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Este estudo, que integra a série ANTROPO
LOGIA, seria a tese com que Paulo Roberto de Azeredo, jovem 
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deveria 
obter, em meados de 1978, o seu título de doutor em Antropo
logia Social, na Universidade de Sao Paulo, sob a competente 
orienta~o da Dra . Luciana Pallestrini. 

Todavia, urna tragédia que a todos enlutou , 
impediu de forma bruta) que meu ex-aluno de pós-gradua~ao 

tivesse, sequer, a oportunidade de ouvir e discutir as crl ticas 
preliminares ao seu trabalho, a serem feítas pela sua orientadora 
e, a pedido des ta, por este prefaciador : Paulo Roberto foi as
sassinado, dentro de seu carro, em pleno Rio de Janeiro, em 
circunstancias até hoje na-o satisfatoriamente esclarecidas. E. 
assim, a Antropologia perdeu um pesquisador sério, competen
te. entusiasta que , certamen te , se constituí ria, ao longo dos 
anos . em um profissional amadurecido. apto a dar o melhor 11 
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de seu talento e de sua expenencia a seus futuros alunos . él 

sua institui<;ao, a universidade brasileira. 
O que fazer com o estudo que . e1nbora 

inacabado, fora fruto de anos de pesquisa. de intenso e amoroso 
labor intelectual? Oeixá-lo sepultado com o seu autor ou publi
cá-lo, tal como este o deixara, mesmo sabendo que esta poderia 
nao ser a sua versao definitiva? 

Ainda que o lado ·sentimental aconselhasse 
a publica~ao do estudo, foi o peso de sua relevancia científica 
que finalmente fez com que a escolha recaísse sobre a segunda 
alternativa . Tal como o autor o deixou e com o título que esco
lheu, aí está ao alcance dos estudiosos o embriao de urna tese 
academica que sem ser revolucionária virá contribuir de maneira 
notável para um campo de estudos tao carente entre nós, o da 
história da ciencia antropológica no Brasil. 

Escapando de urna proposta apenas biográ
fica, Paulo Roberto estrategicamente escolheu para tema de 
seu estudo o que se poderla chamar o tempo e a obra de Arthur 
Ramos. Através da atua~ao intelectual e política desse antro
pólogo, Paulo Roberto consegue resgatar todo um capítulo da 
institucionaliza~o da Antropologia no Brasil, onde ganha vulto 
a Sociedade Brasileira de Antropología e Etnologia (SBAE) 
que foi , por assim dizer, a antecessora da atual Associa~ao Bra· 
sileira de Antropologia · (ABA). Nesse estudo , Paulo Roberto 
dá a dimenslo de seu talento e de sua garra de pesquisador, 
ao recuperar arquivos condenados ao desaparecimento, ao colher 
depoimentos pessoais e epistolares, em todo o mundo acadé
mico, de pessoas que, de urna forma ou de outra, conviveram 
com Arthur Ramos e que ajudaram, cada qual a seu modo, a 
construir a Antropología, no Brasil, nas décadas de 30 e 40 . 
Alguns anos após a morte do autor, ainda recebíamos. na Uni
versidade de Sao Paulo, respostas As correspondencias que ele 
havia enviado a intelectuais. no Exterior. Lembro-me. de forma 

especial. das cartas pessoais que recebi de Donald Pierson preo
cupado cn1 localizar o paradciro do joven1 pesquisador, a quen1 
ainda tinha infonna~0es a dar. 

Con1 esta publica~ao , que a pedido da 
Dra . Pallestrini e dos fanliliares do Prof. Paulo Roberto de Aze
redo, tenho a honra de prefaciar, a Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo, presta 
duas homenagens : a n1emória de quem deixou um trabalho 
expressivo para a ciencia antropológica ~ aos estudiosos que um 
dia planejarem fazer a história da ciencia no Brasil : a eles, Paulo 
Roberto de Azeredo deixou como heran~a, subsídios impor· 
tantes para tra~ar o perfil do roteiro histórico da Antropologia 
entre nós. 

Sao Paulo, janeiro de 1986 
Joao Baptista Borges Pereira 
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A o~fo pelo tema que desenvolvemos no 
presente trabalho foi conseqüencia de um tipo espacial' die aconfe
cimento, que poderla sem qualquer equívoco, ser denominado 
como "acaso feliz" . E pelo motivo desta temática nao ter sido até 
o ano de 1976, preocupa~ao intelectual nossa, cumpre que es
clare~mos e sequenciemos as circunstancias que nos levaram a 
elaborar este texto, urna vez que essas sao o produto de urna 
série de fatores bastante singulares. 

~ bem verdade que Arthur Ramos, após 
haver enveredado pela linha dos estudos sobre o negro no Brasil, 
fizera clara referencia ao fato de, até entiio, haver perdurado 
urna "conspira~fo do silencio" com rela~ao a obra de Ni na Rodri
gues, principalmente no que se refere a utiliza~ao do elemento 
afrobrasileiro como tema de estudos científicos. No entanto, 
tal afirma~o nfo nos parece integralmente válida na medida 
em que. du(ante a fase denunciada por este abrangendo desde 
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0 desaparlcim~hto de Ramos até o período en1 4ue o 1nesmo 
retomara o tema .· foran1 desenvolvidos alguns estudos do tolclo
re brasileiro . ./entro de urna abordagem que convergía para o 
plano cultural, e onde a figura do negro sempre esteve presente . 
Mas. nfo nos parece de todo improcedente se. invertendo os 
termos equacionados por Ramos. indicássemos haver perdurado. 
casual ou deliberadamente, urna .. cortina de silencio" no que se 
refere él sua obra no ámbito dos estudos relacionados com as 
Ciencias Sociais· no Brasil. Exceto casos de pequenas cita~Oes, 
desenvolvimento de rápidas indica~0es de alguns tópicos, análises 
críticas de certo sabor depreciativo. um estudo objetivo. de 
porte urna caminhada vertical. urna análise integral e nao
preconceituosa sobre a contribui~io emprestada por Arthur 
Ramos ao desenvolvimento da Antropología no Brasil. em vista 
da situa~ao histórico-social de onde esta emerge, ainda está por 
ser feita. 

Quando de sua morte em París. a 31 de outu
bro de 1949, foi a sua cátedra na Faculdade Nacional de Filosofia 
da Universidade do Brasil ocupada interinamente por sua assis
tente, Marina Sao Paulo de Vasconcellos, que orientou o curso 
de Antropología e Etnología naquela institui~fo, até a sua trans
forma~áo em Universidade Federal do Ri<> de Janeiro. Em 1966, 
quando da cria~ao do Instituto de Filosofia e Ciencias Sociais, 
congregando os Departamentos de Filosofia, Ciencias Sociais e 
História, Marina Vasconcellos passara a Professor Titular da 
cadeira de Antropologia e Etnologia, chegando a ocupar o cargo 
de Diretor do IFCS no período corresponden te de 1968-1969, 
quando foi, entfo, arbitrariamente afastada de seus cargos, presa, 
encarcerada, e compulsoriamente aposentada por ato do Governo 
Revolucionário, vindo a falecer pouco tempo depois, em estado 
de profundo abatimento moral. Cabe ressaltar que, após cerca de 
trinta anos dedicados ao ensino universitário no Rio de Janeiro. 
a sua morte nfo mereceu. fosse da Reitoria da UFRJ, fosse 

1 . 

da propna l>irctoria do 1 FCS qualqucr ncl:rol1óg~~(>1ou simples 
nota ()ticial. 

Nessa época já havía111os conduído nossa 
Licenciatura c1n Ciencias Sociais. con1 pré~spedaliza<;a-o e1n An
tropologia . tendo recebido da referida Titular o convite para 
integrar a sua equipe pedagógica. distin~ao que declina1nos na
quela oportunidade. Porém, já no ano de 197 l. atendendo ao 
novo convite formulado pela Professora Horte~cia de Magalhaes 
Ca1ninha. entao responsável pela Cadeira de Antropologia e Etno
logía do 1 FCS. passamos a pertencer ao quadro de docentes 
daquela unidade da UFRJ. 

Se há u1n fato que 1nerecc mcn\:ao, apesar 
de seu aspecto bizarro. é o numadisnlo que pernleia a t rajetória 
histórica da UFRJ (ex-U.B.) e suas unidades. desde sua cria<;~o 
em J 939 e sornando-se ao esfacelamento de seus Institutos, Esco
las e Departamentos, dispersos pelas mais longínqüas zonas da 
cidade do Rio de Janeiro - o ,que denuncia a ausencia de Ulll 

"campus" nos seus quarenta anos de existencia - incluem-se a 
deficiencia de espa<;o físico e aparelhagem de algumas de suas 
unidades, o espírito improvisador de seus administradores e a 
burocratiza<(ao ran~sa das atividades universitárias, males bem 
brasileiros . A distribui~ao espacial das unidades da UFRJ chega 
a ultrapassar aquela assimetria prevista nas partidas de xadrez. 
A título de exemplo. acompanhemos a maratona da Faculdade 
Nacional de Filosofia e seu curso de Ciencias Socíais : do velho 
p rédio da Es cola José de A len car, no Largo do Machado , para a 
Casa da ltália, na Avenida Antonio Carlos. "Até mesmo.esse edi
fício" comenta Bernardo Gersen (Argumentos , 29/9/1946) -
"os alunos estao sob perigo de se perder. Segundo nos infonna
ran1 . cogi ta-se de transferir mais urna vez a Faculdade, agora 
para o ex-Hospital dos Alienados, na praia Vermelha, a fim de se 
devolver o edifício aos antigos donos . Esse Hospício já se tornou 
fa1noso nos meios estudantis. pois constituí un1a espécie de lugar 19 
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de despejos . aiuda ha lt'mpo este ve ~m foco . por l.'.ausa do projeto 
de lransferéncia do Colégio Pe<lro 11. externato. para o s01nhrio 
casarao " Da Casa da ltália. em 1966. f 01 para a Rua Marqués de 
()linda . em Botafogo (en1 prédio alugado . do qual fon1os despe
jados). Cabe aquí notar que. em 1968, v1an10-nos obrigado a 
1nudar as pressas para o Jardim Botánico, onde cu1npríamos 
disciplinas pedagógicas. Em 1970 estávan1os de volta ao centro 
da cidade, no prédio da antiga Escota de En~nharia , no Largo 
de Sao Francisco mas com promessa concomitante de nova 
rem<><;ao para o Centro de Ciencias Humanas, na praia Vermelha 
(ex-Hospital dos AJienados). até a remo~ao definitiva e1n data 
indeterminada para a Cidade Universitária. na llha do Fund~o. 
Quanto a todos estes saltos. seriamente nada ternos contra. 
porque até contribuiram para melhorar o vigor físico. do que 
tanto nos ressentimos nestes tempos! Queremos referir-nos. é 
esta a questao principal, ao acervo a ser transportado : biblioteca, 
material didático, equipamentos diversos, arquivos etc., e nunca 
integralmente remontados por deficiencia de instala\:OeS, alén1 
de reduzido em grande parte e depreciado qualitativamente . 

Toda essa narrativa visa situar nossa locali
za~~º no prédio que atualmente ocupamos no Largo de Sao 
Francisco, procedentes de nossa sede anterior em Botafogo, 
bastante precária , mas que. de certa forma. satisfazia ao paladar 
n1enos exigente (e que. por 1mposi\:ao. deve ser o do cientista 
social). E foi como conseqüéncia de toda essa ''via crucis" que 
emergí u (ato divino?) o registro relativo á Sociedade Brasileira 
de Antropología e Etnología. utilizado como matéria-prima no 
presente trabalho. Neste ponto convém len1brar que. até meados 
de 1976, trabalhávamos a temática de natureza bem diversa 
visando él nossa pós-gradua~ao no Departamento de Ciencias 
Sociais da Universidade de Sa-o Paulo . Foi a relevancia do material 
encontrado, as .. pistas" que nos foram fomecidas o motivo pelo 
qua) passamos a aventurar-nos por esses do111 ínios . 

No final do ano de 1975 . o grupo de doce11 -
tes da Cadei ra de An tropo logia do 1 F('S recebeu a esperada not í
cia de que lhes seria111 franqueadas salas individuais, con1 instala
<;Oes mais cómodas, o que influiría naturaln1ente no rendirnento 
do nosso trabalho profissional. Antes. todos ocupavam un1a 
única sala. atulhada de velhos armários. arquivos, balan~as, esque
letos humanos etc. (o que restara do antigo Gabinete de Antropo
logia montado por Arthur Ramos) e além destas a1nenidades 
encontravam-se bicos de gás, terminais elétricos de diversas vol
tagens, pipetas e buretas (resíduos do antigo laboratório do 
Departamento de Geología, que ali estivera instalado por muitos 
anos ). Havia ainda, no prédio. duas outras grandes salas onde 
.lia-se num aviso preso a parede : "Perigo Radioatividade". 
En1 n1eio a toda essa parafernália sobrevivia urna equipe de seis 
docentes que partilhavam a desventura daquele ambiente . Desco
n hecíamos. inclusive, o conteúdo daqueles annários empoeira
dos. embora soubéssemos que foram contemporáneos da "vell1a" 
Marina. Fóramos o último grupo a nos apresentar para a mudan
ya. E como nos coubera ampla sala no quarto andar do prédio, 
ficou sob nossa responsabilidade reunir o que interessasse do 
material remanescente, e que o mantivéssemos sob nossa guarda. 
As sobras seriam obviamente descartadas. E lá estavam, oculto 
por debaixo de resmas de papéis velhos, longe do alcance dos 
olhos e das ma-os dos que por lá transitavam, os tres volumes 
1nanuscritos que relatavam, sob a forma de atas de reunioes, a 
seqüencia das atividades da Sociedade Brasileira de Antropolo
gia e Etnología, durante seus oito anos de existencia. 

Este foi o ponto de partida. Os textos eram , 
na verdade. bastante pobres de informa9oes. Mas nos fomeceram 
as pistas que seguimos, com faro e disposi~ao leonina, para tentar 
recompor. na medida do poss ível e da disponibiHdade, a história 
da primeira sociedade científica , de ámbito nacional, dedicada 
ao tratamento de temas antropológicos. Desde a imprensa da 21 
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época ate o dcpoirnenlo oral dos cx-mc1nbros rc1nai:icscentcs. 
t udo 101 vasculhado a procura de maiores in fonna<¡;OcS E 
de " 1notu proprio". scn1 contannos como auxílio financeiro de 
qualquer institui~ao de pesquisa. Assin1 ficou decidido por colo
car ao alcance de outros estudiosos a estrutura de funciona
men to dessa tao .. obscura'' sociedade, on1itida 1nes1no nos do is 
alentados volumes da obra de Fernando de Azevedo. As Ciencias 
no Brasil . e até esquecida por alguns dos seus antigos membros. 
como nos confirma o texto da correspondencia que receben1os 
do Professor Ern11io Willems, datada de 17 de dezembro de 1976: 
·'Sinto muito , n1as nao sei absolutarnente nada a respeito da 
Sociedade Brasileira de Antropología e Etnología Francarnente. 
até nao me lembrava de sua existencia e de que eu havia sido 
eleito sócio-correspondente. Nunca tive corresponden da cient í
fica com Arthur Ramos ou qualquer outro membro dessa socie
dade . A única coisa que posso afirmar positivamente é que eta 
nao teve nenhuma influencia sobre o desenvolvimento da Antro
pologia ou Etnología em Sao Paulo . . •· 

Achamos conveniente. para melhor situar o 
presente trabalho , alinhar de forma sistemática a seqüencia de 
dificuldades com que nos deparamos para a elaborayao do nosso 
texto . &tamos conscientes da existencia de tac unas que per
meiam nossa exposi~ao e. por vezes, da precariedade das fontes 
de infonnacrao que buscamos detectar . Acreditamos, por outro 
lado, que se o tema em questao despertar o interesse de outros 
pesquisadores, un1a avaliac;ao mais . precisa do que foi e do que 
representou a Sociedade Brasileira de AntropoJogia e Etnología 
no cenário antropológico nacional inevitavelmente emergirá. 
Neste sentido, cumpre que esclarec;amos os seguintes fatos: 

1 . as atas das reunioes da SBAE foram o 
ponto de partida para a elabora\:áO do presente texto . No entan
to. quando ana1isadas em seu conteúdo. revelaram nao só infor-

ma((~S bastante frag1nentárias. como rcsun1os diminutos Jas 
conferencias proferidas; 

2 . as interconexOes da história da SBAE 
con1 a da cátedra de Antropología e Etnología da FNFi, e a íntima 
liga~ao destas con1ponentes a atividade científica de Ran1os 
levou-nos. por vezes. a quase impossibilidade de decon1por os 
termos desse trinomio ~ 

3. durante sua existencia a SBAE na-o des
frutou de situac;ao financeira propícia a publica~ao periódica de 
periódicos. Assirn. nem todos os textos originais das conferencias 
proferidas foran1 localizadas nas publica<;Oes científicas da época. 
Acresce a essa situa~ao o fato de que várias dessas con1unica
~Oes foram apresentadas de itnproviso, corn base em pequenas 
notas elaboradas pelos expositores e que nao chegaram a ser 
desdobradas em texto publi~ável; 

4 . nen huma outra documentayao espec í
fica da Sociedade (arquivos, correspondencia, movimento finan
ceiro etc.) foi encontrada. Exceto as atas (oram detectadas so
mente algumas pastas vazias, com rótulos indicativos do mate
rial que continham; 

5. os fatos narrados pelos ex-membros 
entrevistados sobre a história da SBAE foram, por vezes, confli
tantes, o que nos impós a tarefa de buscar outras fontes de in
forma~Oes para dirimir dúvidas sobre fatos aparentemente con
traditórios ; 

6. a morte prematura de Marina de Vascon
cellos. a pessoa que mais íntimamente viveu o cotidiano da Socie
dade e que teria sido a mais importante fonte para consultas; 

7. a ineficiencia de nossos serviyos de biblio
gra fia e documentac;ao. 

Cumpre-nos ainda agradecer a contribuí<;ao 
que nos emprestaranl. sob a fonna de entrevista. ou através de 
correspondencia. Luiz de Aguiar Costa Pinto, Ary da Matta, 23 
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• 

Oonal<l Pierson . lian1illon Nogueira, Sílvio Júlio. En1t1io Wille111s . 
Ralph Beals. Ojacir Menezes. Alceu de An1oroso Lin1a, Maria 
Júlia Pourchet, Oin1itri lsmailovitch. Mauricio Vinhas de Queiróz. 
Antonio Traverso . Manuel Nunes Pereira e Otto Klineberg. A 
universitária Isabel Saldanha. do Departan1ento de Filosofia do 
Instituto de Filosofia e Ciencias Sociais. nossa gratid!o pelos 
inestimáveis servi~os. espontaneamente prestados, durante a fase 
de coleta de dados. 

Rio de Janeiro. maio de 1978 . 

Paulo Roberto de Azeredo 

-

INTRODU~ÁO 



"Após o período de adolescénda conquistadora, 
há para toda ciencia um período de estabiliza¡;ao e desenvolvimento. Após 
o desbravamento dos pioneiros, dos grifos. as disputas de terra, há lugar 
para estabelecer o~ cadastros e delimitar os campos cuidadosamente." 1 

"É verdade que Arthur Ramos nunca reclamou 
t ítu los de grande originalidade para o seu pensamento antropológico, 
quer no tocante a posi<,;ao tr.óri ca. quer em relacáo a metodología. Desem
penhou-o de maneira des temida com que lutou contra velhos estereótipos e 
in terpret ar;ües tendenciosas que se vinham repetindo irretletidarnente 
em muitos livros sobre o Brasil , como também pelo esfor~o honesto de 
guia r-se. em seus próprios estudos, pelos princípios dominantes da antro-
potogia modema."2 

Cwnpre observar, iniciahnente, que o nosso 
objetivo nesta Introdu~~o n!o se prende apenas a análise das meta
morfoses que o negro vem sofrendo ao longo do processo hlstó
nco. ou das mudan~s sociais ocorridas no Brasil após o advento 
da Aboli\:ao É importante , porém. que se trace, em linhas bem 
gerais. o curso dessas altera~ües sofridas pela nossa estrutura 27 
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social no período correspondente ao principio da Primeira Repú · 
blica até o final da década de quarenta, a este justapondo em 
termos conjunturais o segmento negro·. Tal procedimento justi
fica-se pelo fato de ter sido o negro brasileiro o ponto f ocaJ da 
quase totalidade da prod~fo intelectual de Arthur Ramos, 
bem como o alvo primordial de sua atividade científica e política. 
Ademais, a partir do alvorecer de sua fase antropológica ( ou etno
lógica), da sua investidura como catedrático da Faculdade Nacio
nal de Filosofia da Universidade do Brasil, e beneficiando-se de 
sua viagem aos Estados Unidos, na qualidade de professor-confe
rencista (sendo que estes elos estio íntimamente ligados no curso 
de seus estudos sobre o afrobrasileiro ), é como conseqüencia de 
tais acontecimentos que Arthur Ramos funda, em meados de 
1941, a Sociedade Brasileira de Antropología e Etnología enti
dade que enquanto sociedade científica procuraremos historiar. 

Parece-nos ainda significativo observar que 
essa tentativa de reconstru~ao hlstórica da SBAE traz em seu 
bojo outra perspectiva, pois visualizada no plano temporal, pode
rá fornecer subsídios alentadores para a compreensao, nao só em 
vista do trabalho levado a efeito por Ramos, como também de 
toda urna década ( 1939 - 1949), corresponden te ao período de 
forma~o e consolida~o das Ciencias Sociais e, especialinente, 
da Antropología no Río de Janeiro, enquanto disciplinas integran
tes do currículo oficial do ensino superior brasileiro. E nao se 
deve desprezar o fato de os dados aquí apresentados, poderem, 
permitir que sejam melhor inventariados os pontos de contato 
de Ramos e da SBAE com a estrutu~~áo de urna ciencia antro
pológica autónoma no país. 

A partir da década de vinte, e estendendo-se 
até o início dos anos quarenta, acendera-se no Brasil a chama de 
um nacionalismo pouco moderado, e que se fora efetivando 
através da elabora~ao gradativa de um conceito de "cultura nacio
nalista". Eram os ecos ideológicos da remodela~ao inevitável que 

sofrera o inundo após a guerra de 1914, e aos quais o Brasil na-o 
se fez impermeável. Tratava-se de uro momento decisivo no curso 
do processo do conhedmento histórico nacional, coro seus temas 
predo1ninantes desdobrados dentro de metodologias específicas, 
gerando todo um conjunto de produ90es intelectuais que traziam 
impressas as matrizes ideológicas do pensamento da época . 

Na verdade, esse período em seu sentido 
mais amplo, significou urna forma de resposta concreta a duas 
ordens principais de acontecimentos que tomavam corpo no 
interior da sociedade nacional, de natureza diversa, mas que se 

' congregaram num tipo de amea~a comun1 para a nossa .. sociedade 
tradicional". De um lado, a chegada ao território brasileiro de 
grupos de imigrantes estrangeiros, ocupando áreas urbanas e 
rurais, pouco permeáveis ao processo de assimila9ao pela socie
dade nacional, e caracterizando-se, por vezes, como autenticas 

minorías étnicas encistadas na sociedade global, partilhando valo
res e tradi90es manifestamente alienígenas3

. Do outro lado, 
estava a passagem definitiva do País da ordem estamental escra
vocrata, o que já se vinha esbo9ando desde o ocaso do Império, 
e se tornara irreversível após a Primeira Guerra, para urna socieda
de de classes emergentes. Esse período, textualmente marcado 
pela instaura9a:o embrionária da estrutura urbano-industriai brasl
leira, quando rebatido no plano das idéias denunciou o desapa
recimento do Brasil "autentico", conferindo ao estamento domi
nante urna certa sensa9ao de medo da perda do poder. Está va
mos diante de uro processo de transfonna9oes que se acelerava 
continuadamente, amea9ando a estabilidade da ordem pré-exis
tente, fundamentalmente centrada no mundo rural. Toda essa 
gama de acontecimentos, quando vista do plano ideológico, tra
duziu-se numa supervaloriza9áo do que se pensava como auten
ticamente nacional, dando origem a variadas a90es , entre estas, a 
da exalta9ao do folclore brasileiro. Além da altera9a:o do pano
rama étnico, da competi9ao do imigrante estrangeiro coro a ina:o- 29 
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de-obra assalariada nacional4
• das rela~Oes trocadas pela nova 

constela~ao de elementos emergentes na soc1edade nacional. 
tomava-se consciencia de urna nova realidade social marcada por 
componentes de. até entao. restrita ressonáncia. originados da 
descoberta das oligarquias5

• da burguesía com sua trama social 
competitiva e de representayOes sociais· envolvendo novos ele
mentos tais como burocratizafáo, operário, classe. sindicato e 
proletariado 

No enovelado desse contexto . a título de 
salvaguarda dos valores tradicionais. nasce. da parte de urna mino
ritária elite intelectualizada. o interesse pelo homem do povo 
o proletáno incipiente . recém-saído da ordem escravocrata. m· 
corporado. ent~o , a urna situayao de .. casta·· hábil e deliberada· 
mente mascarada. Tomada como expressa-o da mais pura brasili
dade, essa superestimayfo (folclorizayao) da cultura popurár, 
saben do a autenticidade. mais ranyo saudosista de um· Brasil ar
caico, é estrategicamente desviada pelo .. mundo dos brancos" 
para o segmento da nossa populayá'o notoriamente mais degradado, 
que era representado pelas figuras do negro e do mulato. Porém 
essa matriz ideológica nascente. que se corporificava na consagra
~ªº de conceitos como os de caráter nacional e cultura nacio
nalista. resumía-se simplesmente na proposta de manuten~o ou, 
mesmo. na tentativa de restaurayao de um Brasil tradicional em 
posi<;fo de xeque, de desintegrayfo. Era o prenúncio da perda 
definitiva do poder até entao confinado ao estamento dominante 
na ordem escravocrata . . 

Porém. negros e mulatos que a1 aparecem. 
já contemporaneos e muito ao sabor de Nina Rodrigues, ainda 
nao ultrapassavam integralmente os limites do ajhcano importa
do. do autentico afer. A1. mesmo tomado como objeto de estudos 
científicos. restaurado em termos de folclore . perdurava aquela 
situa~ao dicotomico maniqueísta tfo bem d'enunciada por Jean 
Paul Sartre. a de que ··o hranl·o desfrutou durante trés mil anos 

do previlégio de ver sem que o vissem ''6 . Durante a década de 
vinte e atravessando os anos trinta, com tentáculos para além 
da instaurayáo do Estado Novo, como observáramos, ressurge 
um negro com conotay<ks diferentes - estamos diante do adven
to do negro brasileiro ou, o que equivale a dizer, do componente 
afrobrasileiro de nosso contigente populacional. Contudo, essa 
retomada metodológica vem, um tanto entranhada naquele 
tradicional Romantismo (embora já desgastado por José de Alen
car na fase Abolicionista) que, também no século XIX, procurará 
reabilitar a figura do indígena brasileiro, redimindo-o da secular 
carga de estereótipos originados no Brasil Colonia - utilizando 
a preguic;a e a indolencia como justificativas para o insucesso da 
sua utilizac;ao como mao-de-obra escrava. 

No entanto, a acelerayao do ritmo de mu-
danya de nossa estrutura social e da proletariza~a-o degradante 
das camadas mais pobres de nosso povo - onde, caracterizados 
enquanto "lumpen", situavam-se negros e mulatos por contin
gencias históricas definidas, condi~Oes essa para com a qual 
os brancos mantiveram-se indiferentes, nfo deu margem ao 
nascimento de negros Peris e Iracemas. Ademais, o insucesso 
dessa visa-o romanticista do negro hrasileiro, culminante no final 
da década de quarenta com os movimentos de "identifica~~º de 
rac;a" , e os do estabelecimen to de "linha de cor" associada ao 
posicionamento social, elementos esses a serem manipulados 
como instrumental reivindicatório de igualdade de oportunidad~s 
·em nossa sociedade múltirracial e democrátfca, chegou a falencia 
definitiva (temporária?) 7 . E assim, podemos tomar como eviden
cia de tal fato a derrota de arregimentay()es do tipo .. Teatro Ex
perimental do Negro" ( 1944 ), .. Conferencia Nacional do Negro" 
( Rio, 1949), e o "I Congresso do Negro Brasileiro" (Rio, 1950), 
bem como o desaparecimento de periódicos como "Quilombo" 
(Rio de Janeiro) e "Voz da Raya" (Sao Paulo), representativos 
da fase de apogeu das .. frentes negras'' , da passagem da festiva 
agita~ao jornalística a tomada de consciencia política, fase essa 31 
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tfo manipulada por Guerreiro Ramos. quan<lo de sua denúncia 
contundente da patologia sociaJ do "brarn.:o brasileiro".8 Pare
ce-nos que, pelo menos, dois fatores de peso poden1 ser levanta
dos visando tomar mais compreensível a singular problemática 
do interrelacionamento entre brancos e negros no Brasil, no que 
se refere 4 ausencia de conflitos étnicos manifestos en1 nossa 
popula~fo : 

a. o caráter específico do prolongado processo de 

miscigena~io branco-negra, ocorrido no Brasil :9 

b. quando da passagem do Brasil rural para o Bra
sil urbano-industrial, negros e mulatos, integrados ou marginalizados na 
sociedadc global (e aí está o efeito da prolongada miscigena~io rebatida no 
plano componamental), já haviam incorporado a ótica europeizada do 

bmnco, como obserwm Roger Bastide com bastante propriedade10 . 

Segue-se, pois, que na fase de desestrutu
ra~o do Brasil f onnal e da caminhada decisiva para a forma~o 
de nossa sociedade de classes, negros e mulatos já se mediam 
e se avaliavam como brasileiros, e nfo como africanos deporta
dos, axiologicamente ligados ao continente de origem , aguardan
do o momento órfico do retomo, da revitaliza~fo de tradi~Oes e 
valores ainda latentes. 

!!, pois, nesse curto período de meados da 
década de trinta ao final da Segunda Guerra - e o ano de 1945 
pode ser visto, como divisor de águas na derrocada do Brasil 
formal - que a ordem senhorial, estamental escravocrata, num 
esfo~o em manter-se de pé, assumindo urna posi~fo conciliató
ria com a sociedade em mudan~a (e isso através da supervalori
z~áo do conceito de "cultura nacionalista", na tentativa de mas
carar os conflitos inevitáveis oriundos do advento da sociedade 
de classes), desestrutura-se irremediavelmente. Mas é também a 
fase em que parte daquela no~a intelectualidade, comprometida 
com a ordem anterior, passa a manipular os conceitos-chave da 

A ntropologia Cultural norte-an1ericana , boasiana, integrando e 
legitimando o negro, e1n tennos de .. brasilidade ··. agora redimido 
daquela inferioridade atávica a que estava ligado por sua natureza 
biológica e cultural. Fraz Boas dissociara definitivamente os con
ceitos de ra~a e cultura e sua posi~á"o n1etodológica ecoara na 
tena brasileira. E1n prirneira mao, através dos escritos de Gilberto 
Freyre, e que somente se constituirarn em vanguarda ideológica 
até a revisao crítica que suas posi~6es sofreram após os anos 
cinqüenta. Freyre arriscou nivelar brancas e negros, e o fez; 
porén1 , patemalisticamente. sen1 ron1per o redoma senhorial 
e aristocrata que o prendia a velha ordem. Na verdade, é Darcy 
Ribeiro quem formula, com palavras críticas lapidares, das mais 

preciosas avalia~oos sobre esse sociólogo pemambucano quando 
aponta-o. em nossos dias, como : 

··. . . a mais eloqüente expressao desta conscien
cia culposa orientada a idealizar a fam11ia patriarcal e as rela1;oes interra
ciais a fim de ocultar suas lealdades classistas a oligarquia patriarcal, a 
qual ampliada mundialmente alean~ extremos de reacionarismo com a 
defesa do colonialismo portugues na África. " 11 

É contra essa ótica, que perdura para dentro 
da década de quarenta e com a qual o próprio Arthur Ramos, o 
mais qualificado antropólogo brasileiro de sua época, apresentou 
ligeiros pontos de contato, é contra essa ótica, repetimos, que vai 
se insurgir a nova gera~io de intelectuais, florescente durante os 
sufocantes anos do Estado Novo e da ditadura Vargas. 

Porém , Arthur Ramos, conseguiu aperceber
se mais concretamente de que o negro nao poderla ser reduzido a 
simples elemento decorativo de cultura, mas constituía-se em 
autentico componente de urna estrutura social . lsso somente 
após a histeria psicanalística, após a revisao antropológica que 
sua obra mereceu na fase correspondente a publica'ráo dos dois 
alentados volumes de sua "lntrodu~ao a Antropologia Brasilei- 33 
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ra 11 . Ainda mais, pelo rumo tomado pelas fonnul~Oes metodo
l 6gicas que lograra nos últimos anos de sua produ~io intelectual. 
Com bastante propriedade, observa Costa Pinto: 

.. Nesta última fase, de amadurecimento ou conso
lida~io, que a morte ... interrompeu. ternos que Ramos vivia seus momen
t05 culminantes nio apepas de sucesso e de irradia~io de sua obra - que 
se faziam em escala internacional - mas, e pñncipalmente. de aperfei~oa
mento metodológico e de desenvolvimento ideológico, marchando para 
aqueta .. síntese doutrinária magistral" . . . Num homem da inteligencia 
de Arthur Ramos, consolida~o e amadurecimento é exatamente o inverso 
de paraliza~io de idéias ou esclerose do espírito autocrítico. De fato , ul· 
timamente, cada coisa que Arthur Ramos escrevi.a era ~lhor que a ante
rior, o que indicava um processo.,,de expansio extremamente fecundo e 
em pleno desenvolvimento. o que nao costuma ser muito freqüente em 
homens que já atingiram posi~o de destaque como a sua ... E o vácuo 
determinado por sua morte deve ser medido. acima de tudo. pela frusta~io 
dessa expectativa que todos tínhamos de que ele marchava para posi~es 
de pensamentos e de a~oes cada vez mais avan~adas e cada vez mais f ecun
das" .13 

Percebera ele, fundamentahnente enquanto 
humanista, realmente, o negro como parcela desprivilegiada do 
nosso contingente populacional, o que acreditamos até certo 
ponto, ter-lhe, comprometido o alargamento de seus horizontes 
metodológicos para, cientificamente melhor estribado, equacio
nar em termos mais precisos aquela realidade que a sociedade 
brasileira, em transfonna~io, se lhe colocava. E é ainda Costa 
Pinto, dos discípulos de mais íntimo convívio com Ramos, que 
observa ter sido, 

•• . o tra~o dominante da vida e da obra cientí-
fica de Arth\u Ramos sua constante preocup~o pelo que havia de huma
no - no seu objeto de estudo ... a sua compreensio. o seu conhecimento, 
o seu tratamento e a sua transforma~io, numa palavra, a sua liberta~io 
das barreiras e obstáculos historicamente engendrados, culturalmente 
justificados e socialmente impostos ao homem. que impedem, nesta alie
na~áo do homem pelos quadros socioculturais que o submetem, o flores-

cimento pleno de sua plena condi!JaO humana. Esta me pare(;e a Unha 
diretriz do que há de profundo e permanente na obra de Ramos .. .'_'14 

Profundamente entrela((ados nos expoentes 
da Antropologia Cultural norte-americana, e com estes en1 inte
gra~ao metodológica, Arthur Ran1os também retomou algumas 
das posi~óes de Boas e seus discípulos, principalmente Melville 
Herskovits, dissociando o biológico do plano cultural , proclaman
do-lhes a total independencia15

. Nao cometeu, porém, o pecado 
de considerar a pretensa inf erioridade do povo brasileiro, no 
seu incipiente n ível de desenvolvimento social e económico, um 
sub-produto de alongado processo de nüscigenayáO entre os seg
mentos de nossa populacrao, como admitira Oliveira Vianna 16 e 
seguidores seus como Rodrigues Valle 17

• entre outros - prova
velmente influenciados pela famosa afirmayao de Vacher De 
Lapouge, contida em seu .. L'Aryen" (París, 1899), que predizia, 
para os cinqüenta anos que se seguiriarn, com relacrao ao nosso 
país: "Le Brésil, . immense état négre qui retoume a la barba
rie ... " 13

. A esse propósito, anota Darcy Ribeiro que 

"O nivel de consciencia dos mais lúcidos daqueles 
prime:iros estudiosos brasileiros nao excedia o da explica~ao do atraso 
como efeito do primitivismo das popula~Oes \ aborígenes e africanas, do 
clima tropical, da inferioridade atávica dos negros, mulatos e mesti~s . .. 
responsáveis ... pela pregui~, luxúria e enfermidades que estiolavam os 
brasileiros mais humildes ... " 19 

Cremos que a ótica culturalista, na qual 
Ramos esteve longamente entranhado, mas que em caso algum 
fe-lo descambar, em suas preocupa~Oes científicas, para wna 
"culturologia estéril"20 , praticamente dificultou-lhe, em sua fase 
mais produtiva como antropólogo, retomar a temática do negro 
a nível estrutural. Mas foi ·através de sua preocupac;ao quase 
intransigente, se bem que sempre aberto ao diálogo e as reformu- 35 
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la~Oes teóricas e metodológicas, de distingüir o que mediava entre 
o africano importado e o negro brasileiro, entre opressao e margi
nalidade os desajustamentos sociais. Assim foi através dessa linha 
de preocua~lo que procurou compreender as falhas e incoe
rencias da ordem social, na busca de redern;ao, tanto do negro, 
quanto do próprio povo21 

. Mas, também, nfo foi imune aos 
equívocos ideológicos da intelectualidade de sua época ao admi
tir, a despeito- da realidade anómica dos nossos negros e mulatos, 
que 

·· . .. somos felizes porque o nosso destino é bran· 
do, nossa natureza nao tern vulcóes. nossa história é uma página aberra 
de tolenincia. A nossa cultura é, portanto, uma cultura .. apolínea". a nossa 
filosofia humanística, de uma cordialidade singular·· 22 

Na verdade tal afirmativa, era sua contribui
~io, mesmo que inconsciente. para a cristaliza~ao· do mito, táo 
amplamente divulgada e internacionalmente degustado, de 
nossa "democracia racial", e que vem sendo apontada anos a fio 
como modelo ecumenico de urna sociedade multirracial, onde 
todos gozam dos mesmos direitos e partilhain das mesmas fran
quias democráticas, enquanto urna situafiíO de fato. 

Urna obra, quando vista em seu conjunto 
e em sua amplitude, mais sujeito está o seu autor a cometer 
pequenos equívocos sem que, por essa razao, fique comprometido 
o valor do autor e da obra. E é de posse dos conceitos científicos 
de que dispomos mode~amente que podemos vislumbrar a 
fonna honesta, a probidade com que Arthur Ramos manipulou 
os recursos teóricos e empíricos dispon íveis na fase em que elabo
rou a sua obra antropológica. Essa observa~io pode ser ratificada 
e complementada através da lúcida análise realizada por Florestan 
Femandes sobre a contribui~fo emprestada por Ramos naquela 
fase de desbravamenteo das pesquisas antropológicas, etnológicas 
e sociológicas no Brasil. Ass.im se ex_pr.essa o nosso Florestan: 

. . .. A mpa rando-sc 11os dados e conhedmen tos dis-
p~n 1 veis. de valor positivo ex t rcmamcntc dcsiguais. Arthur Ramos redi
grn ~11!1~ obra que p~d~ parec"er arrojada, mas que. sob vários aspectos, é 
mentona : " lntrodtu;ao a Antropologia,Brasileira". examinando, no primei
ro volume. as cultura~ .dos povos abongene~ africanos, e no segundo vohi
mc: ~s c ulturas e.uropCJas ou de outros povos colonizadores. e os contatos 
ral-1a1~ e cultura1s_. !"'º conJimto. uma obra dessas propor<;oes, tendo-se 
~m _VJst.a ª.s cond1<;oe~ d~stavoráveis apontadas. só poderia corr~ponder 
a expectativas extra-c1ent1ficas. Apesar de argumentos lan<¡ados aquí e ali 
p~lo. ~utor , parece que ela se legitima por si mesma. como urna ampla 
his~ona cu!tural das relaf6es raciais no Brasil. Neta se r~ponde aos mais 
vanados dilemas _que os brasHeiros se vem colocando há muito tempo. 
de modo compat 1 vel com os valores centrais da ideo logia racial brasilcira 
mas sem constranger o relativismo do espírito cientítico. ·123 • 

A rnorte, quando o surpreende, encontra-o 
reverenciado internacionalmente pela Ciéncia de sua época, que 
nao via na sua produyao intelectual o demérito, a superficiali
dade ou a inocuidade que lhe foi atribuí da "post-mortetn" por 
certos setores de nossas Ciencias Sociais:l 4. E parece-nos um tanto 
leviano o querer-se, de posse de recursos teóricos e metodológicos 
mais sofisticados, ou simplesmente engajados nos modismos em 
voga - denunciar estrabismo ou miopía na forma pela qual 
Ramos enfrentava e formulava a problemática do negro no Brasil . 
Até porque, no que resta, foi somente a partir da década de cin
qüenta que a Sociologia Indígena (mesmo que ainda de posse 
de certo instrumental alienígena) desenvolveu recursos teóricos 
capazes de permitir a inser~~o do negro no nosso'contexto viven
~ial, como expressao ~e estrutura social, redimindo-o. do peso 
daquela onerosa parafemália exótico-folclórico-sincrética, que 0

1 

transformara num smples adorno, numa expressao decorativa 
de cultura. 

Ramos, novamente enfatizado, sempre foi 
permeável a reformula~~s teóricas e avan~os metodológicos das 
Ciencias Sociais teria, fatalmente revisado sua obra tivesse 

' 
sido transposto os anos cinqüenta -- e aqui nao nos estamos ar-
riscando a fazer ''futurologia no pretérito" ou "adendos lauda- 37 
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t6rios"25 . Mas o depoimento insuspeito de Costa Pinto. que e1n 
várias oportunidades discordara das posil;oes teóricas de seu 1nes
tre, confirma nossa suposiyao, ao afinna r ser: 

.. . . dobradamentc de lamentar-se que ele nao 
tivesse tido ensanchas de escrever o seu tratado sobre os métodos cm 
Antropologia, pois neste mergulho vertical que darla nas próprias posi
~s conceituais. comparadas ao magma ideológicos das ciendas sociais 
contemporaneas. seria obrigado a fazer socivlogia do conhecimento. dan
do a cada coisa o seu devido nome e lugar. e abrindo 1.:aminhos a novas 
conquistas metodológicas mais definidas e fecundas. Que isto estava em 
plena e definitiva gesta~ao, ninguém tem dúvidas. dentre quantos t.:Om ele 

. d . , l . ..26 mais e perlo pnvaram nos u umos tempos 

Mas cabe a Arthur Ramos urna posivao lím
pida, inequívoca, bem definida no curso do desenvolvimento 
da ciencia antropológica no Brasil : aqueta dos pioneiros, dos des
bravadores. Erich Fromm observa com justeza, ao reabililitar a 
figura de Freud diante dos críticos exacerbados da Psicanálise 
ortodoxa, que 

.. . . . a credulidade falha. freqüentemente, entre 
.distingüir um genio, cujo nome será recordado. por muitos séculos, como 
o de um dos pioneiros no desenvolvimento e progresso do conhecimento 
humano, e todos aqueles que acrescentam, reveem e corrigem suas des
cobertas fundamentais. De fato, empoleirar-se nos ombros de um gigante 
faz corn que certas peHoas se julguem maiores do que o gigante e tenham 
raz0es para olhá-lo de cima para baixo " 27 

Bssa advertencia, "mutatis mutandis", pode 
ser extrapolada para o nosso contexto, por nos parecer extrema
mente oportuna. Isso porque a eficiencia dos nossos quadros téc
nicos, o padrao de trabalho científico alcanyado pelos sociólogos 
e antropólogos brasileiros já se tomaram incompatíveis com a 
··cortina de silencio" que perdura sobre a obra de um dos grandes 
pioneiros e sistematizadores da nossa Antropología. Porque 
Arthur Ramos, manipulando os critérios científicos fornecidos 

pelo arcabou\:o teórico disponível en1 sua época, legou-nos urna 
obra que tem estado integralmente ao alcance (ao abandono?) 
dos nossos cientistas anos a fto. Do que resta de inédito, colo
can1os esta contribui~ao a história da Sociedade Brasilei ra de 
Ant ropologia e Etnologia - ao alcance de nossa comunidade cien
l ífica, da nossa massa crítica. Ramos legou-nos urna obra. Que 
digan1 ser polemica ou mesn10 contraditória e1n alguns de seus 
segmentos, ou até inconsciente. os partidários dos ismos 1nais 
en1 moda28

. Mas que também se busque neta o que de contri
buiyao nos tenha ainda a fornecer. as "pistas'' que nos possa 
entreabir para a n1elhor con1preensao do processo de integra~ao 
do brasileiro negro en1 nossa sociedade de classe - as !acunas que 
preencheu, os novos caminhos que nos possa f azer divisar. 

