 

especialização disciplinar e, por conseguinte, a separação entre os diferentes ramos das 

ciências sociais eram menos acentuadas, a rede de cooperação interinstitucional referida 

no Capítulo 1 daria origem a

um campo novo e peculiar, formado por docentes, pesquisadores, 
saberes, atuações e sugestões teóricas e metodológicas, com uma 
agenda científica que está sendo definida e cumprida num espaço 
que inclui a [...] FFCL, a Escola Livre de Sociologia e Política, o 
Departamento Municipal de Cultura e a Sociedade de Etnografia 
e Folclore.74 7

O projeto inconcluso a que Valentini (2010) se refere como “laboratório 

imaginado” contribuiria de maneira efetiva para o amadurecimento dos estudos de 

folclore e para a conformação do campo das ciências sociais. Neste sentido, cabe 

destacar a importância da introdução no ensino superior de abordagens alternativas à 

tradição sociológica francesa, da influência aglutinadora de Mário de Andrade e da 

contribuição de Femande Dina Dreyfus, a quem é preciso dedicar novas pesquisas dado 

seu papel inegável na formação de parte da primeira geração de cientistas sociais 

brasileiros.

Isto parece se confirmar em algumas das fontes a que não tive acesso, como o 

depoimento concedido por Antônio Rubbo Muller ao Instituto Nacional de Folclore em 

1983. Na entrevista, referida por Soares (1983), Muller atribui ao Curso de Etnografia a 

inclusão do folclore no horizonte dos pesquisadores de sua geração, “uma vez que se 

considerava que ele existisse somente no nordeste” Com isso, não apenas as

746 Cf. SPIRANDELLI, C.C. 2008. Op. cit., p.21, nota 24.
747 CIACCHI: 2007a. Op. cit., p. 13.
748 MULLER apud SOARES, L.G. 1983. Op. cit., p.10.

234



manifestações folclóricas locais, mas a cultura popular rural se tomaria uma constante 

na produção das primeiras gerações de cientistas sociais formados em São Paulo.

A repercussão deste fato pode ser avaliada se considerarmos o já referido 

diálogo entre áreas de investigação ainda pouco diferenciadas e seu desdobramento nas 

carreiras dos pesquisadores formados à época. Se, por um lado, as circunstâncias 

inerentes a um período de institucionalização incipiente inviabilizavam o 

desenvolvimento autônomo de projetos científicos politicamente periféricos, por outro, 

a densidade das lições etnográficas de Dreyfus e a intensidade das experiências de 

campo realizadas sob sua supervisão acabariam por fecundar iniciativas mais 

duradouras. Nesta medida, não há dúvidas de que a institucionalidade projetada pelo 

binômio curso-sociedade participou como protagonista da “virada empírica” que, 

segundo Antonio Cândido, iria redefinir a agenda de pesquisas das ciências sociais 

brasileiras.
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CONCLUSÃO

A partir da perspectiva da História das Ciências, procurei reconsiderar um 

capítulo clássico da história das ciências sociais no Brasil, compreendida aqui em sua 

vertente institucionalista, empreendendo uma análise atenta tanto às particularidades da 

linguagem científica corrente no período quanto à imbricação entre a perspectiva 

socioantropológica então desenvolvida e os diferentes contextos institucionais que a 

abrigavam.

Nesta medida, me parece útil relacionar, uma vez mais, algumas das principais 

questões abordadas e sublinhar o encaminhamento adotado em sua avaliação. No que 

concerne ao Departamento de Cultura, procurei mostrar que não se tratava de uma 

instituição pública de cultura nos moldes atuais, que seu escopo extrapolava essa rubrica, 

conjugando políticas de educação, pesquisas sociais e outras formas de produção 

intelectual do campo das ciências humanas que à época ainda não haviam se 

institucionalizado como áreas especializadas.

O conjunto das atividades promovidas pela instituição ratifica o comentário do 

prefeito Fábio Prado, que compara o Departamento à Universidade, já que de modo 

geral as iniciativas dessa natureza então constituídas buscavam conquistar os meios e a 

legitimidade necessária para estabilizar uma produção intelectual regular e se expandir a 

partir dela. Observando-se o seu contexto de coexistência, fica claro que nenhum desses 

experimentos institucionais estava livre do risco de se dissolver pouco depois de sua 

criação ou de ser desviado de seus objetivos precípuos. Por isso, a tendência à 

colaboração interinstitucional toma-se um componente imprescindível à compreensão 

tanto da emergência das iniciativas em questão quanto da sua posterior consolidação ou 

dissolução.

As problemáticas com que me deparei durante a consecução da pesquisa 

trouxeram, entre outros ensinamentos, a clareza de que ao investigar a institucionalização 

de um campo de produção intelectual é preciso atentar para duas armadilhas: a de ser 

condicionado pelos parâmetros usuais em pesquisas do gênero, desconsiderando 

nuances que evidenciam a singularidade do processo histórico em questão, e a de ser 

sequestrado pela perspectiva dos “vencedores”, assumindo como evidências os efeitos 

das injunções inerentes ao contexto analisado. Para lidar com esse risco sem prejuízo da 

sua produção, o pesquisador precisa, por um lado, atentar constantemente para o
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rendimento e as limitações do modelo interpretativo adotado e, por outro, identificar o 

quadro de referências em que se baseiam os enunciados tanto dos atores e testemunhas 

da época quanto dos intérpretes com quem seu trabalho dialoga.

Parece claro não haver justificativa para se diminuir a importância da contribuição 

do DC, assim como a da ELSP, para a constituição de um aparato de produção e 

circulação de conhecimentos na área de ciências humanas em São Paulo a partir da 

década de 1930 e, sobretudo, para a institucionalização das ciências sociais no país. A 

exemplo disto, tanto os argumentos utilizados por Mário de Andrade em sua crítica à 

produção sobre folclore brasileiro quanto o impasse instaurado em sua correspondência 

com Câmara Cascudo demonstram que a superação do autodidatismo no pensamento 

social brasileiro não foi simplesmente uma dádiva da institucionalização universitária 

das ciências sociais.

No caso analisado, a produção de uma historiografia menos unilateral -  

compromisso fundamental no campo da História das Ciências -  exige cautela ao se 

considerar o impacto de um experimento institucional sobre um determinado campo 

disciplinar e concluir, a partir disto, a relevância da iniciativa em questão para o 

desenvolvimento da área. Ao avaliar a repercussão das atividades desenvolvidas na SEF 

ou do trabalho de Femande Dina Dreyfus para o amadurecimento do pensamento social 

brasileiro cientificamente orientado, não se pode desconsiderar as consequências das 

escassas possibilidades de inserção profissional no campo das ciências sociais e, no caso 

das mulheres, a precedência do gênero entre os critérios de seleção adotados no 

ambiente acadêmico.

Como vimos, na primeira geração das ciências sociais uspianas (campo cuja 

memória seletiva excluiu o trabalho de ponta desenvolvido por Dreyfus) as únicas 

pesquisadoras a conseguir ocupar cargos especializados seriam alocadas em funções 

secundárias, incompatíveis com a sua competência e a reconhecida qualidade de suas 

produções científicas. Compreender essas idiossincrasias nos possibilita reconhecer que 

o impacto das iniciativas em questão se manifestaria de maneira menos evidente. Neste 

sentido, parece claro que um dos principais legados da SEF reside na perpetuação de 

sua agenda pesquisas em parte da produção das ciências sociais paulistas entre as 

décadas de 1940 e 1950 -  como evidenciam tanto a tese de doutorado de Antonio 

Cândido, realizada sob a rubrica dos estudos de comunidade, quanto os trabalhos do 

jovem Florestan Fernandes com sua análise sociológica do folclore.
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Da mesma forma, devido às limitações inerentes ao próprio processo de 

institucionalização, a expertise adquirida no Curso de Etnografia não apareceria com a 

mesma nitidez na produção posterior de todos os cientistas sociais presentes às aulas de 

Dreyfus. No entanto, ao contrário do que afirma Mário Wagner Vieira da Cunha, a 

participação nas diversas atividades acadêmicas promovidas pelo DC parece ter, sim, 

influenciado uma parte considerável dos cientistas sociais de sua geração -  como ilustra 

a sua própria pesquisa de mestrado na Universidade de Chicago.

Ademais, ao considerarmos os diferentes cenários institucionais constituídos 

tanto no campo das ciências sociais quanto no âmbito dos Estudos de Folclore desde 

década de 1930 e, além disso, a ausência de muitos membros da primeira geração de 

cientistas sociais formada pela FFCL no momento de ascensão da chamada “escola 

sociológica paulista”, toma-se mais inteligível o processo de marginalização do folclore 

apontado por Vilhena (1997), sintomático da substituição da atitude incialmente aberta e 

colaborativa entre Sociologia e Estudos de Folclore pela relação competitiva e até 

mesmo predatória entre as ciências sociais universitárias e o pensamento social 

produzido fora do contexto acadêmico.

Por último, devo acrescentar que embora tenha acompanhado apenas as carreiras 

de pesquisadores do campo das ciências sociais, para avaliar os resultados da sua 

participação no Curso de Etnografia e na SEF, creio que as contribuições de outros 

intelectuais pertencentes ao mesmo grupo podem revelar mais desdobramentos dessa 

experiência, em um espectro ampliado, como permitem supor as trajetórias de Carlos 

Corrêa Mascaro, Rafael Grisi e Hélio Damante. Fora isso, parece não haver até o 

momento estudos dedicados à produção científica de Bruno Rudolfer, personagem que 

emerge quase sempre de maneira secundária, mas cuja importância certamente não 

corresponde a essa posição. Tarefas que menciono apenas para indicar possibilidades 

futuras.
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Organograma da administração municipal da cidade de São Paulo no período anterior a 1935 -  

anexado à Mensagem do Prefeito Fábio Prado à Câmara Municipal (Departamento de Cultura, 

1936).
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Organograma da administração municipal da cidade de São Paulo após a reforma de Fábio 

Prado -  anexado à Mensagem do Prefeito Fábio Prado à Câmara Municipal (Departamento de 

Cultura, 1936).
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Anexo 2

Foto do arquivo pessoal de Paulo Duarte, que traz no verso a seguinte anotação: “Na Prefeitura 

(1933-1937) Prefeito Fábio Prado, Sílvio Penteado e P.D.” O prefeito encontra-se ao centro e Paulo 
Duarte, à esquerda (sem chapéu) -  publicada no Boletim Bibliográfico da Biblioteca Mário de 

Andrade, v.40.
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Anexo 3

HANNOS
FOfUMl/A*'

• TtflFSma

•  WaTTO GRQiiO
•  ÍU 1ABÂ

• 601A7

#USC»UBA

\HfJ¥SSS£lB
I» «WZ« FOIU
[fl#; *NUK Âllifils:

NO BRASIL

Publicado em abril de 1938 na Revista do Arquivo Municipal, v.46, p.254.

A PISTRIBUHUP DA REVISTA DO ARQUIVO NO MUNDO I
Publicado em junho de 1938 na Revista do Arquivo Municipal, v.48, p.176.
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Anexo 4

Coleção do 
Departamento
de Cultura =

1 —  ENTREVISTA BO PREFEITO FABIO PRADO (E sgotada)
2 —  INDICE DAS CONSTITUIÇÕES (Sergio MilHet e

9 .  P . M oreno) 2,' t ir a g e m .......................................  500000
3 — MHTOSOLOGIA ©CTATISTICA (Pedro R  de

Carvalho e W alter Pereira J>ser) V ol. I  . . (E xgotädo)
4 —  OONSOIjEDAÇÃO (A to 1 .146) * . . . . - . «1001
5 — FICHAMOS B E  DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA ___

(J. F , M o r e n o )..........................
6   SUITE BHíASH/ETRA (Luc D artain, Trad. Gal-

lh en n e d© Alm eida)
7   ANTROPOLOGIA FISICA e CUI/TURAL (Dlna

Levy Strauss) * ........................... 100000
9 —  MENSAGEM DO PREFEITO FABIO PRADO
•  — TERRA BENDITA (A ssis M achado) , 41000

10 —  O SACRIFÍCIO (Fatoio T o r r e s ) ........................... 41000
11  — EM FAM UilA (A lfredo M esquita) . . . .  40000
12 — pIOGENES D E SAIAS (Alberto Leal) . , . (E sgotado) 
IS —  TERMOS TUPIS NA UNGTJA PORTUGUESA

(FHnio A y r o s a ) ............................................................ 100000
14 —  VOGABULARIO D E PERO DE -CASTILHO

(H in lo Ayrosa) 100000
15   O BARÄO HOMEM DE MELLO (Anibal de

M a tto s ).................................................... * . * . 100000
10 — 8 1 0  PAULO HISTORIOO, Vol. I  (N ato

Sant'Anna) ........................................................... (Exgotodo)
17 —  SAO PAUIiO HISTORIOO Vol. H ........................... lOfOOO
10 —  gAO PAU I/O DE ONTEM E  DE HOJE (Jorge

M artins R odrifuw ) 100000
19 —  CONTRA O VANDAU SMO E O EXTERMÍNIO

(Paulo Duarte) ♦ .................................................... (B ifo tw o )
20 — VOCABULARIO NA LINGUA BRASÍLICA (P li-

nfo A y r o s a ) .................................................................  lOOOOO
21 —  METODOIiOGlA E ESTATÍSTICA (Pedro E . de

Carvalho o W alter Pereira Lesei*) VoL II . 860000

ATAS DA CAMARA DA CIDADE DE SÄO
PAULO, Vols. I a XXXVII . . . .  * . BfOOO
r e g is t r o  g e r a l  d a  c a m a r a  d e  Sa O
PAULO, Vols. I a x x v n  - • • • ■ ■ *  51Xaa
DATAS DE TERRAS, Vols. I a XV . . . ■ 40000

Podidos á ~ 7"‘
Divisão
de Documentação TR“a 216
Histórica e Social São Paulo

Livros editados pelo Departamento de Cultura -  anúncio publicado em julho de 1938 na 

Revista do Arquivo Municipal, v.49, p.253.
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Anexo 5

U N I V E R S I D A D E  DE  S .  P A U L O
Çtaflpu hontsm captyalo  professpr R obertG arric  —r Os-professorm  f ra n c u i*  que já  3« achavam

ew S íb  Paulo visitaram hèntitm o secretario da Educação —  Conferencia« doa orofeasoree Francesca 
v.%. .  Pfcoflflo e  LiHfi. Fantappll

á i f e d o  d a v ls J ta  é õ t  f f l ã t t f  y r o í e ü o w  f r a ie e ie v a  seta

ji

Pelo trêm 'C ra t iro  do Sul-, 
chefoa.hontem a c ite  e t M  pro- 
cedente do- R*o de Janeiro» o ar. 
protonor llobert -Garrlc, daa Fa
culdades do Letras de LMe o Pa* 
ris, contratado pelo . governo de 
Estado para a  cadeira de literatu
ra  francesa, da Faeoldada de PU* 
tosephla» . Sclenelaa o Letras da 
U alvcfsldsdeda Mo Paulo.’