Em fum;ao do tipo de tratamento que im
primiremos a nossa temática, cumpre, que esclarevamos n[o ser 
nosso propósito o de submissao aos parametros de historicismo, 
de mero tra\:ado cronológico dos fatos, ou de simples elabora~ao 
da seqüencia dos acontecimentos históricos, tais como os pode
mos surpreender. Muito menos, através da qualidade dos dados 
que manipulamos, intentaremos a análise da história intelectual, a 
'avalia~ao do contexto social e cultural para situar a nossa intelli: 
gentsia no plano vivenciado a nível político e ideológico, concer
nente a fase que corresponde ao advento e extinyao da Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia. Ou ainda, nao nos cabe 
rastrear critérios indicativos das possíveis influencias com que 
a SBAE possa ter concorrido para a efetiva~lo vitoriosa do segun
do movimento científico-institucional de integr~ao dos quadros 
antropológicos nacionais, que ocorreu em 1955, com a cria~ao 
da Associa~ao Brasileira de Antropologia. 

Um objetivo explícito e definido animou-nos 
a elaboravao deste texto : o de fornecer novas informayoes e 
apresentar dados complementares, mesmos que empíricos; em 
resu1no, ampliar o .. registro etnográfico" de que dispOe os histo- 39 
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riadores das ciencias no Brasil. ou das nossas Ciencias Sociais, ,, 
ou da pr6pria Antropologia nacional. Arthur Ran1os retomou e 
reavaliou Nina Rodrigues através dos recursos coletáneos de que 
se pode servir, sendo esse redescobrir freqüente na história do co
nhecimento humano. Se oferecemos novos dados sobre o traba
lho desenvolvido por Ramos, o fazemos dessa forma e com esse 
propó~to (porque a nossa meta nao ul trapassa os limites de mo
tivar nossos especialistas, principalmente nesse alvorecer dos es
tudos sobre as variadas matrizes de forma de pensamento no Bra
sil) para reafirmar o fato de que, n1esmo correndo o risco de nos 
tornarmos acaciano, ainda persiste um longo caminho a percorrer 
nesses terrenos. E a análise da obra de Arthur Ramos é urna tarefa 
que se impOe, e que ainda resta por fazer a despeito de adverten
cias de que ela 

·· . . . em virtude da variedade de interesse que a 
marcam tao profundamente e, do seu próprio vulto e envergadura, nao 
comporta um julgamento rápido e imediato. Ela necessita da compreen· 
sao e da retlexao crítica construtiva, fruto do tempo e do alargamento de 
perspectiva que este acarreta". '8 

No ano de 1950, Florestan Fernandes ante
cipava, em citatyao tomada emprestada e de feliz memória do pró
prio Ramos que 

··. . .um especialista capaz de tomar conscienda 
em fun~io científica do meio em que vive . de todos esses problemas. 
merece o respeito de seus contemporaneos e a admira~o dos seus cole· 
gas. E pode aguardar um julgamento positivo da posteridade. como pre· 
mio aoque sua obra tiver de permanente e duradoura."30 

Em 1952, ratificando e complementando o 
nosso Florestan, Costa Pinto, também afirmava con1 rela~!o ao 
"velho" Ramos. que 

. . todos contribucm. acumulando informa-
1iOcS e interprcta<;ocs para o estudo mah minudoso da vida e da obra 
daqucle brasilciro. que o futuro exigirá de um de nós" _.u 

Certamen te esse momento ainda na-o chegou: 
informa~·iio, e nao interpreta~ao , é essa a oportuna tarefa a que 
nos propomos. Porque sena-o. além de estannos ultrapassando os 
limites de nossa pretensao, estaríamos, evidentemente, fazendo 
un1a incursao e1n seara de laboriooo e competentes profissionais, 
já devidamente engajados nesse tipo de atividade intelectual , e 
espalhados por esses "brasis" afora. Nosso trabalho tem, ambi~Oes 

menos especulativas e pretensoes mais comedidas. 

NOTAS 

(1) BASTIDE, R.: Prefácio a Estudos de Folclore, 
Arthur Ramos, C.E.B., 2~ Edi~ao Revista, Rio de Janeiro, 1951 , pág. 8. 
(0 grifo é do autor). 

(2) SCHADEN, E.: "O Pensamento Antropológico 
de Arthur Ramos", O Estado de Sao Paulo, 20 de novembro de 1949. 

(3) CARNEIRO, J.f.: lmigrafáo e Colonizafáo no 
Brasil, Faculdade Nacional de Filosofia, Cadeira de Geografia do Brasil, 
Publica~s Avulsas n? 2, Rio de Janeiro, 1950, pp 25 a 37. Observa esse 
autor que a história da imigra~ao no Brasil pode ser dividida em tres gran
des períodos: a saber, de 1808 a 1886, de 1887 a 1930 e de 1931 até o 
presente momento tentio 1950). Depois de 1887, o país defronta~se com 
sérios momentos de crises tais como a Aboli~ao, a República, a Constituin
te de 1890, a dissolu~ao do Congresso, a renúncia de Deodoro, a permanen
cia ilegal de Floriano no poder, a Revolta da Esquadra, a qual, entre outros 
efeitos, determina a rutura de liga~c>es diplomáticas com Portugal Este 
último cpisódio faz surgir urna reafáo nacionalista ou, para se falar com 
mais precisa o "anti-lusitana". A imigra~ao estrangeira para o Brasil já se 
fazia, entao, acentuada e nesse sentimento antilusitano estavam os germe~ 
da chama de patriotismo qut~ se desenvolveu nas décadas seguintes, do 41 
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brasileiro contra o imigrante europeu. Anota ainda CARNEIRO que 
"nesscs doze anos que vio de 1887 a 1898. apesar da febrc amarela. 
apcsar da exalta<,(áo do sentimento nativista por ocasiao do Gov~rn? Flo
riano, apesar de tudo mais, o Brasil recebeu ccrc:a de 1.500.000 unigran
tes". Exatamente a partir dessa época, e do início da primeira década do 
século XX, com a ausencia da mao-de-obra escrava. com a extin~ao da 
febre amarela no Govemo Rodrigues Alves e com o impulso dado a imigra
~fo por Affonso Pena, as vagas de imigrantcs se sucedcm. "Coincidindo 
com essas condi~0es internas, 1á fora, na Europa. nao havia restri~oes a 
liberdade de imigrar. O mundo vivia urna fase de expansao capitalista e 
no mercado de trabalho imperava o regimc de livrc concorrencia. Foi com 
a Primeira Guerra que houve urna queda nas correntes migratórias. Mas, a 
despeito da retra~ao sofrida, a imigra~o cresce novamente, fosse ela esti
pendiada ou espontanea. Os primeiros movimentos nacionalistas propria
mente dítos vio ser oficialmente legitimados a partir da chamada .. lei dos 
indesejáveis", de 06/11/1921. assinada por Epitácio Pessoa. e que visava, 
na verdade, a prote~ao da mao-<le-obra nacional disponível, criando con
diiyoes para outras medidas restritivas posteriores, com vistas a limita~ao 
das atividades do estrangeiro do Brasil. t a fase do surgimento de expres
s0es como brasilidade, caráter nacional e similares. Em seu sumário históri
co sobre o processo de imigra~ao e coloniza~o no Brasil, mas já ro~ando 
o "campo prático e político", concluí CARNEIRO parecer-lhe ser "urna 
das tarefas dos espíritos mais lúcidos da nossa gera~o a de explicar ao 
povo brasileiro que aquilo que faz a grandeza das na9oes é o patriotismo: 
mas aquilo que as torna ridículas e as leva a guerra e a rulna é o naciona
lismo". 

(4) FERNANDES, F.: "Rela~es de Ra~ no 
Brasil: realidade e mito" in Brasil: Tempos Modernos , Celso Furtado 
(Coordenador), Ed. Paz e Terra, Rio, 1977. pp. 116 - 117. Observa Flores
tan, com rela~o ao negro, que este "nao fora adestrado previamente, 
como escravo ou liberto, para os papéis sócio-economicos do trabalhador 
livre. Nao possuía por isso nem treino técnico, nem mentalidade, nem a 
auto-disciplina do assalariado. . . Mas como havia relativa abundancia de 
mio-de-obra em virtude do volume atingido pela imigra~o, os empre· 
gadores agiram de forma intolerantes, demonstrando notável incompre
ensao diante do negro e do mulato ... De outro lado, o próprio negro pos 
a liberdade aciina de tudo, como se ela fosse um valor intocável e abso· 
luto". Logo, "ao vender sua for~ de trabalho", via-se como se vendessc, 
concomitantemente, sua própria pessoa. "De maneira quase automática, 
foi confinado a periferia do sistema de produ~ao, as ocupaiyOes indesejáveis, 
mal retribuídas e socialmente degradadas" pela nova ordcm urbano-in· 
dustrial. 

(5) RIBElRO, D. : Teoría do Brasil, Civiliza~o 
Brasileira, 2~ edi~áo. Rio, 1975, pág. 100. Anota D-.ucy Ribeiro que o 
oligárquico engloba as formas sobreviventes do estamento dominante 
da ordem colonial cscravocrata, e que sao contemporancamcnte repre
sentadas por "latifundiários, usineiros, fazendeiros, pel.'Uaristas, explora· 
dores de indústrias extrativas", ao lado dos atuais "banqueiros, segura
dores, importadores e exportadores, a~mbarcadores de safras, rentista", 
incorporadorcs etc. 

(6) SARTRE, J.P. : Reflexoes Sobre o Racismo, 
Difusao Européi.a do Livro, Sao Paulo, 1963, pág. 89. 

17) Em entrevista concedida a revista Realidade, 
n? 19, outubro 1967, pág. 186, o conhecido teatrólogo e diretor do 
Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento , denunciava a apregoa
da democracia racial de fachada. Em termos afirmava que, cm 1950, um 
cm cada tres cariocas era negro, mas que para cada tres cariocas favelados, 
dois eram negros. E vaticina, após cotejar a posi~ao deplorável do negro 
brasilciro com a posi~ao de luta consciente e contínua do negro norte
americano, que o subdesenvolviinento mental do nosso "homem de cor" 
um dia teria o seu fun. E prosseguindo, preconizava: "quando isso se veri
ficar, talvez se ja irremedíavehnente tarde. Só entáo, infelizmente, ira o 
compreender que nao será com slogans vazios, nao será com a tática <le 
glorificar a míscigena~o para o total "branquifica~o" do país; nao será 
mantendo os negros brasileiros encurralados, tanto no campo como na 
cidade, numa situa~o de penúria fatal, que estes suportaráo por toda a 
vida o peso da imagem do .. negro de boa índole", que inventaram como 
mais urna manobra para sua domestica~o- A revolta, entfo, nascerá da 
injust~a, para tomar urna situa~o inventada numa de fato." No entanto, 
acrescentamos, onze anos já . escorreram L . 

(8) RAMOS, G.: lntroduftfo Critica a Sociologia 
Brasileira, Editorial ANDES, Ltda, Rio, 1957. 

(9) RODRIGUES, J.H.: Brasil e África - outro 
horizonte, vol. l, Ed. Civiliza~o Brasileira, Rio, 1964, pág. 52. Segun
do este autor: ··convém notar desde o com~o. que a mi.scigenaQ{'o 
foi e é mais um caminho brasileiro e americano que portugues ou es
panhol. porque só se realizou em escala considerável aqui e rufo na 
África, tanto no período colonial, dominado pelos portugueses, como 43 
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depois da Independencia. O fracasso da miscigcna1tao portuguesa na Áfri· 
ca. ou a pequcna propor~o em outros continentes, comparável com a 
de outros povos colonizadores, revela que nao foi o colono portugues 
em si e por si o elemento decisivo desse processo ... Ademais, é preciso 
recordarmos, em que pese o cuidado e zelo do clero em moralizar a socic
dade e legitimar as unioes ilícitas. a grande contribui~ao emprestada 
pela ética do ultra equinoxialem non pecavir, durante Colonia e lmpério, 
no estímulo a miscigenalíio. lnforma~oes complementares e abonadoras a 
esse ítem podem ser ainda encontradas em BOXER, C.R.: Race Rclations 
in the Portuguese Empire, 1415 - 1825, Claredon Press, Oxford, London, 
1963. pp. 114 - 116. Também em DEGLER, C.N. : .Nem üranco Nem 
Preto, Editorial Labor do Brasil S.A., Río de Janeiro, 1976, onde, prin
cipalmente no cap. V, essa temática é retomada, com respaldo cm farta 
documenta~ao. 

(10) BASTIDE, R. :" A lmprensa Negra do Estado 
de Sao Paulo", in Estudos Afro-Brasileiros, Ed. Perspectiva, S:io Paulo, 
1973, pág. 149. O mestre frances, após analisar a imprensa negra do 
Estado de S!o Paulo, o que afirma poder ser extrapolado em termos na
cionais e mesmo americanos, observa que esses jornalistas (urna minoria 
negra de classe média e de pequena penetra~ao) sugerem "ter medo de 
lembrar sua origem, de evocar urna África cm seus pensamentos, um 
país que é imaginado como um país selvagem ... querendo permanecer 
brasileiros. E é preciso subtender: membros de urna na~o civiliz.ada. 
Numa palavra, a valoriza~o nao se entende além do período brasileiro, 
o glorificado nao é jamais o africano, mas o afro-brasileiro . . . Mas pres
temos ~em a aten~ao, esse negro que se valoriza é sernpre o negro ociden
talizado, europeu ou americano, o negro assimilado a valores que náo sao 
os de seus antepassados, mais dos países brancos .. . lsto faz com que ... 
a valoriza~áo do negro se resuma definitivaPnCnte ern mostrar a capa
cidade de assimila~o do preto a cultura do branco". Vide tarnbém 
DEGLER, N.C., op. cit. pp. 166 - 216. Em recente reportagem publicada 
no jornal carioca "O Globo" (20/03/1978), e intitulada "Negros do Cafun
dó mantém língua e tradi~0es dos avós escravos", é descrita urna comu
nidade de negros descendentes de algumas famílias de ex-escravos que há 
cern anos se fixaram naquela regiio, a cerca de 150 km de Sao Paulo. 
O grupo, devido ao isolarnento que mantém para corn a Sociedade Nacio
nal, ainda rnantém vivos línguas e demais costumes dos seus ancestrais. 
Mas observam com enfase que "ninguém 1á pretende urn dia visitar a Áfri
ca, e que os divertimentos cornuns aos civilizados nao os atraem" (sic). 

(11) RIBEIRO, D.: op. cit. pág. 177. ~ preciso 
que nao seja omitida em qualquer momento, a imcnsa importancia da 

obra, já dássica, de Dante Morcira Lcítc. O Caráter Nacio11a/ Brasileiro 
Dest:ri(,·ao das Cara,:terúril·as Psicológicas do Brasileiro Arravés de Ideo
logías e Hstereóripos, 2~ cdi~ao, Livrar.ia Pioneira Editora, Sao Paulo, 
1969. como uma das mais agudas análise~ críticas que se escreveu sobre 
os tra~os característicos do caráter brasileiro, de Silvio Romero a Gilbcrto 
Frcyre. 

O 2) Sobre esta transiltio observa &!son Carnciro 
(Ladinos e Crioulos, Ed. Civiliza~ao Brasileira, 1964, pp. 106 - 108) com 
propriedade que .. logo cedo -- ainda na fase da Psiquiatria e da Medicina 
Legal - viu Arthur Ramos que a abordagem de Nina, baseada nas teorias 
pscudocientíficas de Lombroso e Ferri, nao passava de um erro, um erro 
do tempo, mas, por outro lado, nao teve sercnidade bastante para entender 
que a Psicanálise, de que tanto se valeria, era um erro do mesmo grau, e 
com o mesmo caráter pseudocicnt ífico. Foi esta teoría, urna diversao da 
Psiquiatria Moderna, o instrumento com que tcntou interpretar as rcligi~cs 
e o folclore do negro brasileiro. Provavelmcnte, já na segunda ~entativa, 
deve ter sentido as deficiencias desta análise, pois daí ern diante verno-lo 
abandoná-la progressivarnentc até dela divorciar·se completamente na 
"lntrodurao a Antropologia Brasileira'~ Felizmente, com a Psicanálise, 
Arthur Ramos abandonou algurna coisa rnais - e as suas últimas obras sio 
o come~o de urna nova era de prestígio nos estudos do negro. Já nao lhe 
interessava sornente aqueles aspectos mais singulares do negro no Brasil. 
Tentou avaliar a bagagem cultural do negro ao chegar ao nosso país e, 
através disso, ern compara~ao com o que dela resta, fazer o balan~o de sua 
influencia nos costumes nacionais. Nao pode entretanto, cornpreender 
como, desse contato de culturas, resultara afma! a situa~o ern que se 
encontra o país do ponto de vista de sua civiliza~o - ou seja, o processo 
de integra~io do negro a sociedade nacional. Para usar a sua própria expres
sáo, nao soube o que fazer corn a "personalidade cultural" do negro, que 
os seus estudos deveriarn cornpreender." 

(13) COSTA PINTO, LA.: "Arthur Ramos (Breve 
Notícias Biobibliográfias)'' in Arthur Ramoi, Ministério da Educa~io 
e Saúde, Servi~o de Documenta~o. Río de Janeiro, 1952, pp. 8 - 9. (0 
grifo é nosso.) 

(14) COSTA PINTO, L.A.: "Arthur Ramos" in 
Arthur Ramos, Ministério da Educa~o e Saúde, Servi~o de Documenta
~º· Rio 1952, pág. 41. Aliás, observou com just~a Herbert BALDUS que 
Ramos .. nao se limitou apenas ao estudo. Enquanto, por urna parte socor· 
reu aos necessitados na sua qualidade de médico, passou a combater por 45 
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• 

outra parte, com manifestos e artigos ardentes, os preconceitos raciais e 
as idéias totalitárias". (FERNANDES, F; EDUARDO E.D.; BALDUS, 
H.: "Arthur Ramos - 1903 - 1905", Revista do Museu Paulista, N.S. 
Vol. IV, Sio Paulo, 1950, pág. 452). 

(15) Segundo Gilberto FR.EYRE, em artigos inti
tulado ··Mestre ArthUJ Ramos", Diário de Noticias, Rio 15/01/1950, teria 
sido este o responsável pelas primeiras aproxima~oes de Ramos com a 
obra antropológica de africanistas norte-americanos, remontando-se ao ano 
de trinta e cinco, na entáo recém-criada Universidade do Distrito Federal. 
E a crescenta: ºFoi quando conheci Arthur Ramos. 

Deixara eu de aceitar de Anísio Teixeira o convite 
para ser diretor da faculdade - de urna das faculdades com que apareceu 
a Universidade - por entender que a Sociología devia estar junto da Antro
pologia, numa faculdade de Ciencias Sociais. Ou na chamada de Economía 
e Direito; e nao na de Letras. Foi-me entro confiada a dire~o do novo 
departamento : o de Sociología, Antropologia e Psicología, na Faculdade 
nfo sei ainda boje porque intitulada de Economia e Direito. Ramos, esco
lhido para a Cátedra de Psicologia, deveria trabalhar comigo. Os programas 
deviam estar em harmonía para formarem um conjunto caracterizado pela 
unidade ao lado da diversidade. Lembro-me de que fui obrigado a criticar 
o primeiro programa apresentado por Arthur Ramos, e ao meu ver, exces
sivamente sobrecarregado de Psicanálise. Ramos n!'o gostou das críticas: era 
entro apaixonado da psicanálise e um tanto intolerante de outras interpre
ta~es ou tendencias psicológicas. Mas o certo é que pude, aos poucos, 
ir pondo em contato o ilustre homem de ciencia, que reÚnia tio raras quali
dades de pesquisador e de professor, com trabalho, por ele ainda desconhe
cido, de af ricanologistas norte-americanos como M.J . Herskovits. Trabalhos 
que pudessem estender - pensava eu - sua visáo de psicólogo e de etnó
logo, com rela~o ao problema do negro no Brasil". 

(16) OLIVEIRA VIANNA, F.J .: Rafa e Assimila· 
pfo, Livraria José Olympio, Ed., Rio de Janeiro, 1959, 4~ Ed~ao. 

(17) RODRIGUES VALLE, J.: Formaf4o da 
Ra~ Brasileira, A. Coelho Branco F? (editor), Rio de Janeiro, 1945. 

(18) c.f. COMAS, J.: "Os Mitos Radais" in Raf4 
e Ciencia, vol. l. Ed. Perspectiva, Sao Paulo, 1970, pág. 43. (A cita~áo en
contra-se no rodapé, sob a rubrica .. nota do tradutor"). 

119) RIBEIRO. D.:op. dt. pág. 176. 

. (20) SCHADEN, E.: " O Pensamento Antropoló-
gico de Arthur Ramos" in Améric:a indígena. Vol. X, n? e, abril de 1950 
pp. 129 - 133. ' 

. (21_) Já no final da década de trinta, essas posi~oes 
assum1das por Ramos hav1.am ganho ampla repcrcussio, inclusive no seio 
das lideran~as negras, como atesta a correspondencia que lhe foi dirigida 
pela UniQo Negra Bra~ileira, datada de 4 de maio de 1938, e assinada por 
Raul Amaral e Abercio P. Barbosa, respectivamente Presidente e Secretá
rio da referida organizac;io. Eis o tex to em questao: 

••Preclaro mestrc. Cumprimentos. 
A UNIAO NEGRA BRASILEIRA, agrcmia~ao de 

negros do Brasil, tem acompanhado os excelentes estudos que V.S. vem 
realizando sobre o negro e a sua atua~ao cm nossa terra ·- os seus proble
mas e a sua pos~ao histórica a científica - continuando os ensinamentos 
do emérito professor baiano Nina Rodrigues, embora dele se afastando em 
alguns pontos merce das conquistas das ciencias, de novos métodos de 
pesquisas e de observa~o". 

" Assim, a parte cultural e educativa desta associa
<;ao muito tem aproveitado dos autorisados conceitos e conclusoes a que 
V.S. tem chegado naqueles estudos, e, agora mesmo, no ciclo de confe
rencias com o qual brindou os homens negros de Sao Paulo neste cin-
qüentenário da aboli~áo da escravatura". ' 

"Seja-nos lícito, ainda, afirmar que as 1~<5es de 
V.S. tcm valido como verdadeira vitóría do Brasil no campo científico, 
verdadeira reivindica~o para os negros, ante a enonea conce~io de inf e
rioridade da ra~, e, cujas conseqüencias - sabe melhor V.S. - f oi a imensa 
miséria moral, social e física a que atingiu, pouco faltando para o completo 
degradamento e corrup~f'o". 

..De quando em quando surgem vultos de alto e 
acedrado amor ao estudo e a verdade, espíritos clarividentes e justiceiros, 
que se fazem credores da admirac;io, mais que isso, da gratidáo de urna 
coletividade. ~ o caso de V.S. e faltaríamos ao nosso J?rincípio se náo lhe 
trouxessemos muito particularmente, a melhor expressao do nosso reco
nhecimento,.. 

"Nesta hora em que evocamos constrangidos e 
gratos, as figuras de nossos maiores mártires da ambi~o e do egoísmo 
humano, cm que homenageamos os pala.dinos de nossa ra~a. queira receber 
V.S. os cumprimcntos e as sauda~oes dos negros de Sao Paulo, agremiados 47 
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na UNIÁO NEGRA BRASILEIRA, pela inestimável contribui~o que V.S. 
tcm dedicado a campanha do reerguimento da gente negr.a". 

C22) c.f. MOTA, C.G.: Ideología da Cultura Bra
slleira, Editora Ática, ~o Paulo, 1977, pág. 89. Os grifos sfo nossos. Aaes
ccnta ainda es~ autor que1"Arthur Ramos operando com urna concep~ao 
em que Psicología, cstudo do inconsciente e Antropologia se combinam, 
proclama a relatividade dos valores humanos ... para cair. entretanto, no 
caldo ideológico mais sorvido por largos setores da intelectualidade do 
Estado Novo ... A propósito de se pensar ser a nossa história marcada pe.la 
"tolerancia", a nossa filosofia "humanística" de urna "cordialidade sin
gular", para efeito de atnalizac;io, basta urna rápida leitura do Cap. 11 de 
AZEVEDO, T.: Democracia Racial, Ed. Vozes Ltda. Petrópolis, RJ, 1975, 
ou urna breve análisc do trabalho de QUEIROZ, J.R.T.: Preconceito1 de 
Cor e Mulata na Literatura Brarileira, Ed. Ática, Sáo Paulo, 1975. E é ainda . 
oportuno e esclarecedor observar-se que, quando redigíamos essas notas, o 
jornal "O Globo", Rio de Janciro, em sua edi~ao de 22/11/1977, estampa
va, sob o título "Mineiro explica porque se disse filho de Pelé", a sesuinte 
notícia: "E.N.Q. de 17 anos, e que há cerca de duas semanas hospedou-se 
no Hotel Meridien, na Bahia, gozando de inúmeras regalias, após se dizer 
filho de Pelé, explicou que decidiu usar esse recurso porque o gerente do 
Hotel negou sua hospedagem, afirmando que negros só podiam ser aceitas 
com reserva antecipada. Em sua primeira entrevista após o episódio contou 
que esta atitude revoltou-o, e quando se disse filho do jogador, todos se 
desmancharam em cortesias: "tudo mudou de repente e o gerente, Sr. M., 
um angolano da minha cor, solicitou urna suite para mim". E.C. ficou oito 
horas hospedado no hotel e disse que nenhum branco teria o tratamento 
que recebeu dizendo-se filho de Pelé, e sem pagar nada ... ". 

(23) FERNANDES, F.: A Etnologia e a Sociolo
gía no Brasil, Editora Anhembi S.A., sao Paulo, 1958, pág. 22. (Os grifos 
sáo nossos). 

( 24) Bu tan te representativo desse reconhecimento , ~ , ' 
a n1 vel nac10nal, e o texto da correspondencia que lhe foi dirigida por 
Egon Schaden, datada de 30 de outubro de 194 7. Vejamos a parte signi
ficativa da carta: 

" ... Em 1948, a Semana Euclideana - cujo pro
grama cultural abrangerá urna conf erencia-chave e cinco palestras suple
~entares - será dedicada a discussao de temas de antropología que se 
liguem direta ou indiretamente a obra de Euclides de Cunha. Em suma: 
discutir-se-io quaisquer assuntos de antropología brasileira. Nos anos 

seguintcs, serao escolhidos temas de estudo geográfico, histórico, litcrátio 
e assim por dian te". ' 

"Ora, a comissa'o organizadoras das comemora
~oes, designando-me como orientador da Semana Euclidiana de 1948 me 
incumbiu de solicitar a colabora<(ao das personalidades mais represe~tati
vas da moderna investigai;áo antropológica no Brasil. E é evidente que a 
conferencia-cha ve de verá ser confiada ao Prof essor Catedrático de Antro
pologia e Etnogntfia da Universidade do Brasil. Este é o intuito de minha 
carta, ditada pelo imperativo de um dever de justi~a . Como renovador dos 
estudos de antropología brasileira, V.S. real~ará melhor do que outro qual
quer o sentido entropológico da obra euclidiana. Como, no en tanto é intei
ramente livre a escolha do assunto, V.S. poderá discorrer sobre qualquer 
problema de etnografia, ou antropolog.ia brasileiras ... " 

Em tempo, é míster que se evidencie o reco
nhecimento da autoridade científica e intelectual de Ramos que desde o 
princípio da década de quarenta até sua morte, parecia consensual entre 
nossos antropólogos. E nao foram poucas as reverencias e consultas 
dirigidas a este por vários de nossos cientistas sociais, principahnente a 
partir de 1941 . Ilustramos essa afirmativ-.a aprescntando trechos de cartas 
que lhe foram enviadas por ilustres especialistas estrangeiros e patrícios. 

Primeiramente, reproduzimos parte da carta 
env}ada a Ramos por Emílio Willems, datada de 27 de agosto de 1943. 
Apos enaltecer o "Manifesto" da Sociedade Brasileira de Antropología e 
E~nologia, que _foi pu~licada na revista por ele ~irig~da, Sodología, vol. V, 
n. 2, submete a aprecia~áo de Ramos um plano mspirado pela literatura do 
referido Manifesto. Tratava-se da grande confusio que reinava, em nosso 
meio, a respeito dos objetivos da Antropología. Vamos ao original: 

.. . . . A Antropología é talvez nos tempos que cor
rem, a ciencia que maiores responsabilidades imp0e aos que se dedicam a 
ela. r urna disciplina essencialmente "estratégica" com imensas tarefas a 
sua frente, principahnente no BrasiL Pelo ensino de teorias sis, mas sobre
tudo pela pesquisa em campo, ela deverá, a meu ver, contribuir para des
fazer todas as espécies de supersti~óes racistas e colaborar na reconstru~ao 
do mundo de amanhi. 

Desde que dedico os meus esfor~s ao ensino 
da Antropología nesta Faculdade, venho notando urna grande confusio 
que reina, no nosso meio, a respeito dos objetivos dessa ciencia. Pare
ce-me que tal estado de coisas se deve sobretudo ao embate de duas con
cep~oes: urna antiga, européia, que considera apenas a Antropologia Física, 
e outra mais moderna, norte-americana, que abrange um número variável 
de disciplinas, sendo urna delas a Antropologia Física. Parece-me que a 
confusao atuahncnte reinante cresce a medida que vio sendo criadas Fa- 49 
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culdades de Filosofia pelos Estados ,..-'.>ra . Só em Sao Paulo já ternos 
quatro. No ano que vcm., ser.lo cincu. A desoricntacti~ ~os. professores 
geralmcnte diletantcs - e grande e requer ~a pr~v1d_encia qualquer. 
lmaginei port.tnto que a~umas palavras, ~e onenta~o t~rm~das pel~ 
Sr. por mim como professorcs da matona nas duas maiores tacuhlades 
do país poderian1 produzir cf eitos benéficos sobre as demais escolase sobre 
os estudiosos cm geral. Os problemas a serem abordados, nesse texto 
deveriarn a meu ver, conteros seguintes pontos: ' ·~ . 1. A defini~o da Antropologia como c1enc1a 
integral do hornem, dando porém maior "enfase" a Antropologia cultural. 
de acordo comas nccessidades do nosso mcio. 

2. lntensifica~áo, nos cursos da introdu~o e nos 
seminários de especiali1..a~áo, da parte dedicada ªº estudo e a crítica das 
doutrinas racistas. 

3. A defini<;ao das tres tarnfas máximas da Antro-
pologia no Brasil: 

a. Estudo de culturas indígenas e seus contactos 
com a "civiliza~áo" . 

b. Estudo das culturas "caboclas" indispensável a 
solu~áo do problema rural brasileiro. 

c. Estudo da acultura~o de certos grupos étnicos 
e raciais lnegro, japones, alemáo etc.) 

Pe~o-lhe que examine este plano e me escreva a 
respeito. Estou pronto para redigjr o texto definitivo, de aoordo comas suas 
sugestoes. Seria preferível, no en tanto, que a reda~io final fosse feita pelo 
Sr. A revista Sociología ou a Revista do Arquivo Municipal (ao lado de 
alguns jornais) poderá publicar o texto e tirar um número elevado de sepa
ratas para a distribu~~o nos meios interessados". 

Agora é a vez da imprensa pauli5ta. A corres
pondencia, embora sem data, é clara e objetiva : 

-
"Tomo a liberdade de solicitar a V. S. o obséquio 

especial de colaborar para nossa "Página Ll~erária", da qual sou o organi-
zador. 

Os problemas da Antropologia, que em Sao Paulo 
tem um numeroso público, tem em V.S. por outro lado um dos nossos 
maiores especialistas. E nunca esta ciencia f oi mais oportuna, atual do sen
tido de Nietzsche, do que agora. E náo haveria honra maior para o Coneio 
Paulistano que sua colabora~fo". 

as.) Luiz Washington 

Por seu turno. Abidias Nascimento, após a reali
za<;ao de Convcn~ao Nacional do Negro Brasileiro, remetía a Ramos o 
" Manifcsto a Na~o", elaborado em novembro de J 945, com a seguinte 
observa\rio: 

"Temos a honra de submeter a considera~ao de 
V. Excia. o Manifesto contcndo as reivindica~ocs aprovadas pela Conven
i;áo do Negro Brasileiro em Assembléia Nacional realizada em S. Paulo 
nos dias 1 O e 11 de novembro p. passado. 

A Conven1rao é urna entidade que nio tem caráter 
político-partidário, e no conclave de S. Paulo participaram elementos de 
todas as correntes políticas. 

Na expectativa do pronunciamento de V. Excia. 
subscrevemo-nos com todo o respeito e considera~o". 

Feltc Bczerra, preocupado em levar avante urna 
tentati~a de classificai;áo •étnica cm Sergipe, concluí assim sua longa car· 
ta-ensa10: 

" . . . Com as minhas desculpas pelo tempo que 
tomei ao eminente professor, muito me agrada.ria qualquer sugestio ou 
franca opiniáo do ilustre mestre ao meio ensaio de investiga~o étnica, 
mesmo para apontar-me os erros em que já devo ir incidindo ... Fui seu 
discípulo em 193 2, de odontologia legal, em aulas naquele anfiteatrozinho 
do Nina Rodrigues, na Bahia. Ocupo urna das cátedras de geografía do 
Colégio Estadual de Sergipe. Aceite as homenagens do patrício admira
dor". 

• 
Em carta de oferecimento de suas publica~es a 

Arthur Ramos datada de 30 de ·at>ril de 1948, desculpa-se discretamente 
Aryon Rodrigues ao observar: 

" Quando publiquei "Difs. Fonéts. entre o 
Tupi e o Guaraní" , ainda nao conhecia a sua excelente "Introdu~o a 
Antropologia Brasileira", motivo pelo qual n4o fiz referencias a mesma ... 

, E Thales de Azevedo, em 12 de mar~ de 1949, 
apos longa aprecia~o do texto de "A Renda de Bilros", entao publicada 
pela SBAE, dirigía-se ao distinto colega Arthur Ramos as seguintes palavras, 
referenciadas em pós--esc¡ito firma~lo por Anísio Teixeira: 

" . . . Agora acaba .Anísio de convidar-me a chefiar 
urna se~ao de estudos de Antropologia e Ecologia no instituto, que está 
organizando para pesquisas educacionais. Teremos inicialmente que fazer 
um apanhado das áreas de cultura do Estado, tomando como ponto de 51 
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partida os trabalhos existentes sobre áreas fis1ográficas e cconomicos. 
Comc~ando por urna pesquisa bibliográfica, devcremos passar depois a 
colher amostras regionais para comprova~áo e esdarecimentos doi dados de 
leitura e para melhor caracteriza~ao de certas zonas. Desse modo poderá 
a Secretaria de Educayio e Saúde projetar, em bases científicas, nem só 
a localiza~áo de escotas literárias e profissionais como tra~r os programas 
melhor adaptados as diversas PQpula~oes do Estado. Entraño aí, natural
mente, problemas de antropología física do escolar e da popula~fo em geral. 

A tarefa é sedutora, mas muito das minhas p9ssibi
lidades de modo que necessito muito do aux11io, das sugestoes e da crítica 
dos especialistas. E o que lhe venho pedir: que me diga o que pensa desse 
plano, que tipo de pesquisas lhe ocorrem, que assuntos merecem mais 
aten~ao e como abordá-los. Estimaria também que me pudesse indicar estu
dos do mesmo genero já publicados, que servissem de roteiro ao nosso 
trabalho. 

Aqui continua a sua disposi~o. com um abra~o. 

Thales de Azevedo . 
PS - Meu caro Ramos: tua monografia é um pri

mor, é ciencia de ourivesaria antropológica. Nestor, ThaJes, todos a leram 
com encantament<;>. Veja o que lhe diz o Thales e o ajude .. . 

- An ísio Teixeira 

(25) Em carta-resposta a Qaude Lévi-Strauss, 
datada de 21 de maio de 1948, atendendo ao pedido de remessa das publi
?ª~oes d~ Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnología que lhe fizera 
1este etnologo frances, percebe-se claramente nao ter havido incúria da 
parte de Ramos quanto a necessidadé de sua atualiza~o para com os avan
~os metodo.IÓgicos da Antropologia européia. Em seu texto le-se: 

" . .. Espero que essas publica~es lhe sejam de 
alguma utilidade para seus estudos. Gostaria de receber em troca suas 
próprias publica~es. e entrar em contato com os meios científicos fran
ceses, no setor de Etnología, de que nos vimos separados durante todo o 
tempo da Guerra. Estou ao seu inteiro dispor para lhe enviar qualquer 
publica~o que deseje possuir na sua especialidade, que se publique no 
Brasil, e desde logo vou incluir seu nome na lista dos que receberáo as 
próximas publica90es de nossa Sociedade . . . " 

Allás, esta continuada disposi~o de Ramos de 
promover sua atualiza~o metodológica, de oferecer-se sempre ao diálogo. 
está fartamente documentada na copiosa correspondencia, encontrada em 
seu arquivo particular, trocada. desde o final da década de trinta até a sua 

morte, com Em11io Willems, Donald Pierson, Roger Bastide, Herbert 
Baldus, Melvil.le Herskovits, T. Lynn Smith, Otto Klineberg, Juan Comas, 
Clydc Kluckhorn, Ralph Beals. entre outros. 

<26) COSTA PINTO, LA .. "Arthur Ramos", 
Diário de Noticias. Río l 3/ l l /1949. •(0 grifo é do autor.) 

(27) FROMM, E.: "lntrodu~io a fidipo: Mito e 
Complexo", Patrick Mullahy, Zahar Editores, 1969, pág. 18. 

(28) Na verdade, seria difícil, que ao longo de tio 
vasta obra nao tivesse Arthur Ramos, vez e outra, tangcnciado posi~es 
pouco conciliatórias. Se submergiu, como se mencionou há pouco, no 
caldo ideológico estadonovista, em seu depoimento dado a Edgar Cavalhei
ro, em 1944, a sua própria "lntrodu~ao a Antropologia Brasileira", cujo o 
último volume apareceu em 194 7, revela-o no caminho pleno da desa
liena9ao cultural, do reconhecimento da participa~o do negro na cons
tru9ao do Brasil, posi~oes que se foram fortalecendo, tornando-se mais 
depuradas em seus últimos escritos. Por outro lado, ainda no ano de 1943, 
em sua obra Gue"a e Re'llzfóes de Raf11, denunciava Ramos o preconceito 
racial como técnica de domina9áo de classe, manipulada pelo capitalismo 
imperialista. (Com rela~áo a este volume, observou-nos Maurício Vinhas de 
Queiroz, em correspondencia datada de 6/4/1977: "Como diretor do 
departamento editorial da UNE, promovi a publica~o de seu livro pelo 
qual ele nao recebeu, allás, direitos autorais."). 

(29) FERNANDES, F. ; EDUARDO, e.o.; BAL
DUS, H.: op. cit., pág. 439. O grifo é nosso. Otavio da Costa ~uardo 
(op. cit .. pág. 450) adiantava-se ainda mais ao explicitar que "em vários 
aspectos, seus trabalhos podem ser criticados. O saldo a seu favor é, porém, 
visível a olho nu. Nao se pode deixar de admirar a sua produtividade, fruto 
de urna operosidade dinamica, tanto mais louvável quando sabemos qu~ 
era médico de profissao, nao tendo tampouco podido dedicar-se, em tempo 
integral, ao ensino e estudo das questoes etnológicas. Todavia, todos os 
seus trabalhos mostram que ele lia e estudava como poucos talvez o teráo 
feito entre nós" . 

(30) FERNANDES, F.; EDUARDO, o.e.; BAL
DUS, H.: op. cit. pp. 443 - 444. Neste trabalho os supracitados autores 
colocam em relevo aJguns tópicos que marcararn mais objetivamente a 
obra de .Ra.mos, como sugestao para outros estudiosos que se proponharn, 
a postenon, ao exame sistemático das idéias bem como da real contribui-- , 
9~~ e!11prcst~d.a por Ramos ao desenvolvimento da Antropologia e das 
Ciencias Socia1s no Brasil. r~sposando esta mesma causa, Paulo de CAR- 53 
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VALHO NETO por volta de 1953, também elaborou, outro rolciro para 
análise crítiai do trabalho realizado por Ramo~. enfatizando o~ planos 
pedagógico, político e científico, contido em pequeno cnsaio a que inti
tulou "Bases para um estudo sobre Arthur Ramos ·~ 

(31) COSTA PINTO, LA.: " Arthur Ramos (Breve 
Notícia Biobibliográfica)" in Arthur Ramos, Ministério da Educa~'lio e 
Saúde, Servi<;o de Documenta~o. Río de Janeiro, 1952, pp. 3-4. 

BREVE HISTÓRIA DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA E 
ETNOLOGIA 



•· Ao procurar reconstruir a história do progresso 
de urna ciencia verifica-se que se tornam muito mais expressivas as obras 
quando, ao invés de esf or~os isolados, representam atividades conjugadas 
em torno de um objetivo comum, que desperta ao mesmo tempo um in
teresse coletivo. 

A forma~ao de sociedades, a funda~io de institu
tos marcam, iguahnente, ·períodos decisivos, quer no desenvolvimento, 
quer na escolha de tendencias. 

As produ~~es individuais passam a figurar na his
tória das associa~ijes, mas nada perdem do valor intrínseco. Constituindo, 
embora, partes integrantes de um conjunto, podem ainda assim ser apre
ciadas separadamente, pois conservam inalterável o relevo próprio, a 
estrutura original. 

Há, em certos casos, urna relativa unidade de pen
samento, de a~o: mas há também variedade de meio e düeren~as de 
valores. 

Formam-se assim as escolas; criam-se assim as 
tradi~oes• . 

ºJ'ai bien r~u. ces demiers temps, l'annonce de 
la création de la Société d'Ethnologie et je sais que, sous votre haute 
direction, elle aura le plus grand succes et fera du bon travail au Brésil. Je 
me permcts de lui envoyer mes voeux les meilleurs de prospérité."2 57 
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A preocupa~ao coro os estudos sobre o seg
mento negro da popula-rfo brasileira é urna evidencia que remon
ta a partir do século XIX, estando inscrita nas produ~Oes de inú
meros autores brasileiros, bem como nas páginas de nossa xeno
bibliografia histórica3 

_ Por seu turno, a enfase emprestada a 
esses estudos, bem como a metodologia utilizada para a abor
dagem dos problemas advindos da inser~fo do negro africano na 
sociedade nacional variaram, tanto no tempo, quanto no nível 
de interesse dos próprios autores, permitindo a caracteriza~lo 
de fases distintas da seqüencia desses estudos. A primeira tenta
tiva de classifica~ao, sistematizando didaticamente essas fases, 
f oi elaborado por Arthur Ramos, aparecen do nas prime iras pá
ginas de sua obra de maior realce, a Introduft!O iz Antropología 
Brasileira4

. Indica-nos esse autor a existencia de tres períodos, 
bem demarcados pelo tipo de preocupa~fo com que a problemá
tica do negro foi abordada, utilizando-se com propriedade da 
figura de Nina Rodrigues como divisor de águas para sua classifi
ca~fo. Ficaram, assim, estabelecidas: 

1. a fase pré-Nina Rodrigues - informa~s assis
temáticas encontradas nas obras dos cronistas estrangeiros que visituam 
o Brasil durante o período de ColOnia e lmpério (exc~io feita a Spix e 
Martius, que intentaram a primeira classifica~o étnica dos tipos afri
canos importados), os trabalhos de Antonio Joaquim de Macedo Seares, 
Sflvio Romero e Joio Ribeiro, ao que ainda acrescentamos a produ~áo 
que nos foi legada durante o movimento abolicionista; 

2. a fase Nin.a Rodrigues - Ramos foi o primeiro 
autor a estudar sistematicamente o negro, tanto a nível da abordagem com
parativa das culturas africanas visando a identifica~o de sua sobrevivencia 
no Brasil, fosse do plano da Antropologia Física, através dos estudos 
osteométricos desenvolvidos no Instituto de Medicina Legal que boje 
tem seu nomes; 

3. a fa1e pó1-Nina Rodrigues - iniciada propria
mente por Ramos qua.ndo em 1926, redescobre e retoma os estudos sobre 
o negro, no ponto em que foram interrompidos pela morte do médico 
maranhense. E Arthur Ramos observa que, no período compreendido entre 
o desaparecimento de Nina Rodrigues (1906) e o in ício de sua produ~o 

científica, ··apenas urna débil voz, a de Manuel Querino, trouxe urna con· 
tribuicao digna de apreyo" .6 

Embora a classifica~ao de Ramos pudesse 
adequar-se a sua época, o estudo do segmento negro (e seus mes
ti<yos) de nosso contingente populacional - no que se refere a 
suas rela<yües com a popula<yao branca - mereceu profundas 
revisoes metodológicas a partir da década de cinqüenta. Ao se 
reconhecer a importancia da Unesco na formulayfo das nova~ 
diretrizes seguidas no Brasil, é preciso, n~o se omitir o nome 
de Arthur Ramos como um dos mentores do vanguardismo 
daquele organismo internacional no plano dos estudos sobre rela
y6es raciais 7 . Da í emerge o fato de nos parecer mais próxima da 
realiaade a proposi~ao de Oracy Nogueira de apresentar a histó
ria da abordagem das rela<yóes raciais entre negros e brancos em 
tres momentos distintos, a saber: 

1. a co"ente .afrobranleira, impulsionada por Nína 
Rodrigues e Arthur Ramos, e os estudiosos que mais diretamente foram 
influenciados por ambos, e que, soba influencia de Herkovits prosseguem, 
sob urna forma renovada, comos trabalhos de René Ribeiro, Roger Bastide 
e Olltros; 

2. a corrente dos estudos hiJtóric<>1, procurando 
mostrar corno ingressou o negro na sociedade brasileira, a receptividade 
que encontrou e o destino que nela tem tido , aparecendo GilbertoºFreyre 
seu principal representante; 

3. a corrente sociológíca, que, sem desoonhecer a 
importancia dos estudos realizados pelas demais correntes, procura equa
cionar a questáo do relacionamento entre brancos e mesti~os na atual 
popula~áo brasileira8 . 