O Utustre visjants foi recebido, 
na Ketagâb do Norte, pelos pro* 
fètforss da Uiífvcrsldsde de S4o 
Paulo/ quo se adiavam açompu- 
nfcàdos dos m  'pfofeeaor ■ nené 
la d y  s  rivino«. padro Gusyden.

Apds a s u a  chegada« o sr. pro- 
fet*or líobert Carrlo o os mos
tres professores fíanccats que J4 
ss achavam nesta' capital recebe- 
tieni cm' uma reunlffo* Intlfoa 'que" 
ee.realivoq ao «"Hotel T^rmlnus". 
onda ostjo hospedados, os' com
primes too dos presidentes das ae* 
eodaçfces francesas desta capital a 
«* p e n o u  de destaqai da coloala 
francesa. ▲ essa rsunULo com-’ 
pareceram, entre outroe. e e , v a  
Dc Pcrifny, presidente da *AlHSn- 
oo Fraaçalse": K . Àlbcaüx. da 
*Camara de Commercko Francn- 
sa"; P . Innecot da “Assoelacfto 
dos Antlfoe Combatentes*: a  P . 
Sabr* da "SocletS do BlcufaEssnee 
“14 MWet*J

Acompanhados do sr. consul da 
Franga nesta capital, #r. Jacques 
rUkfaud, estiveram hoatem em 
vtstta de eamprtmente* no or. dr. 
Chrlstlanò ÁUenfelder Silva, se* 
rretarto da Edueac&o e Sande.Pu- 
Mica, ea professores franceses are; 
Paul ArbónsM-BasUdc. MlWiel 
BcrvoflW, Emlle Coonwert. Pier
rô Deffoçtalnee a Ktlenne Berna, 
eontratadot para a  Faculdade de 
Ftüloeophta. 8cleneles a  Letras da 
Universidade dc 8&o Pauto.
, Acompanhou os tllustres visitan

tes o ar. dr. flwòdow Rimos, dl- 
rector daqueJIa Faculdade.

Conforme noticiamos, eatlvoram 
ante-honUm 4 noite eüi vlilts a 
eéta rodacçto, acompanhados do 
sr. consul da Praaca em & Paulo* 
fd eminentes professores francos es 
que Chegaram'domingo a  .esta ca
pital.

A photegraphta que pleiteámos 
cctn esta noUcfa foi tfrada por oc- 
caaí&o dessa visita.»

COKPOtXHCU do vmonsssos
FMXOfcO 

Resl1ssr*se-a no proximo dia 15,

As 21 horas, tio amtihliiicatro do 
Jardim úa Infancla- (JustJtuio de 
Bdueaçlo — Praça da Republica), 
uma conferencia pelo. professor 
Françèsco Piccolo, da Faculdade 
Co Fhlloeoptya. Sclencln* e Letras, 
da Universidade de Sfto Paulo, so* 
tore o them* — "A Dhlnu. Come
dia".

O professor Fianoeseo IMccolo 
reallsar& brevemente Uma outra 
conferencia sobre o thema —’ 
Literatura Italiana no desenvolvi
mento do pensamento europeu1*.

COMPEUNCTA DO rftOFCsso» 
PAKTAFrlB*

• O eminente1 professor Italiano
Lu iff I Fantapplff. contratado pelo
governo do Estado para a  Facut-
dsde de FfaUoiophffi.' Sclendss o
LeLrss, da Universidade de Si o
Psul* e que reallsou ha Alas uma
jiUlavel «onferencht-msKs ;apTlãl,
farâ no proximo sabbado Uma
nova conferencia» solire o tttema *—•
"Aspeotoa coruofl do desenvolvi*
mento hlstorlco dtis ms thema tl-
C f t i " .  ' .

Ema palestra, quo está desper
tando grande Interesse nesta ea* 
pltnl, roalIsar-sc-A. ús‘ . l  horas, no 
IüRtHuto de lSuccnliarta.

Visita dos professores franceses à redação de O Estado de S. Paulo -  notícia publicada 

pelo jornal na edição de 13 de junho de 1934, p.6. Disponível no site do Acervo Estadão.
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Anexo 6

Sobrados da rua Santana do Paraíso, cortada ao fundo pela rua Vergueiro -  foto de Claude 

Lévi-Strauss publicada em Saudades de São Paulo (Cia. das Letras, 2001).

Residências de classe média próximas ao atual cruzamento entre as ruas Paes de Andrade e 

Dom Raimundo Brito -  foto de Claude Lévi-Strauss publicada em Saudades de São Paulo (Cia. 

das Letras, 2001).
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Anexo 7

Q asas e terrenos 
nos me/hores 

bairros de S. Pciulo

JA

If ^^ . ’ v- 
\  vfe;-:-.-.
SN

AMERI CA ALTO DOS PINHEIROS\ . V .V." -•*- *- <’
vV'.V

• .% - %

P A\;C -A E M B U  B U T A N T A N
- V  V  . w

P B : R  D 1 2  E S  A L T O  D A  L A P A
K .%
'.V.

A ?ÍH A N G A B A H Ú B E L L A  A L L !  A N Ç A
' ; -y ;\y.

V IL L ^  NOVA TUPY V I L L A  R O M A N  a
■ yv 

• , :v: :á
v.v.w V-'.‘»V v ‘ ‘-V. .V W . .. A • >A v *‘ .v.■ • • « « L _ _ _ ■ —’ — * ■ f ■ ■ ■:x-w-■-* ■- >:: *c ’\v  •* A.v.v.'■ ■■ *_-**----V - - - - ' /A V A V .

Bairros- 
iuamento

AVA ■ I * t *

» »• »1 * í  I

50. LIBERO BADARÓ -  S, PAULO

Propaganda que ilustra o acelerado processo de urbanização observado por Lévi-Strauss 

publicada em fevereiro de 1936 na Revista do Arquivo Municipal, v.20, p.236.
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Anexo 8
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Anexo 9

Fernande Dina Dreyfus ensina a Jean Maugué (ao fundo) e Fernand Braudel (à sua esquerda) 

como usar uma sonda arqueológica. Não há informações sobre data e local, sabe-se apenas 

que se trata de um “cafezal onde subsistiam, supunha-se, traços de ocupação indígena” -  
foto de Claude Lévi-Strauss publicada em Saudades de São Paulo (Cia. das Letras, 2001).

Fernande Dina Dreyfus atravessa uma ponte rudimentar construída sobre o que parece ser um 

riacho. Ao fundo, encontram-se (da esquerda para a direita) Jean Maugué, Fernand Braudel e 

Pierre Monbeig. Não há informações sobre data e local -  foto de Claude Lévi-Strauss publicada 

em Saudades de São Paulo (Cia. das Letras, 2001).
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Anexo 10

m -  v

m

r> «vc/ ív /%
j, . , , a»

Í/Í^wiáefcr c/í» ■'•wwwwí/i1 <W
'  isw írj! '}  i  É i l â  i r

âZu*/<\ *-.*£ .. i».i»taBu, i^«iá Íyjf.t
r.< A

Sr. Prefeito.

tf !*»

K

k

m&

0 profe?»or UTl«Streusflf da tnlveniâadf d« Sm© 
Paulo, 0 sue eepdsa, que I taapbem notcvel etnoprafa, ix-iuii* 
tente do profeeeor Rivet ao Museu Stnôgrtfleo do Ttm64i»(?í0 
mlitir usa «xour»«o *0 Bstado d# Ueto Gro«iot afia de estudar 
coatunea doa noeaoe indlost bem oomo localizar, ai powtiTfl, il* 
gumes tribo# deaepareo!das ha Tinte anoa.

0 profeaaor Levl-Streuss eaté disposto a realizar 
assa excuraao, eoxo delegado do Departamento da Cultura, ae» re
ceber nenhuma remunerarão ror lŝ o.

*eria entretanto tntereaeante obter dado a Mala po<* 
altivoa para o aoaao erruivo etnogrefleo e o nrofeesor Levl* 
Strauaa prontlfloou-ae a tirar uaa oelieuls elaemetografiea, oa» 
ao o Departamento de Cultura, que ficaria proprietário deesa pe
lícula t oorreeaa aoas aa deapeeaa desse trabalho.

Trata-ee realmente duma obra de alto interesse, 
pare a oual esta Diretoria vem ao licitar o a?Mo do sr. Prefeito.
O professor ieri-Strauas pronttfíoe-se a dar o resultado doa seus 
eatudoapara aer publicado em primeira mão pela Revia ta do Arqui
vo* Prontlfies-ee mata a et der uma cJpie de coleção de foto^raflae 
Que tirar durante e eua vlegern, K flnelmente a tirar o fila« atoo* 
grafico da viagem, cue fteerá de r*oa?.e do Departamento de Cultura.

Par* cata ultlaa realização fez-se neoeaaarlo uma 
subvenção de 4:000$DOO (quatro contos de rala)« Bata Diretoria ao- 
licita do ar* Prefeito ee 4!fne permitir ao Depprtaaacto de CultU* 
re dar ao professor Lavi-atríius * aenhora aa crertenelaia neosaaa- 
rias, bem cano canseder * ^uantla de ijuetro cantos de reis para a

í>-,"

Processo de 7 de novembro de 1935 em que Mário de Andrade sugere ao prefeito 0 custeio 

parcial da expedição etnográfica de Lévi-Strauss e Dreyfus -  extraído do catálogo da exposição 

Mário de Andrade no Departamento de Cultura: imaginação e rigor (Centro Cultural São Paulo, 

2003).
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Anexo 11

Mário de Andrade durante uma pesquisa de campo -  foto de Claude Lévi-Strauss publicada em 
Saudades de São Paulo (Cia. das Letras, 2001). Em sua entrevista a Carlos Sandroni, Lévi-Strauss 
explica que “quando havia uma festa popular nas imediações de São Paulo -  não me lembro o 
nome das cidades, Itu, Pirapora, Mogi das Cruzes -  nós partíamos em expedição. Foi numa destas 
expedições que tirei esta foto” (LÉVI-STRAUSS apud SANDRONI: 1993, p.239).

Mário de Andrade conversando com participantes de uma encenação folclórica realizada no 
Parque Infantil D. Pedro II no Brás -  foto de Benedito Duarte publicada em abril de 1939 na 
Revista do Arquivo Municipal, vol.56, p.81.
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Anexo 12
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z

Coordenando es observações a se fazeren sobre os brinquedos, es- 
tabeleça-se uca ficha:

BONECA:
1] 'None (Ex: na lingua Kaduveo boneca se diz d ’webebba)
Z) Descrição completa: material, forma, ornemantação, vestuário)
3) Fotografia.

• * ■

JOGO DO FARBAiíTE - Consiste este-jogo em en rolar nas mãos un 
barbante c, por meio de voltas e movimentos de a g ilid a d e , fo r n ir  com 
cie as mais variados figurea. A sua nomenclatura 6 multo variada: ber
ço, peixe, urso, ( esquimó)_ninho de Tl (m elanesianos do S u l) f Paku. 
Kaduveo, flutuador do harpao (esquimó), etc*

0 jogo começa por uma determinada posição 1 e p e la  abertura A, 
As figuras se sucedem, ás vezes feitas individualmente, ás vezes com 
um parceiro.

_ 0 estudo deste Jogo interessa particu larm ente» p a la  grande ex
tensão geo grafica que apresenta. S i nao se  pòda afirsm r que todos os  
povos o pratican, pelo menos 6 conhecido em todas a s  r e g lo o s  4» mundo* 
As figuras, simples entre nós, são entre o s  ind igenas extremamente complicadas.

Importante pola sua grande disseminação» o Jogo do barbante se 
presta ao estudo do processo d ifu s io n ia ta  doa tra ço s  c u ltu r a is . E fe t i
vamente, sendo o numero de combinações ilim ita d o  o sabido que os nomes 
escolhidos poios indígenas nada teem da cosiffl com o Jogo aia a i  oesao 
sempre que encontrarmos jogos da barbante id en tieo a  coa nomes id ên ti
cos, pode—se ficar mais ou menos corto de que nao se tr a ta  ^my coin
cid ên cia  casual, mas dum contato da c u ltu r a s .

A observação do jogo do barbante antro o s  in d igeaas é d if íc i l*
0 indigena tem sempre má vontade cm expor o sobretudo ca  dar o que lha 
pertence* £  p rec iso , portanto, aprovaitar imediatamente qualquer opor
tunidade que se o fereça , recolhondo-se o m ateria l qua fo r  p o a s iT e l.  
com d escrição , fo to g ra fia  e film e*

Para uma observação eficaz, torna-so  n ecessário  estab elecer  uma 
terminologia convencional, que evita confusoes. Assim, esta b e lo ee-se :

1) Sempre quo o barbante passa sobra um dado. forma um cacho.
2) Tudo quo f ic a  no lado do polegar aa d iz  r a d ia l;  no lado <Ío 

dedo m in iso , c u b ita l.
3) 0 fio estendido sobre a palma da mão aa chama palmar, sobreo dorso da mao, dorsal*
4) Quando sobre um dedo so onrolam d o is  ea o to s, o que f ica r  mais 

proxioo da extremidade 6 term inal: o mala próximo da palma» I n ic ia l .
Da mesma manoira se d iz  f io  in ic ia l  ou torm inal.