No primeiro período de sua produ~A'o inte
lectual, imbuído daquele 

". . . ran~o psicanalítico de que só mais tarde 
v1na a se libertar, das ilusOes do pré-lo~cismo da mentalidade primitiva 
que Lévy·Bruhl em suas obras e correspondencia particular lhe incutira, 
de outras la cunas metodológicas desse tipo ... u9 59 
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seus estudos caracterizam-se pelo negro em si, configurando sua 
fase textual. Corrigidas certas disto~~s de ordem metodoló. 
gica, parte posteriormente para a análise do negro como elemento 
de cultura, numa posi~fo mais intimista com a antropologia 
norte-americana, marcando sua fase contextua/. Ao longo desse 
período, culminando com a publica~fo dos dois volumes de 
sua lntrodUftTO a Antropología Brasi/eira - obra de revido e 
síntese de sua produ~lo científica anterior - Ramos foi marca
damente influenciado por trabalhos, correspondencia e conviven
cia com Melville Herskovits, tendo procurado, com o suporte 
culturalista incorporado, elaborou seu instrumental teórico de 
abordag.em da própria sociedade . e evidente que, se em Nina 
Rodrigues o negro emergia como problema, como africano 
importado, em Arthur Ramos já ressurge como tema, como negro 
brasileiro, enquanto enfocado · a nível de sua produ~lo cultural 
e de sua contribui~fo i form~fo da cultura brasileira. 

A visfo de conjunto da obra de Arthur 
Ramos revela ter este concentrado sua abordagem acerca do 
negro em dois planos: o das sobrevive~ias culturais e o da assimi
laftlo desse elemento em nossa sociedade, no ambito político e 
psicolbgico. Ramos permaneceu, no entanto, distanciado da pro
blemática relativa aos movimentos da rea~ao do elemento negro 
a sua posi~fo no contexto sócio-cultural ( contra-acultura~!o ). 
Cumpre observar que, como se verá ao longo do texto, embora 
este nl"o tenha se ocupado sistematicamente desta temática dela , 
se cogitou, pelo menos, -nos cursos de aperfei~oamento em An-
tropologia por ele ministrados na Faculdade Nacional de Filo
sofia, bem como em algumas das sess<Ses realizadas pela Socie
dade Brasileira de Antropología e Etnologia. E a prova mais 
evidente de que os movimentos contra-aculturativos nlo foram 
negligenciados de tudo, está na retomada do tema por Marina 
de Vasconcellos quando da apresent~lo de sua tese para o 
concurso de livre docencia de Antropologia e Etnologia, em 1950, 
intitulada "Alguns movimentos contra-aculturativos do norcles-

te". 10 Nfo nos cabendo, aqui, avaliar o conteúdo da monografia 
em termos de seu valor científico. 

Após a morte de Ramos. sendo pertinente 
que se fas;a rápida incursfo nos tempos que se seguiram, come~ou 
a desenvolver-se rapidamente ( embora já inaugurada com o tra
balho desenvolvido no Brasil por Oonald Pierson nas décadas de 
trinta e quarenta) urna ampla fase de abordagem das diversas situ
c;óes que envolviam a presen~a do negro na sociedade nacional 
onde repensava-se o negro no bojo de u1n movimento intelectual 
de reinterpretaC(áO da própria realidade brasileira. e entao quan
do, definitivamente, o negro deixa de ser visto como expressao 
de cultura , passando a ser incorporado a sociedade global como 
expresslío de estrutura. Fora urna mudan~a qualitativa, de magni
tude análoga aquela conduzida por Ramos e seus seguidores, 
quando da metamorfóse que impritniram ao afro de Nina Rodri
gues: era a emergencia incontestável do brasileiro de cor, do bra
sileiro negro, que perdía os demais rótulos que lhe foram ante
riormente imputados pela nossa inteligentsia. A passagem defi
nitiva de um Brasil formal, escravocrata, para urna sociedade de 
classes emergentes atuou no sentido de destocar, como se disse, 
a preocupa~lro metodológica anterior, fazendo-a convergir para 
urna abordagem do negro na'o mais enquanto "problema", mas a 
procura de seus caminhos de ascen~ao social dentro da nova 
ordem instaurada. 

Entretanto, no cenário de nossa sociedade 
multirracial democrática contemporanea, o negro permanece sem 
posse de instrumental adequado para romper a linha de cor e 
superar a situa~fo de extrema heterogeneidade que caracteriza 
seu posicionamento na estrutura sócio-económica brasileira. 
Durante toda esta fase sociológica dos estudos sobre o negro, a 
enfase no estrutural sobrepos-se ao cultural, marginalizando-o, 
como observa Borges Pereira11

• A retomada do uso de procedi
mentos analíticos e interpretativos fornecidos pela Sociologia e 61 
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Antropologia Cultural leva-nos a inferir (concordamos com este 
autor) a co1npreensao do negro atual dever ser procurada simul
taneamente dentro <le urna estrutura social (negro como categoria 
social) e dentro de urna configura~ao cultural (negro como cate
goria racial). 

Como fora anteriormente observado, a 
história da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia 
interpenetra-se na própria história da cátedra de Antropologia 
e Etnologia da Faculdade Nacional de Filosofia, sendo ambas, ao 
mesmo te1npo. indissociáveis da personalidade de Arthur Ramos 
e beneficiárias do prestígio de que ele desfrutou enquanto o 
mais proeminente antropólogo brasileiro de sua época. 

Há. durante a. vida científica de Ramos, 
momentos bastante característicos e decisivos que revelam mu
dan~as de ordem intelectual co~o urna seqüencia de engajamen
tos metodológicos na sua forma de abordar as quest0es relativas 
ao negro no Brasil. Urna observa~fo inicial imp~e-se ao longo 
dessa trajetória : a década de vinte corresponde ao seu período de 
f orn1a~ao; a de trinta a sua ascen~ao e ref ormula~CSes metodoló
gicas mais críticas, enquanto a de quarenta é marcada pela conso
lida~ao de seu prestígío intelectual e científico, bem como pela 
sua vertiginosa proje~io nos planos nacional e internacional. No 
período qYe. vai de 1926 ·- quando consolidou-se o interesse que 
o levou a produzir seus primeiros trabalhos no campo dos estu
dos sobre o comportamento humano - até 1933 está delimitada 
a sua fase de psicanalista ortodoxo. Já a partir de 1934, após sua 
vinda para o Rio de Janeiro (onde viera freqüentar curso de es
pecializ~fo, sob a orienta~áo de Juliano Moreira), come~am a 
aparecer seus primeiros trabalhos de cunho mais etnológico. Nao 
obstante tal avan~o, ainda continua Ramos (já menos ortodoxo) 
profissional e intelectualmente ligado a sua especializa~fo mé

dica - fato que, aliado el proje~fo já criada em torno de seu 
nome, leva-o a ocupar a cadeira de Psicologia Social, da entáo 

recém-fundada Universidade do Oistrito Federal. a convite de 
Anísio Teixeira. 

Por decreto de Getúlio Vargas é criada, em 
J938 a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 
Brasil, o que implicou na dissolu~a:o da U.D.E. e incorpora~o. de 

seus corpos docente e discente (com restri'r0es) a nova institui~fo. 
Coro rela~ao a seqüencia dos fatos que levou ao fechamento da
quela pioneira universidade carioca, observa amargamente seu 
idealizador que 

·~ . .. a pequenina e brava Universidade apagara-se 
na fragilidade moved~a do solo brasileiro. . . depois do levante militar 
de novembro de 1935. . . amea~da já de destrui~ao pela inapta atmos
fera se suspeita que atingiu o jovem centro de estudos superiores.''12 

Em novembro de 1939, era entao, Arthur 
Ramos indicado para ocupar interinamente a cátedra de Antro
pología e Etnología da Faculdade Nacional de Filosofia, numa 
rela~a-o que contava ainda, coro dezesseis nomes como escolhidos 
para responderem pelas demais cadeiras criadas: 

Othon Henry Leonardos, Candido Firmino de 
Mello Leitáo, Ernesto de Faria Júnior, Joaquim da Costa Ribeiro, Antonio 
de Barros Terra, Guilherme Geissner, Alvaro Ferdinando de Souza da 
Silveira, Lélio Itapuambyra Gama, Victor Ribeiro Leuzinger, Hamilton de 
Lacerda Nogueira, Carlos Delgado de Carvalho, Sylvio Júlio de Albu
querque Lima, Jorge Henrique Augusto Padberg Drenkpol, Reynaldo Sal
danha da Gama, Jorge Kinpton e Augusto Magne. 

É propriamente o início da carreira de Arthur Ramos como antro
pólogo e da fase de reelabora~o da obra que dera anteriormen
te a público, agora embasada de novas perspectivas metodoló
gicas incorporadas - o que se evidencia a partir da publica~fo do 
primeiro volume de sua ºlntrodu'rA'O a Antropologia Brasi
leira". 13 

Foi, entretanto, a viagem que empreendeu 
aos Estados Unidos, no primeiro semestre de 1941, o fato defi-
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nitivo para o abrandamento daquela influencia que sofrera dos 
culturalistas alemfes, em sua fase pré-antropológica. O contato 
íntimo com os representantes da vanguarda antropológica , e co1n 
a própria realidade norte-americana atuaram sensiveln1ente no 
sentido de alterar a cosmovisáo de Ramos. A experiencia fora 
realmente decisiva servü1do como diretriz para a sua trajetória 
nos anos que se seguiram,. e cujo ponto de partida fora a funda
~a-o da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia. 

Convidado a rninistrar cursos em univer
sidades runericanas, como as de Louisiania e Northwestem, 
Arthur Rarnos, nos cinco ineses que visitou os Estados Unidos, 
atravessara-o nas 1nais diversas dire~eses, proferindo palestras e 
ciclos de conferencias, ao 1nes1no tempo e1n que examinava deta
lharnente o progresso material da América -· sua realidade e con
tradi~eses sociais. E o fato de haver afirmado em suas famosas 
"Cartas dos Estados Unidos", publicadas no Brasil pelo perío
dico carioca Diretrizes 14

, que entrara nos Estados Unidos .. pelo 
quintal" confirma na-o ter ele limitado sua observayfo - exta
siada ou contemplativa -· aos avan~os tecnológicos da socie
dade industrial aJnericana. Também nao escapou de Ramos a 
quase impossibilidade de se aventurar na formula~áo de urna 
ºvisao de conjunto" da América, devido ao fato de constituir-se 
aquele país um mosaico de paradoxos sócio-economicos inter
nos - desde o sul agrário, com seus preconceitos e tradi~Oes, A 
orla californiana dos novos-ricos, ao "meddle-west'' provinciano 
e isolacionista, até a regifo de .. New England", importadora da 
civiJizay[o européia com sua aristocracia da grande indústria. 

Mas ficara bem claro o impacto desse prolon
gado con tato com as ·coisas e gentes norte-americanas, a capta~fo 
do .. arnerican way of life", quando observou Ramos o fato de que 
a maior vantagem de quem vira os Estados Unidos como ele fora 
entranhar-se subitamente num sentimento de brasileirismo, numa 
desmedida vontade de realizar alguma coisa pelo Brasil. tfo logo 
retornasse, e antes 1nesmo que os norte-a1nericanos o fizessem. 

Rainos. sein qualquer espírito jacobinista, sentía que ainda era 
1nuito pouco o que se fazia pelo Brasil de sua época, <lepois do 
que presenciara nas universidades, pratras públicas. teatros e 
cinen1as daquele país do norte: aqueta exaltac;fo do "biggest in 
the world", mas sen1 fazer vistas ce~as ao exagerado etnocen
trismo do ho1nem médio norte-americano, na-o só com relac;fo 
ao restante do mundo, mas chegando ainda a esfacelar regional-
1nente o próprio país. 

Ran1os era favorável ao estabelecimento 
de un1 estreito intercán1bio cultural entre o Brasil e os Estados 
Unidos, calcado sobre bases racionais e verídicas, se1n aqueles 
equívocos que forjavan1 idéias distorcidas sobre a nossa reali
dade - estereótipos freqüentes de que, abaixo do Rio Grande, 
nada mais existía que "banana republics". "sen:oritas'' tanguidas, 
"serpentes" e o indefectível "peon" dormindo a sua "siesta". 
Que nos mandassem seus "'scholars " , e serian1 eles recebidos de 
bo1n grado, desde que se houvessem incorporado conheci1nentos 
prévios sobre a nossa realidade e condic;Oes culturais, para que 
se poupassem o engano de pensarem estar descobrindo o que, 
por "scholars" brasileiros, já houvera sido previan1ente estudado. 
Ainda mais, que na-o se oferecesse programas de bolsas de estudo 
a alunos brasileiros pré-graduados, na medida em que o Brasil 
já acumulava um patrimonio de excelentes universidades, mas 
siln que se contemplasse prof essores e gradua~os, coro propó-
sitos de trabalho em mente 15 . · 

Quando partiu para os Estados Unidos, 
Arthur Ramos já era notoriamente conhecido como u1n de nossos 
1naiores "experts" em assuntos vinculados a minorias étnicas. E 
Ra.rnos fizera-se portador da tradiyao brasileira de tratamento 
dessas minorías, notadamente conhecida pela ausencia de confli
tos manifestos. Assim, na Universidad.e de Louisiania, após curso 
ministrado a estudantes brancos, o ambiente universitário fora 
sensível a sua mensagem levada do Brasil. Lograra ele urna pri- 65 
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meira aproxima~fo com os grupos negros da Universidade Negra 
de Baton Rouge (Southem University). onde wn projeto comum 

de pesquisa sobre sobrevivencias africanas na Louisiinia passou 
a ser desenvolvido pelos dois grupos raciais. Era. na verdade, fato 
inédito em urna universidade do sul dos Estados Unidos. E em 
Evanston. na Northwestern University , durante as programac;Oes 
da .. Semana de Melhor Compreensfo Racial" que promoviam 
anualmente, Ramos fora convidado a falar sobre a experiencia 
brasileua nesse setor. Melville Herskovits, que tomara parte nos 
debates juntamente como grupos de estudantes, declarava tex
tualmente no final da sessao: 

. nós aceitamos de cabe~ baixa e enverg<>
nhados a li~o que nos vem do BrasjJ." 16 

Quando se procurava estruturar um plano 
após-guerra para· a reorganiza~lo política, economica e social do 
mundo. durante a realiza~ao da "Ownentsia Conference", patro
cinada pela .. World Citizens Association" na primeira semana de 
abril de 1941 em Boston, Arthur Ramos, convidado a participar 
como delegado brasileiro, sumarizou suas posi~Oes dentro dos 
seguintes tópicos: 

a. discussao sobre as rela~Oes de ra~s e melhor 
comprensio nas rela~Oes humanas; 

b . as na~Oes da América Latina, e especialmente 
o Brasil , tinham alguma coisa a dizer sobre o tratamento das minorias 
étnicas; 

c. discussáo do significado do Pan-Americanismo, 
comparado com as doutrinas do Velho Mundo, para a planifica~ao da 
ordem fu tura; 

d. discussio do papel do negro no Novo Mundo e 
na civiliza~o em devir. 

Depois de cinco meses de viagens pelos Es
tados Unidos, Ramos reassumia a sua cátedra na Universidade 
do Brasil. E conseguira, nos dois anos de ocupa~l'o da cadeira 

de Antropologia e Etnologia, a despeito do período de tempo 
que passara no exterior, imprimir aos seus cursos na Faculdade 
Nacional de Filosofia um carater verdadeiramente universitário. 
Foi oeste curto esp~o de tempo que Arthur Ramos, assessorado 
por um grupo de jovens universitários inclinados a estudos mais 
aprofundados, e motivados pelas suas sugestOes e orienta~~º me
todológica, fundou a Sociedade Brasileira de Antropología e 
Etnologia. Este organismo foi a conseqüencia natural disto do 
prolongamento dos cursos que Ramos ministrava na Universidade 
do Brasil , bem como da sua preocupa~áo de dar A Antropología 
brasileira um caráter eminentemente científico, e em moldes 
internacionais . 

Co1ne~ava a cumprir-se no Rio de Janeiro 
o que fora sintetizado por Fernando de Azevedo como dos 
papéis mais significativos a serem cumpridos pela Faculdades de 
Filosofia, ou seja, "a preocupayáO única de fazer dela um núcleo 
cada vez maior e mais eficiente de pesquisadores -eficientes, capa
zes de cumprir o seu dever sem ruído, e de inculcar em todos os 
alunos o cunho puro da verdade, a fé no poder da inteligencia, 
o desejo de ser útil e a impaciencia de contribuir para os progres
sos científicos e de, servindo apaixonadamente a ciencia e A cul
tura, servir A causa da educa~~º nacional " 17

. E a Sociedade Bra
sileira de Antropologia e Etnología desenvolvendo, a partir de 
entao o programa de atividades a que se propunha, o de apro
ximar as Ciencias Sociais e Humanas no ambito de seu "f orum" 
regular de debates, impulsionava a própria Faculdade Nacional 
de Filosofia no sentido de corporificar aquele espírito crítico 
e experimental que lhe deveria ser imanente, auxiliando-a a trans
formar-se, cada vez mais, como obseivou ainda aquel.e sociólogo 
paulista, "num grande laboratório de investigayOes, e num centro 
ativo de revisa-o de pensamentos e de doutrinas, nlo suficiente
mente comprovadas pela observa~!o direta dos fatos da vida " 18

• 
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enquadrava-se com justeza no espírito universitário, abrin<lo um 
cainpo potencial para pesquisas científicas relevantes, bem con10 
para a forma~lo de especialistas e para a sistematiza~ao de estu
dos, conforme previsto nos primeiros parágrafos do texto da lei 
que criara a própria Faculdade Nacional de Filosofia. 

A SBAE, como observara Ary da Matta, 
nlo se destinava a '"ficar num plano lírico, ne1n tornar-se espelho 
de vaidades narcisísticas, mas transformar-se numa escola de tra
balho, oficina de prepara~ao para a o artesanato futuro" 19 . 

As metas a serem perseguidas tornavam a Sociedade incompatí
ve) com qualquer possibilidade de manipula~fo daquela ºcien
cia de museu, criada para a burocratiza11!0 do bizarro ou do 
pitoresco, da ciencia de redoma, enjaulada em autenticos latifún
dios culturais" - fato que caracterizava e comprometía o com
portamento científico de alguns intelectuais da época, fosse pela 
pretensa posse exclusivista de certas áreas do conheciJnento, fosse 
pelo espírito egoístico e isolacionista que jazia nas base de seu tra
balho científico. Tanto para a Sociedade, quanto para seus mem
bros, o que se f azia realmente importante· era trabalhar científi
camente - e dentro de padrOes intemacionais - o material ofe
recido pelo Brasil, pois este era visto como um imenso laborató
rio para o estudo de ra'?s e culturas. Essas estratégia, que se 
afinava com as orienta~Oes metodológicas da Antropología Cul
tural norte-americana, deveria ser conduzida sem preconceitos 
utilitaristas imediatos, sem finalidades normativas, embora nlo 
se pudesse omitir o papel que tais estudos poderiam desempe
nha r no equacionamento ou na resolu~áo dos problemas nacio
nais20. 

A Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia foi, em essencia (vista do plano de suas realiza~Oes) 
um consórcio de professores e alunos, dentro de urna organi
za~ao de maior porte (a Faculdade Nacional de Filosofia) onde o 
trabalho decorria de forma integrada, solicitando de seus mem
bros a imprescindível honestidade dos métodos de trabalho e a 

<levida humildade diante da ciencia. Assiin, a evidencia mais con
creta de que a SBAE representou, efctivarnente. um prolonga-
1nento dos cursos ministrados por Arthur Rainos FNFi era o fato 
de, mesmo antes de sua fundayao. já se vire1n desenvolvendo, 
enquanto atividades curriculares ou extra-curriculares, toda urna 
série de pesquisas antropológicas envolvendo habita110es urbanas 
e rurais, migrayOes, sobrevivencias a~ricanas, estudos sobre a 
n1ancha pigmentária congenita, a forma~áo do acervo do museu 
de Antropología, bem como variados se1ninários sobre problemas 
antropológicos brasileiros, realizados pelos alunos do curso de 
aperfei9oamento de Antropología e Etnologia daquela unidade 
da Universidade do Brasil. 

Pelo que se depreende dos fatos e aconteci-
1nentos que cercam a cria9ao e desenvolvimento da Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia, a história desta entidade 
confunde-se, por suas próprias origens, com a história da XXVIII 
cadeira criada na Faculdade Nacional de Filosofia, a partir do 
segundo ano de exercício da cátedra por Arthur Ramos, até sua 
morte em Paris, en1 outubro de 1949, quando a SBAE encerrou 
suas atividades. Concon1itantemente - que se enfatize urna vez 
mais - a proje9ao de que desfrutou e~a sociedade f oi um pro
longamento do prestígio pessoal do seu Presidente Ef etivo, tanto 
no plano nacional, quanto internacional. E nada vemos de aven
turoso na afirmativa de ter persistido na tendencia natural da 
SBAE se inclinar para onde se voltasse Arthur Ramos - embora 
nem sempre acompanhado por todos os seus consócios. E1nbora 
já houvesse alcan~ado notoriedade no campo da Psicanálise e, 
posteriormente, em atividades ligadas a Psicologia Social, f oi a 
partir de sua nomea9ao para a Universidade do Brasil, em 1939, 
que Arthur Ramos tornou-se antropólogo de renome . Seu nome 
polarizou as aten110es intelectuais da época e predominou no 
cenário antropológico nacional, principalmente na antiga capi
tal da República, durante a 4écada de quarenta. 69 
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Ramos tencionava promover intenso inter
cambio de estudos com sociedades congeneres. nacionais e es
trangeiras. Entre nós, na época, prevalecía um acentuado isola
mento entre as poucas universidades existentes, auténticos 
núcleos fechados onde o intercambio de informa~Oes e os canais 
de comunica~lo eram bastante difíceis, principalmente no campo 
das Ciencias Sociais. Por outro lado, as pretensOes de Ramos de 
obter maiores contatos e aproxima~Oes com as posi~Oes metodo
lógicas de vanguarda nos dominios da pesquisa antropológica 
foram continuadamente prejudicadas pela guerra na Europa. 

Restaram-lhe somente a América Latina e os Estados Unidos, 
que foram regularmente por ele manipulados, através de copiosa 
correspondencia trocada com centros universitários e de pesquisa 
daquelas regi0es1 1 

. E fora quando ainda se encontrava nos Esta
dos Unidos que Ramos concebera a idéia de fundar a Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia, tendo recebido dos 
"scholars" norte-americanos todo o estímulo para aquela em
presa~ 1. 

Como meta prioritária, Arthur Ramos proje
tara urna trajetória mais abrangente para a SBAE que lhe permi
tisse, fora dos limites impostos pelo servi~o público e demais res
tri~Oes burocráticas, urna aproxima~fo regional de estudiosos e 
especialistas nfo pertencentes aos quadros universitários. Para . . 
tanto, ele v1sava consolidar a estrutura administrativa da Socie-
dade, dar-lhe um suporte financeiro, permitindo-lhe transceder 
os limites da própria Faculdade, que era, entfo, sua base de ope
ra~Oes'.l 3 

. Dimensfo nacional, com sucursais nos Estados, eram 
os objetivos iniciais a serem perseguidos, mas de carácter pura· 
mente intelectual e científico. 

A estrutura~fo da SBAE fora inspirada nas 
observa~Oes, da organiza~fo e funcionamento das grandes socie
dades científicas norte·americanas feítas por Arthur Ramos. 
Embora nlo a tive~e vislumbrado como um instrumento disci· 

plinador dos estudos antropológicos no Brasil, concebeu-a co1no 
urna estratégi.a que lhe perntltisse congregar especialista em 
Antropologia e Ciencias afins - decorrencia de sua visao 1nu1ti
disciplinar da Antropologia, enquanto .. ciencia do homen114 e 
nao ainda desperto para a interdisciplinaridade que já caracte
rizava o trabalho antropológico nos quadros urúversitários nor
te-americanos. Observa-se que, de acordo com os seus estatutos, 
a SBAE tinha como objetivos : 

a. o e11tudo 1iiUematizado da Antropologia e da Et
nologja dentro dos objetivos dessas especialidades ; 

b. o exame das rela~es que várias disciplinas 
conexas apresentam com a Antropologia e a Etnologia , visando a unifi
ca¡yáo de vistas no estudo das ciencias do homem e da cultura. 

E para chegar a esses fins, a Sociedade Bra
sileira de Antropologia e Etnologia promovía, na medida de suas 
possi bili da des: 

1. sess0es mensais, que eram realizadas na~ quar
ta-feira de cada mes ldurante o período de mar~o e dezembro, pois o de 
janeiro e f evcreiro era considerado de férias), na sede da Sociedade, cons
tando de comunica~óes e conferencias feítas pelos sócios; 

2. sess6es extraordinárias, para a recep~o de per
sonalidades notáveis ou realiza~o de conferencias especia.is sobre qualquer 
problema de Antropologia, Etnología e ciencias conexas; 

3. conferencistas e cursos outros referentes a as-
suntos de Antropología, Etnologia e ciencias conexas; 

4. trabalhos e pesquisas, inclusive trabalhos de cam
po, dentro dos objetivos gerais da Antropologia, Etnologia e ciencias 
conexas; 

5. organiza~io de biblioteca, arquivo de assuntQs 
antropológicos e conexos, com especial referencia ao ,Brasil; 

6. publica~o de livros, revistas e monografias des
tinados a divulga~o e propaganda dos assuntos ventilados na Sociedade. 

Na verdade, parece-nos ter sido um dos gran
des mefitos de Arthur Ramos o de convocar para a Antropologia um 
tipo de interesse que, até entfo, nfo havia sido despertado, tendo 71 
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conseguido arregimentar, em tomo de suas atividades de antro
pólogo e professor, um grande número de universitários e .. sch<.r 
lars" nacionais. Como observou Costa finto. a .. preocupa~fo 
em Arthur Ramos como humano· foi tfo grande que me parece 
estar mesmo na origem de seu culturalismo excessivo e daquilo 
que o Professor Lambert, em tom de gracejo, certa feita chamou 
o imperialismo antropológico de Ramos" 2 5 . Ele realmente bus
cava associar as mais variadas áreas do conhecimento l\ Antr<.r 
pologia, e a própria funda~fo da SBAE reflete, até certo ponto, 
esta tentativa de íntimo relacionamento entre todas as ciencias 
sociais e humanas coma ciencia antropológica. 

A fase áurea: de 1941 a 1945 

Na época de sua instala~fo, a Sociedade 
Brasileira de Antropología e Etnología reunía-se no Gabinete 
de Antropología da Faculdade Nacional de Filosofia e esta, 
que contava com apenas dois anos de existencia, ressentia-se de 
espa~ físico e instala~Oes adequadas para funcionamento dos 
seus cursos já instituídos2 6 • Mesmo assim, o pequeno acervo 
entf'o incorporado pela Sociedade deixava entrever, ao lado do 
pequeno ·aux11io fomecido pela Reitoria da Universidade do 
Brasil, o considerável esfor~o do Catedrático de Antropologia e 
do seu corpo de al unos: alguns armários, urna cole~fo de bustos 
de gesso representando os diversos tipos encontrados nas popu
la90es humanas, pe~as anatonúcas, cranios e esqueletos humanos, 
instrumentos para mensura~Oes somatométricas e antropométri
cas, objetos de arte popular e implementos indígenas. Tendo ao 
lado uma parcimoniosa contribui~A'o feíta pelo Govemo, neste 
quadro resumiam-se as ofertas de um grupo de interessados no 
desenvolvimento crescente dos estudos que se vinha empreen
dendo. 

Dentro de um critério seletivo, que procu
rava criar a emula~ao entre seus membros, cogitava. entáo, a 
SBAE dar início a urna série de pesquisas de campo, dentro de 
um espírito científico amplo. consistente e sem precedentes no 
Braiiil. Naturalmente, para tanto, e devido as pequenas contri
bui~ües que podia esperar de seus sócios - o auto-financiamento 
era urna meta em devir - a única o~ao fora apelar para os 
poderes públicos, contando-se com sua acolhida na medida em 
que, dado o interesse demonstrado pelo Reitor Prof. Raul leitfo 
da Cunha e pelo Ministro da Educa~ao, Gustavo Capanema - que 
instituíra o curso de Antropología na Universidade do Brasil -
supunha-se haverem demonstrado conhecer profundamente a 
importancia daqueles estudos no mundo moderno. Ao lado 
das pesquisas de campo que deveriam ser propiciadas, cada vez a 
um maior número de investigadores. cogitava a SBAE estabele
cer programas de bolsas de estudo, abrangendo as áreas de gra
dua~ao e aperfei~oarnento, com iguais oportunidades para todos 
os estudantes. Dessa fonna as conclusües desses estudos seriam 
publicadas em órga-o oficial da Sociedade, intitulado de Re~ista 
de Antropología e Etnología. Acreditamos estar sendo acaciano 
se anteciparnos a informa~fo de que o auxilio dos cofres públi
cos para a realiza~fo do programa científico da SBAE jamais 
chegou. Mesmo a revista, abrangendo requisitos fundamentais 
para o funcionamento de urna sociedade científica, ampliando 
o círculo de abrangencia da SBAE, ligando-a aos demais pesqui
sadores nas diversas regi0es brasileiras e americanas, publicando 
trabalhos dos melhores especialistas do campo, nfo ultrapassou 
a fase do planejamento. 

Quando de sua funda?o, a Sociedade Bra
sileira de Antropología e Etnología recebeu a adesfo de figuras 
representativas do mundo intelectual e cientítico da época, o que 
fica bastante evidenciado pelos nomes que a ela associaram-se, 
emprestand<.rlhe apoio e estímulo. Houve também boa acolhida a 73 
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nível internacional, pois a correspondencia compulsada para esse 
período foi intensa, principalmente no que diz respeito as Amé
ricas. A n ível nacional o acontecimento repercutí u, acima de 
tudo, no ámbito regional. Mas, existem evidencias concretas de 
haver escoado para fora do Distrito Federal, pelo menos entre os 
especialistas. Ademais, a capital brasileira era, na época, urna 
espécie de ··concha acústica" ou seja, o que acontecía no Rio de 
Janeiro era. de urna forma ou de outra, ouvido nacionalmente17

. 

Observa-se aipda que, a despeito do grande 
volume de atividades desenvolvidas pela Sociedade no período 
41/45. a diretoria sempre se ressentiu de bases financeiras con
sistentes para desenvolver os seus objetivos. Como se mencionou 
anteriormente, a entidade nfo dispunha de verbas especiais fosse 
concedidas pela Reitoria ou pelo Governo. É bem verdade que 
Arthur Ramos cogitou, por diversas vezes, angariar o auxi1io 
necessário. tentando gestóes para um fundo de pesquisa através 
da cadeira de Antropología da FNFi. Mas, os poderes públicos, 
pelo menos até o fim do Estado Novo, alegavam insistentemente 
que os gastos advindos da participa'tªº do Brasil na guerra nfo 
permitiam qualquer ajuda franqueada. Era evidente que, embora 
tivesse sido criada coro a destina-rao, exarada ero lei, de promover 
a pesquisa ao lado do ensino, nunca fora propiciado os elementos 
para essa realiza~fo da Faculdade Nacional de Filosofia. Assim, 
durante os dez prirneiros anos de seu funcionamento, sempre 
foram negados a essa unidade da Universidade do Brasil os recur
sos financeiros necessários para desencadear a pesquisa científica. 
A cadeira de Antropología e Etnología e, conseqüentemente a 
Sociedade Brasileira de Antropología e Etnología sofrerarn dos 
mesmos percal<yos da FNFi, posto ter sido sempre esta, na fatia 
or~amentária da Universidade, a que menos usufruia. Houve, 
porém, nesta mesma época, a cria~o de outros centros de estudos 
filiados a Faculdade, e que desfrutaram de considerável vitalidade, 
boa produtividade científica, com revista própria e outras publi-

ca<y~s - sendo-se como exemplo o curso de Geografia - como 
forma de alargar e dinamizar o exercício da cátedra. Esse centro, 
que esteve sob a orienta9fo dos professores Cristóvlo Leite de 
Castro e Hilgard O'Reilly Stemberg, contou coro maiores recur
sos, devido ao interesse do govemo no movimento censitário de 
quarenta, chegando a privilegiar-se do auxilio de funda~aes inter
nacionais. Arthur Ramos, como observamos, n!o chegou a conhe
cer esse tipo de ajuda, sendo decorrente deste fato que, do ponto 
de vista da vitaliza9fo da SBAE no sentido de urna contribui~fo 
mais efetiva e mareante no desenvolvimento da Antropología no 
Brasil, essa entidade n:Io obteve o éxito que parecía estar-lhe 
reservado. Porém, nfo se deve perder de vista o fato de haver 
sido a Sociedade, concretamente, o núcleo gerador de um movi
men to de vultoso interesse. ero tomo dos temas suscitados pela 
Antropología. Isso porque Arthur Ramos era um pólo extrema
mente dinamico, de um grande poder de centrifugayfo, de arregi
mentar vocacraes para o tipo de trabalho que liderava e que pare
cia facihnente contaminar as pessoas a sua volta1 8 

. No entanto, 
em que pese toda a carencia de recursos para promover a pesquisa 
científica de "motu proprio". nao faltava h comunica'tOes o 
suporte científico, urna vez que os elementos que as apreientavam 
já vinham desenvolvendo suas próprias investiga<yóes independen
temente, apresentando as suas conclusóes nas reuniOes da Socie
dade. 

Também nao nos parece inconsistente afir· 
mar o fato de que as realiza~6es da SBAE representavam, em es
sencia, uro desmedido esfor<yo pessoal de Arthur Ramos, do seu 
próprio salário de professor, dos seus rendimentos pessoais como 
médico e, talvez, parte dos lucros de seus direitos autorais. Nfo 
há notícia de qualquer subvencrfo destinada específicamente 
i>ara cobrir gastos ou fmanciar as atividades da SBAE - ademais, 
sornando-se a inexistencia de um congresso em pronunciamento 
para votar verbas, aquela institui~fo ensaiava seus prirneiros pas- 15 
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sos, nao estando ainda, suficientemente madura e consistente, 
para poder reivindicar. Conclui-se assim haver a Sociedade sobre
vivido, realmente, das possibilidades abertas com o fato de estar 
vinculada a cadeira de Antropologia e Etnologia e, de certo modo, 
por ter nascido no imbito da Faculdade Nacional de Filosofia e 
do Departamento de Ciencias Sociaisl 9 . Era, ainda, urna projeyfo 
da atívidade desenvolvida por esse colegiado, bem como por seus 
auxiliares mais diretos, que espontaneamente prestigiava Ramos, 
que A Sociedade dedicavam suas disponibilidades do tempo. 

Os quatro primeiros anos de existencia da 
Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia destacam-se, 
dentro de seu período de existencia, como sua fase áurea. Foi 
um período prof ícuo, caracterizado pelo dinamismo de sua 
diretoria e associados: as reuniOes eram cumpridas com regulari
dade e a freqüencia a essas sessoos - levando-se em conta a época 
e o tipo de sociedade - pode ser considerada como animadora, 
com urna média de trinta a quarenta pessoas toda quarta-feira. 
Nas sessoos extraordinárias, o plenário chegava a exceder o núme
ro de cem assistentes. Durante toda esta fase as reuniOes con
tavam com a concorrencia de personalidades de notada proje~ao 
e as comunicayoos eram debatidas com interesse e seriedade. 
Esses participantes, todos frequentadores regulares, e que faziam 
da Sociedade um "forum" onde as questOes científicas de van
guarda eram colocadas, mantinham sua inteira independencia, 
mesmo do ponto de vista ideológico: como as portas da SBAE 
estavam abertas aos que a quisessem freqüentar os seus elementos 
eram representativos das mais variadas correntes de pensamento. 
Deste angulo, se visasse integrar a Sociedade especialistas de diver
sas áreas do conhecimento e se, primordialmente, voltava-se 
para a formayfo de urna mentalidade antropológica, tm conquis
tas foram alcan~adas tal o número de sociólogos, geógrafos, 
médicos, economistas, historiadores, lingüistas, e mesmo a grande 
massa de universitários que lá acorriam.30 

Já na época da funda~fo da Sociedade Brasi
leira de An tropologia e Etnologia, Arthur Ran1os era um defensor 
convicto de todos que se sentissem ameac;ados como representan
tes de su as culturas f osse o negro brasileiro, f ossem outras mi
norias étnicas -- amea~adus nao somente pelas injunyOes sociais, 
mas, sobretudo ''pelo cientificismo, estrábico e criminoso", 
con10 observara Ary da Matta . .. que faz o encanto dos apetites 
políticos de todos os tempos e de todas as latitudes"31

. Ramos 
era um hornero de posic;Oes avan~adas, pioneiras, talvez memo 
..subversivas" para a sua época, naquilo que entendemos atual
mente como "subversivo" - e estas suas posic;Oes, serviram em 
parte para afugentar alguns membros mais ··conservadores" que 
freqüentavam a SBAE3 l . Reafirmando coro Franz Boas a inde
pendéncia enut: os ~uu.,;t:tlos Je ·· nu;a" t: .. cultura", traduzia 
sua posic;fo, no plano político, numa luta anti-racista que recla
mava tratamento e oportunidades iguais para todos, rompendo 
a "linha de cor" segregadora. Para Ramos, o mito da superiori
dade racial do branco, além de seu conteúdo etnocentrico, era 
um visível instrumento manipulado pelo capitalismo europeu com 
vistas a mascarar colonialismos e imperialismos economicos. Por 
estes caminhos Arthur Ramos aproximava-se inevitavelmente do 
socialismo, mas seu engajamento político-partidário n!o ocorreu, 
levando a crer que seu compromisso com a ciencia impelísse-o 
a simples particip3.9ao intelectual num mundo em crise, num 
país asfixiado pelo regi.me ditadorial instaurado com a Revolu
c;fo de 19303 3 _ O fato é que, na época em questlo, qualquer 
reivindic~fo de mudanc;as mais democráticas, as posic;~s mais 
liberais eram olhadas com certa suspeita pelos detentores do 
poder na ordem estadonovista. Em entrevistas concedidas a jor
nais e revistas e nas suas próprias publicac;oos, Arthur Ramos 
jamais mascarara seu comportamento liberal. Ele pugnava contra 
os preconceitos raciais e contra a falta de liberdade de cátedra, 
defendia abertamente o respeito as minorias e o direito de liber- 77 
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dade dos cultos afrobrasileiros que erarn, entfo, sujeitos a repres
sf'o policial34

. Nos próprios círculos leigos, Arthur Ramos, che
gou a ser acusado de estimular sentimentos de racismo anti-racis
ta, por suporem que o presidente da SBAE tentava demonstrar 
ser o negro mau importante, superior mesmo ao branc0

3 5 . Os 
seus pronunciamentos, bem como sua produyfo intelectual mais 
voltada para a vida política nacional provocararn, por parte da 
Polícia do Rio de Janeiro, a manuten~fo de vigilancia continuada 
sobre Ramos que , por diversas vezes, apercebera-se da presenya 
de agentes . da Ordem Política e Social seguindo-lhe os passos. 
Essa vigillncia tornou~e mais ostensiva após a sua unifo a wn 
grupo de intelectuais e artistas que pretendiarn levar a cultura as 
massas. ter profe rido a aula inaugural dos cursos da Universidade 
do Povo3 6

. Compreende-se, pois, porque Arthur Ramos e a Socie
dade Brasileira de Antropologia e Etnologia passaram a ser olha
dos com reservas pelas autoridades policiais do Distrito Federal . ' 
mais acentuadarnente a partir do ano de 19453 7 . 

Embora sua a nomeayfo para a Universi
dade do Brasil, em 1939, fosse urna indicayáo pessoal do Ministro 
da Educayáo, Gustavo Capanema - e este afirmou-nos haver 
optado pelos indivíduos reconhecidamente mais capazes em cada 
área do conhecimento, independentemente de posi~tles ideoló
gicas - ratificada por Getúlio Vargas, a Sociedade Brasileira de 
Antropologia e Etnologia foi obrigada a submeter-se as imposi
yóes da burocracia policial da época. Os seus membros f orarn 
"convidados" a comparecerem ao Departamento de Polícia 
para o devido fichamento, lá deixando suas impresstles dactilos
cópicas. Assim, inclusive aqueles indivíduos de conduta social 
tida como insuspeitável, cederam espontaneamente diante de tal 
situayfo, pois sabiam ser este um dos mais importantes requisitos 
para que a Sociedade funcionasse3 8 • ~ bem verdade que Ramos 
nfo se envolvia diretamente coro a militancia política, mas suas 
idéias eram tan to incomodas para o Estado Novo, bem como 

para o momento político que o sucedeu. Porém, o dran1a da polí
tica internacional, que acabara por envolver o Brasil na guerra ao 
lado dos aliados, pondo um fim a ambigüidade política de Getúlio 
Vargas, gerara urna situat;fo de maiores atent;oes para com todos 
os ángulos da vida nacional. E instituiyóes como a Sociedade 
Brasileira de Antropología e Etnologia, onde ta1nbém se debatiain 
temas, de urna forma ou de outra de interesse nacional, eram 
objeto de aten~ao especial. A própria Universidade, por tradi
yao, sempre fora urna tribuna para temas controversos, passíveis 
de debates, abrigando as mais diversificadas tendencias. Por sua 
vez, a Faculdade de Filosofia, sendo urna das mais abertas unida
des universitárias, de caráter mais polemico, sede de embates inte
lectuais e ideológicos - e jamais se poderla pensar em faculdades 
de filosofia onde estivessc ausente o confronto de correntes de 

opiniües - fora o ber~o da SBAE. Nao nos parece, pois, inviável 
admitir-se que, por todas estas razoos, tanto Arthur Ramos, 
quanto a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnología e a 
própria Faculdade Nacional de Filosofia estivessem sob condi
yOOS especiais de vigilancia policial. 

Arthur Ramos foi , do final da década de 
trinta até sua morte , o mais culto e atualizado dos antropólogos 
brasileiros - ponto de vista do qual nfo partilhavam todos os pro
fissionais do ca!11po, principalmente no Distrito Federal, onde a 
Antropología continua, em nossos dias, a se ressentir dos efeitos 
de prolongado faccionismo, instaurado com a cria~fo da Cadeira 
de Antropologia e Etnología da Faculdade Nacional de Filosofia, 
em 1939. ~ evidente que, tanto no campo da Antropología 
Física, quanto no da Cultural, o Museu Nacional já desfrutava, 
na década de trinta, de sólida tradi~áo no curso do desenvolvi
mento da Antropologia no Brasil. Parece-nos, porém , inconse
qüente a eren~ de que, fora desta institui~fo científica, nada 
tivesse sido realizado por outros profissionais do campo, além 
do trabalho empreendido pelos estudiosos daquele núcleo da 79 
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Quinta da Boa Vista, mesmo que recuen1os ao início da década 
de quarenta3 9 . Sobre este período, em que também pese urna 
excessiva <lose de faccionismo ( ou romantismo'?), observou-nos 
Alceu de Amoroso Lima que o prestígio de Arthur Ram~ -
co1n base na sua prod~áo intelectual ímpar - permitiria-lhe, se 
ele assim o quisesse , e com o devido respaldo internacional, 
dizer: "L 'Anthropologie e 'est moi''. E foi da proje~fo individual 
de Ramos que a SBAE alimentou-se, atravessou fronteiras e 
ganhou notoriedade como a primeira institui~fo brasileira a 
tratar cientificamente a problemática antropológica nacional 
e internacional . Ademais, numa época em que a nossa van guarda 
antropológica estava confinada aos bastidores dos museus, con
centrada em 1nensura~oes e monografias sobre artefatos indí
genas, ressurgia o negro, nao só como elemento cultural, mas 
principalmente como componente ativo de urna estrutura social 
em n1udan~a, proveniente do processo de industrializa~fo cres
cente, que questionava e estiolava a nossa ordem escravocrata 
residual. A meta era, pois, desmistificar os estereótipos e precon
ceitos seculares ligados a figura do negro, redefiní-lo como brasi
leiro, e partir para a formula~o de urna política capaz de integra
lo numa sociedade de classes emergentes. Nesse contexto, en
quanto o indígena brasileiro recebia tratamento adequado da 
parte de Cándido Rondon, era Arthur Ram~ que liderava o móvi
mento reivindicatório da integra~io do negro na sociedade nacio
nal - enbora partindo dos estudos do processo aculturativo e das 
sobrevivencias africanas e das tradi~Oes populares manifestas 
sobas formas folclóricas. 

Essa fase da existencia da Sociedade Brasi
leira de Antropología e Etnología, marcada por intensa atividade 
academico-científica, estendeu-se até o período de 1945-1946, 
quando o ritmo de trabalho desacelerara-se um pouco. Ás difi
culdades naturais que encontrava a Sociedade frente ao contexto 
político-social da época, pode-se acrescentar outros entraves de 

orden1 administrativa tais como a exigilidade de recursos finan
ceiros, indisponibilidade de espa~o físico , laboratórios inade
quados, inviabilidade de prom~ao de pesquisa científica e de 
se poder contar com publica~ao própria - requisitos para que 
aquela institui~fo crescesse, sornando a estes, outros fatores de 
igual relevancia . 

Sabe-se que os pioneiros dos estudos supe
riores real.izados no Brasil, a nível das Ciencias Sociais, foram 
aqueles auto-didatas que, embora n~o tivessem incorporado 
previamente os recursos metodológicos adequados para a tarefa 
a que se propunham, empenharam-se na elabora~áo dos primeiros 
trabalhos sobre a vida social brasileira. Eram indivíduos diplo
mados, principalmente, em engenharia, hacharéis em Direito ou 
médicos, como no caso de Arthur Ramos. Este, embora íntimo 
das ciencias naturais - por sua própria forma~[o médica - e , por 
extens!o, da metodología aplicada aos estudos da Antropología 
Física , n[o era, segundo Faria Góias, "hornero que se detivesse 
diante de um osso, de urna glándula ou de um fio de cabelo em 
longas disserta~~s". E, por outro lado, embora em fase de 
elabora~o e publica·~º de sua "Introdu~ao a Antropología 
Brasileira". jamais se projetara como um estudioso do indígena 
brasileiro. Paradoxalmente, em 1945, quando da sua defesa de 
tese para a cátedra de Antropología e Etnología da Faculdade 
Nacional de Filosofia - a qual também lhe concedeu o título de 
Doutor em Ciencias Sociais - Arthur Ram~. pretendendo talvez 
mostrar certa origínalidade e polivalencia dentro de seu campo 
de estudo, dissertou sobre "A organiza~áo dual entre os índios 
brasileiros" . Na realidade, observou-nos Faria Góis, membro 
da banca examinadora, juntamente com Fróis da Fonseca e 
Heloísa Alberto Torres - que, no tratamento <leste tema, "Ramos 
pareceu um tanto improvisador, um teórico, de conhecimentos 
livrescos dos problemas relativos ao indígena brasileiro." A comis
sfo examinadora do concurso de Ramos, quando de sua prova 81 
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prJtica realizada no Museu Nacional , esclareceu-nos Faria Góis, 
mostrou-se nao só surpresa, como também embara~da .. diante 
das limita~Oes que revelara Arthur Ramos no domínio das técru
cas de mensura~o". Ainda no Muse u Nacional, "a sua prova reali
zada diante das cole~Oes de pe~s apresentadas para wna verifi
ca~áo de técnica de pesquisa antropológica foram todas modestas, 
nfo tendo merecido da banca destaque especial neste setor". 
E quanto a tese, indicou-nos ainda aquele examinador, "também 
revelara-se bastante modesto na medida em que, tentando atuar 
na linha indigenista, distante daqueles tem~ que tratava com 

maior assiduidade , este defrontara-se com examinadores que 
tinham contato mais íntimo com aquele assunto . Nfo nos parece, 
totalmente infundado o fato de supor-se haver esse insucesso de 
Arthur Ramos provocado, sem qualquer demérito para o restante 
da obra que vinha realizando, certo abalo do seu prestígio en
quanto antropólogo. E se sabemos difícil estabelecer linhas pre
cisas de separ~fo entre Ramos, a SBAE e a sua cátedra na FNFi, a 
repercussao pouco lisonjeira do seu concurso, quando publicada 
foi rebatida para os diversos planos de suas atividades científi
cas e acadernicas, inclusive nos círculos da Sociedade que come
~ava a experimentar, ent!o, fase de menor dinarniza~o. 

Ramos, desde os primeiros anos da década 
de quarenta, desejara empreender viagem as regiOes africanas de 
onde procediarn os contingentes de negros escravos que aquí 
forarn introduzidos, durante as fases do Brasil Colonia e lmpério. 
Foi exatamente a partir do ano de 1945 que Ramos, que já havia 
empreendido certas gestOes oeste sentido4 0 ,decidira-se por realizar 
sua expedi~áo, inicialmente as colonias portuguesas na África 
Ocidental. No ano de 1946, este dera início a elabora~io do pla
nejamento das pesquisas que lá desenvolverla e para as quais 

contarla com a concorrencia do sociólogo norte-americano 
T. Lynn Smith. Embora jamais tivesse logrado levar tal empreen
dimento a termo, o certo é que Ramos ocupara-se deste intensa-

1nente nos meses que se seguiram. Tal viage1n. entendida por 
Ran1~ como urna das metas prioritárias no curso de seus estudos 
sobre o elemento afrobrasileiro. absorveu-o intensamente . Nos 
anos que se seguiram. tanto as pesquisas no continente africano, 
quanto o esfor~o dispendido na amplia~ao de sua obra escrita. 
parecem ter sido as atividades mais cuidadas por Arthur Ramos, 
mesmo em detrimento de suas demais fun~Oes . 

A fase de instabilidade ( 1946-1948) 

No ano de l 94ó. encerrado o conflito euro

peu e expropriados aqui os bens do governo i tallan o como com
pensa~~o . de guerra. foi a Faculdade Nacional de Filosofia trans
ferida do velho prédio da Escola José de Alencar. no Largo do 
Machado, para o edifício da Casa da ltália. ocupando parcial
mente alguns andares. O prédio. apesar de mais moderno e amplo, 

na"o atendia as exigencias daquela unidade da Universidade do 
Brasil. pois abrigava mais de urna dúzia de departamentos. se~~es 
administrativas e mais um Salao Nobre. A título de exemplo. é 
interessante notar que o curso de Biologia Geral ocupava so
mente urna sala. Tendo. assim acolhido todo quadro de ciencias 
humanas e sociais, o espa~o físico disponível ficara extrema
mente limitado. e a Faculdade carente de instala~s adequa
das até para a montagem de laboratónos para as ciencias experi
mentais. Contudo, nao diminuira o entusiasmo de Arthur Ramos, 
a despeito da inviabilidade de obten~io de um setor autonomo 
para a Antropología. adaptado para os cursos regulares, gabinete 
para equipamentos especiais de pesquisa, acomoda~Oes para o 
acervo do Museu, arquivo e biblioteca próprios. 

A todas estas circunstancias que estiolavam 

a estrutura interna da Faculdade de FiJosofia, as próprias Ciencias 83 
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Soc1ais, cujo ensino no curso médio fora abolido em 1935, quan
Jo da 1mplanta~o da Leí Orgánica do Ensino Secwidário, fica
vam cada vez mais sufocadas pela perda continuada de perspec
tivas de seus especialistas de participacrfo no mercado de traba
lho disponível4 1 A essa altura, o aun1ento do alunado matricu
lado na FNFi, a irracionalidade dos horários de aula (muito dis
persivos), a inexistencia do regime de tempo integral para os 
docentes (que recorriam a empregos suplementares para amplia
rern sua faixa salarial a padroes aceitáveis), toda esta seqüencia 
de eventos veio a alterar o nivel de participacrao dos membros 
que compunham a Sociedade Brasileira de Antropología e Etno
logía. em funcrao da indisponibilidade de tempo o que ainda 
somava-se a exigüidade de espa~ para sua atividades. Ainda mais, 
enfrava também em crise a linha de abordagem antropológica 
emposada por Ramos, baseada naquele enfoque eminentemente 
culturalista e metodologicamente insuficiente para enfrentar 
com propriedade e rigor científico os novos aspectos emergentes 
das relacr~es intClrétnicas em nossa sociedade multirracial, em 
ritmo de profundas mudan~ estruturais, e que nao mais po
diam ser simplistamente compreendidas em vista daqueles 
conceitos de aculturacrao, transculturacrao e contra-aculturacrio 
desenvolvidos nas primeiras décadas do século4 2 

. 

Arthur Ramos, movido pela sua vocacrio de 
polígrafo fértil, empenhado em sistematizar o produto do seu 
trabalho intelectual, n~o se apercebeu de que nao conseguia 
acompanhar " pari-passu", a nível teórico, o ritmo de mudan~ 
da sociedade brasileira, para reformular suas conce~oes sobre o 
negro brasileiro em cima de novas hlpóteses de trabalho. Ramos, 
animado pelas perspectivas de viagem a África, dedicado ªº 
preparo do segundo volume de sua "lntroducrao l Antropologia 
Brasileira", concentrara-se mais nesse tipo de atividade, em 
detrimento de outras tarefas associativas. Empenhava-se acelera
damente nessa producrao como se antevisse as limita~Oes do 

tempo ern devir e ta1nbén1 o quatro nosológico que estiganati
zava seu grupo familiar. 

Mesmo diante de tantos obstáculos com 
que se defrontava, a Sociedade Brasileira de Antropologia e Et
nología sobrevivía, sem que Ramos, e despeito de seu suposto 
egocentrismo" 3 , de sua vocacrio de factótum, a tivesse utilizado 
para auferir vantagens próprias, tendo-a presidido durante todo 
seu período de existencia. E f oi ent!o por circunstancias de seu 
próprio carater e do momento histórico em que transcorreu a 
primeira década de existencia da Faculdade Nacional de Filosofia, 
que Arthur Ramos nao logrou fazer escota e formar discípulos 
que dessem prosseguimento ao seu trabalho científico44

. Nos 
últimos anos da década de quarenta, o grupo d~ ~~tudantes do 

· - \ <.,. ..... 

curso de Ciencias Sociais foi sendo sacrificado por verdadeiras 
crises internas do próprio Departamento, o que acarretou seu 
gradual esvaziarnento. O prestígio cada vez maior das áreas tecno
lógica e biomédica, com as prerrogativas geradas pela amplia~io 
do mercado de trabalho, imposta pelo desenvolvimento de 
nossa sociedade urbano-industrial, motivava o estudante brasi
leiro para novas áreas do conhecimento. O número dos alwios 
que freqüentava os cursos ministrados por Ramos foi decres
cendo, nao exclusivamente em conseqüencia do seu conteúdo, 
mas em fun~ao das novas expectativas que se colocavam diante 
do indivíduo frente a conjuntura nacional. Entretanto, Ramos, 
enquanto presente e enquanto vivo, jamais perdera a condicrlo 
de pólo catalizador das atencrOes universitárias e intelectuais. 
Mas, quando a missao dos primeiros professores franceses se 
afastou, principalmente das áreas das Ciencias Sociais e Hwnanas, 
o interesse pela própria Sociología e Antropología decaírarn, e 
toda a Faculdade Nacional de Filosofia viu-se frente a urna crlse 
qualitativa e quantitativa. Estes fatos repercutiram, principal
mente, na possibilidade deste recrutar maior número de elemen
tos para dar curso as suas atividades diante da cátedra de Antro- 85 
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pologia e da própria Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia. 

Entrementes, a SBAE conheceu, no período 
em questio, momentos de verdadeiro ressurgimento, e que pare
ciam bastante promissores em termos de realiza~Oes efetivas no 
campo científico . lsto porque, após debater-se longamente em 
situa~fo de insuficiencia financeira, conseguia-se financiar suas 
pri1neiras publica~Oes. Foi quando apareceu, em mar~o de 1947, 
a monografia de Nunes Pereira intitulada A Casa das Minas, 
lida na SBAE em 11 de agosto de 1944. Seguiram-se a esta as 
Contribui~óes Missionárias, datadas de f evereiro de 1948. englo
bando trabalhos dos religiosos salesianos Padre César Albisetti, 
intitulado Estudos e Notas Compleinentares sobre os Bororo 
Orientais (apresentado em sessao da SBAE de 9 de outubro de 
1946), e do Freí Luiz Palha, intitulado Doze Anos entre os Caraps 
(comunic~a-o apresentada ao plenário da sessfo da SBAE, de 14 
de abril de 1943). Finalmente, con10 última publica~ao patroci
nada pela Sociedade, apareceu a monografia intitulada A Renda 
de Bilros, de autoria de Luiza Ramos e Arthur Ramos, e que 
fora a presentada na sessao de 9 de junho de 1948. 

Através da análise dos dados disponíveis 
parece-nos terem sido estas, as últimas realiza~oes da Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnología, enquanto sociedade 
científica4 5

. E se, como nos sugeriu o Professor Emílio Willems, 
a avalia~ao do ·•status" de científica a ser atribuído a SBAE, 
bem como o papel desempenhado por ela no arnbito das Ciencias 
Sociais no Brasil, entao na dependencia da detennina~a:o do 
número, qualidade dos artigos e livros por esta publicados ou 
patrocinados, bem como dos simpósios e congressos organizados 
sob sua égide, se sfo estes os ítens invocados para tal avalia~ao, 
parece-nos que, levando em conta todos os problemas com que 
ela se defrontou durante sua existencia, o saldo é positivo. De 
modo geral, a Sociedade Brasileira de Antropología e Etnologia • 

inscreveu-se definitivamente nas páginas da história da Antro
pologia no Brasil, e embora tenha concentrado suas atividades 
A capital federal, jamais se afastou daqueles parimetros que com
plSem a postura científica de urna entidade desta natureza. 

O ano de 1949 

O ano de 1949 marcou a desativa~a-0 defini
tiva da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia. Nesta 
época, os encargos de Arthur Ramos haviam-se multiplicado em 
larga escala, estando suas atividades concentradas em torno de 
duas preocupa~Oes principais: "a primeira, era urna edi~áo de 
suas obras completas, que já iniciara, depuradas de alguns pontos 
de vista ultrapassados pelo seu desenvolvimento científico e ideo
lógico e completadas pelas recentes aquisi~Oes das Ciencias So
ciais, de suas próprias pesquisas em particular ~ o segundo plano 
era o de urna viagcm ao continente africano" 6 , onde pretendía 
demorar-se por um longo período de pesquisas de campo, ana
lisando na própria origem, os grupos cuja acultura~fo no Brasil 
constituia seu tema.predileto'.,. 7 • 

Em maio de 1949, este recebia correspon
dencia do representante brasileiro Paulo Cameiro, junto a Unesco, 
que o comunicava haver seu nome sido cogitado para a chefia do 
Departamento de Ciencias Sociais daquele organismo internacio
nal. No dia imediato, 13 de maio, Ramos remetia correspondencia 
para Paris autorizando a indica~io do seu nome ao Dr. Torres 
Bodet, entao Diretor Geral da Unesco. Em sua carta afirmava: 
"Certamente que considero esse posto como de grande importan
cia, e creio que de algum modo poderei toma-lo como urna 
tare fa de extensio universitária, a servi~o da ·cultura mundial. 
E nem sei como poderla recusar a honra desta investidura, numa 
hora em que é tlo necessário e urgente o ajuste do problema do 87 
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hornero, e a procura de solu~es para a sua integra~ao nas socie
dades e culturas de que faz parte." 

Após livrar-se de novos entraves burocráticos 
e de alguns dissabores ligados a sua partida, embarcou para París 
a 10 de agosto de 1949. Foi repleto de planos, cujas linhas gerais 
expusera e discutira no Departamento de Ciencias Sociais da 
Faculdade Nacional de Filosofia, projetara "dois grandes surveys 
sobre a África e a América Latina, tendo como ponto focal o 
Brasil e urna campanha cultural intensa, de ambito mundial, 
pelo ensino das Ciencias Sociais nas escolas primárias e secundá
rias de todos os países, como meio de cria~io de um espírito 
internacional nas novas gera~ües e de consolida~o da paz pela 
:cultura'"'ª. 

Porém, lá faleceu Ramos a 31 de outubro 
·de 1949, "sobrecarregado da grande massa de trabalho burocrá
tico (que o desiludira um pouco em rela~ao a Unesco ), segundo 
depoimento de Josué de Castro, que o encontrara na Europa, 
e preocupado com o destino que estava reservado a sua cátedra 
na Universidade do ! Brasil'"' 9 . Sobre a Sociedade Brasileira de 
Antropologia e Etnología, f oi a seguinte a última informa~A'o 
que conseguimos recolher dos registros compulsados: 

"O Conselheiro Nilton Campos comunicou que, 
como substituto do Presidente da Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia, assumiria a dir~ao da referida sociedade. Depois de salientar 
a dedica~o do saudo~ Professor Arthur Ramos pela Sociedade, apelou 
aos colegas para que aj11<1assem a manter essa organiza~o, que tio bons 
frutos já tem produzido". - Ata da reunilo do Conselho Departamental 
da Faculdade Nacional de Filosofia de 8 de novembro de 1949." 

A dissolu~ao da SBAE, como sociedade 
civil com personalidade jurídica, fundada em 18 de junho de 
1941, por tempo ilimitado, tinha previsto no artigo 38~ dos seus 
estatutos nao poder ser dissolvida sem a anuencia de mais de tres 
quartos dos sócios, em Assembléia Extraordinária, especialmente 

convocada para esse fi1n, sendo a sua resolu~ao soberana, para os 
efeitos de direitos adquiridos pelos sócios e destino a ser dado ao 
saldo de sua liquida~ao financeira. 

Juridicamente, concluí-se que a Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia ainda existe de direito, 
embora de fato tenha-se extingüido. 

NOTAS 

O) CASTRO F ARIA, L.: ''A Antropología no 
Brasil e na Tradicao do Museu Nacional". Revista do Brasil; ano V, 3~ fase, 
n? 52, dezembro de 1942, pp. 84-90. 

(2) BASTIDE .• R.: Carta a Arthur Ramos, datada 
de 18 de agosto de 1941. 

(3) Para urna visao de conjunto do interesse antro
pológico durante a fase do Brasil lmpério, vai-se ao texto de Joao Baptista 
BORGES PEREIRA e Egon SCHADEN "Explora~o Antropológica". In 
O Brasil Monárquico; História Geral da Civilizacao Brasileira, tomo 11, 
3? volume, DIFEL, Sáo Paulo - Rio de Janeiro, 1976, pp. 406-424. 

_ (4) RAMOS, A.: lntrodufao a Antropología Brasi-
leira. CEB., l?volume, Río de Janeiro, 1943, pp. 14-16 .. 

(5) Nina Rodrigues desenvolveu basicamente tres 
tópicos em sua obra, a saber: o aspecto 'etno·histórico (historíografia), onde 
abordou a questao da procedencia dos africanos introduzidos no Brasil e, 
através da caracteriza~o étnica desses grupos, eJaborou um sistema termi
nológico e classificatório daquelas culturas; o aspecto lingüístico desses 89 
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grupos. examinando os falares dos africanos na Babia e, finahnente, o 
aspecto cultural, atr~vés da análise da música, dan~. folclore e religiio dos 
negros escravos. 

(6) RAMOS, A.: op. cit .• pág. 15. 

(7) A visita que empreendemos a sede da Unesco, 
em Paris, em fevereiro de 1978, foi bastante proveitosa e elucidativa a esse 
respeito. Principalmente por nos haver sido franqueada toda a documen
ta~o particular do Departamento de Ciencias Sociais daquele organismo, 
referente a gestáo Ramos, bem como fornecidas cópias xerox dos docu
mentos mais abonadores dessa afirmativa, como as cartas pessoais de 
Arthur Ramos a Clemente Mariani, Pedro Calmon. Jorare Kín2ston e Luiz 
de Aguiar Costa Pinto (catalogadas sob a rubrica Unescofile 07.55.SS). 
Também do Boletín lnternational des Sciences Sociales, vols. l e ll, 1949· 
1950 (e veja-se com especial aten~ao o artigo assinado por Alfred Metraux 
ºL'Unesco et le probleme racial") coletamos eficientés comprovayóes do 
trabalho desenvolvido por Ramos, com vistas a a~o da Unesco na Amé
rica Latina e, especiahnente, no Brasil 

Da correspondencia enviada a Costa Pinto, datada 
de 29 de setembro de 1949, destacamos o seguinte trecho: "Dentro das 
possibilidades limitadas coro que conto no resto deste ano no sentido 
de urna coopera~o com a América Latina e especialmente como Brasil, 
nao me tenho esquecido, como voce já sabe, de solicitar a colabora~io de 
nossos colegas oeste ou naquele domínio. No ano próximo, haverá urna 
nova divisio dentro do Departamento para o estudo das quest0es de ra~a, 
que foi planejada pelo Prof. Klíneberg. Conto, no entanto, imprimir urna 
orienta~o pessoal, tanto quanto possível, neste novo domínio, e estou 
certo que contareí coro a sua inteira colabora~o ... Com rela~o as publi· 
ca~aes da Unesco, meu· prímeiro cuidado ao chegar aqui foi me informar 
quanto a distribui~o destas a América Latina e especialmente ao Brasil, 
e, ainda urna vez, encontrei urna estrutura muito rígida oeste particular. 
As publica~es sao remetidas através de urna agencia especial, que as envia 
diretamente para as Comissóes Nacionais, que, por sua vez, se encarregam 
de redistribuí-las as pessoas e instituicoes interessadas. Voce sabe perfeita
mente - e isso é confidencial - como a nossa Comissáo Nacional trabalha 
para a Unesco. No entanto, estou fazendo um esfor~o no sentido de conse
guir que as publica~&s do meu Departamento sejam enviadas diretamente 
as pessoas e institui~oos interessadas. Estou organizando, no momento, 
um fichário de pessoas e institui~s, af un de que, em data próxima, esta 
remessa comece a ser ef etuada." 

Da carta remetida ao cnt:fo Rcitor da Universidade 
do Brasil. Prof. Pedro Calmon, datada de 13 de outubro de 1949, reprodu
zimos a seguinte passagem: .. durante o resto destc ano, as minhas atividades 
estro limitadas aos programas anteriormente aprovados, de mancira que 
nao me é possí vel estcnder a a~áo da Uncsco, no que se rcfere ao meu 
Departamento, ao Brasil e aos outros países da América Latina no sentido 
que seria de desejar. Encontrei, no en tanto, algurnas possibilidades de 
trabalhar em contato com estudiosos brasileiros. A prímeira coisa foita foi 
obter urna colabora~o de um dos nossos colegas da Faculdade Nacional de 
Filosofia, Prof. Djacir Menezes. para o livro "Métodos em Ciencia Polí
tica". O segundo contato está sendo feito através de nossa Comissio Na· 
cional para obter urna colabora~o sobre as minorias étnicas no Brasil e 
suas influencias nas rela~0es internacionais. Temos um resto de or~a1nen· 
to que permite cobrir as despesas desta colabora~ao. A terceira oportuni· 
dade é de escolher um especialista brasileiro no plano da Sociología para 
tomar parte numa discussio preliminar das questoes de ra?. que terá 
lugar no mes de dezcmbro próximo. O convite está sendo ·dirigido ao 
Prof. Costa Pinto, da Faculdade Nacional de Filosofía, que me pareceu a 
pessoa mais indicada para tal, visto a sua coopera'l-io continuada coro os 
meus estudos e pesquisas." 

Finalmente, ao entao Ministro da Educa~o e 
Saúde, Dr. Qemente Mariani, infonnava Arthur Ramos, em carta datada 
de 14 de outubro de 1949: "Como lhe fiz ver em nossa última conversa, 
os interesses fundamentais da aceita~ao do meu cargo foram os de traba
lhar inicialmente pelo desenvolvimento dos estudos científicos no dorní
nio das Ciencias Sociais para a· obra de compreensio internacional em que 
a Unesco se acha empenhada, e ajudar o desenvolvimento destes estudos 
nos países da América Latina e, especialmente, no Brasil; onde a a~o 
da Unesco ainda náo se fez sentir de urna maneira eficaz, coro exce~o. 
naturalmente, da obra de educa~áo de base, que teve no Brasil ultima
mente urna oportunidade magnífica da demonstra~o destes esfort;os ... 
No novo programa a ser discutido na Conferencia de Floren~a, em maio 
do próximo ano, é que levarei em todas as discussoes as propostas sobre 
as quais lhe falei em nossa última conversa, i.é., a do estudo dos grupos 
negro e indígena para tarefa de sua integra~ao no mundo moderno, como 
um complemento da admirável obra de educa~o de base que o eminente 
amigo está levando a efcito no Brasil, e que já encontrou urna grande 
repercussáo nos círculos da Unesco. Neste sentido, tenho a satisfa~áo de 
lhe informar que acaba de ser convidado para dirigir o Departamento de 
Educa~áo da Unesco o eminente professor Jean Piaget, que ie acha tfo 
identificado com os problemas brasileiros, no que se refere a educa~io de 
base e aos problemas gerais da psicologia infantil Para miro será urna satis· 
fa~o muito grande se puder trazer, a obra do Prof. Piaget, o concurso das 
Ciencias Sociais na tarefa posterior da assimila~o e da acultura~áo que 
completará a obra inicial da educa<(lio de base ... 
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(8) NOGUEIRA, O.: "Preconceito Racial de 
Marca e Prcconceito Racial de Origem: Sugestfo de um Quadro de Ref e
rencia para a lnterpreta~o do Material sobre Rela~es Raciais no Brasil". 
In Anhembi, vol. XVIII, n? 53, abril de 1955, Sao Paulo. 

(9) COSTA PINTO, L.A.: "Arthur Ramos ... Diluio 
de Noticias, Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1949. Reproduzido em 
Arthur Ramos, Ministério de Educa~o e Saúde, Serv~o de Documenta~o. 
Rio de Janeiro, 1952, pp. 32-44. 

(10) VASCONCELLOS, M. : Alguns Movimentos 
Contra-Aculturativos do Nordeste. Rio de Janeiro, 1950. Especialmente 
importante é o texto do "Prefácio" a referida monografia, onde a autora 
explicita a influencia e orienta~ao de Ramos na elabora~ao de sua tese. 

Neste le-se: ... "O que tentamos realizar com o 
trabalho apresentado, é o estudo, em bases antropológicas, ºlatu sensu", 
de alguns dos muitos movimentos de rea~o - fenómenos contra-acultura
tivos que aparecem na nossa história pátria. E como história pátria, com
preendemo-la como um mosaico de culturas de diversas origens que, se 
em numerosos casos se adaptaram e se interpenetraram, em outros foram 
verificadas repulsas, revoltas, cubninando com verdadeiras lutas apnadas. 
Esses .. movimentos contra-eculturativo que também sao encontrados em 
todas as culturas da terra, constituem a expressio mais típica de urna rea
c;áo contra poderes de domina~o, impostos violentamente, e sao urna res
posta psicológica, das mais convincentes da mente humana a quaisquer 
atos que possam violar, esfacelando, os padroes culturais de um grupo. 
A interpreta~o antropológica, no Brasil, des5es fatos sociais, parece-nos, 
que a nao ser pelo mestre Arthur Ramos, nas suas obras já clássicas, nio 
foi tratada. Sem dúvida, sao numerosos os estudos históricos sobre o as
sunto, as interpreta~óes sócio-economicas e as investiga~oes geográficas. 
Mas a análise do fator ºcultura" como elemento fundamental da explica
¡yáo das rea~es. nao f oi ainda tentada. Nosso objetivo é, portan to, estudar 
esses movimentos, buscando as explica~oes na personalidade humana que 
se projeta no cenário cultural e que é por ele influenciada, constituindo 
um dos mais recentes capítulos dos estudos antropológicos, ºpersonalidade 
e cultura .. , onde se ve que o indivíduo náo é apenas o elemento fisioló
gico mais o hereditário, mas é urna síntese dos dois primeiros, adicionados 
a sua poderosa contribui~ao psico-social . . Estudando as rea~~ cultura.is 
ocorridas em nossa história, que tem origens várias, teremos oportunidade 
para realizar o método preconizado pelo grande Nina Rodrigues: comparar 
as culturas ~lienígenas em seus habitats de origem, como se comportaram 
no novo ambiente, e qual o resultado acultura~o - depois dos embates das 

o u tras culturas. A ºcon tra-acultura~o" é. pois, um capítulo, onde as 
sobrevivéncias de outras culturas vém a tona na mcntalidade do grupo e, 
lutando contra os padroes de cultura cstabdecidos, querem sobrepujar, 
ocasionando rea~es específicas, desde as simplesmente individuais, até 
as coletivas. Os resultados absolutamente imprevistos podem, aparente
mente, ser considerados . ilógicos, se a obscrva~ao for superficial, sem 
procurar as origens dos fatos ... O nosso trabalho é, pois, a conscqüencia 
dos anos de aprendizado continuado com o Mestre Arthur Ramos a quem 
devemos a compreensio e amor aos estudos sociais." 

(11) BORGES PEREIRA, J.B. : Cor, Projiss4'o e 
Mobilidade. Livraria Pioneira Editora, Editora da Universidadc de Sáo 
Paulo, Sao Paulo, 196 7, pp. 17-35. 

(12) TEI.XEIRA, A. "Prefácio" a 2~ edi~ao de In
trodufáo a Psicologia Social, Arthur Ramos, CEB., Río de Janeiro, 1952. 

O 3) As diretrizes metodológicas de Arthur Ramos 
podem ser captadas através da análise do seu programa em 1944, para a 
Cadeira de Antropología e Etnología da Faculdade Nacional de Filosofia. 
(Vide Anexo) 

(14) Toda a bibliografía disponível publicada sobre 
a estada de Arthur Ramos nos Estados Unidos (sendo estas as fontes 
documentais em que nos baseamos), bem como toda a sua atividade cientí
fica e intelectual até o ano de 1945, encontram·se integralmente seqüen
ciada~ nas 125 páginas que compoe seu Cu"iculum Vitae, publicado por 
ocasiao de seu concurso para a Cátedra de Antropologia e Etnología da 
Universidade do Brasil. 

(15) Parece-nos pertinente que se reproduza, a 
propósito, o Parecer emitido por Arthur Ramos, em 26 de outubro de 
1942, sobre o oferecimento de bolsas de estudos aos universitários da 
Faculdade Nacional de Filosofía, realizado pela Associa~o Norte-Ame
ricana de Universitários e Universidade da Flórida. Eis o texto: "A comuni
ca~o da Associa~o Norte-Americana dos Universitários, oferecendo urna 
bolsa anual de 1500 dólares a todas as pessoas de sexo feminino que 
preencham um certo número de requisitos na mesma comunicac;áo, com
porta as seguin tes considera~oes: 93 
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a) dcvcria ser estabelccido um critério uniforme 
para as com.:ess3cs de bolsas de estudo a estudantcs brasilciros, de ambos 
os sexos; 

b) estas bolsas nfo deveriam ser concedidas a es
tudantes nio~raduados, isto é, aqueles que nao conseguiram os graus de 
Bacharel, Licencia.do ou Doutor, nas universi'dades brasileiras, pelas seguin· 
tes raroes: 

l . inconvenientes de interru~io dos cwsos, visto 
náo haver ainda o sistema de intercambio de créditos, isto é, de notas váli· 
das entre as Universidades das Américas, permitindo transferencias inter· 
americanas das Universidades, nos seus vários cursos; 

2. incompleta fom1a<;io da personalidadc dos 
cstu<lantes, que se ausentariam do país sem a maturidade indispensável 
a sua nao .. ssímila~o aos hábitos, processos de vida e outros tra~os da 
cultura alheia. 

e) ali\ univenidades bra~ileiras deveriam entrar em 
entendímento comas agencias de concessáo de bolsas, a fim de pelo menos, 
ser observado este requisito da termina~ao do curso básico de bacharelado 
nas Faculdades de Filosofia e dos cursos equivalentes em outras Faculdades 
e Escolas Superiores; 

d) a presente comunica~o da Associa~o Norte-
Americana de Universitários compreendeu realmente essa necess.idade, já 
que ;ltem 2, exige das candidatas "que tenham cu.-sado pelo menos quatro 
anos de estudos superiores ou profissionais, além dos secundários ou pre· 
paratórios" ; 

e) este critério deveria, porém, ser uniformizado e 
estendido a todas as Universidades, dentro das bases propostas, isto é, 
a finaliza~o dos cursos superiores e a obten~io pelo menos do grau de 
Bacharel. 

~este o seu parecer, salvo melhor juízo. 

(16) Diretrizes, Río de Janeiro, 26 de junho de 
1941. 

(17) AZEVEDO, F.: "O Papel das Faculdades de 
Filosofia". For~áo, ano IV, n~37, agosto de 1941, pp. 32·39. 

(18) AZEVEOO, F.: op. cit. 

(19) MATTA, A.: .. A Sociedade Brasileira de An· 
tropo logia e Et no logia ... Formafáo, Rio de Janeiro, ano I~ n ~ 3 7, agosto 
de 1941, pp. 70·74. 

(20) Observa Florestan Fernandes que, entre as ca· 
tegorias fundamentais nas quais se ordenavam as conce~es de Arthur 
Ramos, a uber, o problema das etnias, o problema da /ormaftfo de especia
listas. a din4mim da sociedade e da cultura e outro tÍJJO a aplicaftfo dos co. 
nhecimentos antropológicos, esta última categoria mostrava claramente para 
Ramos. que a finalidade teórica da ciencia nao excluía a sua finalidade 
prática. Ainda mais, segue Florestan, "embora suas idéias estejam sujeitas 
a reparos, é inegável que soube escolher inteligentemente as influencias 
recebidas, tendo demonstrado muita honestidade e coragem intelectuais 
ao demonstrar publicamente sua pos~ao". In "Arthur Ramos". Revi1ta do 
Muteu Paulista, N S .. vol. IV. sao Paulo, 1950, pp. 441·443. 

(21) Dentre as institui~ocs contactadas por Arthur 
Ramos sobressaem o Departamento de Geografía da Universidade de 
Wiscosin (onde um dos membros da SBAE, Jorge Zarur, seguía curso de 
pós·gradua~ao); a John Simon Guggenheím Foundation; a Smithsonian 
lnstitution (Bureau of American Ethnology); Northwestern University 
(Departamento de Antropología); Sociedad lnteramericana de Antropolo· 

gia Y Geografia (Univenidade da Califómia); Sociedad Folklorica del 
Uruguay; Instituto Internacional de Estudios Afroamericanos (México); 
Instituto Interamericano de Musicología; Sociedad Argentina de Antr~ 
pologia; Louis.iania State University ; Instituto Etnico Nacional (Argentina); 
Departament des Questions Sociales (United Nations); Museo Etnografico 
cUniversidade de Buenos Aires) etc. 

(22) Vide entrevista concedida por Marina de Vas
concellos, intitulada "Os continuadores da obra de Nina Rodrigues e 
Rondon", publicada cm Diretrlzes, Rio de Janeiro, 19 de junho 
de 1941. 

(23) Constava dos estatutos da SBAE, em seu 
artigo 41 ~. que "enquanto nao tive55e sede própria, e tanto quanto conviesse 
aos seus interesses, a Sociedade se colocaría sobo patrocínio da Faculdade 
Nacional de Filosofia, em cuja sede se realizariam as suas sessO'es, com a 
anuencia do Diretor da mesma Faculdade ... 95 
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(24) A diferen~a entre os enfoques multidisciplinar 
e interdisciplina.r reside fundamentabnente no caráter de soma implícito ao 
primeiro. e de sintese, ao segundo. Urna eficiente análise crítica da metodo
logia culturalista aplicada a problemática nacional. en contra-se em : COSTA 
PINTO, L.A.: Sociologia e Desenvolvimento, Ed. Civiliza~o Brasileira, Rio 
de Janeiro, 1963, pp. 65-81. 

(25) COSTA PINTO, LA.: " Arthur Ramos" . In 
Arthur Ramos, Ministério da Educa~o e Saúde, Servi<;o de Documenta
~ªº· Río de Janeiro, 1952. pág. 42. Esta posi<;áo de Ramos, excessivamente 
integrativa, fica evidenciada no texto da entrevista que concedeu ao O 
Jornal, Rio de Janeiro, 13 de junho de 1943, intitulada .. Escola libre para o 
estudo das ciencias do homem e da cultura", onde te-se: .. Verifico com 
satisfac;áo que os Cursos de Inverno da Casa do Estudante do Brasil se 
iniciam, justamente, com as disciplinas fundamentais da Terra (Geografia 
Hu~a~a, sob a orienta<;_ao de Pierre Monbeig e do Homem (Antropología 
Brasde1Ia, n~ ano antenor, ministrado pelo próprio Arthur Ramos), aprc
sentando assun as bases para os estudos posteriores de determinados aspec
tos da Sociedade e da Cultura. Allás, em Última análise, todas as ciencias 
do Homem, c!->mo a Sociología urbana ou rural, a Sociologia regional, a 
E:ologia Humana, a ~orfo logia Social. a Economia, o estudo das Popula
<;oes e pro~lemas aplicados vio caber no bojo amplo da Antropología -
com A maiusculo - e da Geografia. Estou, sem o querer, talvez incorrendo 
naquele perigo dos imperialismos já referidos". 

(26) Esta situa~ao de precariedad e de funciona
mento alcanc;ou seu ponto crítico em 1946, ficando esclarecidas as suas 
ca~~s na re~ortagem de B_~rn_ardo Gersen, intitulada .. A luta por um diplo
ma , e publicada pelo penodico Argumento, Rio de Janeiro, 29 de i;etem
bro de 1946. Ainda no mesmo texto, com rela~o a insuficiencia das verbas 
concedidas a Faculdade Nacional de Filosofia, lé-se: "Existem na Faculda
de alguns cursos que exigem certo número de aulas práticas, como, por 
exemplo, o de Q_uírnica,, ? de Hist_ória Natural. Para esse fim, o Departa
mento da respectiva matena requer junto a Reitoria verba para excursóes, a 
fim . de se coJ,herem elementos para um estudo adequado. Pois ao último 
pedido de verba para urna das ditas excursoes, - informou-nos a srta. Léa, 
aluna do curso de História Natural - o Reitor recusou conceder a verba 
sob a ale~~o de <}ue era dispensável o estudo prático, bastando simple~ 
mente o teorico". 

, (27) ~quanto abrigou a Capital da República, 
pelo menos ate o final da decada de quarenta, o Río de Janeiro parecía 

impor-sc sobre as demais capitais dos Estados como a grande "metrópole" 
brai;ileira. Antonio Osmar Gomes, de Salvador. queixava-se com Ramos das 
dificuldades de publica~áo de livros para quem vivía na provincia, em carta 
datada de 4 de outubro de J 941. Por seu turno, Ciro T. de Pádui, em 
carta de 26 ~ outubro de 1942, ao anunciar a Ramos a cria~o, em sao 
Paulo, de urna in11titui~o congenere da SBAE, adiantava sua inten~io de 
manter intercambio regular com a metrópole. Em marc;o de 1946 o Pe. 
César Albisetti, de Cuiabá, respondía por telegrama urna carta recebida 
de Arthur Ramos, pelo fato da correspondencia, mesmo sendo aérea, 
voar muito vagarosamente naqueles sert1Je1. E Dante Laytano, ao se refe
rir. em fins de 194 7, a inclusao do seu nome na bibliografía do 2? volume 
da "Introdu~o a Antropologia Brasileira", afumava a Ramos o reconhe
cimento daquele pesquisador de provincia por ter sido lembrado nas pági
nas de tao monumental obra. 

(28) Tal fato parece permanecer consensual entre 
aqueles que o conheceram. A título de exemplo, Alceu de Amoroso 
Lima, em entrevista que nos concedeu no Círculo D. Vital, em agosto de 
1976, observou : " Arthur Ramos era um homem formidável, por quem eu 
tenho urna verdadeira venera~ao. Admirava-o muito, ainda mais porque 
eu estava muito unido a ele em dois pontos capitais de sua visao antropo
lógica: primeiro, era o problema da nao-superioridade racial de um grupo 
sobre outro; segundo, a importancia que ele deu ao estudo da África e da 
contribuii;áo negra a f orma~á"o da popula<;io brasileira - contribui~o essa 
que impregna nossa maneira de ser, desde o plano afetivo até o das coisas 
materiais. A despeito de nao haver privado com ele, é essa a imagem que 
me ficou. O Ramos convidou-me para fazer parte da Sociedade de Antro
pologia, mas minha particip~o era parcimonio~. Mas bastava que ele me 
convidasse para qualquer coi~. que eu tinha logo a certeza de ie tratar 
de algo de valor . E a minha liga~ao com ele, allás, também prolongava-se vía 
Afranio Peixoto." 

(2 9) Cumpre notar que esse colegiado da Faculda
de Nacional de Filosofia somente parece ter ganho estrutura de Departa
mento no ano de 194 7. ~ desta época que data a primeira ata lavrada, em 
livro próprio, por Luiz de Aguiar Costa Pinto, e assinada por Djacir Lima 
Menezes. Víctor Nunes Leal, Arthur Ramos, Heliosa Parente e Hidebrando 
Leal. Le-se no texto em quest§'o: "Aos quatorze días do mes de novembro 
do ano de 194 7. presentes os professores abaixo assinados, delibero u o 
Departamento o seguinte: a) registrar no presente livro as atas, as resolu
~oes tomadas, como outrora fazia a Congrega~o Secciona!, a fim de 
consignar e oomprovar devidamente suas resolu~6es . . . " 97 
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(30) Em correspondencia datada de 6 de abril de 
1977. assever.t-nos Maurício Vinhas de Quieroz: .. Tenho a dizer que parti
dpei das atividades da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia 
como aluno da antiga Faculdade Nacional de Filosof"ia, tendo freqüentado 
aJgumas de suas reuni&s. Mas para responder cabalmente as suas perguntas. 
precisaria ter sido - no mínimo - membro da diretoria daquela auocia~o. 
De qualquer forma. parece-me que a SBAE foi, para a época, um centro 
importante de debate científico. De tempos em tempos se reunia, oo..am
biente asfixiante do Estado Novo, para debater importantes quest6es 
das Ciencias Sociais. Lembro-me de urna ocasifo em que o Prof. Luiz de 
Aguiar Costa Pinto prof eriu urna palestra muito sugestiva, propondo 
urna nova orienta~o para a Sociologia . .. " 

(31 ) A posi~o anti-racista de Ramos está substan
ciosamente documentada nos seus artigos publicados durante a década de 
quarenta . Por sua vez, a imprensa da época colocava ao alcance popular 
a luta empreendida por Ramos contra a acelerada proletariza~o do assala
riado brasileiro. Na Fo/ha Carioca. de 4 ·de mar\'() de 1944, lia-se a respei
to da homenagem a ser prestada a Ramos pelo Centro de Cultura Afro
Brasileira, por ocasiao do seu oitavo aniversário: "Nada mais justo" - ob
servava Waldemar Cavalcanti - .. que essa homenagem dirigida para um 
cientista que tem feíto muito pelo negro brasileiro, a fim de definir os 
~us problemas de acultura~o e, ao mesmo tempo, esclarecer a sua cons
ciencia política. E isso, allás, sem a menor dose de demagogia" . 

(32) Observou-nos Alceu de Amoroso Lima, ainda 
na entrevista que no1 concedeu: .. Ramos foi um homem de extraordiná
ria proje~áo em sua época. En um indivíduo altamente respeitado, e feste
jado pela imprensa. SUü idéias eram avan~das, revolucionárias, como 
aqueJas que sfo boje cla1Sificadas de .. subversIVas". Visto por este angulo, 
o Ramos era, realmente, urna for~ subversiva em potencial. Mas ele era. ao 
mesmo tempo, um homem de tal categoria e de tal importancia científica, 
que er.a tratado de f onna análoga a Sakharov na Rússia. Porém, como ele 
nao se metia diretamente em assuntos políticos, era respeitado. Na verdade, 
suas idéias etam explosivas, perigosas. Hoje ela1 do lugar comum nessa 
terra , mas eram a vanguarda quando as defendeu". 