5) No movimanto dos dedos ao passaram duma fig u ra  a outra. am~ 
prega-se a segu in te expressão: passar t a l  dado om t a l  cacho a v o lta r . 
Quando a direção 6 h o r izo n ta l, substituom -aa as palavraa acima, a abai* 
mo respectivam ente por torm inal a in ic ia l«

6) In d ica -se  s i  o dodo toma um caoho pola  parta palmar, ou d»r*
sal*

7) Adotar am gorai aa oxpressõaes parta paljaart parta dorsal*
#

•  a a a
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Anexo 14

L
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F Ik . 3 — Natureza dos cabelo» (d'après Martin) 
a) tesos ou lisos — b) ondulados ou ondeados —  
c) encaracolados — d» crespos *— e) lanosos ou 
«ncarapirhados — f) em "grilo de pimenta

reino”*

»•*»«. .lá

V,»
' >* ’* V/*

. * jV.V<
-V-Iàfr

U, s. •%* iiVSf».*

TAMANHO NATURAL: 6 5 amv.

Fiff. 6 
Mancha mongrollca.

Fíg, 5 —  Caixa de Martin.

Ilustrações do manual “Instruções Práticas para Pesquisas de Antropologia Física e Cultural”, de 

Femande Dina Dreyfus. Na parte superior da imagem, ao lado dos tipos de cabelo, encontra-se 

uma representação da mancha pigmentária congênita na região do corpo onde costumava ocorrer 

com mais frequência entre os recém-nascidos (Departamento de Cultura, 1936).
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m

h
Kífc. 26 —- Diâmetro nasio-mentoniano F is . Ü7 — A ltura  do nariz

FIk- 2$ — Largura i ú  nariz

Ilustrações do manual “Instruções Práticas para Pesquisas de Antropologia Física e Cultural”, de 

Fernande Dina Dreyfus (Departamento de Cultura, 1936). Nessa sequência de fotos, pode-se 

reconhecer a própria autora realizando medições antropométricas de precisão em uma mulher não 

identificada -  possivelmente, uma de suas alunas.
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Anexo 15

homenagearam hoje a sra. Gina Levy Strauss, 
por motivo de sua partida para a Europa

--------------------------  j

Fundado, por iniciativa do sr. Mario de Andrade, o Clu
be de Ethnographia, que será o primeiro no genero

e x i s t e n t e  no B r a s i l

Aspecto apanhado durante a home nagem prestada á senhora LEVY - *  STRAUSS

Os alumnos do Curso de Ethno
graphia, inaugurado este anno pelo 
Departam ento de Cultura, home
nagearam  hoje, ao meio dia. com 
um almoço realizado no salão de 
inverno do M appin a  sra. G ina  
Levy-Str&uss, que dirigiu o citado 
curso, por motivo de seu em bar
que, am anhã, para a  Europa, onde 
vae passar as ferias. Associaram - 
se a. essa significativa homenagem o 
sr. M ario de Andrade, director do 
Departam ento de Cultura, e sra. 
M aria  Appareeida Duarte, inspe
ctora-chefe da Divisão de Educa
ção e Recreio da Prefeitura.

O lugar de honra coube á home
nageada, entre o sr. Mario de A n 
drade e senhorita Cecilia Vam pré; 
á sua frente, o prof. Levy-Strau ss, 
ladeado pelas sras. Ondina G a r 
rido e Lavin la Villela. Occuparam  
os outros lugares d. M aria Appa- 
recida Duarte e alumnos do Cur
so de Ethnographia, M aria Stella  
Guim araes, Mario W agner Vieira  
da Cunha, Carlos Mascaro, o re
pórter do “ Diario da Noite !\  Ce
cilia de Castro e Silva, Raphael 
Grisi, A nnita Castilho. Marcondes 
Cabral e Serafica  Marcondes P e
reira.

O agape transcorreu num am 
biente de cam aradagem , sendo a 
m aioria dos presentes estudantes 
na Faculdade de Phiiosophia, Scien- 
cias e Letras da Universidade de 
S .  Paulo. Em quanto num canto 
da mesa se conversava sobre as
sumptos cthnogia phicos, na outra 
extremidade a atm osphera era de 
receio Pelo menos a senhorita C e
cilia de Castro e Silva não podia 
conter a sua emoção, ante a pos
sibilidade de lhe cahir no exame 
uma dissertação sociologica sobre 
o ar ac r . . .

A ’ sobremesa faz-se silencio. O

professor M ario de Andrade ia fa 
lar. Iniciou elle o seu discurso di
zendo que não eia  orador.

— “ Eu, pelo menos, não falo . 
E, como não posso exprim ir por 
palavras os meus agradecim entos 
á sra. Levy-StrausK, proponho que, 
em homenagem á mesma, creemos 
o Clube de Ethnographia. Seria o 
primeiro em S . Paulo e no B r a 
sil, porque não existe outro 110 
paiB. Obtive já  a autorização do  
prefeito Fabio Prado. A  m unici
palidade patrocinará a novel agre« 
miação, fornecendo os escriptorios, 
m aterial necessário, revista, e tc .

O essenciaJ, agora, é recolher só
cios. Precisamos pensxr nas pe.s- 
fioas que queiram bem a ethno
graphia e por essa sciencia se dis
ponham a  trabalhar.

Os presentes serão considerados 
socíos-fundadores do CUibe de E t h 
nographia. E  peço licença p ara  
incluir na lista o nome do depu
tado á Assemblca Legislativa do 
Estado sr. Paulo Duarte, fervoro
so apaixonado da Ethnographia, o 
a senhorita Oneiría Alvarença.

Assim , declaro fundado o Clube 
de Ethnographia como a inaior 
homenagem que poderíamos p res
tar á sra. Levy-Strauss. ”

Todos concordam e batem pal
mas á idéa feliz do sr. Mario d r  
Andrade.

A  sra. G in a  Lrcvy-Strauss ag ra 
dece, commovida, a homenagem dei 
seus amigos.

Em  seguida, o professor L e v y -  
Strauss suggere que, como passo  
inicial, se descubram í collecções 
ethnographicas particulares aqui 
existentes.

Findo 0 almoço a sra. G in a L e v y -  
Strauss foi cum prim entada pela. 
filhinha d a  sra Lavini?i Villela, 
encantadora m enina de dez annos.
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Anexo 16

SECCAO  D E F O L C L O R E  D E S C R IT IV O

Sub-secções Ses. plenariaa S essõ es  particulares

Civilização
material A casa rural

A nim ai- dc lavoura c de carga  
Processo* antigos dc bater e debulhar. 
Moinhos dc grão c de azeite.
Hascs <los regimens alimentares tradicio

nais.

Estudo das 
estruturas

SÍOAI?

Viuvez e novas 
núpcias

A vizinhança.
As confrarias.
Grupos de mocidade.
O folclore jir id ico  dos diversos g T u p o s  

s< ciais.

T radições 
e

literaturas
orais

Tema', lendários 
e historia das 

rtrligiões

A circulação dos conto»
As novas tradições orais e o folclore dos 

grandes acontecimentos historicos 
A criança como portadora de tradições.