(33) Faria Góis, na entrevista que nos concedeu 
em junho de 1976, asseverou-nos que "havia urna tendencia calorosa dos 
grupos de esquerda em festejar e promover Arthur Ramos, sublinhando 
seus méritos, principahnente no que sabemos se afinar como que repre-

senta urna linha de esquerda. Ele era um homem de ciencia mas com . , 
voca~o $OC18l Náo se pode. porém, deixar de admitir que Ramos, mesmo 
ao se aprofundar em seus estudos. o fizesse com um pouco dessa tendencia 
"política" - em seu sentido exato. de reintegrar, de reivindicar a integra
~io. na vida bralileira. das grandes massas desfavorecidas". Embon a sua 
posi~ de náo-filiado ficasse bem clara na entrevista que concedeu a Tri
buna Popular, em sua ed~io de 17 de janeiro de 194 7, intitulada .. Arthur 
Ramos votará no Partido Comunista Brasile.iro", em outras oportunidades 
suas declara~s poderiam ter sabido a engajamento. A título de exernplo 
veja-se: .. A existencia legal do Partido Comunista como fator de equili: 
brio da democracia brasileira" (TrlbUNI Popular; Rio, 14 de junho de 
1945 ); .. Solidariedade ao povo paraguaio" (/)iretrize1, Rio, 29 de janeiro 
de 1946 ); ºEsa:itores e artistas falam sobre o aniversário de Prestes .. 
<Tribuna Popular, Rio, 13 de janeiro de 194 7 ); .. Será o brasileiro um 
fracassado? - A desorganiza~o. a corrup~o. a imprevidencia, a incapaci
dade atingem largos setores da administra~o" (0 Joma/, Rio, 13 de julho 
de 1948). Mas também é fato que o nome de Ramos foi manipulado pelos 
grupos de esquerda, existindo evidencias cona:etas deste fato, como 
comprova a imprensa da época: "Momentos antes do embarque (para 
Paris) o distinto viajante foi informado de que telegramas do exterior 
apontavam seu nome como um dos representantes do Brasil a um dos 
denominados Congresso de Paz, programado para o México no m~s vin
douro. Já sáo suficientemente conhecidos os propósitos dos adeptos de 
Moscou que, sob esse pretexto, nada rnais fazem que articular os inirnigos 
da democracia. Ouvido pelo nosso representante sobre os dizeres do 
aludido telegrama, S.S. declarou o seguinte: - Nao autorizei a inclusfo 
do meu nome entre os participantes de semelhante movimento. Estimo 
qualquer esfor~o sincero em prol da paz mundial, mas nao tenho a menor 
inten~o de comparecer ao aludido Congresso, nem sequer ir ao México. 
.. E mesmo apÓs sua morte, o nome de Arthur Ramos voltou ao noticiário 
jomalístico, ligado as atividades de grupos de esquerda, como comprova 
a Gazeta de Alagoa1, em sua edi~o de 31 de mar~o de 1950, sobo título 
"Um insulto a memória do Prof. Arthur Ramos ... 

(34) Em correspondencia enviada a Estácio de 
Lima, sócio-correspondente da SBAE na Bahía, Ramos deixa bem claro 
as dificuldades que os próprios pesquisadores encontravam no cuno de 
seus estudos sobre o negro brasileiro: .. Tenho a satisfa~o de apresen
tar-lhe o Dr. Melville J. Henkovits, professor de Antropologia da Nor
th western University. Como voce sabe, é um nome familiar aos estudiosos 
brasileiros dos assuntos do Negro, pois se trata de urna das mais notáveis 
autoridades sobre africanismos no Novo Mundo. Muito lhe agrad~o si 
voce o aproximar de elementos que facilitem as pesquisas do Prof. 
Herskovits na Bahia, e muito especialmente da Secretaria de Polícta e da 99 
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se~io de combate e repreafo dos candomblés, por onde ele pudesse 
colher t11portantes subsídios ... 

(35) Em entrevista concedkla ao Diluio da Noite, 
datada de 14 de julho de 194'4, observava Ramos: " .. . Inicialmente houve 
critica sobre o valor que queríamos dar ao Negro (Ramos no Rio de Janei
ro, e Donald Pierson em Sio Paulo) e sua contribu~o ao Brasil. Todavía 
chegou-se a concludo de que nfo se tratava de apresentar uma ra~ supe
rior a outra ..... 

(36) A Univenidade do Povo, movimento de 
difusfo cultural dirigido, principalmente, aos trabalhadores do Distrito 
Federal e suas fam ílias, iniciou suas atividades em 13 de maio de 1946, 
em sessio presidida pelo seu Reitor, Américo Wanick., onde Arthur Ramos 
proferiu urna conferencia intitulada .. Estudos do Homem Brasileiro ... 
E entre os vários cursos ministrados por aquela institui~o pioneira, 
contam-se: "Assi&tencia Materna e Forma~o de Parteiras Práticas" 
(Professores Mauro Magalhaes, José Gon~lves e Irene Amara!); .. Evolu~ao 
Economica do Brasil" (Prof. Américo Wanick); .. Problemas Fundamentais 
de Filosofia" (Prof. Letelba Rodrigues de Brito); "Teatro" (Profs. Alvaro 
Moreyra, Eugenya Alvaro Moreyra, ltália Fausta, Santa Rosa, Bandeira 
Duarte, Ruy Santos, Adacto Filho, Jaime Grabois, Letelba Rodrigues 
de Brito, Astrogildo Pereira, Paulo Renato, David iMedeiros Filho, Gus
tavo Dória, entre outros); .. Curso Prático de Arquitetura" (Osear Niemayer, 
Paulo Camargo, Jacy Mattos e Afonso Herder"; Pintura: Mural e Cavalete" 
(Candido Portinari) ; .. Desenho Técnico e Arquitetura" (Osear Niemayer, 
Hélio Modesto e Eduardo Corona); "Inicia~o Antropológica" (Árthur 
Ramos); "Prático de Laboratório" (Audijax Azevedo); .. No~Oes Elemen
tares de Sociologia .. (Luiz de Aguiar Costa Pinto); ''Direito Trabalhista" 
(Osear Saraiva); "Piano., (Arnaldo Estrela). Notícias da imprensa da épo
ca encontram-se em: Tribuna Popular (4/4/1946; 14/5/1946); Diário de 
Notlcú11 (6/4/1946; 16/4/1946). Esta institui~o resistiu vitoriosamente 
durante alguns poucos anos. Porém, em 23 de mar~o de 1950, publicava o 
Diário de Noticias, sob o título "Varejada pela Polícia Política a Escola 
do Povo", as seguintes declara~c5es do Prof. Pedro Borges, entao diretor 
daquele estabelecimento de ensino: ··A Escola do Povo, fundada em 
1946, por um grupo de intelectuais, tendo a frente o saudoso cientista 
Arthur Ramos, vem se dedicando, sem embara~, a educa~o gratuíta das 
camadas pobres d• nossa popula~fo. Registrada no Departamento de 
Educa~o da Prefeitura, recebe as visitas de fiscaliza~áo mensa! do Inspetor 
de Ensino, e, diante dos seus meritódos fins, já foi distingÚida com quatro 
subven~6es (2 federa.is e 2 munícipais). No seu currículo escolar já recebe
ram instru~áo mais de cinco mil alunos que, desse modo, se beneficiaram 
com as atlvidades pedagógicas da institui~o. Tratando-se, assim, de urna 

institui~o educacional, de yida absolutamente normalizada, de acordo 
com as le.is em vi¡or no país, e que vem prestando grandes servi~os a 
popula~o car~ca, sabidamente desprovida de assistencia escolar para os 
adultos, é estranhável e totalmente ilegal e arbUrária a invasio de sua sede, 
e a prisfo de seus professores e alunos. Contra ene fato atentatório das 
leis e das liberdades públicas, a diretoria da Escola do Povo protesta 
veementemente e usará de todos os recursos ao seu alcance para que 
tais violencias nao se venham a repetir, contra uma institu~o de tao 
no bres finalidades". 

(37) Essa desconfian~a chegou a repercutir fora das 
fronteiras nacionais. Narra Costa Pinto, em artigo publicado no Diário de 
Notícia1 de 13 de novembro de 1949: .. fiá pouco mais de um ano Ramos 
recebeu novo convite da Universidade de Vanderbilt para dar cursos nos 
Estados Unidos e - melancolicamente sinal dos tempos neo-fascistas em 
que vivemos - quemo convidara lhe comunicara, em carta acabrunhada, 
que o Departamento de Estado exigía que Arthur Ramos apresentasse ao 
Consulado AmeD:cano no Río de Janeiro as aulas escritas que deveria ler, 
a fim de serem censtuadas por um "cow-boy" qualquer, "doublé" de diplo
mata-antropólogo, devendo limitar-se a ler somente os textos que apre
sentara a censura ... afronta que Arthur Ramos, evidentemente, só podia 
responder como desprezo da ausencia de qualquer resposta". 

(38) Em entrevista concedida em setembro de 
1976, Djacir Menezes, diante da pergunta que lhe colocáramos sobre os 
possíveis envolvimentos da Sociedade Brasileira de Antropología e Etno
logía com a Polícia do Distrito Federal, naquela época, assim se manif es
tou : .. Ramos era cortejado assiduamente pela camarilha comunista, que o 
cerca.va de todas as aten~es e promoviam os seus trabalhos, no sentido 
de levá-lo a se engajar entre eles. Mas Ramos, como lia muito além daqueJas 
leituras que faziam 01 comunistas, tinha urna tendencia mais aberta e era 
ta.mbém, constantemente criticado por eles porque nao se enquadra~ com: 
pletamente naquilo. Quanto a vigilancia da polícia frente as atividades da 
SBAE, parece-me comentários criados posteriormente para dar urna tintura 
subversiva a Sociedade. Eu freqüentei a Sociedade e nunca pude observar 
nada. Também, devo confessar que era getulista, o que me impedía de ver 
urnas tantas coisas". Porém oa dados abonadores em que nos bueamos en
contram-se na entrevista que nos concedeu Ary da Matta, em 29 de abril 
de 1976, e na correspondencia do Canadá que nos remeteu L.A. Costa 
Pinto datada de 26 de maio de 1977. 
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(39) Some em superestima~ do trabalho antro
pológico desenvolvido pelo Museu Nacional - e que retlete o faccionismo 
a que nos referimos - remetemos o leitor ao artigo assinado por Luiz de 
Castro Faria, intitulado .. A Antropologia no Brasij e na Tradi~áo do Museu 
Nacional .. , publicado na Revi11a do Bra1il, ano V, 3~ fase, n? 52, dezembro 
de 1942, pp. 84-90. Pondo de lado o aspecto da divulga~o da Antropolo
gia como ciencia, para a qual a Faculdade Nacional de Filosofia e a Socie
dade Brasileira de Antropologia e Etnologia concorreram muito ma.is inten
samente que o Museu Nacional, em todos os centros de ensino superior 
no Brasil no plano de ensillo e da fonna~o de pesquisadore~. falencia foi 
quase absoluta nesta área do conhecirnento, como bem o demonstraram 
Eunioe Ribeiro Durham e Ruth Conea Leite Cardow em seu artigo ºO 
Ensino da Antropologia no Brasil .. , Revista de Antropologia, junho-dezem-
bro de 1961. vol. 9, n? 1 e 2, pp. 91-107 

(40) Arthur Ramos, já em 1945, tivera contato 
com Chefe da Div~o da Agencia Geral das Colonias, José Osório de Oli
veira que como conferencista durante sua estada no Rio de Janeiro e em 
Sao Paulo, demonstrara interesse em que o govemo portugues proporcio
nasse aoa africanologistas o conhecimento das colOnias portuguesas na 
África. (Vide Anexo). O intcresse de Ramos pela viagem ao conti
nente africano foi novarnente estin.wado por Roger Bastide quando, 
em conespondencia datada de 12 de fevereiro de 1946, observara-lhe 
haver reatado contato com Théodore Monod, que dirigía o IF AN, em 
Dakar, e desenvolvia grandes projetos de pesquisa nas colonias africanas 
com jovens etnógrafos. Parece-nos, porém, ter sido a carta que recebeu de 
Alfred Metraux, em 7 de junho de 1946, enquanto chefe da Divisio de Es
tudos e Pesquisa do Departamento de Quest<Ses Sociais da ONU, a razáo 
maior do incentivo de Ramos de dar curso a seus programas de pesquisas 
a nível nacional e internacional: .. Le Professeur Henri Laugier, Sécretaire 
Général Adjoint, qui et a la tete du Département des Questions Sociales 
de Nations Unies a bieñ voulu m'appeler pour me confier Ja tache de réunir 
et de présenter des projets de recherche scientifique qui pourraient etre 
éventuel.lement entrepris sur une base internationale et avec l'appui des 
Nations Unies. Je suis convaincu que les sciences sociales sont appelées 
a jouer un role important dans le monde a venir . Les problemes dont vous 
occupez prerinent chaque jour un caractere plus urgent et demandent a 
etre examinés dans un cadre international Nos efforts pour réussir exigent 
l'aide de savants de votre réputation et de votre compétence. C'est 
pourquoi je me permets de venir vous déranger pour vous demander si 
dans le domaine de la démographie ou de r .. acculturation .. vous voyez 
des projets qui pourraiente etre éventuellement réalisés par le moyen 
d'un Institut lntemational ou des centres de rechorche maintenus par 
les Nations Unies.- . . •• 

( 41) Esta crlile, que se agravara com a assinatura do 
deaeto-lei n? 4244, de 9 de abril de 1942 (lei orginica do ensino secundá
rio), provocou urna tomada de pos~ao do corpo de alunos da Faculdadc 
Nacional de Filoso tia. Reivindicavam reformas substanciais na organiza
~áo do ensino das Ciencias Sociais, no sentido de .. garantir sua eficiencia 
e memio sua existencia Útil". Suas propos~cles f oram transformadas em 
ante-projeto de reforma do ensino superior desta matéria remetido ao entlo 
Ministro da Educa~o e Saúde, Gustavo Capanema. O texto integral do 
documento elaborado pelo Centro de Estudos Sociais da Faculdade Nacio
nal de Filosofia aparece integrahnente reproduzido no presente trabalho. 
(Vide Anexo). 

(42) Urna boa análise crítica da insuficiencia do 
"culturalimio". como instrumento de análise da nossa sociedade em 
mudan~a. encontra-se no capítulo 11 da obra de Luis de Aguiar Costa 
Pinto, Sociologia e Deienvolvimento, Civiliza~o Brasileira, Río, 1963, 
pp. 65-80. Este texto também foi publicado, isoladamente, em Textos de 
Sociología, Universidade do Brasil, Instituto de Ciencias Sociais, Rio, 
1963, pp. 9-15. 

(43) Costa Pinto fala-nos, em artigo publicado no 
Diário de Notícia1 de 13 de novembro de 1949, que percebia-se em Arthur 
Ramos um .. esfor~o visível, cpnstante e as vezes dramático. de supera~o 
das próprias barreiras temperamentais, de fundo narcisístico, que. nao raro, 
fugindo ao controle da autocensura, criava em torno dele urna atmosfera 
que os mais tímidos nío conseguiam penetrar, e que os que nao lhe perdoa
vam os méritos usavam como ferramenta para tentar desmerece-lo ... Sobre 
outra faceta do comportamento de Arthur Ramos, enquanto profusional, 
e ligada ao seu contato com Ruth Landes. no Rio de Janeiro, no final de 
década de trinta, leia-se o artigo de Edson Carneiro .. Urna falseta de Arthur 
Ramos" , in Ladinos e Crioulo1, Ed. Civiliza~o Brasileira, Río, pp. 223-227. 

(4"4) Marina de Vasconcellos. a mais íntima cola
boradora de Ramos, e que o sucedeu na cátedra, como observou Sílvio 
Júlio em entrevista que nos concedeu em Petrópolis. em 12 de abril de 
1976, .. . . . náo teve tempo de se tomar urna antropóloga. Ela lucrou 
colossalmente do convívio com o Ramos, mas faltava-lhe o amadureci
mento necessário, o prestÍgio e a capacidade de trabalho do Ramos para 
dar continuidade a obra dele". Como observou-nos Costa Pinto, em corres
pondencia datada de 23 de dezembro de 1976, a decadencia da Sociedade. 
•• se explica por diversas razoes (entre as quais) . Marina ficou encar- 103 



A 

104 

regada de tudo e, apesu de ser urna flor de pc~a. náo tinha a env~rgadura 
de Ramos. A própria Antropología, como disciplina, esiava em cr.1Se . .. e 
as aspira~oos de Ramos de fazer da Antropologia urna ciencia enciclo~dica 
era por demais arn biciosa. De resto, com a morte de Ramos, se2~1da de 
perto pela de D. Lldza, sua esposa, deixou um vazio que ja~ais f01 _preen- . 
chido". 

(45) Paradoxabnente, enquanto a Sociedade Brasi
lelra de Antropologia e Etnología aproximava-se de sua total desativa~io •. os 
meios científicos bruileiros logravun um notável avan~o coma funda~io da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia, em 8 de julho de 1948. 
Esse fato paiSOu, na época, praticamente despercebido pelos nossos prof~ 
sionais das Ciencias Sociais e Humanas, embora a SBPC objetivasse o robus
tecimento da organiza~o científica nacional, pela melhor articula~o dos 
cientistas, pelo seu mais íntimo conhecimento mútuo . . . pela rem~io 
dos entraves que se opusessem ao progresso da ciencia. E mais ainda, no 
editorial do primeiro número de Ciencia e Culturo (pág. 3) ficava esclareci
do nao ser a S BPC urna entidade de especialistas, mas urna nova agremia
~áo de apoio as demais sociedades científicas existentes no país. Na ver
dade, a mentalidade pouco amadurecida do cientista social brasileiro, ou 
ligou a cria~o da SBPC as ciencias da natureza, ou nem sequer tomou 
conhecimento do acontecimento. E logo depois os cientistas sociais, os 
mais carentes de recursos e amparo. Mas entre os Ítens relativos ao inte
resse científico dos que desejassem se filiar a esta constavam a Antropo
logia, a Psicologia e a Sociologia. E da lista dos sócios fundadores. como 
representantes das Ciencias Sociais, somente foram compulsados os nomes 
de Oracy Nogueira (Escola de Sociología e Política de Sio Paulo), Pe. J. 
Moure (Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras e Museu Paranaense), 
Major Nelson Werneck Sodré (Esoola do Estado Maior, Rio de Janeiro) 
e M. S. Cardim <Escolada Sociologia e Política de Sáo Paulo). 

(46) Arthur Ramos já acertara com o Ministério 
de Educa~o e Saúde, e com a Agencia Geral das ColOnias, em Lisboa, sua 
viagem a Mo~mbique e Angola para o início de 1949. No entanto, como é 
de se supor, f oram as dificuldades de ordem burocrática para a obten~o 
da licen~a para deixar o país que o retiveram no Rio de Janeiro, como se 
pode inferir de sua correspondencia remetida a T. Lynn Smith, datada de 
junho de 1948. 

(47) COSTA PINTO, L. A. : .. Arthur Ramos". 
ln Arthur Ramos, Ministério de Educa~o e Saúde, Serv~o de Documen
ta~áo, Rio de Janeiro, 1952, pág. 41. 

(48) COSTA PINTO, L. A.: id. ihiden. p\g. 40. 

(49) MATTA, A.: "Arthw Ramos, a Mcstre da 
Antropologia Bra5ileira". A Manhá, Rio de Janeiro, 27 de novcmbro de 
1949. 
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ATIVIDADES DE SOCIEDADES BRASI
LEIRA DE ANTROPOLOGIA E ETNO
LOGIA 



.. Na maioria dos países de antigas e sólidas tradi
~es univenitárias tem-se por evidente, de hi muito, a impossibilidade de 
se reivindicar qualifi~o científica pua os estudos antropológicos que 
nio satisfa~ o requisito fundamental de uma atitude objetiva na inter
preta9fo dos fatos observados. No Brasil é somente agora que essa exigen
cia comeca a ser aceita e respeitada oelos estudiosos dos f enomenos raciais 
e culturais. e uma conquista recente e de grande alcance, deYida em parte 
a atividade de Arthur Ramos na Univcrsidade do Brasil "f 

Durante seu período de existencia como en
tidade científica, a Sociedade BrasiJeira de Antropologia e Etno
logia realizou, no conjunto de suas atividades culturais, um total 
de 66 reuniOes (de que se disp('Je de atas), onde sfo incluidas 
sessOes ordinárhn e extraordinárias, bem como assembléias gerü 
extraordinárias. Foram proferidas cerca de 61 conferencias, 
bem como patrocinados tres simpósios enfocando temas de inte
resse antropológico. Nesse período de oito anos de atividades 
científicas, mesmo difíceis devido a precariedade de recursos 109 
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financeiros disponíveis. editou quatro volumes em que apare
ceram trabalhos e comunica<;Oes. anteriormente apresentados e 
debatidos em suas sessües ordinárias. 

A seqüencia das atividades aqui apresenta
das fundamenta-se na exígüa documentayfo ainda existente da 
SBAE. nos arquivos particulares de Arthur Ramos, no noticiário 
da imprensa periódica da época. nas atas das reuniOes do Depar
tamento de Ciencias Sociais. Conselho Departamental e Conselho 
Departamental e Congrega~a-o da Faculdade Nacional de Filosofia 
da Universidade do Brasil. bem como no depoimento de ex-mem
bros e conferencistas que partic1param da vida da Sociedade. 
O criténo de apresenta<;ao de que nos utilizamos obedeceu aos 
períodos correspondentes a gestao de cada diretoria eleita. Neste 
passo. os fatos foram enquadrados dentro do seguinte esquema: 

A se~ao prévia para a funda~o da Socie
dade Brasileira de Antropologia e Etnologia 

2. A ses~o inaugural 
3 Primeira diretoria · período de 1941-1943 . 3.1 . de 

junho de 1941 a junho de 1942. 3.2. de junho de 1942 a junho de 1943 
4 Segunda diretoria 1 94 3-1944 
5. Terceira diretoria . 1944-1945 
6. Quarta diretoria · 1945-1946 
7. Quinta diretoria . 1946-194 7 
8. Sexta diretoria : 194 7-1 948 
9. Sétima diretoria : l 948-19 50 

Cumpre-nos ainda observar que os dados 
aqui apresentados obedecem a cronología que. segundo as fontes 
a que tivemos acesso. parecem ter ocorrido. lsto porque as datas 
nestas fontes nem sempre foram mencionadas com precisfo obri
gando-nos a pesquisa dos diferentes registros para efeito de urna 
conclusa-o mais aproximada da realidade. 

t . A s~o prévia para a fun~ao da Socie
Brasileira de Antropologia e Etnología 

Exatamente no dia sete de junho de 1941 
se reuniu, nas dependencias da Faculdade Nacional de Filosofia, 
entáo situada a Praya Duque de Caxias, um grupo de professores, 
alunos e estudiosos dos temas antropológicos, sob a orientayao 
direta do Prof. Arthur Ramos, com o propósito de fundar a pri
meira instituiyáo brasileira dedicada ao tratamento científico da 
Antropologia e demais disciplinas correlatas. Nesta reuniao, que 
contou com a presenya, entre outros participantes, de Marina de 
Vasconcellos, Ary da Matta, Lygia Junqueira, Lília Katz, Florin
da Delgado, Nilton Campos, Hamilton Nogueira, Hélio Vianna, 
Antonio Carneiro Leao, José Faria Góis Sobrinho, Josué Apo
lonio de Castro, Jacques Lambert, Antonio Souza da Silveira, 
Delgado de Carvalho, Léa Lerner, David Pena Arao Reis, Anto
nio Traverso, Irene da Silva Mello e Carvalho e Luiz de Aguiar 
Costa Pinto, ficara deliberado, seguindo-se a eleiyáO para a pri
meira diretoria, que: 

a. seriam considerados sócitll fundadores da SBAE 
aqueles que assinassem o livro de inscri~áo para esta categoria de associa
dos, a contar da data de posse dos membros da diretoria; 

b. seria facultada a inscri~ao como s6cios, aos alu
nos da Faculdade Nacional de Filosofia que quisessem fazer parte da 
Sociedade; 

c. as sessóes ordinárias da SBAE deveriam ser rea
lizadas mensalrnente, o que ocorreria na segunda quarta-f eira de cada mes, 
durante o período letivo; 

d. fosse constituída urna conússio, entre os pre
sentes aqueta reuniáo, para comunicar ao Sr. Reitor da Universidade do 
Brasil. Prof. Raul Leitáo da Cunha, a sua escolha, por aclama~lo. para 
Presidente de Honra da recém-criada Sociedade; 

e. fosse solicitado ao Sr. Reitor local, dia e hora 
para a sessao solenc de instala~o da SBAE; l 1 l 
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f. que a mesma comissao se cm:arrcgassc de fa:wr 
divulgar . a imprensa e ao público, a crm~o da Sociedadc Brasilc ira dl~ An· 
tropologia e Etnologia, bem como a data da solcnidadc de instalac,:ao da 
entidade; 

g. fosse apressada a elaborac,:ao dos estatutos da So
ciedade, bem como tomadas ~ medidas competentes. num prazo o mai-; 
breve possível, para seu reconhecimento legal. 

Ficou assim constituída a primeira diretoria 
eleita da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia : 

Presidente de Honra: Pro[ Leitao da Cunha 
Presidente Efetivo: Pro[ Arthur Ramos 
Secretária Geral: Marina de Vasconcellos 
l ~ Secretário: Ary da Matta 
Tesoureira: Lygi,a Junqueira 

Representantes académicos da Faculdade 
Nacional de Filosofia 

l ~ Série de Geografia e História: David 
• Pena Aráo Reís 

2~ Série de Geogrfafia e História: Léa 
Lemer 
3~ Série de Ciencias Sociais : Lília Katz 
Comissao Técnica formada pelos alunos do 

Curso de Aperf eit;oamento de Antropologia da Faculdade Nacio
nal de Filosofia 

Florinda Alves Delgado 
Antonio Traverso 
Jorge Zarur 
Armando José Sampaio de Souza 
Marina de Vasconcellos 

Presidente dos Departamentos 

Biología : Pro[ Hamilton Nogueira 
Educa<;ao: Pro[ Antonio Cameiro /,eao 
Estatística :Prof José Faria Gois Sobrinho 
Geografia Humana : Pro[ Josué de Castro 
História: Pro/ Hélio Vianna 
Lingüística : Pro[ Souza da Silveira 
Psicología: Pro[ Ni/ton Campos 
Antropologia Física: Pro[ Bastos de Ávila 
Sociologia: Pro/ Delgado de Carva/ho 

Cabe ainda observar que o Prof. Bastos de 
Ávila , en1 correspondencia remetida a SBAE, agradeceu a indica-
9ao do seu nome para a chefia do Departamento do Antropologia 
Física, declinando do mesmo, por motivos de ordem pessoal, 
solicitan do porém a inclusao de seu nome na categoria de sócio. 
Como este Departamento fora criado visando a homenagear a 
figura daquele ilustrado mestre, decidiu a diretoria que se supri
misse aquela seyáo. 

2. A se~o inaugural 

A ses.5fo solene de inaugura-rao da Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia teve lugar, conforme indi
cayáo do Sr. Reitor da Universidade do Brasil, as vinte horas do 
dia dezoito de junho de 1941, no Auditório da Faculdade Nacio
nal de Filosofia, sendo a mesa diretora dos trabalhos presidida 
pelo Prof. Raul Leitfo da Cunha. O plenário era composto, entre 
outros convidados que aceitaram ao convite do Prof. Arthur 
Ramos, representantes da imprensa e de várias associaC(Oes cien· 113 
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tíficas e culturais congéneres, a destacada figura do Professor 
Eduardo Roquette-Pinto. antropólogo de notada projecrao inte
lectual na época . 

Aberta a sessfo pelo Presidente de Honra 
da Sociedade. usou da palavra o representante do corpo discente 
da Faculdade Nacional de Filosofia, o Sr. Ary da Matta. que 
acentuou a importancia da cria~o daquela sociedade científica. 
Seguiu-se entáo o discurso-conferencia do Presidente Efetivo da 
entidade, Prof. Arthur Ramos, que objetivou as metas a serem 
perseguidas pela SBAE, bem como a estratégia metodológica 
que orlen taria o trabalho científico a ser desenvolvido pelos 
seus pares. 

Após a exposi<rfo apresentada por Ramos, 
seguiu a do paletrista Sr. José Alves de Morais, do corpo discente 
da Faculdade Nacional de Filosofia, que propós ao plenário e 
a diretoria urna m~fo de aplauso ao Ministro da Educa~áo e 
Saúde, Dr. Gustavo Capanerna, por ter este oficializado a inclus!o 
da Cadeira de Antropología e Etnologia na Universidade do Brasil. 
Em seguida, o Presidente Efetivo da SBAE prestou urna homena
gem especial a figura do Dr. Roquette-Pinto que honrava, segun
do palavras suas, naquela oportunidade, a Sociedade Brasileira 
do Antropologia e Etnología coma sua presen~. 

A sessfo foi encerrada pelo Prof. Leitfo 
da Cunha que, em rápidas palavras, enaltecendo a nússao que 
percebia reservada a SBAE dentro do contexto científico nacio
nal, reafirmando ter sido aquele acontecimento produto de valo
rosa iniciativa a nível intelectual e cultural, e que se enquadrava 
nos planos da rnais sadia brasilidade . 

Tanto a inaugura~o da Sociedade Brasileira 
de Antropología e Etnologia, quanto o discurso proferido por 
Ramos tiveram ampla repercussfo nos círculos intelectuais nacio
nais. A título de exemplo, assim pronunciava-se a importante 

revista científica Sociologia. editada em Sao Paulo, em seu 
volumen'? 3 , pág. 264. de agosto de 1941 

.. Constituiu-se em 18 de junho. na Faculdade Na
cional de Filosofia. a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia. O 
Prof. Arthur Ramo~ pronundou. na solenidade de inaugura~ao ~m ~is
curso pragmático em que tra<;ou a orienta~o da nova organizac;ao . cien
tífica: ·•Nao vamos ter a preocupa~o de aiar urna escola no R10 de 
Janeiro. funcionalista, por _exemplo: em oposi~o a~ ?igamos, e~cola d~ 
Buenos Aires. cicloculturalista. Sera urna tarefa esteril. Bom metod?•_ e 
aquclc que conduz a resultados úteis e fecundos. P?r is~~· a nossa pos~ao 
será, antes de tudo, a de urna rigorosa metodologia cr1t1ca, que n~s con
duzirá a um sadio ecletismo, que vem hoje, por exemplo, caractenzando 
certas correntes modernas da Antropologia. "O discurso do Prof. Arthur 
Ramos foi publicado, na integra pelo Jornal do Commercio, do dia 20 
de julho" 

Por sua vez Emílio Willems. professor de 
Antropologia da Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao 
Paulo, ern correspondencia enviada a Ramos, datada de 4 de 
agosto de 1941. expressou-se da seguinte maneira sobre o texto 
do discurso pronunciado pelo Presidente Efetivo da SBAE -
"As novas diretrizes da Antropologia" : 

Posso dizer-lhe que compartilho integralmente 
de quas1 todos os seus pontos de vista desenvolvidos no discurso. O apelo 
dogmático a qualquer escola esterilizaria . imediatamente, qualquer esíor~o 
produtivo. O sodio ecletismo crítico é, a meu ver, a única atitude que real
mente nos convém Aliás. sempre combati urna separa<yio rígida destas 
disciplinas chamadas Sociología. Antropologia. Etnologia. Etnografia, etc. 
Estou inteiramente do lado de Boas e Herskovits quanto a distin~ao de 
Sociologia e Antropolog1a. Esse meu ponto de vista náo é apenas fruto de 
reflexocs dedutivas. mas de trabalho de campo. Um estudo apenas antro
pológico ou apenas sociológico nao pode produzir resultados satisfatórios, 
como verifiquei mai-; de urna vez na minha última exped~ao ao Vale da 
Ribcira onde estudei a coloniza~ao nipónica " 2 J l s 
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Resumo dos discursos proferidos na sessio 
inaugural da Sociedade Brasileira de Antr& 
pologia e Etnologia 

Tema: A Sociedade Brasileira de Antropolo
gia e Etnologia 
Conferencista:Ary da Matta 

O conferencista discursou. nessa sessio inau
gural, em nome do corpo docente da Faculdade Nacional de Filo
sofia. Ressaltou a importancia desse centro cultural, bem como 
evidenciou a necessidade, importancia e pertinencia do estudo 
das ra~as e culturas no Brasil. 

"A funda~áo da SBAE, velho sonho do nosso 
grande mestre Arthur Ramos, se enquadra perfeitamente no seu espírito, 
abrindo campo enorme para as pesquisas científicas, para a forma~o de 
especialistas, pua a sistematiz~o de estudos como está, aliás, previsto 
em primeiro plano, no texto da lei que criou a Faculdade." 

Com rela~lo a estratégia a ser utilizada nos 
trabalhos que se desenvolveriam na SBAE, acentuou: 

"Queremos, exigimos trabalhar com material 
do nosso grande laboratório, estudando ra~as, homens e culturas, sem 
preconoeitos utilitaristas imediatos, sem finalidades normativas, embora 
recon~amos o auxíllo que poderáo prestar na resolu~io da grande equa
~o brasileira." 

O autor apresentou um retrospecto histórico 
dos estudos de Antropología no Brasil, destacando suas linhas 
mestras desde os cronistas até aquela época. Ainda mais, que atra
vés dos vários Departamentos de que se constituía a Sociedade, 
orientados por estudiosos renomados, e que teriam a seu cargo 

pesquisas de interesse da Antropología, evidenciava-se a estreita 
colabora~fo entre professores e alunos que iria nortear os tra

balhos da SBAE. 

Nota: O texto original foi publicado no periódico 
Formafáo, ano IV, n? 37, pp. 70-74, agosto de 1941. 

Tema: As Novas Diretrizes da Antropología 
Conferencista: Arthur Ramos 

Enfatizou o autor, que a Sociedade Brasilei
ra de Antropología e Etnología, entidade científica que se tornava 
realidade naquela data, fundava-se no objetivo da unificaiyfo 
metodológica das ciencias sociais, e de sua aplicayao compatível 
com a realidade brasileira. 

" O seu título ambicioso está a indicar esse progra· 
ma: Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, abrangendo todo o 
extenso objeto no campo das ciencias do homem, e procurando um foco 
centralizador para estes estudos. Podemos sintetizar os objetivos da Socie
dade como visando, no quadro dos estudos antropológicos, urna unifica
~ªº metodológica e urna unifica~áo nacional." 

Este preocupou-se, em seguida, em historiar 
o conteúdo emprestado ao termo Antropología, evidenciando que 
o seu verdacleiro significado era o estudo do hornero como animal 
natural3 , e como ser habilitado a criar cultura. Alertou nao ser 
mais possível circunscrever o estudo da Antropología Física 
(Biológica) e da Antropología Cultural ao universo daquelas cul
turas denominadas de "primitivas" - por nfo ser objetivo da 
SBAE a prática daquela ciencia de museu, criada para a burocrati
zayao do pitoresco, do bizarro. Ademais, infonnou Ramos o fato 
de se haver tomado consensual para a ciencia antropológica que 
mesmo os povos considerados mais "primitivos" partilham cul
turas de estrutura dinimica. em constante fluxo de transfonna~fo. 117 
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"O problema dominante em Antropologia e. por· 
tanto. a dinamica cultural, a mobilidade espacial e temporal das culturas 
em tod~ as regi"e' do ecúmeno ... 

Ao comentar as escolas quantitativas da 
Etnologia, procurando delimitar áreas culturais ou .. strata" his
tóricos no tempo, denunciou estas haverem negligenciado. em 
parte. o papel do elemento hwnano. E quanto a posi'Yao da SBAE 
frente aos estudos antropológicos, anotou que essa seria eclética4

. 

embora aceitando pontos essenciais do método funcionalista para 
a compreensá'o da personalidade cultural e da corrente dos confi
guracionistas da cultura para problemas relativos a influencia 
da cultura sobre a personalidade. de um modo total Assim, 
conclmu ressaltando o fato de que sena urna das rnissoes 
mais importantes da Sociedade BrasileJra de Antropología e 
Etnología a realizac;a-o desses estudos no Brasil. visando a evolu
c.;ao da cultura nacional e as conseqüencias do fenómeno da acul
tu rae; a-o no país. 

Nota . O texto origmal do di.c¡curso de Ramos fOl 

publicado em Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 20 de julho de 1941 : 
Rev. do Arquivo Municipal. ano VIL vol. LXXVII. pp. 111-117: Acta 
Americana. vol 11. n~ l e 2. pp. 3-1 2. Lo~ Angele5. Califórnia, 1944. 

3. A primeira diretoria: 1941-1943 

Pelos estatutos aprovados da Sociedade 
Brasilseira de Antropologia e Etnologia ficava estabelecido. em 
seu Artigo 3~. que as eleic;oos para a renovac;ao da diretoria teriam 
lugar anualmente. em Assembléia Geral Extraordinária convocada 
para este fim . previamente anunciada em jornal de grande circula
~ªº na Capital Federal. Ainda mais. estabelecia-se que o poder de 
delibera~ao da referida assembléia ficava na dependencia da 

prcsen<;a da metade mais un1 dos sócios efetivos quites. No enta.n
to. obedecendo a un1 certo critério de en1ergencia, caracterizado 
pela necessidade de estrutura\:ªº da SBAE. pré-requisito para 
seu pleno funcionarnento. a primeira diretoria eleita teve seu 
mandato prorrogado por dois anos, de junho de 1941 a junho 
de 1943, conforme previsto no dispositivo especial explicitado no 
art. 40 do regimento daquela entidade. 

Atendendo a imperativos meramente didá
ticos, mantemos a nossa resolu~áo de utilizar, como unidade 
de tempo para seqüenciar e avaliar as atividades da SBAE, o 
período de 1 (um) ano, a partir de junho de 1941. 

3.1 De junho de 1941 a junho de 1942 

Forarn realizadas, durante o período em 
questa'o, um total de 12 (doze) rewlioos, sendo 10 (dez) o núme
ro de sessOes ordinárias e 2 (duas) de caráter extraordinário. Fo
rarn programadas e proferidas cerca de 20 ( vin te) conferencias, 
mobilizando 16 (dezesseis) expositores, cujos nomes damos a 
seguir : 

Ary da Matta, Arthur Ramos, Jorge Zarur, Nilton 
Campos, Hamilton Nogueira, Djacir Menezes, Melville Herskovits, Renato 
de Almeida, Guy de Holanda, Arnon de Mello, Antonio Osmar Gomes, 
José Faria Góis Sobrinho, Hilgard O'Relley Stenberg, Irene Silva Mello 
Carvalho, Ernesto Faria, e Menezes de Oliva. 

Durante todo o primeiro ano de atividades 
da SBAE, encontramos imenso registro mencionando o recebi
mento de oficios de entidades científicas e culturais, nacionais e 
estrangeiras, congratulando-se com a funda~A'o da Sociedade, 
ao mesmo tempo em que emprestavam irrestrita solidariedade 
no desenvolvimento dos objetivos a que se propunha. Também 119 
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foi considerável o volume de correspondencia individual e telegra
mas enviados a Arthur Ramos pelo supra-citado aconlecimento. 
bem como a título de aceita~áo e agradecimento pela nomina
~fo para sócio efetivo, correspondente ou honorário da SBAE. 
Entre as personalidades indicadas para o quadro de membros 
daquela institui~fo científica. nas categorías previstas. durante 
o período em questA"o, merecem especial registro: 

Sódos co"etpondentes: 

- S4o Paulo: Roger Bastidc. Emílio WiUems, 
Donald Pierson, Herbert Baldus, Fernando de Azevedo e Mário de An
drade. 

- Alagoas: Théo Brandao e Bonifácio Silveira 
- Bahill: Estácio de Lima e Antonio Osmar Gomes 
- Rio Grande do Norte: Luiz Camara Cascudo 
- Paraíba: Ademar Vida! 
- Rio Grande do Su/: Dante de Laytano 

Sócios honorários (pelos relevantes servi¡;os pres
tados as Ciencias Sociais no Brasil): 

- Eduardo Roquette-Pinto 
- Cindido Rondon 
- Gustavo Capanema 
- José Carlos de Macedo Soares 
- Francisco Clementino de San Thiago Dantas 

Sócios efetivos: 

Waldernar Berardinelli, Pernambuco Filho, Manuel 
Reiter, Rairnundo Lopes, Arnon de Mello, Cristóváo Leite de Castro 
Murilo Campos, Jayme Grabois, · Euryale Canabrava, Renato de Almeida' 
Dja~ir Me~ezes, ~acques. Rayrnundo, Brasílio ltibere, Otávio Dorningues: 
Felipe RelS, Inác10 Rohin, B. Albagli, Menezes de Oliva. Paulo da Rocha 
Braun, CJáudio Nogueira, Joaquirn Ribeiro, Bemardino José de Souza, 
Rodolfo Parcial. Basilio de MagaJh&s, Adalberto de Lira Cavalcanti, Castro 
Barr~to, A~gusto , lins ~ Silva, Augusto Lintz, Carlos Silva Araujo, Augusto 
de Lima F11ho, So Pereira, Eduardo Cannabrava Barreiros, Jenny Dreyfus, 
Auro de Oliveira, Mário Belfort Galvfo, Lourival Guerra, Armando 
Schncer, Alcydes da Fonseca Dória, Paulo Augusto Alves, Sílvio Elia, Ouví-

dio Cunita . Dcmétrio lsmailovitd1. José Ribamar de Souza Carvalho, Carlos 
de Brito. J oaquim Bcze rra de Albuqucrque Mello. Maria Júlia Pourcht:t. 
Joaquim Silvcira Tomáz. Léa dt~ Abncída Campos. Lindalvo 13ezc rra dos 
Santos. Lúcia de Castro Soarcs. Ncy C'idade Palmério, Oswaldo Rodrigues. 
Aroldo de Azcvcdo. Eugenio Júlio lglésias. José da Rocha Lagoa. 

Noto : Fizcmos meni;ao específica aos sócios acima 
citados. por constarem eles nominalmente dos livros de atas das sessúes 
da SBAE. No cntanto, urna rela~ao mais ampla do quadro de sócios efeti
vos pode ser obtida a partir da lista de sócios filndadores (cujo número 
eleva-se a mais de duzentos). · 

No pnmeuo semestre de 1941 instalara-se 
na cidade do Río de Janeiro o Comite Italiano de Estudos dos 
Problemas de Populafllo5 . Por preposi~ao do Prof. Josué de 
Castro ficara aprovado, a 9 de julho de 1941 , a cria~!'o de urna 
comissfo especial interna, composta de membros da SBAE, 
visando realizar estudos específicos SOEre a popula~a:o brasileira. 
Esta comissao atuaria em re gime de coopera~ao ao referido Comi
te Italiano. Foram entio indicados para membros os professores 
Faria Góis e Hélio Vianna, secretariados pela universitária Lucy 
Guimara'es de Abreu, para a realizayao de estudos preliminares 
sobre a articula~ao daquele organismo com a SBAE, bem como 
para a elaborayáo de estatutos próprios. A treze de agosto daquele 
ano, o Prof. Faria Góis realizada, no plenário da Sociedade, a 
primeira comunicayao relativa as atividades dos membros do 
Comite Brasileiro para Estudos de Populafiío, tendo sido apre
sentado pela secretária do referido ~omite o texto dos estatuto 
do novo organismo subsidiário da Sociedade Brasileira de Antro
pología e Etnologia. No entanto, nenhum outro informe sobre as 
atividades dessa comissfo foi encontrado nos registros da SBAE, 
levando a crer que este núcleo de estudos populacionais tivesse 
sido desativado nos meses que se seguiram. 

Em correspondencia datada de 7 de agosto 
de 1941 , a Diretora em exercicio do Museu Nacional, Profa. 
Heloisa Alberto Torres, dirigía-se ao Prof. Arthur Ramos ofere- 121 
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cendo-lhe perspectivas concretas de trabalho integrado de especia
liza~áo em Antropología, o que interligaria as atividades científi
cas da FNli-SBAE coma referido Museu. Reproduzimos o texto 
da conhecida antropóloga, pela sua relevancia: 

•• Apresenta-se agora urna oportunidade feliz de 
reiterar·llle o oferecimento - feito no dia da instala~o dos cursos da 
Universidade do Brasil - de coopera~io entre o Museu Nacional e a sua 
cadeira de Antropologia. Está trabalhando conosco o Dr. Olarles·Wagley, 
da Univerisdade de Colúmbia, que deu início a instru~áo de alguns rapa· 
zes, em etnologia. Afim de que esses traballlos tenham maior repercussáo, 
pareceu·nos conveniente ao Dr. Wagley e a mirn consultá-lo sobre o inte
resse que teriam alunos da Universidade em frequentar essas aulas. 

Devido a certas condi~es de instala~áo de tra
balho e ao método de en sino adotado, sou f or~da a limitar o número de 
alunos a serem admitidos no curso. Sua dUra~o será de cerca de tres meses, 
findos os quais aJguns rapazes deverio seguir para o campo com o Dr. 
Wagley. 

As aulas tem lugar das 1 o as 12 horas e os traballlos 
se reiniciuáo as 13,30 estendendo-se até as 17 horas. 

O Dr. Wagley desejaria conversar com os alunos 
que fossem considerados por Vossa Senhoria como os rnais aptos para 
trabalhar a firn de proceder urna sele~o final ... 

Nao encontramos, porém, indícios de que 
tal intercambio tenha-se efetivado. l! provável que, além da linha 
de trabalhos antropológicos desenvolvida por Ramos nfo se en
quadff.r nas diretrizes seguidas pelo Museu Nacional, as dis-poni· 
bilidades de tempo e poder aquisitivo do alunado daquela época 
nfo fossem compatíveis comos critérios propostos por Torres e 
Wagley. Ademais, e parece-nos ter sido este o fator que realmente 
~revaleceu, a cadeira de Antropología e Etnologia da FNFi já 
dava, nessa época, início ao seu . próprio curso de especializa~fo, 
como veremos adiante, porém com enfase nos estudos sobre 
acultura~o no Brasil. 

A reda<;fo dos estatutos da SBAE, soba res
ponsabilidade de Art~ur Ramos, Marina de Vasconcellos e Ary da 
Matta. estava finalmente concluída para discussfo e aprova~o da 

assembléia extraordinária convocada para 8 de outubro de 1941. 
Mas, pelo número de sócios presente ter sido insuficiente, previs· 
to para qualquer delibera~fo, como preceituavam os Estatu-tos em 
questfo, urna nova assembléia extraordinária foi convocada para 
11 de outubro. Nesta data foram lidos em plenário e postos em 
discussfo, tendo sido depois de pequenas emendas, aprovados e 
assinados pelos sócios presentes. Em anexo a este texto encon
tra-se, na íntegra, o documento oficial. 

No final do ano de 41, chegava as mios do 
Presidente Efetivo da SBAE nova correspondencia remetida ~la 
Diretora em exercício do Museu Nacio~al. Profa. Heloisa Alberto 
Torres, firmando nova proposta de coopera<;fo científica, emba
sada nos seguintes termos: 

..O projeto de promover o Prirneiro Congresw, 
Brasileiro de Antropologia para comernorar a reabertura do Museu Naci~ 
nal (meiados de 1943) foi recebida pelo Govemo corn a máxima sim
patia. 

Eu nao tinha querido dar nenhum passo nesse 
sentido antes de conhecer o pensamento das autoridades. Agora recebi 
ordem para organizar corn urgencia o plano; a fim de obter seu concurso 
nesse trabalho, venho convidá-lo para um pequeno jantar a ter lugar depois 
de amanha, 12 de novernbro, as 20 horas no restaurante Santos Durnont. 

Trata-se de urna reuniáo preliminar ein que se 
estabel~arn algumas normas de procedimento quanto a certas medidas a 
serem adotadas desde já." 

Como teremos oportunidade de verificar ao 
longo desse texto, somente a vinte de fevereiro de 1948 legiti· 
mou-se a pretensfo de se realizar um congresso brasileiro de An
tropologia a nível govemamental, através de portarla do Ministro 
de Estado de Educa~o e Saúde, Clemente Mariani. No entanto, a 
comissfo organizadora do referido conclave somente veio a reu
nir-se pela primeira vez, em fevereiro de 1949, visando estabelecer 
o temário e regulamento adequados para aquele evento cientí
fico. Cumpre notar que nao seria ainda desta vez que os antro- 123 
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pólogos brasileiros lograria1n em sua tentativa Je un1 encontro 
a nivel nacional. 6 

Na última quinzena do ano de 41 chegava 
a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnología. através de 
seu Presidente Efetivo, correspondencia de Ademar Vidal , entao 
recém-eleito sócio correspondente. onde se lia. além das palavras 
de agradecimento pela sua nomina<yfo, urna nova proposta de 
intercambio científico. A reprodu<yao do texto justifica-se pela 
sua importancia : 

" .. . Quero agradecer a honra que me deu de 
indicar o meu obscuro nome para sócio correspondente da Sociedade 
Brasileira de Antropología e Etnología. Fiquei surpreendido com a indi
cac;áo imerecida. E sobretudo envaidecido. Pergunto-lhc agora : seria pos
sível eu promover aqui urna se~ao parahybana dessa Socicdade? Atual
mente sou o pre! idente do Instituto Histórico e Geográfico da Parahyba 
e talvez nio fosse muito difícil realizar tal iniciativa de natureza cultural. 
~ urna consulta que lhe fa~o. Ao lado mesmo do Instituto Histórico já 
fundei a Sociedade do Follc-lore como secc;áo da Un.iio Pan-Americana. 
E a coisa marcha com os seus correspondentes pelo interior' do Estado 
tprefeitos, pessoas de destaque, aJguns populares entendidos em assuntos 
da terra) e a colheita está sendo compensadora ... " 

Colocando-se de lado a riqueza simbólica 
do discurso (obscuro nome; distin'Yfo ímerecida; iniciativa de 
natureza cultural; prefeitos; populares entendidos em assuntos 
da tena etc.), bem como seu conteúdo laudatório (rotina na 
correspondencia recebida por Ramos de cientistas sociais de 
outros estados brasileiros ), observamos tratar-se de proposi~ao 
bastante significativa, pois poderla ter vindo a se constituir na 
instala'Yfo da primeira se'Ya'O nacional da SBAE. No entanto, 
esta sociedade jamais logrou estabelecer sucursais em qualquer 
outro estado brasileiro. 

Em oito de abril de 1942 era apresentada 
ao plenário da sétima sessao ordinária da SBAE urna comuni
cayáo da diretora do Museu Nacional, informando a Biblioteca 
da Sociedade sua inclus~o entre os correspondentes daquela 

institui<;ao, para o rcccbilncnlo de publica.yoes o fi ciais, lenclo a 
referida Biblio teca rccebido de particulares e de diversas institu i
<¡:OeS congéneres. durante o perío do en1 foco. os seguintes lra

balhos: 

Fundation 

de Natalie Curtis 

Jones 

da John Simon Guqqenhein Men1orial 

" Songs and Tales fro1n thc Dark Continent" 

.. Piney Woods and its Story" de Laurencc C. 

·'Homes of the Freed" de Rosa B. Coolcy 
"Negro Workday Songs" de Howard W. 

Odun e Guy B. Johnson 
" The Negro and his Song" de H. W. Odun e 

G. B. Johnson 

Nathaniel Dett , ed . 

Newbell N. Puckett 

Curtis 

Attaway 

Crianya de Cor" 

JÍ1dio Brasileiro" 

"Religious Folk-songs of the Negro" de R. 

" Folk Beliefs of Southem Negro" de 

"The Tragedy of Lynching" de Natalie 

" Let me Breathe Thunder" de William 

- da Profa. Maria Júlia Pourchet 
"Contribuiyao ao Estudo Antropológico da 

"Índice Cefálico no Brasil" 
-· do Prof Bastos Á vi/a 
"Contribuí!(~º ao Estudo Antropológico do 

··o Homem da Lagoa Santa" 
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tria" 

Pará 

telho (separata) 

.. No<;<Jes de Eslal ística Aplicada a Biome-

··A Antropología no Brasil'' 
de José Vicente lima 

.. Problemas Pernambucanos '' 
··ctórias lmortais de Nossa Ra~a" 
- do Instituto Histórico e Geográfico do 

"l ~ Centenário de Assis" de Jofo Costa Bo-

do Prof Bascon 
.. Os lorubas da Nigéria" (separata) 
·· do Prof Gustavo Duran 
"Os Discos de Folclore" (série de publica~oos) 

do Prof Ralph Boggs 
Série de publica~Oes, onde apareciam refe

rencias feitas aos estudos de folclore na SBAE. 
- da Universidade de Indiana 
''Programa de Estudos do Instituto de Fol-

clore" 
- do Prof Ralph Linton 
Correspondencia Particular Encarecendo as 

Metas da SBAE 

No período correspondente aos meses de 
abril, maio e júnho de 1942, a Sociedade patrocinou seu primeiro 
simpósio, enfocando o tema .. Problemas de acultura~o do Bra
sil". como parte do planejamento global elaborado para os cursos 
avan~ados de Antropología da Faculdade Nacional de Filosofia. 
Neste conclave colaboraram vários alunos do curso de Doutorado 
daquele centro universitário. Cumpre, no entanto, observar que 
nem todas as exposi~oos ocorreram em plenário das sess0es ordi
nárias da SBAE. 

Por ocasifo das comemor~Oes do cente
nário de Barbosa Rodrigues, a ser festejado em junho de 1943, 
a Academia Carioca de Letras remeteu convite ao Prof. Arthur 
Ramos solicitando a adesfo e participa~fo da SBAE. A Socie
dade fez-se representar pelo seu Presidente Efetivo que,, naquela 
oportunidade, pronunciou conferencia intitulada "A contribui
~fo etnológica de Barbosa Rodrigues". &ta palestra, que fez 
parte de um ciclo estudos sobre o homenageado, f~i realizada ~ 
9 de julho de 1942, durante sessfo conjunta da Soc1edade Brast
leira de Antropologia e Etnologia, Academia Carioca de Letras 
e Instituto do Brasil . 

Ampliando o círculo de atividades progra-
madas para a sua primeira gestáo frente a SBAE, o Prof. Arthur 
Ramos anunciou nesta ocasifo a presen~ de dois conferencistas 
estrangeiros. Tratava-se do sociólogo T. Lynn Smith, da Univer
sidade de Louisiania, que se apresentou no dia 10 de junho de 
1942, e de A. R. Radcliffe Brown, da Universidade de 01{ford, 
que f alou sobre "O método funcionalista em Antropologia~~;;· 

Foram ainda apresentados por este, no 
decorrer do período em foco, os necrológicos do antropólogo 
britanico Sir James Frazer e da folclorista norte-americana 
Elsie Parkson, e do arqueólogo brasileiro Raymundo Lopes, 
pela secretária geral Marina de Vasconcellos. 

Notas e reswnos de conferencias proferidas 

Tema: O Folclore Negro Norte-Americano 
Conferencista: Arthur Ramos 
Data: 9 de julho de 1941 
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A presente comunicaiyao, apresenta<la por 
Ramos nessa primeira sessao ordinária da SBAE, foi ilustrada com 
recursos audiovisuais coJetados pelas expedi~Oes Roosevelt e 
Laura Boulton, bem como pe~as da cole~ao folclórica de Lead 
Belly. O conferencista abordou os seguintes tópicos: o problema 
das transaplante da música africana ao Novo Mundo; caracterís-

. ticas da música africana; dos pigmeus aos sudaneses islamizados; 
os níveis de acultura~o da música do Novo Mundo; os .. spiri
tuals"; modalidades de '"spirituals ; o .. ring shout"; o sermfo can
tado; o jubileu; o .. spiritual" propriamente dito; discussfo sobre 
as sobrevivéncias negras nos .. spirituals"; os cantos sociais; os 
cantos de trabalho; a mudanfYa cultural na música negra norte
americana; a mecaniza~o agrícola e a música individualizada; 
sobrevivencias folclóricas nas penitenciárias do sul dos Estados 
Unidos; as .. sinful songs"; a urbaniza~o da música negra; do 
"rag-time" da ''boogie-woogie". 

Nota : Sobre este tema, assim manifestou-se Hamil
ton Nogueira, em entrevista que nos concedeu em julho de 19 76: .. Embora 
náo sen do musicólogo, o que mais me impressionou f oram as sess0es dedi
cadas ao estudo da música negra. Ramos possuía urna preciosíssima disco
teca, repleta de raridades, tais como Boogie-woogie va.i a cidade, Bach vai a 
cidade. Ele havia conseguido as grava~C5es de folcloristas e antropólogos 
americanos, e da própria Associa~áo Americana de Antropología. Pare; 
ce-me que, fora as sessOes extraordinárias, eram aquelas sobre mú~ca 
negra que maior público atraía as reunioes da SBAE. Este assunto já havia 
sido anteriormente desenvolvido por Ramos em seu livro "As Culturas 
Negras do Novo Mundo (cap. V, pp. 94--127, Oviliza~o Brasileira Editora, 
Rio, 1937). Sua abordagem estava mais enriquecida, naquela ocasiio, em 
conseqilencia de sua viagem aos Estados Unidos no primeiro semestre de 
1941. 

Tema: ·~ Vida dos Garimpeiros do Tijuco 
(Triangulo Mineiro)" 
Conferencista: Jorge Zarur 
Data: 13 de agosto de 1941 

O conferencista ab~rdou o tema sob a forma 
de nota prévia, baseada em trabalho de campo realizado entre .ºs 
garimpeiros do Tijuco. Várias proje~Oes, bem como maten~ 
colhido no local ilustraram a palestra que versou sobre as manet
ras de vida do garimpeiro naquela regifo brasileira. 

Os debates sobre o tema, pelo fato de tra
tar-se de simples nota prévia, ficaram adiados para época mais 
oportuna, a saber. a da apresenta~o do trabalho completo. 

Nota: Cumpre notar que, compulsado todo o re
gistro que conseguimos recolher relativo as ativida~es da SBA,E, nenhuma 
outra referencia encontramos ligada ao autor e ao titulo em ep1grafe. 

Tema: A Posifáo de Wundt na Etnología 
Conferencista: Ni/ton Campos 
Data: 13 de agosto de 1941 

O autor iniciou sua apresenta~fo eviden
ciando a importancia da Etnologia na f orma~áo do pensamento 
de Wundt, baseado no fato desse haver superestimado que a inves
tigay§'o das manifestayl'Ses superiores do pensamento dependia da 
análise dos produtos culturais. Na-o admitia, portanto, Wundt, o 
método experimental no estudo dos fenómenos superiores do 
espírito, restringindo-o As pesquisas das fun~Oes elementares de 
caráter psico-fisiológico. Acrescentou que, nesse particular, a 
reayfo de Wundt contra a introspe~!o .experimental aplicada 
ao estudo do pensamento fora profundamente expressiva. Con
trariamente a Lagarus e Steinthel, Wundt afirmava que o valor 
da etno-psicologia nlo residia no fato dessa utilizar-se da psico
logia pura: a etnologia era aproveitada pela psicologia como recur
so para o aprofundamento da análise do espírito humano. Fixan
do os objetivos da psicologia etnológica, Wundt estabeleceu: 129 
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l . servir de complemento a psicologia fisiológica 
ou experimental, permitindo o estudo das funi.;oes superiores do pensa
mento: 

2. servir como fundamento para urna expo~áo 
da marcha evolutiva do espírito humano, através da análise dos produtos 
culturais. 

Wundt, evitando tanto o ~icologismo ra
dical quanto o sociologismo, mostrou que os fatos sociais n~o 
podiam ser estudados .. isoladamente" dos fatos individuais, fir
mando o princípio da recíproca influencia entre o indivíduo 
e a sociedade. 

Após sua exposi~f o o conferencista f oi 
aparteado pelos Professores Raul Bittencourt, Djacir Menezes e 
Arthur Ramos, que debateram sobre alguns tópicos do tema 
a presentado. 

Tema: A Influencia do Meio em Genética 
Conferencista: Hamilton Nogueira 
Data: 1 O de setembro de 1941 

O conferencista iniciou o tratamento do 
tema referindo-se aos modernos trabalhos de investigadores 
contemporineos, que apresentam evidencias de como o meio 
pode exercer sua influéncia no mecanismo hereditário. Re~altou 
as recentes experiencias de irradia~fo em laboratórios feitas em 
organismos rudimentares, provocando fenomenos de muta~fo, se 
bem que es tes sejarn de difícil verific~f o em seres humanos. 

Sobre o tema apresentado, usaram da pala
vra os Professores Faria Góis, Djacir Menezes e Arthur Ramos, 
que apartearam o conferencista sobre alguns dos tópicos apre
sentados. 

Nota: O tema foi retomado posteriormente pelo 
autor, e publicado sobo título de "A influencia do meio na variabilidade 
dos tipos humanos" no períodico lmprensa Médica, 1/2/1944, Rio de 
Janeiro. 

Ten1a: Processos de Decul tura~iío no Nordeste 
Conferencista: Djacir Menezes 
Data : 1 O de setembro de 1941 

O conferencista iniciou sua exposi~~o loca
lizando algumas tribos indígenas do Ceará, e apreciando, en1 
seguida, vários aspectos da vida material e espiritual do homem 
do nordeste. Analisou dentro desse contexto geográfico e sócio
económico, os surtos de banditismo e de fanatismo religioso que 
periodicamente surgiam nessa regi[o. ilustrando os acontecimen
tos referidos com numerosas projeyóes. 

O tema, após sua apresentaya-o, foi debati
do pelos Professores Faria Góis, Hélio Vianna e Arthur Ramos. 

Tema: O Problerna da Ra~a no Mundo Mo
derno 
Conferencista: Arthur Ramos 
Data: 19 de setembro de 1949 

O texto integral des ta conferencia proferida 
por Ramos encontra-se publicado no periódico Revista do Brasil, 
ano IV, 3~ fase , n<?40 (outubro de 1941), pp. 97-108 . 

Tema: O Negro no Novo Mundo como um 
Tema para a Pesquisa Científica 
Conferencista: Melville J. Herskovits 
Data: 19 de setembro de 1941 

Esta conferencia proferida pelo renomado 
antropólogo norte-americano foi reproduzida, na futegra, pela 
Revista do Brasil, ano IV, 3~ fase, n~ 41 (novembro de 1941), 
pp . 43-58. 131 
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Tema: A Capoeira no Nordeste 
Conferencista :Renato de Almeida 
Data: 8 de outubro de 1941 

O tema foi apresentado sob a forma de nota 
prevui, tratando do fenómeno da capoeira na cidade de Santo 
Antonio de Jesus, na Bahía. Referiu-se o autor a esta como sendo 
urna sobrevivencia dos negros aquilombados, num ato de defesa 
pessoal contra o elemento branco, conservando esse jogo, um tí
pico carater de luta. Na Bahia esse jogo constituí-se em brinquedo 
porque nele justapOe-se o canto com· o berimbau e o ganzá, sendo 
o reírlo criado pelo próprio coro, em quadrinhas, terminando 
as vezes a capoeira com um batuque boi, num grande jogo final. 
O conferencista referiu-se ainda a perícia dos jogadores de ca
poeira. 

A parte ilustrativa foi apresentada por alunos 
do Colégio Franco-Brasileiro, trazidos pelo conferencista, que 
cantaram algurnas quadras collúdas por esse pesquisador durante 
seus trabalhos de campo. 

Terminada a exposi~fo, o tema foi debati
do pelos professores Arthur Ramos, Nilton Campos e Melville 
Herskovits. 

, Not11: O texto original desta conferencia foi publi-
cado, sob o titulo de ºO brinquedo da capoeira" na Revista do Arquivo 
Municpal, ano VII, vol. LXXXIV (julho-agosto de 1942), pp. 155-162 , 
Sio Paulo. 

Tema: O Paleolítico e o Neolítico em Portu
gal 
Conferencista: Guy de Holanda 
Data: 8 de outubro de 1941 

O conferencista fez um retrospecto sobre a 
situa~áo dos estudos de Arqueología em Portugal, dando pros-

seguirnento A sua temática fazendo urna avalia~o dos achados 
líticos correspondentes aos períodos acheulense e chelense des
cobertos em território portugu~s. 

Durante os debates que se seguiram, usaram 
da palavra os professores Arthur Ramos e Ary da Matta. 

Tema: Pesquisa em Cemitério Indígena na 
Localidade de Barrero (Niterói) 
Conferencista :Ary da Matta 
Data: 12 de novembro de 1941 

Sob a forma de nota prévia, o conferencista 
relatou suas pesquisas num sítio arqueológico localizado em 
Niterói, entlo, capital fluminense. Prosseguiu A sua exposi~lo 
descrevendo aréa em que encontrara restos osteológicos e urna 
iga~ba. Caracterizou o concha! e os berbig~es encontrados du
rante a prospec~io do terreno. Referiu-se detalhadamente A urna, 
feíta de cerámica grosseira e apresentando ornamenta~áo muito 
primitiva. Foi coletada ainda, no mesmo local, variados fragmen
tos de cerámica pertencentes, talvez, a urnas diferentes nfo sendo 
encontrados implementos líticos. Concluiu ser o sambaqui da 
época quatemária, e finalizou a sua exposi~o apresentando urna 
resenha histórica sobre as tribos indígenas que viveram naquela 
regilo, ali deixando tra~os de sua cultura. 

Tema: O Negro na África Portuguesa 
Conferencista:Arnon de Mello 
Data: 12 de novembro de 1941 

O conferencista regressara de viagem em
preendida as possessOes portuguesas na África, tendo veóficado 
ºin loco" os costumes de variadas tribos africanas, constituin
do-se esse material coletado na temática de sua exposi~fo. Res- 133 
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saltou o autor a grande influencia brasileira na África, documen
tando suas palavras através da apresenta~o de fotografias, proje
yfo de filmes de sua própria autoria e ex.ibindo aspectos da cul
tura espiritual e material daqueles povos . 

Nota : Após seu reg1esso da África . o autor reuniu 
suas impres~es de viagem no livro intitulado África. José Olympio Editora. 
Rio de Janeiro . 1941 . 

Tema : O Culto dos Gemeos na Bahía 
Conferencista : Antonio Osmar Gomes 
Data : 10 de dezembro de 1941 

O texto foi remetido da Bahia pelo autor 
e apresen tado no plenário da sexta sessao ordinária da S BAE 
pelo Professor Ary da Matta. 

Nesta comunicayao o autor referiu-se ao 
culto dos santos gémeos Cosme e Damiao, na terra babiana, 
revestido das mais interessantes práticas. Aludiu ao fato da popu
laridade deste ser muito grande . representando um misto de 
catolicismo e fetichismo. Referiu-se, também ao costume da 

· .. missa pedida", bem como a prática ocasional de se colocar 
ao lado dos gémeos urna imagem menor, representando Dóu 
-fato esse que evidenciava poderosa influencia nagó, onde ciJsme 
e Damifo representam o orixá lbeji, e Dóú. o terceiro filho. 
Mencionou ainda o hábito de se colocar velas e alimentos condi
mentados com azeite de dende junto js imagens, todas as quar
tas-feiras e sábados. Colheu inclusive no recóncavo bahiano, na 
regilo do Acupe, trovas cuja tradi~o denominou de .. Lindo 
Amor", e que sio cantadas no ato de se tirar esmolas. Finalizou 
com urna referencia ao culto de Crispim e Crispiniano, que para 
muitos sfo os verdadeiros gemeos. 

A comunicayfo f oi comentada pelos profes
sores Arthur Ramos e Ary da Matta. e pelo pintor Dimitri lsmai
lovitch . 

Nota : O texto original apresentado pelo autor foi 
publicado em Revi1ta Brasileira. ano 111, n? 8 (dezembro de 1943). pp. 
6-13. 

Tema: Influencias Oimáticas e Culturais nas 
Varia~oes Antropomórficas das Populaf6es 

Brasileiras 
Conferencista: José Faria Góis Sobrinho 
Data: 10 de dezembro de 1941 

O tema foi apresentado sob a forma de 
nota prévia, onde o autor discutiu a importancia de algumas 
variáveis climáticas e socio-culturais na conforma~fo biotipo
lógica e fisiológica de segmentos da populayio brasileira. Em 
virtude da complexidade do tema, e da inviabilidade se sua apre
senta~ao em simples nota prévia, foi por este proposto transcre
ve-la para os arquivos da Soci.edade Brasileira de Antropología e 
Etnología. Essa comunicayio, no entanto, foi comentada pela 
Professora Maria Júlia Pourchet . 

Nota : Cumpre acrescentar nada havermos encon
trado. em todo o acervo da SBAE a que tivemos acesso, qualquer outra 
referencia relativa a essa palestra do Prof. Faria Gois. 

Tema: O Problema da Acultur(lf60 no Brasil 
Conferencista: Arthur Ramos 
Data: 8 de abril de 1942 

Essa conferencia do Professor Arthur Ramos 
marcou o início do simpósio sobre o fenómeno da aculturayio no 
Brasil, anunciado pela Sociedade Brasileira de Antropología e 
Etnología em fevereiro daquele ano. . 

Ramos iniciou comentando a metodologia 
dos contrastes da cultura e dos processos de acultura~o, tendo 

ainda discutido os conceitos correlatos de "assimila~fo", "mu
danc;a cultural" e "acultura~io" correntes entre o campo da 135 
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Sociologia e o da Antropologia. Desfez certos equívocos relativos 
ao assunto, apresentando, em seguida, nova terminología proposta 
para o estudo da acultura~áo. Finalizou apresentando o planeja
mento que, adaptado a realidade brasileira, pennitiu a elabora
~fo do referido simpósio em que colaboraram vários alunos do 
Curso de Doutorado da FNFi. 

Tema: O Estudo Aculturativo da Habitaflfo 
no Brasil 
Conferencista: Hilgard O 'Relley Stenberg 
Data: 8 de abril de 1942 

. Stenberg inicialmente, apresentou, um estudo 
do sobre o me10 geográfico de Portugal, correlacionando-o com 
o Brasil. Em seguida, referiu-se, aos principais tipos de habita
~!o existentes em território portugués, em fun~fo das áreas 
geográficas, vinculando-os aos modelos de constru~o utilizados 
no Brasil e assinalando suas devidas conexoos com a arquitetura 
portuguesa. De acordo com a metodologia usada para o estudo 
da acultura~fo, apreciou os agentes de transmissao e contato 
bem como os vários aspecto do processo aculturativo. A palestr~ 
foi ilustrada com a apresenta~io de f otografias. 

Tema: O Problema da AcultuT'Qf6o Musical 
Luso-Brasileiro: o Fado 
Conferencista: Irene Silva Me/o Carva/ho 
Data: 19 de maio de 1942 

. A conferencista abordou, como ponto de 
partida, os ~lementos fundamentais do fado, quais sejam, a 
melodia, o ntmo, modos e tonalidades, harmonia, varia~oos, 0 
canto e o desafio, a poesia, a dan~, passando em seguida para o 
estudo da evolu~o desses elementos fundamentais. Foi apresen
t~do ~nt!o, um estudo crítico das origens etnológicas do fado, 
d1scut1ndo suas raízes celta, árabe e ibérica, e vinculando-se a essa 

última, nas guitarras de Alcacequibir. na origen1 portuguesa 
remota (marítima), nos ron1ances e xácaras, nas cantigas de Sao 
Jofo e nas dan~s luso-espanholas anteriores ao século XIX. 
Aludiu ainda a outras influencias européias, tais como a música 
do centro da Europa e sua semelhan~a com o fado, a possível 
a~fo difusora dos ciganos e a influencia francesa e italiana. 
Tratou do elemento afro-brasileiro de nossa música referindo-se 
ao batuque, :\ fofa e outras dan~s de origem negra, as modinhas 
e lundus, e a transposi~ao do fado para o Brasil . Fi nalizou sua 
alocu~fo estudand~ os aspectos sociais que permitiram o apare
cimento do fado - o romantismo, o fado como can~ao nacional 
portuguesa e como produto aculturativo luso-brasileiro . 

Nota: O texto original desta conferencia foi publi
cado no Boletim Latino Americano de Múiica, ano VI , tomo VI, lmprensa 
Nacional, Rio de Janeiro, pp. 225-253 (abril de 1946). 

Tema: Urna Nova Oencia do Século XIX: a 
Lingüística 
Conferencista: Ernesto Faria 
Data: JOdeftinhode 1942 

o conferencista referiu-se iniciahnente as 
contribui~Oes do século XIX para o tratamento das questOes lin
güísticas, visto n:Io ter havi do em épocas anteriores o verdadeiro 
método científico para o seu estudo: método histórico compa
rativo. Acrescentou ainda ter tomado essa nova ciencia urna 
grande importancia com o estudo da influencia do sánscrito 
sobre as outras línguas indo-européias. O marco inicial dessa 
renova~io científica da lingüística, anotou o autor, pode ser 
encontrado nos trabalhos de Franz Bopp. Prosseguiu ainda acen
tuando a diferen~ entre lingüística e filosofia , e de como aquela 
ampliou o seu campo de estudo. O autor finalizou sua exposi~fo 
enfatizando as liga~óes dessa nova ciencia com a Etnologia, colo
cando a como um dos capítulos dos estudos antropológicos. 137 
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A comunica~ao foi coinentada pelo Profes
sor Matoso Carnara Júnior que apoiou as conclusOes do confe
rencista, refor~ndo a importancia da Lingü fstica para a Antro
pologia e Etnologia. visto ser a linguagem urna arte social e, por
tanto, um dos setores da Antropología . A palavra , em seguida, 
foi franqueada ao Professor Nilton Campos que salientou a 
importancia da Lingüística para os estudos psicológicos. Por sua 
vez, o Professor José Faria Gois Sobrinho acentuou a necessidade 
de um tratamento estat ístico dos vícios de linguagem mais fre
qüentemente cometidos, ao que respondeu o conferencista afir
mando nfo ter a Lingüística finalidades normativas. urna vez 
que cabe a ela os fatos objetivamente. O Professor Arthur Ramos 
encerrou os debates afirmando as vantagens da utiliza~ao instru
mental dos estudos lingüísticos pela ciencia antropológica . .. 

Tema: Urna Tentativa de l7assificafáo dos 
Ba/angandans 
Conferencista : Menezes de Oliva 
Data : JOdejunho de 1942 

Tratou inicialmente o conferencista de 
ampliar a classifica~ao de Oliveira Vianna sobre as .. Artes Meno
res", acrescentando a roupa de couro dos vaqueiros e os balan
gandans. Dividiu ~as pe~s. de acordo com a forma que lhes 
determina ~ fun~fo, em cinco categorías : 

l . devocionais - relativos ao culto de urna 
divindade 

2. votívos - referentes ao pagamento de urna 
promessa 

3. propiciatórios - usados para atrair boa 
sorte 

4. evocativos - empregados como recorda
~fo de um fato passado 

5 . decorativos -- que nfo podem ser incluí
dos nas outras categorías propostas 

A palestra foi ilustrada co1n proje-rOes e foto
grafias tiradas da cole~fo Marqués dos Santos. 

A brindo os debates, o Prof essor Ary da 
Matta fez uso da palavra que aventou a possibilidade da ocorren
cia de sincretismo entre urna figa com urna cruz e um símbolo 
egípcio, que por dif usao tivesse chegado ao Brasil. Seguiu-se a 
palavra do Professor Arthur Ramos que emitiu considera~Oes 
sobre a fun~fo dos balangandans como obra sincrética. Admi· 
tiu haver, além da contribui~io negra, urna outra cristf popular 
portuguesa anterior ao tráfico, aoque se somava a contribui~lo 
de origem ameríndia. A influencia africana procederia de origens 
diversas, a saber, ioruba, male. ango-conguense , devido ao fato 
de serem encontrados balangandans simbólicos de contas em 
cores roxa, branca, verde. prateada e dourada ~ cilindros, frutas e 
animais como o galo . Quanto a cruz, afirmou ser símbolo emi
nentemente cristfo. O Presidente da SBAE, referiu-se ainda, a 
alguns círculos babianos que propOem urna separa~lo entre os 
balangandans que pendem da cintura e aqueles que slo presos 
ao pesco90, sendo esses últimos os balangandans propriamente 
ditos. E concluiu observando serem os balangandans um sin· 
eretismo nagO. 

3.2 De junho de 1942 a junho de 1943 

Foram realizadas, neste segundo período 
correspondente A primeira diretoria presidida por Arthur Ramos, 
um total de 12 ( doze) reuniOes, das quais 9 (nove) foram sessOes 
ordinárias e 3 (tres) de caráter extraordinário. As conferencias 
programadas foram 18 (dezoito), das quais participaram: 

Sílvio Júlio, A. R. Radcliffe Brown, Marina de 
Vasconcellos. Antonio Carneiro Leao. T. Lynn Smith, Thalita de Oliveira, 139 
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Ary da Matta. i\rth111 Ra1111.h . Bernar<lino <le Souza. l>onald Picrson, 1 uiz 
Heitor, Re nato dt• A l111dda . P1· l uil. Palh<.1. Marü1 .1 úlia Pourl:het . Joa
quim Mattoso Cámara Jr .. Afianio Pcixulo 

Este período presidencial de Rain os toi n1ar
cado, nfo só pelo curnprin1ento de un1 delo regular e intenso de 
conferencias mensais. bern co1no pela posi~áo assumida pela 
SBAE no plano da a9ao política. instada pela grave crisc inter
nacional provocada pelo incremento da guerra na Europa. pelos 
movimentos de anti-semitisn10 desenvolvidos pelo 111 Reich, e 
pela influencia de toda a conjuntura internacional nas orienta
yOes da vida política brasileira. 

Referimo-nos inicialmente él sessao extraor
dinária da SBAE, realizada no día 28 de agosto de 1942, quando 
o ··Manifesto da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnolo
gía" foi submetido a plenário e aprovado por aclama9fo. sendo 
referendado pela Congrega~ao da Faculdade Nacional de Filo
sofia a 3 de setembro do mesmo ano. A SBAE ao dar este passo 
sem ferir o dispositivo estatutário que a obrigava a 

.. . . . abster-se quaisquer atividades de cara ter 
político-partidário, ou quaisquer outras manifestai;oes fora dos seus obje
tivos estritamente científicos . . . ". 

deu a público importante documento de protesto contra a mani
pulayfo da ciencia antropológica como instrumento de legitima-
9ao da política segregacionista e genocida instaurada contra os 
judeus. Nesse texto a Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia deixava evidenciados, logo nos primeiros parágrafos, os 
objetivos de seu pronunciamento, ao afinnar: 

.. A SBAE sente-se no dever, nesta grave conjun
tura da vida nacional, de reafumar os princípios científicos em que sempre 
se baseou a Antropologia no Brasil, no tratamento dos problemas de ra~ 
e de cultura. 

E esse dever é tanto mais premente quanto estamos 
assistindo ao monstruoso fato de, em nome da Antropología. se estarem 
cometendo os mais cruentos crimes da história da humanidade." 

/\ rcpercussao desse 1nani fosto foi acontcci
mcnto incontcstc de an1bito nacional. Tanto a in1prcnsa quanto 

• entidades brasileiras científicas e culturais somaran1-se aos seus 
signatários, nutn movin1ento de irrestrita solidariedadc . A título 
de exen1plo convén1 lembrar a oportuna observa~o de Tullio 
Cha ves. e1n sua coluna '"Resenha Científica". onde . após haver 
afirn1ado ter o 1nanifesto esgotado a questao da superioridadc 
racial , concluía exclamando: 

·· . . que Jirao. agora. certos mestii;os antisemitas. 
~uja ignoranda leva-os a adorar a chamada super-ra<;a dos arianos!" 7 

Em seu no1ne, e do próprio Ministério da 
Educayao e Saúde. o Dr. Gustavo Capanema telegrafou a diretoria 
da SBAE agradecendo a remessa do texto do documento, ao 
mesmo tempo em que incorporava-se aos seus signatários. Entre 
a correspondencia que levantamos, reme,tid¡¡ a SBAE naquela 
ocasiao, a título de congratulay5es e endosso do "Manifesto", 
destacam-se as cartas-of ícios remetidas peJo Or. Jayme Grabois, 
em nome do Instituto de Psicologia, pelo Conselho Nacional 
de Geografia , pela Faculdade de Filosofia da Bahía, assinada 
pelo seu diretor, Dr. lsaías Alves, Luiz de Aguiar Costa Pinto, 
Cyro T . de Pádua, entre outros. 

A esse manifesto seguiu-se, poucos meses 
depois, a n~o nlenos oportuna .. Mensagem de SBAE aos antro
pólogos da Gra-Bretanha", por ocasiáo do bombardeio de Lon
dres pelas foryas da Luftwaf. Entre as adesoos emprestadas ! 
cita da "Mensagem " , merecem destaque as notas remetidas pelo 
Prof. Herbert Baldus, da Escola de Sociologia e PoJítica da Uni· 
versidade de Sao Paulo, e pela Sociedade dos Amigos de Alberto 
Torres. Esse texto foi lido e aprovado na sessáo extraordinária 
conjunta das Sociedades Científicas ligadas a FacuJdade Nacional 
de Filosofia, por ocasiao da recep9ao do en1baixador ingles 
naquele centro universitário, a 29 de abril de 1943. Nesse docu
mento. en1 que eram hon1enageados os representantes da moder-
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na Antropologia da Inglaterra - que já se haviam pronunciado 
anteriormente contra as grosseiras falácias da política nazi-facista 
de discrimina~fo racial e empenhada. entlo. em corrigir os erros 
de método da Antropologia Social do século passado - ficava 
mals urna vez resguardada a postura científica da SBAE, ao 
afirmar em seu texto: 

•· ... foi poluída a verdade científica. nas contra
ra~Ges da Antropologia Física, criando o mito da Ra~a e do San¡ue, 
e nas dlstor~6es da Antropología Cultural, ao adotar erroneas atitudes 
de um desabusado etnocentrismo ... 

Ainda em setembro de 1942, recebia a SBAE 
o convite da Smithonian lnstitution para estabelecer, coro o 
"Bureau of American Ethnology", de intercambio regular no sen
tido de se criar urna sociedade ínter-americana de Antropologia e 
Geografia Humuia. Visava também, aquela institui~fo, l pu
blic~fo de urna revista com o objetivo específico de criar 
wna visfo mais amplas dos problemas relativos ao estudo do 
homem e sua cultura, nfo limitando.se pela tendencia entfo pre
dominante, ou seja, o de enfoque a nível nacional e regional. 
Tratava-se, pois, de urna busca de la~os mais estreitos para a solu
~fo de problemas comuns, inter-americanos. A SBAE aceitou, 
de pronto, o projeto de intercambio que, allás, constituia-se em 
urna estrat~gica já divisada por Ramos em 193 7, quando obter
vou · no Prefdcio de seu livro .. As culturas negras no Novo 
Mundo". 

ºAbandono agora, por momento, as pesquisas 
pa.rciais sobie cultos, religj3es e f olk-lore do Negro no Brasil, para lan~ 
urna ~sio de conjunto sobre o Negro em toda a· América."' 

Na sessio de 11 de novembro de 1942, em 
S!o Paulo fora eleito para sócio correspondente da SBAE, aro 
T. de Pádua, que acabara de fundar na capital paulista urna nova 
entidade científica denominada "Instituto de Antropología", 

~ongregando os e írculos Wliversitários daqucla cidadc <>. Enl carta 
datada de 26 de outubro de 1942. esclarecia Ciro T. de Pádua 
a Ran1os : 

·· . . . aproveito a oportunidade para comunicar 
a V. Sa. r. por seu in termédio . aos restan tes diretores e sócios da S BAE. 
qu~ ~stamos tratando de fundar aqui urna institui~ao congenere que, 
logo l·onstituída em bases firmes, naturalmente passará a colaborar e 
manter intercambio com essa metrópole. O nome que escolhemos pare
cerá algo pomposo. mas foi aprovado. No meu juízo, seria preferível 
adotar o mesmo da sua. com a ressalva - Sec~ao Paulista - seria mais 
patriótico e teria uma fei~ao de unidade nacional mais acentuada". 

Embora na-o dispusesse de recursos econó
micos para financiar suas pesquisas científicas e trabalhos de cam
po. a SBAE abriu-se com freqüencia a aprecia<;a'o das iniciativas 
individuais ou de outras entidades que desenvolviam suas próprias 
atividades científicas, transformando-se, assim, em um autentico 
"forum de debates'', do qual sempre f oi esta a maior beneficiá
ria. Nesse passo, consta dos registros da SBAE a exposi~[o feíta 
pela universitária Lucy Guimarles de Abreu sobre a excursa'o 
efetuada pelo Curso de Geografia da Faculdade Nacional de 
Filosofia a Gruta da Lagoa Santa, sob a orienta~áo do Profes
sor Hélio Vianna. Em outra oportunidade, precisamente a 11 de 
maio de 1943, foi apresentada urna comunica~ao sobre a excur
s[o realizada ao sul do Mato Grosso, pela sócia Maria Alice Fon
seca de Moura, por iniciativa e financiamento próprios, onde a 
referida pesquisadora coletara material etnográfico para a ela
boraya'o e publicay!o de monografia e respeito daquela regi!o 
brasileira. Foi ainda nessa ocasi!o, fase das mais ricas no conjunto 
das atividades da SBAE, que Maurício Vinhas de Queiróz, após 
viagem empreendida ao interior do país, oferecia para o acervo 
do Museu da Sociedade um .. espanta-pássaro", tendo feito, 
entá"o. urna rápida análise daquele objeto de cultura material. 

Constou do expediente da sessáo de 14 de 
outubro de 1942 a leitura da Portarla do Departamento de Polí-
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cia do Ministério da Jusu~a. que permitia o func1onamento re
gular da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnología. assim 
como das medidas adotadas para os registros civll e do título 
da Sociedade. Juntamente com a leitura do movimento finan
ceiro da SBAE. foi apresentado o saldo dispon ível depositado 
em conta corrente e aberta. no Banco do Brasil. Ainda no mes 
de outubro, no desenrolar da assembléia mensa! da Sociedade. 
f oi prestada significativa homenagem ao Professor Demétrio 
lsmailovitch, tendo sido evocado pelo Professor Arthur Ramos 
o fato deste artista. em todas as suas excursOes artísticas pelo 
país. haver sempre divulgado o nome e o trabalho desenvolvi
do pela Sociedade Brasileira de Antropología e Etnología, e que 
esta previlegiava-5e de sua presen~ entre seus membros.Poste
riormente nas semanas que antecederam seguiu-se a notifica~fo. 
da exposi~fo de tipos antropológicos pintados por esse renoma
do artista e sua discípula Maria Margarida, sob o patrocínio da 
SBAE. Essa exposi~o. com pequenas aJtera~Oes do acervo apre
sentado, foi ainda levada a P~os de Caldas e Belo Horizonte 10

. 

Sornando-se as comemora~Oes nacionais do 
dia Pan-Americario. em abril de 1943, em breve alocu~o durante 
a décima-sexta sessfo ordinária da entidade, encareceu o Profes
sor Raul Bittencourt o clima de unía-o que ligava o Brasil as de
mais na~Oes das Américas. e evidente que tal acontecimento 
encontrava, entfo, respaldo na realidade nacional urna vez que 
pressionada pela imprensa e pelo povo, diluíra-se a ambigüidade 
política de Getúlio Vargas - suas simpatías pró-eixo e pró
alidados - com a declara~fo formal de guerra a Alemanha em 
agosto de 194 2. 

Nos primeiros meses de 43, sob a forma de 
artigos isolados publicados na imprensa paulista, remetía Ciro 
T . de Pádua monografia sobre Antonio Conselheiro. como sua 
primeira contribui~fo a ser apresentada no plenário da SBAE. 
Sobre essa comunica~fo nfo há, no entanto. indica~es de haver 

• 

sido apresentada ern qualquer das sessües da Socieda<le nos 1neses 
que se segui ran1 . 

Do registro de publica~oes recebidas pela 
SBAE, no período con1preendido entre jWlho de 1942 a junho 
de 1943. consta.Jn os seguintes títulos : 

. - ' 'Folk-lore", Boletin1 do Departamento 
je Folklore do Instituto de Coopera~ao Universitária de Buenos 
Aires ( 19 trimestre de 1942). 

..Discurso do Academico Dr. Carlos da 
Silva Araújo" em Comen1ora~ao ao 49 Aniversário da Acade
mia Nacional de Farmácia. 

- .. Von Martíus e do Cristo que Ofertou 
ao Brasil", do Dr. Carlos da Silva Araújo. 

-- "O Dialeto Brasileiro" , de Ciro T. de 
Pádua. 

- "O Negro no Planalto", separata da Re
vista do Instituto Histórico de Sao Paulo. 

- "Bosquejos de urna Introducción al 
Folk-lore", do Augusto Raul Cortazar, Universidade de Tucuman. 

- "Revista do Arquivo Municipal de Sao 
Paulo", vol. 82 . 

"Estatutos", da Sociedade Brasileira de 
Folk-lore do Rio Graride do Norte. 

- "Estudos Brasileiros", do Instituto de F.s-
tudos Brasileiros. 