M etro log ia
íoíclorica

Pesquisa sobre  
a possibilidade 
de cooperação 
entre os paises 
para a técnica 
dos trabalhos 

bibliográfico* e 
cartograficos e 

de registro« 
sonoros

TVcnica dos trabalhos bibliográficos. 
Tocruca dos trabalhos cartográficos. 
Tccnica dos registros sonoros . 
Museu Folclorico

S E C C A O  D E  F O L C L O R E  A P L IC A D O  A ’ V I D A  S O C IA L

Sub-secções Ses. plcnarias S e ssõ e s  particulares

Arte 
Popular 
A rtes c 
O íicios  

(A r  ti sanai) 
Traje

O ensino prati
co. masculino c 
feminino, e «>s 
traballio^ dc arte 

popular

l)evc-!»e adatar á* con d ições da vida mo~ 
der na a - artes c o> o fíc io s  tradicionais?  
Ilrvc;M‘ v >ltar á .ir.c popular trad cional 
ou introduzir tnodvlos em prestados á 
arte m oderna? D ev e-se  desejar para a i 
produções de arte m oderna o  am biente  
local ou um a d ifu são  m ais esp alh ad a1 
O s trabalhos de arte popular nos laze
res op erários. Est»-s tr a b a lh a  devem  
proporcionar lucros* E' desejável a 
co n servação  dos trajes trad icion ais5

M oc idade 
e folclore

Albergues da 
m ocidade e 

folclore

A s pesquisas concretas efetuadas p»i»« 
crianças p odem  ser utilizadas para f in s 1 
cientifico«?
Lazeres da mocidade e folclore.
M useus de folclore para a mocidade. 
Acam pam ento c  foolclore.

C onstrução  
m oderna  

e folclore

Será n ecessá
rio conservar  
nas casa* os  
caratcrcs fo ld o-  
rkos? A té que 
jonto r  por que 

motivos?

Sob  o  p o n to  d e  v ista  da salvaguarda dos  
s it io s  é  in teressa n te  integrar elem en tos  
folcloriccs em certos edificios e indus
trias? E ' d esejável que as industrias lo 
cais d e  co n stru çã o  sejam  m antidas?  
D esenvolvidas ? A té que ponto e por 
que m eios ? Desm onte, transporte •  
co n serv a çã o  d os e lem en to s  arquitetoni- 
c o i  d e  um  m useu ao ar lhrre. C onstru
ção em  m adeira e  fo lc lore

M usica
D am as
Conto*
F estas

e
C erim onias
Populares

U tilização  d os  
can tos d o  
fo lc lore no  

en sin o  esco lar  
e post-escolar

A  dansa tolclorica.
O s co n to s  e  a sua utilizaç&o na escota. 
P artic ip ação  da m ocidade escolar nas 
festas e cortejos folcloricos ou inspira
dos pelo folclore.
O s  p rob lem as do  instrum ento popular.

Temas debatidos nos simpósios (referidos por Nicanor Miranda como “seções particulares”) do 

Congresso Internacional de Folclore -  publicado em dezembro de 1937 na Revista do Arquivo 

Municipal, v.42, p.81-82.
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Anexo 17

SOCIEDADE de ETNOGRAFIA e FOLCLORE
i . .

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
SAO PAULO

São Paulo. 5 de Abril de 1937

O Departamento de Cultura, da Municipalidade de S. (Paulo, acaba de receber 
honroso convite para participar do Congresso Internacional de Folclore, que se realízarA 
em Paris a  25 de Junho próximo, O Departamento de Cultura, de ac&rdo com a Socle. 
dade de E tnografia e Folclore, fundada recentemente sob seus auspícios e prestigiada 
pelos mais ilustres nomes da Etnografia paulista, resolveu estabelecer Imediatamente 
tres ou quatro cartas geogr&flcaa de certos costumes popularee do nosso Estado, por 
ser a cartografia folclórica o assunto especializado do Congresso, Para isso quer contar 
com o apOlo e a compreensão cultural de todos os Paulistas e dirlge-se a V. S.

Pede-lhe, pois, responder ao questionário junto, e envla-lo onm a mnk>r urgên
cia, a té  o dia 30 de Abril no máximo, ao Departamento de Cultura, rua da Cantareira 
216, S. Paulo.

B Inuttl encarecer a  necessidade desta colaboração ao Congresso Internacional du 
Folclore. São Paulo e o Brasil serão assim representados dignamente pelas cartas 
geográficas paulistas, realizadas com a cooperação fraternal e altam ente culta de to
dos nó*. Nem cabe ao Departam ento de Cultura enaltecer a colaboração de V. S., 
porque V. 8. participa com & mesma intensidade e vlgôr do possante organismo do 
nos*» Estado, a principal entidade que beneficiará dêste empreendimento.

Cordiais Saudações

Jffario de Jlndrade
Diretor

(COMUNIQUE ESTE QUESTIONÁRIO A OUTRAS PESSOAS CULTAS ÓUE A ELE POSSAM 
TAMPEM RESPONDER).

Questionário do Inquérito Folclórico (05 de abril de 1937). Fundo SEF, doc.37, cx.1 -  Acervo 

Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga / Centro Cultural São Paulo / SMC / PMSP.
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QUESTIONÁRIO

G ê ê lã ttê ltttê n fo s  -  R ite» ' com um in ç o  oa f i lM  porguntadoo qm  
• |o  doaconheadoa no lagar, ou no'« n i«  onèttam maio atualmonto. 
Gracia««1 o mala poaaival, «m cada roapoata afirmativa, « lugar «m ' 
*uo foi falta a obaorvaçào 4« axiattncia a tu a l do fato pargunta«* ; 
E *. ‘ ’ Banana com Lolto -  Fazandu 8. Francisco. Eataçlo do Elihw 
Root, M unicíp io  do Armraa1* ou “ Danaa do S. Qonçaio, todo o 
Mun, do G t oruihoa'*.

I

PROIBIÇÔKS AUMENTARES

Quota oa proibipô«* alimontares tradicionais no lugar?

1 -  Banana com laito -  ........ ............ ..................................... . ... ..... ..

2 -  » ormnja eom loite *  ..... ....... ................... ............... .................... ............ ........ .. ............................................... .........

3 -  Laranja com banana -  .......................................................................................................................... ......... ...... ...........

A -  Molancio com babida alcoólica — ..... ..................................................................... '....... ........ ............. ............................. ..........

5 — Faixo com cam 'j do vaca — .................................................................... ...........„ .................... .............................. .....................

o) _ Ha outraa proibiçAaa alim onlare* no lu g a r?  Q uo i«? ................................... ........................... .............  ...............
*  » * ...... ..........

( V  \ R E )
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DANSAS POPULARES

Q.,~ M OHM MMIWI ** '•«« t
|  — C a tt'M l m  Catira — ................................. .........................................

0 *. fH)ÍW| 0  - , . . .

3  —  « i M - C h k i  -  ................................................................. ..  ....................................................... ........................... .. .......................................

#  -  V a l M  -  ................................................................................... .............................................................................................................................................

$  -  Polo« -  ..................................................................................................................................

$ — Mim n i — -.....
f  _  Cto i marri ta o» Chamarrila — ........................................................ ........ ...........................

8 — Curuni ou Caru'ù — ....................  .... .....  .................................

9  *— O tnM  da S. Qorfçalo -  .............................. .....................................................................

10 — Dan*« dm Santa C n it — ................. .......... .

J1 — Congads eu Congado — .....  ................. .................. ...... .................... . .....

1* -  MoçamMqua -  ... ............... .. .......... * .....................................................................

13 -  Bam ba-m ou-Boi — ....................... ......................................................................... .........

14 — Çaiapé ou Caiapós -  .................................................... ...........................  .....................

15 — Samba ou Batuqua —  ...... ...................... .......................................................................

—  Miudinho — .................................................................... ............................... -.............

17 — Quadrilha -  ................................................... ........................... ................................. .........