Paulo", vol. 83 . 
-- "Revista do Arquivo MW1icipal de Sfo 

-· "Quinta Coluna Contra a Saúde", Divulga-
~o Sanitária . 

- "Boletim de Folk-lore", de Buenos Aires, 
n9 6. 

·- "Divulga~áo", do Prof. A. Uns e Silva . 
- "Folk-lore", Boletim do Departamento de 

Folclore do Instituto de Coopera~ao Universitária de Buenos 
Aires, n9 5 . 1942. 145 
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' 'Estatutos" . da ..-aculdade de Filosofia da 
Babia (criada a 13 de junho de 1941 ) . 

"Boletim do Muse u Nacional' ' . Rio de 
Janeiro, out ./dez. 1942. 

'"Arte Marajoara", de Heloisa Alberto 
Torres. 

·•Publica~0es da Secretaria de Agricultura 
de Slo Paulo" . 

- .. Revista do Servi~o de Patrimoñio Histó
rico e Artístico". n9 3. 4 e S . 

de Lima. 

Alvaro Moitas. 

.. Estudos de Anatomia Artística". de Pires 

"Revista Média da Bahia", n 9 2, 1943 . 
- ''Notas Teratológicas". de Martins d'Alte . 
-- ''Mais um Caso de Ectomelia Humana". de 

- .. Freqüencia do Músculo Presternal nos 
Monstros Teratence - Falianos" , de Alvaro Moitas. 

Foram realizados pelo Professor Arthur 
Ramos, nas sessOes de 8 de julho, 12 de agosto (1942) e 14 de 
abril de 1943 , respectivamente, os necrológicos de Bronislav 
Malinowiski (Rev. Bras. de Geografia, ano IV, n<? 3, Rio, julho/ 
setembro de 1942, pp. 673-677), Marcelin Boule e Franz Boas. 

Cumpre notar que . no curso das sessenta 
e seis reuniOes promovidas pela SBAE nos seus oito anos de exis
tencia, somente registrou-se urna ausencia do Prof. Arthur Ramos 
na presidencia dos trabalhos . Este fato ocorreu na décima-quinta 
sessfo ordinária da Sociedade, a 9 de dezembro de 1942, quando 
coube ao Professor Hamilton Nogueira substituí-lo como presi
den te da mesa . 

A 8 de julho de 1943, reuniram-se em as
sembléia geral os membros da Sociedade para que fosse votada a 
nova diretoria, cuja gestfo compreenderia o período de junho de 
1943 a junho de 1944. Nessa oportunidade como nio houvesse 
número suficiente de sócios presentes, impossibilitando qualquer 
delibera~ao. foi convocada outra assembléia para o dia 9 de ju
nho, quando ocorreu a elei~áo da nova diretoria . A posse dos elei
tos ocorreu em sessao solene. no Auditório da Faculdade Nacio-

nal de Filosofta, presidida pelo Reitor da UnJversidado do Brasil 
Professor Raul Leitfo da Cunha. Nessa oportwtidade foi inaugu: 
rada a Sala Nina Rodrigues, tendo sido ofertado l SBAE um retra
to daquele médico maranhense, executado pelo Prof. Demétrio 
Ismailovitch. Finalmente, falando pela diretoria eleita, discursou 
o Prof. Faria Góis. 

Notu e resumos de conferencias proferidas 

Tema: Características Gerais do Folclore 
Gaúcho 
Conferencista: Sí/vio Júlio 
Data: 8 de julho de 1942 

O conferencista, referiu-se, em primeiro 
lugar , i geografia do estado rio-grandense, dividindo-o em tres 
áreas : terra, litoral e pampa. Argumentou que tanto pela terra 
quanto pelo litoral fora difícil a penetra?o dos portugueses e 
paulistas, sendo o pampa a única regia-o que apresentava melhores 
condi~Oes, penetrando por esta os elementos hispano-platinos e, 
em levas muito mais reduzidas, os bandeirantes paulistas. O ele
mento portugués, representado pelos a~orianos, teriam prova
velmente chepdo ao Rio Grande do Sul pelo litoral, na segunda 
metade do século XVIII, constituindo agrupamentos isolados. 
Pela confluencia dos elementos paulista, portugues-a~riano, 

indígena, hispano-platino e, em menor escala, do negro, originou
se urna perfeita diferencia~o entre o gaúcho do pampa e do leste, 
mais conhecido pela denomina~<> d~ "biriba". O conjunto desses 
elementos teve como conseqüéncia urna riqueza incalculável no 
folclore : dan~s, cantos populares, hábitos de vida onde se nota 
reminiscencias indígenas como a lenda do ºBoi Tatá" (cobra 147 
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grande), negras como no conto do ºNegrinho do Pastoreio'~, e 
ainda portuguesas e espanholas. Quanto i dan~, a "chimarrita,. 
6 a~oriana, enquanto a "'tirana" é espanhola e o ••pertcon'" e o 
.. gato'", embora de origem hispinica, entraram ~o Rio Grand~ 
do Sul através do Prata, já propriamente modificadas. Finab
zando sua palestra o conferencista referiu-se ainda 1 linguagem 
daquela regilo, tendo constatado verdadeiras fonnas dialetais 
em Slo Borja, Itaqui, Uruguaiana, de real influencia platina. 

A conferencia foi comentada pelo Profes
sor Th~o Brandlo, que referendou as afirma~Oes do expositor. 
Alguns esclarecimentos sobre a origem espanhola da dan? 
"tirana" foram solicitados pelo Professor Renato de Almeida en
quanto Joaquim Ribeiro referindo-se aos .. con tatos bélicos'". 
aventou a possibilidade da penet~lo de tr~os culturais mesmo 
quando dois ou mais elementos raciais estlo em conflito. 

Tema: O Método Funcionalista em Antro
pología 

Conferencista: A.R. Radcliffe-Brown 
Data: 13 dejunho de 1942 

Obs.: Nlo foi encontrado qualquer registro em ata sobre a con
ferencia pronwiciada pelo antropólogo inglés. No entanto, 
encontramos várias men~Oes ao discurso do Professor 
Radcliffe-Brown, ressaltando-se a da Revista Brasileira de 
Geografta, vol. 4, pág. 674; Rio, julho- setembro de 1942. 

Tema: Movimentos Contra-Aculturativos no 
Brasil: Palmara 
Conferencista: Marina Sáo Paulo de Vascon
cellos 
Data: 12 de agosto de 1942 

A conferencista iniciou sua exposi~fo expli
cando os modernos conceitos dos contatos de cultura (acultura
~lo) e os tres aspectos daí adivindos: a aceita~o, a adapta~lo e a 
rea~a:o . A seguir fez um rápido retrospecto histórico sobre o Qui
lombo de Palmares, detendo-se na explica~fo das causas que de
terminaram a forma~lo desse quilombo. Procurando fazer um 
cotejo entre a cultura desses quilombolas (negros bantos) na 
África e as manifesta~Oes culturais desenvolvidas no Brasil, refe
riu-se a expositora A cultura material (habita~fo, vestuário, ali
menta~lo, armas, ute~sílios e comércio) e i cultura espiritual 
(estrutura fanu1iar, organiz.a~l'o social, religilo e língua). 

Foi essa palestra comentada pelo Professor 
Hélio Vianna, que acrescentou ao tema algwnas contribui~Oes 
históricas. Luiz Aguiar da Costa Pinto, Mário Barata e Arthur 
Ramos solicitaram da expositora informa~s complementares 
sobre questOes de ordem social e económica relativas aqueles 
quilombolas. 

Nota: Este tema foi retomado pela autora em 
1950, em tese apresentada ao Departamento de Ciencias Socia.is da Facul
dade Nacional de Filosofia, quando de seu concurso para Uvre Docente 
da Cadeira de Antropologia. Auavés deste concurso, Marina do Vascon
cellos recebeu concomitantemente o título de Doutor em Ciencias Soclais. 
assumindo a interinidade da referida cátedra, vaga com a morte de Arthur 
Ramos. 

Tema: Racismo e Guerra ( Manif esto da 
Sociedade Brasileira de Antropologfa e 
Etnologia) 
Data:28 de agosto de 1942 

Este manifesto, ao qual nos referimos an
terionnente, foi amplamente divulgado pela imprensa brasileira, 149 
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principalmente a paulista e a do Distrito Federal, tendo aparecido 
posteriormente em a~ndice no livro "Guerra e Rela~Oes de 
RaQ&", Departamento Editorial da Unilo Nacional dos F.studan
tes, Rlo de Janeiro. l 943, pp. 177-180. 

Tema: Modernas Co"entes Sociológicas nos 
Estados Unidos 
Conferencista: Ant"nio Cameiro Le4o 
Data: 9 de setembro de 1942 

Inicialmente o conferencista apresentou o 
Professor T. Lynn Smith ao plenário da Sociedade Brasileira de 
Antropologia e Etnología. Prosseguiu tra~ndo um quadro das 
modernas correntes sociológicas nos Estados Unidos e criticou 
u doutrinas especulativas de f ontes européias que dominaram 
durante multo tempo o pensamento sociológico brasileiro. F.sten
deu-se sobre vários aspectos da Sociología francesa que grande 

ilnfluénáa exerceram entre nós. Em seguida, evidenciou, a dire~lo 
empírica que tomou a Sociologia norte-americana, interessada em 
destacar a importincia dos fatos para a sua exata interpreta~lo. 
Passou em revista as várlas aplica~Oes da Sociologia Urbana e da 
Sociologta Rural, demorando-se nesta última. Examinou proble
mas étnicos contemporaneos estudados pela ciencia sociológica, 
estendendo-se na crítica is con~Oes anti-científicas do racis
mo. Acentuou a importancia de alguns grupos étnicos, como o 
negro, na forma~ das sociedades ameriamas. Por fim, analisou, 
a obra do Dr. T. Lynn Smith, chefe do Departamento de Socio
logía da Universidade Estad-1 da L>uimnia e Professor de Socio
logía Rural da mesma Univel'lidade, entlo no Brasil, como técnico 
ligado 4 Embaixada norte-americana, corn a finalidade de estudar 
a s~edade rural brasileira. Paralelamente situou a obra de Lynn 
Sm1th a dos mais notál'eis cultores da Sociología Rural nos F.sta
dos Unidos, como Sorokin e Zimmermann. Finalmente, findou 

sua oratória saudando este sociólogo norte-americano em nome 
da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia. 

Tema: Composifáo de ldade nas PopulaftJes 
Conferencista : T Lynn Smith 
Data: 9 de setembro de 1942 

F oi destacada inicialmente a importAncia 
dos fatos relativos as idades da popula~o, como sendo os mais 
úteis de todos os dados demográficos. Analisou aspectos meto-
dológicos relativos a exatidfo desses dados com base em infor
ma~Oes colhidas em recenceamentos brasileiros e norte-am~ri
canos. Mostrou a constru~lo da piramide de idade, instrumento 
de ·grande utilidade para demonstrar as mudan~ nos perfis da 
composi~lo, por idade e sexo, das diversas popula~Oes. Examinou 
as causas das varia~r>es nesta piramide, visto representar cada 
pirámide um século de experiencia social. Demonstrou, atrav6s 
de gráficos, como certos fenomenos alteram o perfil desta, des
tacando entre esses as guerras, as epidemias, as oscila~Oes ncd 
ritmos dos processos vitais (mortalidade e natalidade) e as mi¡ra· 
~lies . No que concerne aos fenómenos de migra~fo, o expositor 
utilizou-se de alguns exemplos colhidos de recenceamentos brui
leiros. 

Tema: CUitura Material 
Conferencista: 1ñalita de Oliveira 
Data : 14 de outubro de 1942 

A conferencista discorreu sobre o conceito 
de cultura material, delimitando o seu alcance teórico e opera· 151 
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cional dentro da ciencia antropológica. Exemplificou, em seguida , 
suas coloca~Oes discorrendo sobre alguns objetos de cultura ma
terial pertencentes ao acervo do Museu da Sociedade Brasileira 
de Antropologia e Etnologia. 

Tema: Apodos de Negros 
Conferencista:Ary da Marta 
Data: 14 de outubro de 1942 

O conferencista discursou sobre este tema, 
com base em dados coletados na Bai>cada Fluminense e em Minas 
Gerais sobre as expressOes do linguajar popular brasileiro em rela
~:lo aos negros. 

A palestra f oi comentada pelo Professor Re
nato de Almeida, referindüase ao fato de nfo serem somente os 
negros os mais visados por esses apodos. Isso porque o mesmo 
fenómeno poderla ser constatado com rela~lo aos portugueses 
e que os próprios negros constumavam responder com outros 
apodos típicos, como se pode notar no cancioneiro do Nordeste. 
Usou da palavra, em seguida, o Professor Arthur Ramos que ref e
riu-se i oposi~io de classes sociais baseada na fun~fo económica 
como fator propiciatório a emergencia desses apodos. Paulo 
Armando encerrou os debates refor~do a importancia da cor 
nos preconceitos rac1ais, o que estarla na maior origem desses 
apodos. 

Tema: Foklore Mágico do Nordeste 
Conferencista:Arthur Ramos 
Data: 14 de outubro de 1942 

O conferencista apresentou documentário 
inédito sobre práticas populares vigentes na regia-o nordeste do 
país, tais como ora~~s do catolicismo popular, fórmulas gráficas 
e orais de ora~Oes propriciatórias, outras ora~Oes copiadas e 
1mpressas. 

Tema: O Jugo e a Canga no Brasil e no Prata: 
Etnografía do Carro de Boí 
Conferencista: Ministro Bernardino de Souza 
Data: 11 de novembro de 1942 

Inicialmente o conferencista referiu.se a im
portancia que deve ser atribuí da ao carro de boi na forma~o his
tórica e etnográfica do Brasil, servindo, ao mesmo tempo, como 
transporte viário e para o deslocamento de material de constru
~a-o. Em seguida, referiu-se, as influencias espanholas e portugue
sas desse veículo, mostrando as suas principais diferenyas e pontos 
de contato. Num estudo comparativo, procurou demonstrar as 
diversas definiyOes entre jugo e canga, baseado em vários dicioríá
rios brasileiros e portugueses. Evidenciou ainda a grande difilslo 
do carro de boi no Brasil, nfo somente no Norte e Nordeste, 
como no Centro e Sul, sendo palestra amplamente ilustrada com 
proje~Oes referentes ao tema em quest!o. 

Durante os debates que se seguiram, fizeram 
uso da palavra os Professores Cristovio l.eite de Castro e Arthur 
Ramos. 

Tema: Estudo de Contato Racial na Bahia: 
Procedimento de Pesquisa 
Conferencista: Donald Pierson 
Data: 16 de novembro de 1942 153 
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Nesta palestra foi indicado que o tipo de 
estudo que se propunha a realizar. o da .. situ~io racial .. na 
Balúa. tratava, em última instancia, de algumas das conseqüencias 
do maior movimento de populyOes que a história conheceu, 
ou seja . aquelas migrayOeS a~ociadas él expansfo da Europa Oci
dental . 

Nota: O texto dessa conferéncia foi publicado sob 
a forma de " Apendice D .. ao livro "Brancos e Pretos na Bahia". Cia. Ed. 
Nacional. Sio Paulo, 1945. pp. 441-453. 

Tema: Ca'lf~es Populares Colhidas numa 
Viagem a Goiánia 
Conferencista: luiz Heitor Co"eia de 
Azevedo 
Data: 9 de dezembro de 1942 

O conferencista fez urna exposi~fo sobre o 
tema em questfo, tendo ilustrado a palestra com discos variados. 
As melodías foram analisadas sob o ponto de vista da técnica 
musical. 

Tema: Ointicos Populares de Goiánia 
Conferencista: Re nato de Almeida 
Data : 9dedezembrode 1942 

Foram tratados os cánticos populares que 
presenciou em Goiánia, referind~se pormenorizadamente 4 sua 
descri~fo e origens. O expositor julgava estar como sendo portu
guesas, indígenas e ainda africanas. Sua palestra foi ilustrada com 
filmes e f otografias. 

As duas palestras realizadas nessa décima 
quinta sesslo ordinária da Sociedade Brasileira de Antropologia 
e Etnologia foram englobadas sob o título geral de "Demonstra
yOes folclóricas de Goiás". 

Tema: Doze Anos entre os Carajds 
Conferencista: Pe. Luiz Palha, O.P. 
Data: 14 de abril de 1943 

O conferencista referiu-se inicialmente aQS 

trabaJhos de catequese realizados na regifo do Araguaia pelos 
membros da Missfo Dominicana no Brasil. Em seguida, relatou, 
sua experiencia em contato com essa populayfo indígena, tendo 
observado o comportamento desses povos chamados "primitivos n 

em rela~!o a cultura atual. Os seus estudos principalmente, foram 
feitos, em rela~fo él psicología desses indígenas. A exposi~fo f oi 
ilustrada com numerosas fotografias realizadas pelo próprio 
autor. 

Seguiram-se os debates, usando da palavras 
o Professor Boaventura Ribeiro da Cunha, que representava 
nessa I 6a. sessfo ordinária da SBAE o General Rondon, traz.endo 
seu testemunho pessoal da grande obra que Missfo Dominicana 
vinha entfo realizando na regifo do Araguaia ( Coléglo Santa 
Rosa), solicitando ainda que fo~e consignado wn voto de louvor 
a essa associa~fo religiosa. 

Neta: "Doze Anos entre os Carajás" Publica~<Ses 
da Sociedade Brasileira de Anuopologia e Etnología, n? 3, Rio de Janeiro, 
fevereiro 1948. 
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Tema: Mensagem da Sociedade Brasileira Je 
Antropologia e Etnología aos Antropólogos 
da Grá-Bretanha 
Data: 29 de abril de 1943 

Trata-se de urna mensagem de solidariedade 
aos antropólogos britinicos por ocasilo do bombardeio da cidade 
de Londres pela avia~lo alema-. Foi aprovada na sessáo conjunta 
das sociedades científicas ligadas a Faculdade Nacional de Filo
sofia da Universidade do Brasil, quando da visita do Embaixador 
ingles équela entidade . 

Nota: Publicada como apendice ao livro "Guerra 
e ReJa~6es de Ra?", Departamento Editorial da Uniao Nacional dos 
Estudantes, Rio de Janeiro, 1943, pp.181-183. 

Tema: Boas e a Antropologia Física 
Conferencista: Maria Júlia Pourchet 
Data: 11 de maio de 1943 

Essa conferen~ia marcou o início do simpó
sio sobre a obra de Franz Boas, catedrático de Antropologia da 
Universidade de Colúmbia, Estados Unidos. 

A expositora, referiu-se iniciahnente, aos pri
meiros estudos desse antr~pólogo, orientados para o campo da 
Hist6ria Natural, sua excursfo entre os esquimós da Groenlandia , 
sua ascen~io 4 cátedra da Universidade de Berlim e sua partida 
para América do Norte, onde tomou-se, em 1937, lente da Uni
versidade de Colúmbia. Seus estudos contfuuos sobre a mesti~
gem nos F.stados Unidos, Kivar e entre os mesti~os de Reoboth 

resuJtararn na total negac;a-o da crenc;a na degenescencia do tipo 
n1esti~o . Acrescentou que suas pesquisas sobre taxas de ~resci
mento foram iniciadas na "Clarck University". f azendo prolonga
dos estudos sobre as n1odificayOes do índice cefálico por influen
cia do novo a1nbiente. estudos esses empreendidos entre os judeus 
europeus emigrados para os Estudos Unidos. tendo assim seqüen
ciado suas observa~Oes: 

1. a necessidade do método estatístico 
2. a compreensao do crescunento como fator 

dina mico 
3 . a auto-domesticayao 
4. a profunda mestiyagem racial . 

A expositora finalizou essa temática apre
ciando sumarizadamente a extensa bibliografia desse antrop& 
logo. 

Nota: Texto original da conferencia publicado em 
" Acta Americana", vol. 111, n? 4 (out./dez. 1945), pp. 255-264. 

Tema: Contribui~iio de Boas d A ntropologia 
Cultural 
Conferencista: Arthur Ramos 
Data: 11 de maio de 1943 

A conferencia iniciou-se com o conferencista 
referindo-se as rela~~s que ligavarn Boas a Tylor, Bastian e Ratzel, 
sem que seguisse, no entanto qualquer das escolas anteriormente 
propostas, urna vez que seu intelecto sempre esteve voltado para a 
verifica~fo científica dos problemas de que ocupava . Em seqüéncia, 157 
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engiu o método monográfico para o estudo da cultura de um 
povo. reduzindo ao mínimo o risco das deforma~Oes originada 
dos preconceitos, explicitando haver Boas tomado parte na expe
di~fo Jessup, verificando a possibilidade de urna origem asiática 
para alguns mitos norte-americanos sobre o corvo. Em seguida, 
acentuou a grande importancia e vanta~m do conhecimento da 
i íngua de um povo para a compreensfo de sua cultura, afirmando 
ser essa urna posi~lo definitva daquele antropólogo americano. 
Foi Boas, acrescentou, que propos dever ser o linguajar de um 
povo, quando estudado, transcrito em símbolos fonéticos, sendo 
posteriormente traduzidos por um intérprete . A atenyt"o que 
este dedicava ao estudo da fun~l'o de um objeto cultural ser 
um precursor do método funcionalista. Citando Lowie reafinnou 
nlo haver Boas elaborado urna obra de conjunto por achar pre
matura a idéia de erigir urna escola cultural. Finalmente enfati
zou a grande importancia de Boas para o desenvolvimento da 
Antropologia e da Lingüística, o que se podiaconfirmarcitando-se 
o nome de discípulos seus como Wissler, Sapir, Kroeber, Hersko
vits, Lowie, Ruth Benedict e Margaret Mead, entre outros. 

Tema: lingüística e Etnologia 
Conferencista : J oaquim Mattoso Oimara Jr. 
Data: 18 de junho de 1943 

O conferencista iniciou seu discurso refe
rindo~e js liga~Oes da lingüística com a Etnología a fim de que 
o verdadeiro da cultura dos povos fosse compreendido. Alertou, 
também, para o fato de que a desconfian~ dos povos chamados 
"primitivos.. para os que nfo conhecem sua própria língua dio 
origem i no~io de língua "boa" e língua "má" para os estran
geiros. Discorreu, em seguida, sobre os estudos de Malinowisky 

entre os melanésios, notadamente sobre urna cerimónia nativa 
entre os pescadores do litoral e do sertao em urna aldeia lacustre, 
evidenciando que a sua integral compreensfo só f oi possível 
através do conhecimento da língua nativa por parte do citado 
antropólogo. Prosseguiu citando os valiosos trabalhos de Franz 
Boas, tendo afirmado ser a lingüística a expressfo verbal de um 
povo e ter a atividade glótica urna base social, que é transmitida 
através das ger~Oes, surgindo entfo a lingüística como urna arte 
coletiva e, portanto, urna sessao da Etnologia. Concluiu refor
~ando as últimas correla~Oes entre a Lingüística e a Etnología . 

Nota: O texto original desta comunica~ao apareccu 
publicado em "Revista do Museu Nacional", 2: 271, 1944, Rio de Janeiro. 

Tema:A ObradeNina R odrigues 
Conferencista : Dona/do Pierson 
Data: 18 de junho de 1943 

A comunicayfo do Proíessor Donald Pierson 
foi remetida por ocasiao do segundo aniversário da SBAE, tendo 
sido lida em plenário pelo Sr. Altair Gomes. Nela o conferencista 
reafirma o valor inconteste da obra pioneira de Nina Rodrigues 
no setor da Etnologia Brasileira, referente aos estudos afro-bra
sileiros . 

Tema: A Escola de Nina Rodrigues 
Conferencista : Afrdnio Peixoto 
Data: 18 de junho de 1943 159 
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Inicialmente referiu-se aos estudos realizados 
por esse cientista brasileiro no ambito da Medicina Legal e da An
tropologia. recordando vários episódios da vida desse estudioso. 
Destacou. ainda, a grande curiosidade de Nina Rodrigues para 
com todos os assuntos ligados aos temas de que tratava, tendo, 
inclusive, completado Euclides da Cunha na parte referente a 
Canudos. 

4. A segunda di re to ria: 1943-1944 

Na gestáo correspondente ao período de 
43/44 observa-se urna ligeira retra~ao no conjunto das atividades 
da SBAE, tanto no número de reuniOes realizadas, quanto na 
freqüencia com que se sucederam as conferencias programadas. 
Em propor~áo inversa, aumentavam progressivamente os compro
missos intelectuais de Arthur Ramos, bastante solicitado como 
conferencista, colaborador de jomais e revistas especializadas, 
além de comprometido com editores nacionais e estrangeiros 
para a publica~ao da vasta obra científica que vinha redigindo, 
cada vez com maior fecundidade. Como veremos adiante, a Socie
dade, após a sede da Faculdade Nacional de Filosofia ter sido 
transferida para o prédio da Embaixada da Itália, i Avenida An
tonio Carlos, reduziu consideravelmente suas atividades. Note-se 
que, já neste período, deixaram de ser eleitos os representantes 
académicos da FNFi , juntamente com os membros da diretoria, 
bem como a comissio técnica formada pelos alunos do Curso de 
Aperfei~amento de Antropología. 

Foi a seguinte a diretoria eleita na assem
bléia geral do dia 9 de junho de 1943 : 

Presidente: Arthur Ramos 
Sc<..'Tetário Geral: Marina de Vasconcellos 
1? Secretário: Ary da Matta 
Tesoureiro: Nara Duarte Pereira 

Presidentes dos Departamentos 

Biología: Hamilton Nogueira 
Educa~ao: Antonio Carneiro Leao 
Bio-Estatística: José Faria Góis Sobrinho 
Estatística: Jorge Kingston 
Geografia Humana : Delgado de Carvalho 
História: Hélio Vianna 
Lingüística: Ernesto Faria 
Psicología: Nilton Campos 
Sociología: Djacir Menezes 
Folclore : Sílvio Júlio 

Nesse período, sornando-se ll intermitencia 
das reuniOes e conferencias, peso u o fato de nao haverem sido 
realizadas, por ausencia de "quorum'', a 22~ e 23~ sessOes ordi
nárias da Sociedade, respectivamente afixadas para os días 10 de 
novembro e 8 de dezembro do ano de 43 . Tais fatos implicaram 
no cancelamento das conferencias anunciadas a 9 de setembro, 
e que teriam como expositor convidado o Professor Fedor Gauz. 

Computou-se para o período em questlo 
um total de 10 (dez) reuni~s , sendo 6 (seis) de caráter ordinário 
e 4 ( quatro) de cunho extraordinário . O número de conferencias 
realizadas foi da ordem de 7 (sete ), tendo como expositores 
inscritos : 

Manuel Nunes Pereira, Joaquim Ribeiro, 
José Faria Góis Sobrinho, Marisa Lira, 
Castro Barreto e Síivio J(llio. 
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A análise das atividades da SBAE. durante a 
segunda gestfo Ramos. revela claramente que a entidade come
~va a ressentir-se de urna infra-estrutura financeira sólida, que 
garantisse o desenvolvimento pleno de urna sociedade daquela 
natureza. E foi com essa finalidade que , abrindo o segundo pe
ríodo presidencial do Prof. Arthur Ramos. reuniu-se a diretoria 
da SBAE no Gabinete de Antropología da FNFi , a 14 de julho de 
1943, com a preocupayáo de deliberar sobre o problema da ar
recadayao de fWtdos para a entidade. O seu presidente, tratou, 
entfo, de organizar urna comissao , sendo que constituída por ele 
próprio, do Secretário Geral e do 1 <? Secretário, com a tarefa de 
elaborar wn memorial. Numa tentativa de se conseguir o suporte 
financeiro necessário, este docwnento seria dirigido a "persona
lidades graduadas", sen do o montante arrecadado destinado ao 
fWtdo de pesquisa, publicayües e trabalho de campo. Paralela
mente constituiu-se, ainda, outra comissáo, formada pelos 
mesmos membros, visando solicitar do Sr. Reitor da Universidade 
do Brasil auxilio a ser utilizado na publicayao dos "Arquivos da 
Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia". Porém, com
pulsando-se os registros disponíveis sobre as atividades da SBAE, 
infere-se nfo haverem as respectivas comissOes logrado Sxito e~ 
suas reivindicay0es. 

Por outro lado, os canais de comunica~ao 
com entidades congeneres nacionais e internacionais mantinham
se ativados. A 11 de agosto de 1943, wna carta-of ício assinada 
plo Prof. Ralph Beals, do "Bureau of American Ethnology" da 
"Smithonian Institution" agradecia formalmente a SBAE por 
sua filizayao definitiva ao Conselho da Sociedade lnter-Ameri
cana de Geografia e Antropología. Por seu tumo, através de ofí
cio da Sociedade Brasileira de Economia Política , o Instituto 
Latino-Americano de Economia, organismo ligado a Universi
dade de Colúmbia (New York), solicitava a SBAE sua cooperayao 
para o desenvolvimento de trabalhos científicos integrados. 

Ainda nesse período. a Sociedade dos Ainigos de Alberto Torres, 
em correspondencia assinada pelo seu presidente, Dr. Edgar 
Teixeira Leite , agradecía A diretoria da SBAE a aceit~fo do con
vite, feíto ao Prof. Arthur Ramos, para que naquela entidade 
proferisse conferencia sobre a obra anti-racista de Alberto Torres. 
E do Departamento Cultural da A.C.M. chegava outro convite 
para a participayfo da SBAE na exposiyao sobre cultura indí
gena. onde seriam exibidos objetos de uso dos Carajás, Terenos, 
Guaranís e Guaicurus, coletados pelos professores Amaldo 
Salazar Pessoa e Maria Alice Fonseca Moura . 

No mes de abril de 1944, a Sociedade Bra
sileira de Antropología e Etnología recebeu, no plenário de sua 
24~ sess~o ordinária, a visita do Prof. Francisco Curt Lange, apre
sentado como notável especialista em assuntos folclóricos e home
nageado pelo Prof. Arthur Ramos. Ao final da referida sessfo, 
os associados da SBAE foram comunicados pela pre&idencia que, 
em virtude das grandes dificuldades apresentadas pelos trans
portes urbanos da cidade, o horário de início das sessoes, ante
riormente afixado para as 17 horas, a partir da reuniao progra
mada para o mes de julho seria antecipado para as 16 horas. 

Foram proferidos, durante esse período, 
pelo Presidente da SBAE, os necrológicos do Prof. R.R. Marett, 
antropólogo ingles, e de Andrews Lang, evolucionista americano. 
Homenageando a memória do Prof. Hélio Póvoa, falou o Prof. 
Nilton Campos . 

A 12 de junho de 1944, a SBAE reuniu-se 
em Assembléia Geral Extraordinária a fim de que f o~e votada, 
pelos sócios quites, a nova diretoria para o período 44/45 . N!o 
tendo havido número suficiente de sócios, como previam os 
estatutos em vigor, foi convocada nova assembléia para o dia 14 
daquele mes, quando f oi ent[o eleita a diretoria para a gesta-o 
seguinte . 
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Constam do registro de publica\:Oes recebi
das pela SBAE, durante o segundo período Ramos , os seguintes 
títulos : 

-· .. Esperan((a" de Llndolfo Xavier (Socie
dade de Geografia do Rio de Janeiro) 

- .. Fatos e Orienta"Oes'' de Moreira Guima
r!es (Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro) 

- "'As Secas na Futura Constituí"ªº" de 
Alci des Bezerra ( Sociedade de Geografia do Rio de J aneiro) 

- "Geografia do Brasil", vol. 1 (Sociedade 
de Geografia do Rio de Janeiro) ·· 

- .. Costas e Nosografia" de Delgado de Car-
valho 

.. Memórias Acerca dos Limites entre o 
Distrito Federal coro o Rio de Janeiro" do Noronha Santos 

- "Revista da Sociedade de Geografia do 
Rio de Janeiro" - Separatas do Tomo 38 

- "Revista Médica da Babia" 
- "Urbanismo e Via"ao" 
- .. Obra de autoria de Aurélio Porto (título 

n!o mencionado) 
- Obra de autoria de Cláudio Nogueira (tí

tulo nfo mencionado) 
- Ministério de Educa"ªº e Saúde ( várias 

publica"Oes em título mencionado) 
- Publica~Oes do Serví~ de Tucumf 
- "Boletins n<? 2, 3" do Museu Nacional 
- Separatas dos trabalhos do Prof. Charles 

Wagley sobre os Tapirapé e Guarajara 

- "Introdu"ªº i Antropología Brasileira" 
de Arthur Ramos 

-· "Revista Médica da Bahía" (N<? 11 e 12, 
1943) 

- .. Aspectos Folclóricos da Cachaya" de 
J osé Calasans 

- ··Acta Interamericana" n<? 3 
- •'Revista da Sociedade de Geografia do 

Rio de Janeiro" tomo 50, de 1943 

e 38 
- .. Arquivos do Museu Nacional" vol. 37 

- •'Acta Americana" n<? 8 

Notas e resumos de conferencias proferidas 

Tema: Negros Minas e Geges no Maranháo 
Conferencista: Manuel Nunes Pereira 
Data: 11 de agosto de J 943 

O texto desta conferencia foi lido em ple
nário pelo Professor Arthur Ramos, observando haver o auto~ 
tratado da casa das Minas em Sa<> Luiz do Maranh!o, onde há 
mais de um século os negros reuniam-se sob leis africanas. Apre
sentou urna descri"fo da casa, levantando a hipótese de ter sido 
urna casa de negros forros ou para contrabando, possuindo essa 
habita9!0 o nome de Guerebetan. Referiu-se ainda é disposi~fo 
interna da casa: terreiro, sala para culto e a existencia de jarras 
com água, representando urna divindade. Fez em seguida a enu
mera9fo dos vodus, narrando certas festas próprias e descreven· 
do trajes peculiares. Dedicando seu trabalho A M!e Andresa 
Maria, tratou ainda de outras noviches (filhas de santo), demons
trando a origem daomeiana. A seguir, sob a forma de adendo, 
traz urna comunica"fo de Geraldo Pinheiro, de Manaus, onde esse 165 
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observador refere-se a terreiros de sobrevivéncia africana no Ama
zonas, proveniente do Maranhfo . A palestra foi ilustrada com 
várias proje~~es. 

Aberta a discusslo, pela Presidencia, ocu
pada naquela sessfo pelo Professor Nilton Campos, usou a pala
vra o Profes sor Arthur Ramos que afirmou a prioridad e dos estu
dos brasileiros na aprecia~!'o das influencias negras no Maranhlo. 
O Professor Joaquim Ribeiro lembrou a importancia dos traba
lhos de folclore realizados pelo Professor Antonio Lopes, irmfo 
de Raimundo Lopes, e lembrou ainda o convite ao Professor 
Fróes de Abreu, autor de 'íerra de Palmeira" para falar sobre 
a influencia negra no Maranh§'o. Em seguida o Professor Jacques 
Raimundo, pronunciou-se prometendo a elabora~lo de um 
comentário sobre as influencias lingüísticas negras no Maranhfo. 
O Professor Helio Vianna sugeriu que fosse comunicado ao 
Professor Herskovits prioridade brasileira sobre os estudos já ini
ciados no MaranMo, lembrando que a parte musical apresentada 
no seu trabalho pelo sócio Nunes Pereira poderla ser apreciada 
pelo Professor Renato de Almeida. 

. . Nota: ."A Casa das Minas", Publica~es da Socie-
dade. Brasile•a de Antropologia e Etnología, n~ l, mar~o de 1947, Rio de 
Jane110. 

Tema: Negros Mina e Gege no Maranh4o 
Conferencista: Debate em plendrio (conti
nuaftio) 
Data : 9 de setembro de 1943 

. Dando prosseguimento aos debates sobre 
esse tema inicialmente, fez uso, da palavra o Professor Joaquim 
Ribeiro referindo-se ao fato do Sr. Nunes Pereira haver..se cingido 

apenas a\s influencias negras visíveis, nfo tratando de urna influen
cia oculta e diluída, de que há tantos exemplos no folclore. 
Referiu-se, em seguida. o Professor Arthur Ramos ao grande al
cance do trabalho do Sr. Nunes Pereira, já que assegurava urna 
prioridade brasileira para os futuros estudos das sobrevivencias 
daomeanas no MaranhA'o . 

Tema: Os Postulados Gerais da Hologenese 
Cultural 
Conferencista:Joaquim Ribeiro 
Data: 9 de setembro de 1943 

O conferencista alertou, para a necessidade 
de cria9a:o de uma atmosfera metodológica, sobretudo para os 
estudos éticos. Fez um retrospecto das correntes naturalistas 
aplicadas ao estudo das culturas, chegando ao movimento histó
rico-culturalista, analisando-o em seus aspectos gerais. Referiu..se, 
em seguida, A repercussfo desse método no Brasil, chegando ~os 
postulados gerais da hologenese cultural de Montandon, expli· 
cando-se e fazendo a obje~fo de que a hologenese cultural sofre 
o mal da própria escola histórico-culturalista. visto abandonar o 
porque do fenómeno cultura. 

Abertos os debates, pediu a palavra o Pro
fessor Bonifácio Silveira, acentuando a necessidade de urna orien
ta~ao doutrinária, tendo citado Femando Pires, autor de "Forma 
primitiva da familia", e representante da escota histórico-cultural 
no Brasil. Logo após Presidente da SBAE, após agradecer apresen· 
~ do conferencista, referiu~e :\ importancia do estudo dos mé
todos em Etnologia, e que o método histórico-cultural, fecundo 
para sua época, devia entfo ceder passagem ao metódo funcio
nalista . 167 
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Tema: As Limit{lfóes do Humanismo atis
sico na Aculturafáo Brasüeira 
Conferencista: José Farill Góis Sobrinho 
Data: 13 de outubro de 1943 

Principiou o participante sustentando que no 
processarnento da evolu9fo cultural brasileira verificara-se, como 
decorrencia de fenómenos históricos, urna transposi~o de méto
dos e influencias aculturativas que conduziram ao estabelecimen
to de urna mentalidade coma exigencia fundamental da tomada 
de contato c_om as realidades físicas do meio americano. Apre
ciou esses aspectos físicos e as suas repercussOes na vida humana, 
assinalando as conseqüencias maléficas da transposi~o pura e 
simples de hábitos e expressües de cultura advindas de condi90es 
ecológicas nítidamente diversas das que prevaleciam entre nós. 
Acentuou que as aquisi~ originais no campo da cultura nlo 
devem ficar na dependencia de urna gest~fo acidentada e lenta 
com que nos climas temperados e frias se operou, através de urna 
depura9lo milenar, a cultura dos pavos europóides. E que o 
desenvolvimento dos conhecimentos científicos e de suas técnicas 
de apreensao em nosso tempo pennitiam solu~Oes mais rápidas 
para os problemas das rela~Oes humanas. Acentuou que os desen
volvimentos dos processos aculturativos, inspirando-se na exia. 
tencia e nas condi~s do complexo meio, e a estas se subordi
nando, recJamavam a aferi9áo sistemática das minúcias do ambi
ente, de par como que dissesse respeito ao próprio conhecimento 
do homem inserido neste ambiente. Assinalou o conferencista 
que o humanismo clássico chamado e adotado como processo 
de conhecimento do homem, de sistemati7.a~o dos seus méto
dos aculturativos, e como recurso de desenvolvimento da sua inte
ligencia, deveria ser substituido, no esfor~ do estabelecimento 
da mentalidade das nossas elites e das popula~es americanas em 
geral, por wn novo humanismo, náo de humanidades mortas, 

mas de humanidades vivas. No seu modo de ver, adiantou o con
ferencista, o humanismo clássico como método de cü.ltu[J nfo 
servia aquela providencia essencial de desenvolvimento da nos$& 
cultura, porque concorria, em seu empenho de europeiza~o, 
para extremando nos homens as faculdades de abstr~fo, excluir 
deles a cogita~io de seu meio e faze-los omitir as considera~es 
quanto ao clima e a paisagem, demais de outras circunsdn~ 
objetivas a serem apreendidas por processos objetivos. O huma
nismo clássico, sendo um humanismo de abstra~fo e de vida in
terior, desinteressava os seus cultores das tarefas imperiosas de 
travar contato com as realidades, de onde partir-se para as cria
yOes úteis no campo da cultura, coma sele~o e assimil&9fO de 
valores culturais alienígenas. O professor considerou, ainda, que 
o humanismo aqui exercitado valeu como "torre de marfim" 
onde o hornero branco, saudoso dos seus horizontes longínquos, 
acastelava-se, isolando-se e abstraindo..se de urna ainbmncia repu
diada. F.studou, em seguida, a influencia francesa na ad09So do 
humanismo clássico como processo mais generalizacjo da nossa 
f orrna9{o intelect~. E concluiu por admitir que no processa
mento dos métodos aculturativos deveríamos, sem abrir mio 
das contribui~es irrecusáveis do Velho MlJ9JfO, desenvolver em 
nossa gente um agudo senso do real, atr~vés de um vigilante 
espírito de observa~o e do gosto da experiencia, como fatoreS 
de desenvolvimento da potencialidade criadora. 

Debateram a conferencia os Professores 
Irene Silva Melo Carvalho, Joaquim Ribeiro, Wilson Rodrigues e 
Arthur Ramos, tendo o conferencista respondido a todos. 

Tema: Olltura Inca 
Conferencista: Fedor Gauz 
Data: 1 O de ·novembro de 1943 
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Nota: Por falta de .. quorurn" deixou de ser reali
zada a conferencia do Prof. Gauz. o mesmo tendo acontecido em 8 de 
Dezembro. para quando o referido encontro fora transferido. 

Tema: Aspectos do Folclore Paranaense 
Conferencista: Marisa Lira 
Data: 12 de abril de 1944 

A conferencista iniciou sua palestra fazendo 
um histórico sobre a forma~io da popula~o do Paraná, referin
do-se a urna corrente antiga, constituida de jesuitas e paulistas, 
e de outra moderna, formada de elementos colonizadores. Afir
mou estarem as tradiyOOS folclóricas ligadas a demografia; assirn, 
o litoral apresentaria trad.i~Oes lusas, enquanto que o planalto, 
tradi~es indígenas. Dividindo a regiio paranaense em litoral, 
campos gerais e campo largo, encontrou nas suas pesquisas, cos
t\unes típicos de cada regilo: assim, no litoral o fandango de ori
gem espanhola e festas peculiares como a do "Divino" em Gua
ratuba e a dos "Reis", além de superstiyOCs dos pescadores de 
linha e adivinha~es praieiras. Dos campos gerais colheu várias 
notícias sobre apari~(5es, tais como a da "charreta fantástica da 
Il)eia-noite", notando urna grande pobrea na música folclórica. 
Do campo largo conseguiu informes sobre lendas referentes ao 
"arco-iris", ao "porco preto", a festa de Natal onde há remi
niscencia do 'Velhinho", demonstra~fo da influencia polonesa. 
Observou ainda, nessa regif'o, a gíria cheia de expressOes agrí
colas. Ainda manifestou-se sobre várias quadras, ditados e adi
vinhas que conseguiu colher nas regiOes paranaenses. 

A palestra f oi comentada pelo Prof essor 
Stlvio Júlio que, apoiando as observa~Oes da conferencista, 
afirrnou que o nosso folclore ainda está ern forma~fo, mas que 
existe urna base cornum em todo o Brasil e na América. Nessa 

ampla regia-o essa base é ibérica, modificada pelos contingentes 
indígena e negro, devendo o estudioso do folclore ter a preocu
pay[O de separar a música da danya e da letra. 

Tema: Valor Social do Adolescente 
Conferencista: Castro Barreto 
Data: l O de maio de 1944 

Em primeiro lugar. manifestou-se a defesa 
que a sociedade deve dispensar a gestante e depois a crianya. Essa 
assistencia e prote~ao <leve continuar, principalmente quando a 
crian~a atinge a adolescencia urna vez que, nessa época, produ
zem~e grandes transformay<'.Ses fisiólogicas e psíquicas. t portan
to, da maior relevancia a higiene mental do adolescente. Eviden
ciou ainda a importancia da alimenta~ao, apresentando estatís
ticas de vários países sobre a mortalidade da crian~a e do adoles
cente sub-nutridos. Estabeleceu urna diferen\:a entre o adoles
cente rural e urbano, pugnando para um preparo da mocidade, a 
fin1 de torná-la apta após guerra. Encareceu ainda a importancia 

dos estudos da psicologia experimental no sentido do melhor 
conhecimento e, portanto, melhor adapta\:ªº a adolescencia em 
face do momento que o mundo experimentava . 