18 —  Cana—Vardo — ......................... . . ........... ....................................................... ..

19 — Rooortado oa Rooortada -  ...... ............... ........................................................................

20 — Oandia — ....................  ...................... ................................................................................

21 —  Chula -  .................................... ................................. .......................................... . .

22 — Lundi (danaado) -  ............... ..........................................................................................

(Nas danaaa do qua • •  tffto doit nom ii, riscar o noma nfto uaado no lugar.) 

n) — Ha oafraa danaas popularaa no lugar? Q uai«? -  ............................................... *..............

Qb$*rvaçÒ99 qua o colaborador quaira ftzar.
•*
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I II

CURA PO TERÇOL COM ANEL

ma l« | * r  curar Ucçcl a*n in r l  por c-fr»* ? ___

« )  -  M  « M l  é •  M fD . — O « q u alçu ar matai, — TA  ahatvça. 

b ) — H a  a m l w  a a p a c u l d *  paaaar c  an«l to br* o tarçol ?  Qual

— P ro ii««c it -La ai g uma palavra ou raxa ao morna nt o ? Q ual ?

d l o w i y j t l  q M  O oolaborador qualra acraacantar...

J>stm....... ..................................................  ...........
JUMtnshirm t§g(tn! ...............

f a o f i â ã ã o ..................................................................

J tê â t é WMt* .... ...... . -  ....................................  ......... ....
. . . .  .......................................... . J t f u n id p ío

MUITO OBNIQADO
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Anexo 18

/ DEPARTAMENTO DE CULTURA 
SOCIEDADE DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE
MAPA DE FO LCLO R E

MABAdusUNDADES 
*  T E R R IT O R IA IS

POEFBTURA 00 MUNICÍPIO DE SAO PAULO
/BRASIL/

ESTADO
DO

PfO DE JANEIRO

PJUüO 
<A.CkL ,

LEGENDA .DCHWIHAĈP IBINAU
UHTTtSwHUHiaptOSl RIOS PRINCIPAIS j -wvx̂  
ESPWaft DE fEBHol

DEPARTAN^NTO DE CULTUQA 
SOCEBME BEETNOGOAFIA E FOLCLOOE

oo município de sm  m u lo
/BA A SL/

Mapas Folclóricos. Fundo SEF, doc.207, cx.4 -  Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga / 
Centro Cultural São Paulo / SMC / PMSP (Fotos: João Mussolin).
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DEPARTAM ENTO DE CULTURA 
SOCIEDADE DE ETNOGRAFIA E FOLCLCPE
M A R A  D E  F O L C L O R E

PROIBIÇÕES AUMENTARES 
RELATIVAS Á  M A N G A

O0EFOTUPA DO MUMCJPO DE SÃO RAULO
/B R A S IL /

HOa ÇjÇ_ çr
«3=«,

1

PROieiÇCTES AUMENTARES
LEITE com

DEPARTAM ENTO DE CU LTURA 
SOCIEDADE DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE
m a p a  d e  f o l c l o r e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S/K> RAULO
/BÍSASL/
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DEPARTAM ENTO DE C U LTU PA 
SOCIEDADE DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE
MAPA DE FO LCLO D E

DANSAS DOPULAPES
CAIADO* E SUAS
VAQlÂNTES FONÉTICAS

p-jri c.
-iCí,

OOEFETTURA DO MUWCHXO D£ SJSO PAULO
/BRASIL/
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DEPARTAM ENTO DE CULTURA 
SOOGMDE-DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE

DE FO LCLO DE

DANSAS POPULARES

■Fofüç- &£¥=

PBEFEITURA D® MUNICÍPIO DE SÃO  PAULO
/B R A S IL/
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1 ^m a tA M E N iT O  D£ CULTUQA 
. QG£0ADE BIS ETN0GCAF1A E FOLCLOOE7 \( f ■ mM&A DE FOLCLORE

1
C "2ANSAS POPULARESV C U T5U Q Ú  o u C A D U R  Ú

PJHtO vli =-

____________________
W ttW M te  M  MUtmHO 56 S »  4»,JU0

mtASLJ

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
SOCIEDADE DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE
MAPA DE FOLCLOQE

LES
[C ATC f
CATUA

DANSAS POPUL-APES
CATERETÊ ou CAHRA

V

PREFEITURA DO MUNKtfXO DE SAD (VVULO
/BRASIL/
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Anexo 19

ARQUIVO ETNOGRÁFICO

À R*vlstn do Arquivo Inicia com n rubrtcn d© “Arquivo Etnogra- 
fico", uma scoçno dcstinndn ao mnlor conhecimento do povo brasileiro. 
Todos podent colnbornr aqui, o serão publicadas neste arquivo quais
quer comunlencA^a enviadas, desde que preencham um numero su
ficiente da* seguintes condiçêes:

I — Nome do colaborador e seu endereço;
II — tndicacOes pormenorizadas de lugar (estado, município, 

cidade, fazenda, vila, engenho, etc.) e data em que foram feitas as 
obaennaçGes;

I I I  — IndicaçSo pormenorizada dos indivíduos ou Indivíduo de 
que a  documentação folclórica foi colhida, seu lugar de nascimento, 
proveniência regional de família; idade; si é alfabetizado ou não; si 
tinha, confiança e franqueza ou não com o recolhedor; S! era tímido, 
afftlto» e demais condições psicológicas; qualidades de voz, s! clara 
na pronuncia, sl nitidamente sonorizada no canto, etc.. E  fotografia* 
al possível.

IV — As descrições de costumes, de coreografias, de processos 
de manufaturação, de objetos, de arquitetura, etc. deverão ser multo 
pormenorizadas, e, s] possível, bem acompanhadas de fotografias e 
flmnhoa,

▲ Revista do Arquivo darâ brevemente» elaborado pelo Departa
mento de Cultura, um formulário geral de pesquisas etnograficas a 
eerem feitas no Brasil. Desde j& porem, e apenas como lembrança, 
tadloam-se aqui alguns assuntos por onde as pesquisas devem dirigir- 

« I  que deve se aplicar a  atenç&o dos colaboradores» Seja dito 
de passagem que classificações deste gênero incorrem fatalmente em 
tnterpenetr&çdâs de assuntos. Uma Dansa de Slo Gonçalo» por exem- 
ptal tanto implica o elemento Festa, como Religião, Coreogrptfa, 
Poerta e Canto.

Nota de abertura da seção “Arquivo Etnográfico” -  publicada em dezembro de 1936 na Revista 

do Arquivo Municipal, v.30, p.25.
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Anexo 20

B O L E T I M

I N S T R U Ç Õ E S  F O L C L Ó R I C A S
A Vtoft Ufttettol

II —• MoblUuio c dteposIgSefl 
lntamaa da habitação

1 — Bxtstem movei« considerados
nec0war;«3 . e outros consi
derados aciworlos? Qual«?

2 — Enumerar o mobiliário da
casa. (necessário « acca^orto;

masaa, cadeiras, ar- 
marlos. objeto» e «nfeltei di* 
veraos)» Descreve-los» o ma
terial, a provenlencla, & 
coiaglo. Denominações lo« 
cats,

a <— Objetos de totlette o de hi
giene, DenomÍnaq$e« locais# 
descrição. Idé&B* formulas 
que têm relaç&o com êsses 
objetos.

4 — Que sistema de iluminação
existo na casa? Qual« os 
quartos Iluminados? X>éno- 
mla&^as locais e íMcrlçío 
das diversas especies de apa
relhos d® iluminação era* 
pregados,

5 — Exiate um (oglo? Ond«?
Deaoricdoj denominação lo
cal, combustível empregado,

Hl — Alimentaçiío e Bebida.
1 — Quala sfto oa utenfilllos qu* 

servem para a alimentação? 
para a contar, 
para a conservar, 
para a dlvldlr, cortar, bater» 
passar» «sm&K&r, amarar, 
etc*
para a coslnhar, 
para a «r?lr(
para a comer: louça, talbe- 
rte, etc.
Sua« denominações ]qoata.

1  ~  As refelo&ss;
Quantas refoiçfós tomam por 
dia? Quais? Dar as suas 
denomloaoHes locais»
Quais aa horas das refeições?
O lugar ou oa lugares efli que 
alo tomadaa, Qual 6  a re+ 
felçfto principal?
Costumam santar-ee á  mesa 
para comer?  O n d e  comem? 
Como? Quero come 4 meia?

Comem as mulheres ao m*s- 
mo tempo QU* oa homens7 
e com ele»?
Elxlste uma maneira local 
particular de chamar aa 
pessoa* para virem comer? 
BxJate alguma cerimonia an
tes da refatgAo (prece ou 
benç&o).

3 — Allmontaç&o comum;
Quais *b bases da alimenta- 
gfio: arro^ feÍÍSot milho« 
mandtoca; do que forma (te* 
rtnlia, etc,> ?
Descrever os diversos pratos 
feitos com ossea produtoâ; 
dar suas denominações lo
cais e oa nomes dos pratos 
nos quâle eles entram.
Comem habitual moa te pâo* 
maesaa, ovos? " Quem faz o 
pio? Qual a sua compost- 
Çfto? Comem carne todos 
oa dias 7 ai nôo, em que 
ocaal&ea? Quais as carnes 
mata frequentemente u*ad&*? 
vaca, vitela* carneiro* porco* 
galinha, caca« peixe?
Quais as. carnes mais apre
ciadas? Existe alguma liie* 
rarquia de pedaços? Qual? 
Dar aa denominastes locafó * 
dsjs divoreaj carnes de açou
gue a dos diferentes pedaços. 
Comem com praser carne de 
cavalo?
Existem carnes proibidas?
Quate? Por qus raasfles?
Que gorduras sflio emprega* 
das? aaeite, manteiga, ba
nha, etc,?
Péflorever uma relolçfio co* 
mum# 6 &o os prato» sorvi
dos numa determinada or 
damf
Existem pratos regionais? 
Denominação local, receite.

( —  Allmentaç&o oxtraordJaaria: 
Ha festins e banquetes? p s-  
nomlnac&o locai; em que 
ocaalGea? O que «o.servo  

- nestes festlno? Existem pra-  ̂
tos reputados de luxo? qiials? - 
porque? atra denominarão lo- 
cal* %' ' i

Instruções folclóricas encontradas no segundo Boletim da Sociedade de Etnografia e Folclore, 

de novembro de 1937 -  publicado por Lélia Gontijo Soares e Suzana Luz em Mário de Andrade 

e a Sociedade de Etnografia e Folclore (Funarte/INF/SMC, 1983).
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8 BOLETi im
• • __  * _ _________  ____

Álim d u  refeiçGe* de oere- 
monla, ha rfiMçG**, díteren- 
|«i «m gênsro e ndmero, dl» 
refelqftes comuns? em que 
mia16u !  dinomlmcáo re* 
(tonal.

j  w  Qu« temperos cfto usados? 
denominagft&s locais. SI pos
sível, conseguir amestras*

I — Dxlitem bebida« regionais? 
fermentada« ou nio? quaIi ? 
denomlnaçAo loeàí fabrica-
C lo *

Bxlate algum  ̂ pròcesso local 
pira, a fetméntagk das be
bidas? qual?
Bebem no espaço de tempi 
entre as refelçCee?
Bebam café em todaa as re* 
feigôes? fOri dai refeições? 
Quanta* veaee ao dia?

t —  Hà período« dj> jejum? 
quais? A0nomii)|gáo local,
O que comam dprante 
períodos?

8' —  BxJatem p rd b i^ ii alimenta* 
re* tale como '’manga com 
leite M, etc.? quais? dar a* 
r u 4«i dessas proLbtçâee» 
Idéea diversas, nqç&e«» cren- 
{ t ir ooatumes, formulas re
lativas a essa« proibições.

9 —  BsULim a Hm entoe Incompa
tível com determinado«" es
tadoŝ  determinada* situa* 
çfas {mulher grâvMa, moça 
na puberdade, etc*)? quafe? 
porque?

10 — indicar todas as ldéae, no*
Ç0es# crenças, coatumes, eu* 
perstiçftes, cerimonias eu ri
tuais peculiares» formula», 
lendas, eto.) relativas à ali
mentação.

IV — O Fumo*
1 —  Bua denominação local
2 — Sua provenieneta. E ’ ele

cultivado d o  proprM® lugar 
ou A Importado? de onde d 
Importado? em que condi* 
çftes? ê ele comprado? de 
quem?

8 — 81 o fumo é cultivado no pro* 
prlo lugar, como ê ele cul
tivado? onde? quando? indl-

car tudo que «i sabe« atos, 
termo* e tormulas locais dl* 
versas, relatlvae â çultura 4o 
fumo.

4 —  Como é preparado o fumo?
descrever ãe diversas fases 
dessa preparação, desde e 
momento em que é colhido 
«tA aquele em que é fumado* 
com todos os termo«, formu
las, etc- relativas a essa 
preparação.

«
ü —* Quem fuma? homens, mu* 

Iberes* crianças? B* proibi
do ou recomendado o fumar 
em dstermtnadas ooaslfles? 
Quais essas o&uilHes? porque?

I —  iPumavn cachimbo? dgnrros? 
denomínaçfio local; compri
mento e grossura dos cigar
ros; em que efio envolvidos? 
('papal ou paiba de milho; 
ato estas ultimas especial
mente escolhida* ou prepa
radas? dar a desoriçl© com 
m termos e formulas locais). 
Têm o ■habito de íumàr va
rias pessoas o mesmo cigar
ro? 'de onde vêm os cachim
bos que fumam? ê sua fa- 
brfeaçfco local? st é* descreve-' 
la; ai nto è, Indicar o lugar 
do onde os cachimbos s&o 
importadosL

7 —  E* o fumo usado *6  para 
fumar ou também para to
mar lepé ou mascar ? sob

I que forma«? denominardes
locais dessas diferentes ope*
laçtes.
Idéas, noçAes, costumes, 
crenças» termos, formulas* 
etc., relativas a esses dlver* 

j sos atos.
t _  jDm que recipiente guardam 

o fumo? (i»ara fumar* to
mar rapé ou mascar) descri
ção f  denominação ‘ local.

5 -— J3* o fumo usado em prática*
iq^dtotnats? quais?

10 —  Indicar da um modo geral 
todos os ato«, idéao, iioç&e*» 
ooatumes, crenças  ̂ termos» 
íormulu, etc., .relativas ao . 
fumo.
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