A palestra foi comentada pelo Professor 
Faria Góis apoiando as afirma~es do conferencista, recordando 
que os jesuítas sempre haviam dispensado grande aten~ao a edu
ca\:ªº da adolescencia e, como o adolescente representa urna fase 
de evolu~a'o emergente, há necessidade de sua proteya-o completa, 
como era ent~o feito nos Estados Unidos e na Rússia. Seguiu-se a 
fala do Professor Nilton Campos que também apoiou o conferén
cista, encarecendo a importancia das pesquisas objetivas, tendo 
concitado o Professor Castro Barreto a continuar os seus estudos 
sobre tal assunto. Fez uso, ainda, da palavra o Professor Arthur 171 
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Ramos que referiu-se A intensa clissocia~io mental da adolescencia 
abandonada na retaguarda em face do conflito mundial. E citou o 
Professor Sorokin, sobre a necessidade de prot~o i adolescencia. 

Tema: Culturas Sul-Americanas 
Conferencistas: Si1vio Júlio 
Data: 19 de junho de 1944 

F oram mencionados, pelo conferencista os 
vários aspectos da cultura ameríndia na América Meridional, afir· 
mando ser possível estabelecer urna linha divisória norte-sul: na 
leste, regifo baixa e cheia de florestas, as culturas sio pobres 
enquanto que na oeste, situa-se regifo andina das grandes culturas. 
Dessas grandes culturas destacou a Aimara, a Quéchua e a Chili
cha afirmando ser na América do Sul a Quéchua a cultura mais ' 
intensa e mais importante. Essa tribo havia conseguido domi-
nar várias outras através da derrota de diversos povos. Apreciou, 
em seguida, aspectos da cultura material de~es tres povos, as
sinalando o seu grande desenvolvimento nas constru~aes de pedra, 
nas estradas e no sistema de correios. Discorreu sobre as formas 
de organiza~ao política, mostrando o despotismo sob que viviam 
estes povos. Salientou a importancia do conhecimento dos povos 
americanos para a compreensio e solu~a-o dos problemas da Amé
rica e, sobretudo, os do Brasil. Concluiu a sua palestra enfatizan
do que o verdadeiro americanismo deve ser baseado na compreen
sio mútua dos povos americanos. 

Sua conferencia foi ilustrada com proje~Oes 
gentihnente oferecidas pelo Professor Demétrio Ismailovitch, exi
bindo aspectos culturais dos Aimaras, Quéchuas e lungas. 

S. A terceira diretoria: 1944-1945 

A diretoria eleita para este período, acor
rida em 14 de junho de 1944, consto u dos seguintes nomes: 

Presidente: ArthW' Ramos 
Seaetário Geral: Marina de Vasconcellos 
1? Secretário: Dora Romariz 
Tesoureiro: Nara Duarte Pereira 

Pre1identes dos Departamentos 

Biologia: Hamilton Nogueira 
Bio-Estatística: José Faria Góis Sobrinho 
Educa~o: Antonio Carneiro Lelo 
Estatística: Jorge Kingston 
Folclore: Sílvio Júlio 
Geografia Humana: Delgado de Carvalho 
História: Hélio Vianna 
Lingüística: Ernesto Faria 
Psicología: Nilton Campos 
Sociologia: Djacir Menezes 

A partir da presente gestao percebe-se urna 
redu~~o quantitativa no conjunto das atividades da SBAE, en
quanto entidade científica polarizadora do trabalho antropoló
gico regional e nacional. Mesmo sua fun~ao de .. forum de debates." 
sobre temas relativos as ciencias sociais e humanas tornou-5e mais 
restrita, pelo que respondem os números que se seguem. Foram 
realizadas um total de 8 ( oito) reunioes, sendo 5 (cinco) sessOes 
ordinárias e 3 (tres) extraordinárias. Os dados aqui apresentados, 
em parte tomados dos livros de atas da Sociedade, va-o, a partir 
de entio, tornando-se menos informativos, restringindo-se, quan
do muito, a temática das conferencias, constituindo-se estas na 
"ordem do dia" das sessoes. Outros informes relativos 4s ativi
dades gerais da SBAE, com os quais completamos nosso registro, 173 
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foram detectados na imprensa carioca e nos arquivos particulares 
de Arthur Ramos . O número de conferencias proferidas nesta 
fase foi de 5 (cinco), tendo figuradocomoexpositoresconvidados: 

Arthur Ramos. Luiz de Aguiar Costa Pinto, 
Fábio Macedo Soares Guimaraes, Luiz Heitor. 
Alceu de Amoroso Lima, Sflvio Júlio e 
Castro Barreto. 

Em junho de 1944 recebia Arthur Ramos 
correspondencia assinada pelo antropólogo Nunes Pereira, onde 
comunicava sua elei~lo, enquanto Presidente da SBAE, para 
sócio correspondente do Instituto de Etnografia e Sociologia do 
Amazonas. criado a dois de fevereiro daquele ano. Esta institui
~lo, como observava Nunes Pereira, tinha como finalidade 

". . . estudar e defender as culturas indígenas da 
regiao. e os aspectos das atividades do elemento humano na mesma ." 

Ainda em julho deste mesmo ano, em carta dirigida a Ramos, 
Abelardo Pinheiro Vtllas Boas doava ao acervo da Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnología urna pe~ de cercimica 
indígena encontrada em um vaso mortuário, recolhlda de cemi
tério indígena descoberto na regifo norte de Mato Grosso. Em 
seu texto, procurou Villas Boas conceituar aquele objeto, bem 
como sua "fun~ao cultural", tendo acrescentado conclusiva
mente: 

" . . . Tendo sido, Senhor Professor, dentre seus 
alunos, um dos menos estudiosos, a ignorancia de meus conceitos será, 
certamente, relevada pelo Scnhor. 

Conhe~o bem os múltiplos afazeres do caro mes
tre, e nao obstante, agradeceria urna indica~ao sobre o valor cultural do 
objeto que, 1.:om prazer, ofere~o para a Col~áo Arthur Ramos." 

Em setembro, chegava a notícia da funda
\:ªº do Instituto de Estudos Afro-Americanos, com sede nacida
de do México . Seu presidente, Dr. Jorge A. Vivó, formulava con
vite el. SBAE para o desenvolvimento de atividades científicas 
conjuntas, dentro de wn plano global de intercambio cultural. 
De forma ana1oga, e com os mesmos objetivos, encontramos re
ferencia a urna carta-of ício remetida pela Sociedad e Americana 
de Folclore, da Universidade de Lousiania, datada de junho de 

1945. 
Ainda nesse período, a Sociedade Brasileira 

de Antropologia e Etnologia participou, a convite dos órgctos 
governamentais, das comemorayOes da Semana do (ndio. Nessa 
oportunidade a Professora Marina de Vasconcellos representou a 
SBAE proferindo, no dia 25 de abril de 1945, na Rádio Difusora 
Educativa do Ministério da Educa~o, conferencia intitulada 
"Os estudos indianológicos na Faculdade Nacional de Filosofia", 
do qual reproduzimos este trecho significativo: 

. 
"A importancia de tais conhecimentos para a per-

feita compreensio do fenomeno social brasileiro foi sentida pelos poderes 
públicos e assirn é que foi criada na Faculdade Nacional de Filosofia. 
f azendo parte dos cursos de Geografia e História, ~ cadeira de Antropo
ligia, dividida para fms diditicos em Antropología Física, Enologia e Etno-
logia do Brasil · 

Sendo por certo a parte rnais importante dos estu
dos aqueles que se ref erern ao Brasil, necessário se torna um conhecimen
to prévio da parte física da Antropología e da parte metodológica e siste
mática da cultura, a fim de que, com real proveito sejam f eitos os estudos 
da Etnología brasileira. 

Já sáo decorridos quase cinco anos de regular fun
cionamento desses cursos e as turmas diplomadas est[o aptas a compreen
sio do verdadeiro conceito da realidade brasileira, pois os seus estudos 
foram realizados dentro dos postulados científicos. · 

Ao lado das prel~oos de caráter teórico, sfo mi
nistrados trabalhos práticos de mensura~oos, organiza~f'o de fichário, 
organiza~o e sel~áo de ~as para mostruários, visitas a institui~&s afms, 175 
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e, na medida das possibilidades. excurs&s. a fim de .criar o hábito do 
trabalho de campo. 

Turmas de doutorado tem sido preparadas com a 
dedicada orien~o do catedrático e os mais importantes assuntos tem sido 
debatidos, preparando-se o candidato ao doutoramento com tese de sua 

escolha, a realiza~o de sérias pesquisas bibliográficas e de campo, a fim de 
que o resultado de seu trabalho nao seja apenas urna repe~lo livresca de 
variada compila~o. 

A importancia dos estudos indianólogicos para a 
científica integra~io do indígena a comunidade brasileira é desde logo 
assinalada nos cursos de Autropologia e a base metodológica para esse 
conhecimento apreendida nas mais modernas experiencias de campo 
realizadas por especialistas. 

Dado o valor para o Brasil desses estudos, o 
ideal seria a constitui<;oes de cursos independentes de Antropologia. fola 
dos currículos de GeograíJa e História, para que mais profundamente f os· 
sem aperfei<;oados assuntos do maior interesse. 

No entanto. náo ficou aí estacionado o plano dos 
estudos da Antropologia brasileíra, e assim é que, no intuito de congregar 
esf or~os esparsos, f oi criada, pelo professor da cadeira, a Sociedade Brasi
leira de Antropología e Etnolpgia, que funcionando com toda a regulari
dade con ta com quase quatro anos de existencia. Aí ~o debatidos os mais 
palpitantes assuntos da Antropologia e de matérias correlatas, pois pela 
pr6pria organiza~o de seus estatutos, mantém a Sociedade Departamentos 
vários como os de Geograíia Humana, Hist6ria do Brasil, Folclore, Socio
logía, etc.•• 

Também neste período a· SBAE patrocinou wn simpósio sobre 
''Problemas de Popula~o e hnigrar;fo no Bramr·, conjuntamente 
com a Cadeira de Antropología e Etnología da F aculdade Nacio
nal de Filosofia. 

Merece destaque especial a homenagem pres
tada a memória de Mário de Andrade, que teve lugar em sess!o 
extraordinária realizada no Auditório da FNFi, i rua Aparicio 
Borges n<? 40, em reunifo conjunta coma Congrega~o de utras 
da referida F aculdade. 

Em junho de 1945 recebia Arthur Ramos 
enquanto presidente da Sociedade Brasileira de Antropologia ; 

Etnologia, a seguinte comunica~ da parte do Dr. Ddefonso 
Pereda Valdés: 

.. Tengo el placer de enviarle el nombramiento de 
socio cor.1Cspondiente de la Sociedad Folldórica Uruguaya. entidad que se 
acaba de fundar por mi iniciativa, y desde luego, que uno de los primeros 
nombres propuestos por mi fué el de ilustre amigo que tanto ha honrado 
la etnografia e el folklore brasileño. como el americano en general, con sus 
notables trabajos . .... 

Quanto as informa~es relativas a publica
~~es recebidas pela Sociedad e, encontramos como únicas ref e
rencias: 

- .. Mathias de Albuquerque" de Hélio 
Vianna 

- "Cancionero Popular Uruguayo" de Ilde
fonso Pereda V aldés 

N!o tendo ocorrido "quorum~· na Assem
bléia convocada para 14 de junho de 1945, foi eleita a nova dire
toria para o período de 1945-1946 a 18 de junho do referido 
ano. 

Notas e resumos de. conferencias proferidas 

Tema: Os Métodos em Etnología 
Conferencista: Arthur Ramos 
Data: 9 de agosto de 1944 

O Professor Ramos iniciou sua palestra 
fazendo referencia aos métodos evolucionistas aplicados i Etno-
logia. Recordou E. Tylor, seus colaboradores e seguidores que 177 
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partiam do postulado "do mais simples para o mais complexo•', 
o que equivalia a dizer: comprender as manifesta~es culturais 
dos povos partindo do tipo mais elementar para o mais adiantado , 
o que seria. entfo, o hornero europeu. No entanto, aos métodos 
evolucionistas cederam passo aos métodos "histórico-geográ
ficos .. , que compreendiam a cultura dentro do tempo e do 
espa~. O aspecto atual do assunto, precisou, era o de estabelecer 
num plano as duas tendencias dos métodos atuais: os difusionis
tas, herdeiros dos evolucionistas, aproximando-se dos métodos 
histórico-geográficos, iniciados por Graebner, Toy, Aukerman, 
Pe. Schimidt e os funcionalistas que, n!o se preocupando com 
a difusao espacial nem a cronológica da cultura humana, procu
ravam compreender o comportamento do homem dentro do seu 
meio cultural, estudando a fun~ao de um tra~o de cultura integra
do no complexo cultural a que pertencia. Assim o compreendiam 
os funcionalistas como Malinowski, Ruth Benedict, Margaret 
Mead etc. Assim analisada, a Etnologia emparelhava-se coro a 
Psicología Social e com a Socio logia. Concluiu o conferencista 
dizendo que nao bastava conhecer, sob o ponto de vista da 
extensao, a cultura humana e sim como queria Adolfo Meyer, 
"explorar verticahnente o pensarnento humano". 

Tema: A Contribuif6o de Park d Sociología 
Moderna 
Conferencista: Luiz de Aguiar Costa Pinto 
Data: 13 de setembro de 1944 

O seu discurso iniciou-se demonstrando que 
a obra metodológica de Park só poderla ser compreendida se en
carada no conjunto da Sociología norte-americana contemp<> 
rinea, uproduto comum do esfor~o de muitos", de que Park foi 
urna das figuras mais importantes. Através da descri~o das prin
cipais fases de sua vida de sábio, dedicada inteiramente as Cien-

cías Sociais, procurou destacar os tres grandes setores em que a 
atividade científica de Park floresceu mais brilhantemente : a 
didática da Sociología, a Ecología Humana e a Antropología 
Social. Acentuou inclusive que a fecunda atividade de Park tinha 
continuidade, entao, na obra de seus discípulos, dedicados naque
la época, segundo a tradi~!o de Park, ao estabelecimento de wna 
convergencia de métodos entre todas as ciencias sociais, terminan
do de vez com os particularismos escolásticos do passado. Citan
do referencias de outros cientistas sobre a obra e a vida de Park, 
relatando as principais pesquisas e estudos que este participou, 
bem como a bibliografia que produziu, o conferencista procurou 
apresentar um quadro da vida e da obra do sociólogo norte
americano. 

A conferencia do Professor Costa Pinto foi 
comentada pelo Professor Nilton Campos, que acrescentou ter 
Park inspirado pesquisas sobre Psiquiatria em rela\:áO a determi
nadas áreas ecológicas, sendo entao considerado, ao lado do 
f ator endógeno da doen~, o fator exógeno. Usou da palavra, 
em seguida, o Prof essor Arthur Ramos que referiu ao seu con
ta to pessoal, em 193 7, com o Prof essor Park, tendo ti do a opor
tunidade de palestrarem sobre relayOes de ra~a e sobre seus estu
dos sobre os negros das Antilhas, tendo o mesmo realizado urna 
conferencia na ABE. sobre "Métodos em Sociologia". 

Nota: O texto original desta conferencia foi publi
cado no .. Mensário do Jornal do Commercio", Tomo XXVIII. vol 1, outu
bro de 1944, Río de Janeiro, pp.195-199. 

Tema: Distribuifáo da Popuklfáo Brasileira 
em 1920 e 1940 
Conferencista: Fábio de Macedc Soares 
Guimaráes 
Data: 11 de outubro de 1944 

O Professor Fábio de Macedo iniciou seu 
discurso apresentando dados estatísticos preliminares confron- 179 
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tando, coro o auxilio de mapas, as cifras ero bruto, encontran
do, no período de 1920 para 1940 uro aumento da populatr!o 
da ordem de 36%. Analisou detalhadamente as cifras relativas a 
densidade da popula~fo, segundo as regié5es do nordeste, norte, 
centro e sul. Apresentou ainda mapas coro a distribui~o da 
popula~ao ero municípios onde a cor carregada demonstra a 
maior densidade, o que acontece com Sa-o Paulo, Santa Catarina, 
para Minas na dire~ao de Jequitinhonha, para Goiánia e para oe~te 
do S. Francisco. Essa maior densidade está sempre ligada as 
possibilidades férteis : terreno, café, algodao ou as pedras precio
sas . O processo mais recente para esse estudo é o das .. timpas 
isaríticas" que ligam pontos de igual densidade de popula~fo, 
sendo esse processo utilizado nos Estados Unidos e trazido para 
o Brasil pelo Professor Jorge Zarur. Os Estados Unidos, a Rússia 
e a ltália estudavam, entao, os centros de popula~ao, nao apenas 
para conhecimento numérico, mas para estudo racial, educa
cional etc. O conferencista terminou sua alocu~ao informando 
que o Conselho Nacional de Geografia já elaborou um mapa 
dividindo a popula~ao do país em partes determinadas por meri
dianos e paralelos. 

Abertos os debates, usou da palavra o Pro
f essor Cristovfo Leite de Castro, Secretário-Geral do Conselho 
Nacional de Geografia que reafirmou o apoio dessa institui~ao 
a Sociedade Brasileira de Antropología e Etnologia. 

Tema:.Miírio de Andrade 
Conferencista: Arthur Ramos, Alceu de 
Amoroso Lima, Silvio Júlio e Luiz Heitor 
Data: 11 de abril de 1945 

Tratou-se da Sexta Assembléia Geral Ex
traordinária da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnolo-

gia, juntamente coro a Congiega~lo de Letras da Faculdade Na
cional de Filosofia na Universidade do Brasil, reunida no auditó
rio da FNFi a roa Aparício Borges, n~ 40, em memória do escri
tor Mário de Andrade. A sessao foi presidida pelo diretor da 
Faculdade, Professor San Tiago Dantas. O primeiro orador a 
falar foi o Professor Arthur Ramos, que dissertou sobre .. A Con
tribui~a'.o de Mário de Andrade a Etnologia e ao Folclore". Em 
seguida, discurso u pela Congrega~fo de Letras o Prof essor Amo
roso Lima, que fez urna apreci~!o sobre .. As Atividades literárias 
de Mário de Andrade", apresentando um retrospecto das dife
rentes fases da participayfo daquele escritor na literatura brasilei
ra. Afirmou ter sido Mário de Andrade uro grande dedicado 4 
compreensa-o do Modernismo literário, dedicando toda sua vida 
em melhorar seus trabalhos. Após este, fez uso da palavra o Pro
fessor Sílvio Júlio que dissertou sobre "Os Trabalhos de Mário de 
Andrade no Setor do Folclore", analisando rapidamente a contri
bui~ao daquele estudioso na coleta dos dados folclóricos. 

A seguir o Professor Luiz Heitor discor
reu sobre "A Contribui~fo de Mário de Andrade ao Folclore 
Musical", acentuando que fora nesse setor que aquele escritor 
mais se salientara. Apreciou detalhadamente as pesquisas desse 
folclorista, sua posi~ao metodológica, fazendo ainda um estudo 
da bibliografia de Mário de Andrade no folclore musical e nao 
apenas nos livros, artigos de jomais e revistas publicados. Acen
tuou a eficiente contribuiyáo de Mário de Andrade ao folclore 
musical brasileiro e sua honesta forma de aprecia~fo e interpre
ta~ao dos dados colhidos. 

Tema: Problemas A tuais de Populaflio 
Conferencista: Castro Ba"eto 
Data: 13 de junho de 1945 
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A conferencia do Professor Castro Barreto 
marcou o início de mais um simpósio patrocinado pela Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia, versando sobre .. Proble
mas de populayao e imigrayao no Brasil". lniciou o conferencista 
referindo-se A grande importancia da imigraya:o após a guerra, 
notadamente em relayáo a América. Re~altou a importancia dos 
meios de produyao e o desenvolvimento dos transportes, acres
centando o enorme valor das medidas de higiene que a estes 
devem ser sornados. Afirmou que a política demográfica devia 
ser de aproveitamento rápido do crescimento, citando a Suécia 
e a Uniáo Soviética onde havia grande natalidade e pouquís
sima letalidade. No Brasil, ao lado da grande fertilidade , nota
va-se, porém , regular letalidade. As causas do declínio da popu-
layáo foram assim enunciadas pelo conferencista: era industrial, 
elevado padrao de vida, má distribuiyáo económica, retardamento 
nos matrimOnios pelas deficiencias economicas, impostos eleva
dos e temor da vida : guerras etc. Referiu~e ainda ao caso do 
Brasil, onde para preencher os vazios territoriais a popula~a-o 

deveria atingir o quádruplo. 

A conferencia foi comentada pelos Pro
fessores Faria Góis, Nilton Campos, Arthur Ramos, Evaldo 
Sampaio e o Cel. Pan ton Teixeira que felicitaram o conferencista 
e aderiram inteiramente aos pontos de vista expostos pelo Pro
fessor Castro Barreto. Em seguida o Presidente da SBAE desig
nou urna comissao para a elaborayao dos dados conclusivos do 
simpósio sobre "populayao e imigrayao" e sua divulgayao, in
cumbindo dessa missao, além de si próprio, os Professores Castro 
Barreto, Nilton Campos e Faria Góis. 

6. A quarta diretoria: 1945-1946 

A diretoria eleita e empossada para a pre
sente gestlo ficou a~im constituída: 

Presidente Arthur Ramos 
Secretário Geral: Marina de Vasconcellos 
Tesoureiro : Nara Duarte Pereira 

Pre1idente1 do1 Departamentos 

Biologia: Hamilton Nogueira 
Bio-Estatística: José Faria Góis Sobrinho 
Educa-;áo: Antonio Carneiro Leáo 
Estatística: Jorge Kingston 
Folclore : Sílvio Júlio 
Geografia Humana : Delgado de Carvalho 
História do Brasil: Hélio Vianna 
Lingüística: Ernesto Far1'1 
Psicología Nilton Campo~ 
Sociologia Djacír Meneze!'-

Durante o período em questao foram 
realizadas 7 (set e J reuniOes, sendo que S (cinco) das quais f oram 
de caráter ordinárío e 2 (duas) sessoes extraordinárias. Foram 
proferidas 7 (sete) conferencias. cujos apresentadores assim se 
sucederam 

Ralph Linton, Castro Barreto. Arthur Ramos, 
Joaquim Ribeiro. Sílvio Júlio. Danilo Perestello 

A primeira program~fo aprovada para este 
período partiu do Departamento de Folclore da Sociedade, atra
vés de proposi~fo feita pelo seu Presidente, Prof. Sfivio Júllo. 
Tratava-se de um ciclo de conferéncias especiais, versando sobre 
folclore comparado, a serem realizadas em outubro de 45. Seriam 
estes os temas e os expositores 

Prof. Joa~uim Ribeiro "Folclo.IC Comparado 
Brasil-Chile ' 
Correia de Brito · "F olclo.IC Comparado Brasil-Mé
xico" 
Prof. S11vio JúHo . .. Ligacóes Psico-Demol6gicas das 
Américas Portuguesas e tspanhola" 183 
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A despeito das conferencias proferidas por Joaquirn Ribeiro e 
Sílvio Júlio no referido mes de outubro, tal ciclo parece nfo se 
haver verificado, segundo pode-se inferir da análise do registro 
das atividades da SBAE durante este período. 

Por for~a da repercussao da conferencia 
proferida por Arthur Ramos sobre o problema judeu visto por 
intermédio da Antropología, nos meios intelectuais da capital 
federal, fez a Sociedad e Religiosa Israelita chegar 4 SBAE um 
relatório onde eram f omecidos dados quantitativos sobre a dizi
mayao judia no decorrer da domina~ao nazista. 

Em outubro de 45. recebeu a SBAE corres
pondencia proveniente da Sociedade Argentina de Antropología, 
assinada pela Dra. Maria de las Mercedes Constanzó, solicitando 
com esta intercambio científico-cultural . Ainda da Argentina. 
neste mesmo período, o Dr. Santiago M. Peralta comunicava a 
criayao. a 30 de maryo de 46, do Instituto Étnico Nacional, ins
tituiyao de caráter científico . cujos fins primordiais eram o estudo 
do hornero e do povo argentino, dos pontos de vista antropoló
gico, étnico e sociológico, assim como os problemas migratórios 
de pós-guerra. Esta instituiyao solicitou e manteve coopera~ao 
científica coma SBAE. 

Em novembro de 1945, continuadamente 
pressionada por problemas de ordem financeira, reuniu-se a din~ 
toria da SBAE para deliberar. entre outros assuntos de natureza 
administrativa, sobre nova estratégia para encetar urna campanha 
financeira em ptol da Sociedade. &se movimento, como veremos 
adiante, parece haver logrado sucesso . 

Foi apresentado , ainda nesta fase, o necro
lógico do Coronel Bonifácio da Silveira, sócio correspondente da 
Sociedade, falecido em Alagoas. 

O movimento de publicay~es recebidas 
parece ter sido restrito. Somente dois títulos estao mencionados 
nas fon tes disponíveis de consulta : 

- "Revista do Museu Histórico", ano 1, 
n<?3 

- "Arquivos do Museu Nacional", vol. 38. 
A 18 de junho de 1946, em assembléia geral 

extraordinária, foi eleita a nova diretoria para o período 46/47. 

Notm e reswnos de conferencias proferidm 

Tema : Pesquisas Recentes nos Problemas 
de Personalidade e Cultura 
Conferencista: Ralph Linton 
Data: 25 de julho de 1945 

O professor Llnton comeyou sua conferencia 
ref erindo-se ao con tato entre a Psicología e a Antropologia, que 
vem de longa data, desde Wundt, passando por Durkheim e 
Levy-BruW. Infelizmente esses trabalhos pioneiros estavam eiva
dos do preconceito evolucionista, o que levou a admissao de urna 
pretensa "mentalidade primitiva". Nao, há, realmente, uma 
diferen9a fundamental entre a mentalidade do civilizado e náo
civilizado. O psiquismo humano é um só. O que varia sfo os pro
cessos de cultura, determinando comportamentos diferenciais. 

As pesquisas feitas por simples testes de inte
ligencia para medir o fundo mental dos indivíduos pertencentes a 
culturas diferentes s3:o falhos, pois os testes de inteligencia refle
tem a aprendizagem adquirida. Será. mais interessante a pesquisa 
das normas de personalidade. Alguns testes foram propostos para 
a avaliayao da personalidade total, como, por exemplo, o testes 
de Rossehack. O indivíduo apresenta urna fachada característica 
da personalidade, em funyao do seu meio cultural. Os sentimentos 
de inseguranya, ou seguran9a, por exemplo, estao na dependencia 185 
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de f atores do mcio familiar que variam em fun~lo da cultura. Na 
familia que os antropólogos chamarn .. classificatória", isto é, 
quando os filhos reconhecem nao somente os país de sangue, 
mas um grande número de pais funcionais, o sentimento de segu
ran~a aumenta. Quanto mais largas sf'o as rela~oos em sociedade, 
mais segura torna a personalidade. Nas familias do tipo europeu, 
há tendencia para a forma.ya-o de sentimentos de dependencia 
muito exclusivo, tomando insegura a personalidade. 

As pesquisas psiquiátricas e psi canal íticas 
destacaram, por outro lado, o conceito de normal e do anormal, 
embora a Antropologia mostre que o que é .. anormal" numa 
forma de cultura pode ser "normal" em outra . A f orrna'Y!o de 
rea~a-o da personalidade está, assim, na dependencia do meio 
cultural onde ela se desenvolve. 

A Antropología Cultural trouxc assim a 
Psicologia urna contribui~!o importante, mostrando a relativida
de dos fent>menos humanos de personalidade e conduta, condi
cionados que se acltam ao meio de sociedade e cultura, concluiu. 

Nota: Este sumário foi reproduzido da edi~o de 
28 de junho de 1945 de O Jornal, Rio de Janeiro. Nao foi encontrada no 
registro a ata desta reunif'o. 

-
Tema: Assimilafao de lmigrantes 
Conferencista: Castro Ba"eto 
Data: 8 de agosto de 1945 

Referiu-se, inicialmente, o conferencista, a 
necessidade de assimilar o imigrante, prevalecendo entretanto a 
tendencia de concentra~!o nas cidades. Citou o exemplo da Aus
trália, onde houve concentra~fo de refugiados, incluíndo numero
sos intelectuais. Tratou da grande importancia para o Brasil da 
preferencia do imigrante rural, que também é muito assimilável 

e de grande futilidade. Dada a fase de crescimento da na~ao bra
sileira, acrescentou, deveria ser cuidadosamente estudada a ori
gem dos imigrantes, afirmando a necessidade da assimila~lo total 
deste, quer no setor biológico quer no cultural. Acentuou a 
identidade de inclina~s entre imigrantes espanhóis e italianos 
e sua assimila~lo com elementos brasileiros, dizendo que a falta 
dessa assimila~io entre os imigrantes alemaes e japoneses ocor
reu por terem sido deixados inteiramente isolados. Referiu-se 
ainda a falta de preconceito racial existente no Brasil, o que per
mitia a perfeita miscigen3';io, diferindo, portanto, da sociedade 
norte-americana. Desde o Brasil Colonia que a identidade de as
pira~Oes se fez sentif nas tres étnias formadoras da po~ula~o 
brasileira, quando da expulsao dos invasores. No Brasil haVJa 
manifesta tendencia para o branqueamento, acrescentou, pela 
parada das levas dos negros e pelas ~reqüentes .migra~~ de co
lonos brancos. Sendo o Brasil um pa1s que sent1a necess1dade de 
receber um grande número de imigrantes, terminou afirmando 
que para evitar a f orma~ao de minorias étnicas, deveria o govemo 
impedir a vinda para o Brasil de imigrantes que adotassern a en

dogamia. 
A palestra foi comentada pelo Prof essor 

T. Lynn Smith, do Departamento de Sociologia Rural da Univer
sidade &tadual de Louisiánia, que referiu-se sobre a situa~lo 
dos negros nos &tados Unidos e em seguida o Prof essor Arth~r 
Ramos referiu-se et sua experiencia na Louisiania, onde haVla 
grupos mistos de toda color~l'o e aos judeus, afirmando ser a 
sua desassimila~l'o mais recente. Usou da palavra o Professor 
Nilton Campos que comentou a endogamia dos judeus, e poste
riormente, um membro do plenário referiu-se ao caso da adminis· 
tra~llo da imigra~lo: se cada Ministério deveria tratar da imigra
~=io, ou se esse assunto deveria estar af eto a um só órgf o. O Pro
f essor Castro Barreto·respondeu a todos os comentadores. 187 
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Tema: O Problema Judaico d /,uz da Antro
pologia 
Conferencista: Arthur Ramos 
J 2 de setembro de J 'J45 

O conferencista come<;ou mostrando que os 
judeus nao constituíam um grupo social homogeneo. Nao havia, 
portanto, urna .. ra<;a" judaica. mas .. tipos" judeus, e esses tem 
vivido no decorrer dos séculos. Racial e etnicamente os judeus 
seriam um povo mesti<;ado de semitas e armenóides ou, como 
quer Coon. urna combina~!o estável de subra<;as mediterraneas. 
Pouco se sabe sobre o primitivo grupo israelita da Palestina, e 
depois da diáspora os novos grupos se dispersaram pelo mundo. 
Os ghettos e pogroms acabaram criando. na realidade. o judeu 
atuaJ que nada mais seria do que urna cria<;ao da Europa medieval, 
um produto artificial de urna legisla<;~'o hostil . Examinou, em 
seguida, o perfil antropológico dos dois grandes ramos tradicio
nais do grupo judaico: os sefardins e os asquenaznis, apresentan
do um quadro estatístico anterior a ultima guerra, por onde se 
verifica que a popula<;áo judia do mundo era de 16 milhoes de 
judeus. As varia<;O'es do tipo físico encontradas no mundo foram 
a conseqüencia nao só dos vários interesses com as popula<;Oes 
em cujo seio viveram, como também das influencias do meio 
físico e cultural. Os judeus sefardins de en tao haviam sido encon
trados por toda urna série de investigadores que verificaram a pre
ponderancia da mesocefalia, com tendencia a braquicefalia. Os 
asquenazins europeus é que forneceram, acrescentou, o maior 
número de dados antropométricos. Os que apresentavam maior 
homogeneidade eram os da Europa Central . As condi~Oes de vida 
vinham modificando sensivelmente o tipo físico desses vários 
grupos. Prosseguiu ainda mostrando que as pesquisas sobre o tipo 
físico do judeu nao autorizavam falar de grupo social homogeneo. 
A unidade judaica e, antes de tudo, cultural. Analisou entao o 
conferencista os tra~os principais da cultura judaica e a contri-

bui<;ao que esta trouxe ao mundo ocidental . Passou, ern seguida, 
a mostrar a influencia dos sef ardins ibéricos na história da Anlé
rica e, especialmente, no Brasil , destacando o seu papel no desen
volvünento da economía e outras institui~oes nacionais. Mostrou 
como os judeus sefardins foram totahnente assin1ilados no Brasil, 
reforindo-se ainda ao fato de possuir poucos dados, insuficientes, 
sobre os novos grupos aqui chegados de judeus asquezanins. 
faze ndo um apelo aos especialistas para que lhe fornecessem 
dados. Conclui o conferencista referindo-se rapidan1ente as medi
das propostas para a solu<;ao do problen1a judaico: o sionismo, a 
diáspora e a assimila9ao, mostrando que a discussao sobre o 
assu nt o deveria ser feíta com a coopera~ao dos próprios judeus, 
e se m epriorismos prejudicais a procura da verdade científica 
sobre o assunto . 

A conferencia foi con1entada pelos Profes
sores Silvio Júlio e Henrique de Oliveíra Diniz, que endossaram a 
opiniao do conferencista. 

Tema: Folclore Pré-Histórico 
Conferencista: Joaquim Ribeiro 
Data: JO de outubro de 1945 

Sua palestra teve ínício mostrando a neces
sidade de pesquisa em assunto tao pouco explorado. Referiu-se a 
visita sua a un1a macumba em Belford Roxo (RJ), onde viu 
várias imagens de cera cravadas com agulhas e punhais (homicídio 
mágico). E investigando sua proje~ao no passado, verificou que 
havia no Santo Ofício referencias a respeito, o mesmo acontecen
do nas Ordena~oes Afonsinas. Cítou Constancio Bernardo de 
Queirós, criminologista espanhol que se refere a grande persis
tencia desse motivo folclórico mágico na Antigüidade. I! tal a im
portancia e a constancia desse motivo na Espanha que o Instituto 
de Paleontología Humana enviou a Altamira (Espanha) dois 189 



190 

paleontólogos a fim de estudar as preciosas pinturas rupestres 
do lugar. Verificaram os estudiosos que as cavernas daquela 
regifo eram santuários mágicos e, daí, a persistencia nas pinturas 
murais representarem aspectos da magia simpática, tal como o 
existente em urna caverna, mostrando um homern de condi~fo 
elevada tendo o corpo cravejado de flexas com urna coroa caída 
aos pés. Esse exemplo vem positivar, segundo o conferencista, 
a antigüidade da tradi~lo mágica. 

Tema: O Folclore como Oencia 
Conferencista: Si1vio Júlio 
Data: 1 O de outubro de 1945 

Afirmando que, embora na Europa o folclo
re já fosse considerado como tal desde o século XVII. no Brasil, 
somente depois de Sylvio Romero ter dado a sua metodologia, 
f oi esse estudo encarado científicamente. Sylvio Romero deu-lhe 
enfase, fazendo urna completa separa~ao das tradi~es brancas, 
negras e índias. A tendencia moderna era de que o folclore fosse 
encarado com o aspecto universal, urna vez que todos os povos 
tem o mesmo fundo psíquico, embora a apresenta~fo diferisse 
por motivos lingüísticos e gráficos. O Brasil apresentava no seu 
folclore 90% de tradi~~es portuguesas, disse o conferencista, 
e em determinados lugares ora a influencia negra, é maior, ora a 
índia. Terminou pedindo a colabora~o de todos os estudiosos 
para urna possível coordena~o dos trabalhos de folclore, que 
devem ser sempre orientados sob o ponto de vista universalista. 

Tema: Personalidade e Cultura 
Conferencista: Arthur Ramos 
Data: 8 de maio de 1946 

Essa palestra ocorreu em assembléia con
junta da Sociedade Brasileira de Antropología (35a. sessao ordi-

nária da SBAE) e do Centro de Estudos Juliano Moreira, no Salao 
do Edifício Principal da Faculdade Nacional de Filosofia , a Av. 
Aparício Borges. 

lniciou sua conferencia abordando a análise 
dos trabalhos pioneiros de psicólogos e psiquiatras de um lado, e 
de etnólogos do outro, que descobriram as primeiras analogías 
entre os documentos psicológicos e os culturais. Nesse sentido, 
destacava-se a contribui\:a:o dos psicólogos do século passado, 
como Ribot , Ardigo, Wundt e tantos outros que mostraram a 
importancia dos materiais folclóricos e etnológicos para a com
preensao da mentalidade individual. Em seguida, demorou-se o 
conferencista na análise da contribui~ao da escola italiana com 
Fauzi. Riva etc., nas suas teorías do "atavismo psíquico" e das 
'"sobrevivéncias". completando , o plano psicológico e psiquiátri
co as idéias de Tylor sobre o ··survival" da cultura. Mais recente
n1ente , enta-o, a contriblÚ\:áO dos psicanalistas e dos psiquiatras 
com Freud, Kretscluner, Schilder, Storch, viera trazer novas do
cumenta~oes neste capítulo das analogías entre a estrutura 
rnental e comportamental do homem .. primitivo'', com estru
turas correspondentes do neurótico e do alienado. Prolongou-se 
o conferencista na apreciayao das contribuic;Oes dos psicanalistas 
ortodoxos a Antropología Cultural, mostrando a correlayao 
estabelecida a princípio por Malinowiski e, depois, pelos neopsi
canalistas ao problema de correlacrao "cultura-personalidade". 
Terminou avallando as recentes contribui~es de A.Kardiner e 
de Ralph Linton e seu grupo, na construyáo da teoría da "estru
tura básica da personalidade~', sua importancia na compreensao 
dos fenómenos da cultura e na interdependencia dos fato res 
mentais . Propos este urna aproxima~áo maior entre psicólogos e 
psiqwatras de um lado, e antropólogos de outro, no sentido de 
examinarem, em trabalho de coopera~á'o, os nlúltiplos proble
mas ligados a interrelayáO da personalidade e da cultura. 191 
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Tema: Geza Roheim e a Antropologia 
Conferencista : Danilo Perestello 
Data: 8 de maio de / 946 

lniciou criticando as idéias de Malinowiski. 
citando o conjunto dos trabalhos de Geza Roheim, mais direta
mente ligado a Freud, e que traziam valiosa contribui~fo a Antro
pologia. Outros pontos da conferencia foram debatidos e repli
cado pela conferencista, tendo-se chegado a conclusao de que era 
indispensável o concurso de antropólogos e psiquiatras, pois o 
debate encerrava problem~ como aqueles com que se defronta
vam no mon1ento. Evitar-se-ia, pois , de~e modo, que cada espe
cialista se encastela~e nos seus pontos de vista estanques a nível 
metodológico ou doutrinário. 

7. A quinta diretoria: 1946-1947 

A diretoria eleita para esta gestao tomou 
po~e na se~ao extraordinária realizada a 18 de junho de 1946, 
tendo ficado assim constituída: 

Presidente: Arthur Ramos 
Secretário Geral: Marina Vasconcellos 
1 e;> Secretário: Elza Barbosa Chaves Pinto 
Tesoureiro: Nara Duarte Pereira 

Prendentes dos Departamentos 

Biologia: Harnilton Nogueira 
Bío-Estatística: José Faria Góis Sobrínho 
Educa~ao: Antonio Carneiro Leáo 

Estatística : Jorge Kingston 
Folclore: Sílvio Júlio 
Geografia Humana: DeJgado de Carvalho 
História do Brasil: Hélio Vianna 
Lingüística: Ernesto Fa.ria 
Psicologia: Nilton Campos 
Sociologia: Djacir Meneses 

Durante este período a diretoria da SBAE 
fez realizar 6 (seis) sessOes ordinárias e 1 (urna) extraordinária. 
foram proferidas 3 (tres) conferencias pelos seguintes exposi
tores : 

Marina de Vasconcellos, Ernani Faria 
e Luiz de Aguiar Costa Pinto. 

Tres acontecirnentos de significancia tiveram 
lugar ao longo desta gestao. Primeiramente, no trienio inicial do 
ano de 194 7 foram feitas demarches para a publica~!o periódica 
dos trabalhos mais importantes que vinham sendo apresentados, 
sob a forma de comunica~o, nas reuniOes da Sociedade. Delibe
rou-se, enta:o, que essas publica~Oes deveriam aparecer com perio
dicidade regular, a inici_ar-se com o trabalho "A Casa das Minas'\ 
de autoria de Manuel Nunes Pereira, cujo or~amento damos a 
seguu: 

Pre~o da página Cr S 80 ,00 
Pr~o de cliche: CrS 320,00 
Pre~o da página em papel couché: Cr$ 100,00 
Edi~áo de 1100 exempJares: Cr$ 8.600,00 
Soma dada por conta: CrS S.000,0Ó' 

Ficou também deliberado que, para o financiamento da edi~ao, 
e~a seria posta a venda, sendo entregues parte dos exemplares 
as livrarias e parte ao autor. A soma arrecadada também seria 193 
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utilizada na publicidade a ser dada aqueta obra. Aos sócios quites 
caberia o recebimento de um exemplar. enquanto aos faltosos 
seria simplesmente encaminhada breve apresentayao do texto. 
Ainda nesta reuniao deliberou-se que o progra1na de publicayoes 
periódicas teria prosseguimento nos meses seguintes. com traba
lhos da autoria dos Padres Albisetti e PaJha. Projetara-se ainda 
urna terceira publica~ao a presentando trabalho do Prof. Castro 
Barreto. tudo dependendo das possibiJidades financeiras da 
Sociedade, que tinha en tao em caixa a quantia de Cri 9 .080,00. 
Foram , também , autorizadas pelo Presidente a execuyao dos tra
balhos tipográficos, bem como a reaJizaya-o de gestoes para a 
regularizayao das mensalidades dos associados. A publicayao de 
Nunes Pereira foi dada a público em abril de 1947. 

Em segundo lugar. a importante conferen
cia pronunciada no dia J 1 de setembro de 1946 pelo Dr . Ernani 
Martins da Silva, do Instituto Oswaldo Cruz . Era a primeira vez 
que se fazia no Brasil, a nível antropológico, comunicayao oficial 
versando sobre a utilizayao de marcadores genéticos do sangue 
humano como estratégia bioquímica aplicada as Ciencias Soci.ais 
e Humana~, e voltada para o estudo de populayóes brasileiras. 
O referido conferencista fez urna breve exposi~o sobre os testes 
de detec9ao da Hemoglobina S, responsável . por urna severa ane
mia hemolítica constitucional chamada anemw falciforme, 
drepanocitose, siclemw ou eritrofalcemia, e de sua aplicabilidade 
no estudo do fluxo genio entre o grupo negro e <lema.is segmentos 
de nosso contingente populacional. 

Em terceiro lugar, a conferencia proferida 
por Luiz de Aguiar Costa Pinto a 14 de maio de 194 7 , intitulada 
"Sociología e Mudanya Social: Reflexos Metodológicos do Proble
~a" · Este pronunciamento parece ter tido significativa influen
cia nos rumos que tomarla a Sociologia brasileira a partir da déca
da de cinqüenta. Merece menyao o fato de que, ao terminar sua 
exposiyao no plenário da SBAE, foi Costa Pinto assim saudado 
por Arthur Ramos, ao dar início aos debates sobre o tema : 

··A história da Sociologia no Brasil pode ser divi
dida em dois capítulos: antes e depois desta conferencia". 

Ainda neste período realizaram-se mais tres 
reunioos da diretoria da Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnología, com o objetivo de programar novas estratégias de 
dinamizayao do setor financeiro da entidade . Como se pode ob
servar, foi esta urna preocupa'Yao contínua da dire'Yao da SBAE 
durante seus oito anos de existencia. 

A 20 de janeiro de 1947 recebia a SBAE 
correspondencia da .. American Anthropological Association", 
assinada por Regina Flannery , comunicando resolu'Yáo do organis
mo. aprovada por unanimidade, protestando contra o afastamen
to, a um grupo de cientistas sociais de suas fun'Yoes profissionais, 
imposto pelo governo argentino, privando-os dos meios para 
realizar suas investigayoes científicas e tarefas educativas, por 
raz<ies alheias a sua capacidade intelectual. A esta moyao de soli
dariedade somou-se a SBAE. 

Em fevereiro do mesmo ano, chegava urna 
carta assinada pelo Coronel-Médico Alberto Gernamo Silva Cor
reia, Diretor da Escola Médica de Nova-Goa e Presidente do 
Conselho de Instruyao Pública da (ndia Portuguesa, agradecendo 
o convite formulado pela SBAE e FNFi para ministrar cursoo 
e conferencias no Río de Janeiro. 

Também neste período foram apresentados 
pelo Professor Nilton Campos, os necrológicos do educador Prof. 
Louren\:O Filho e do Prof. Pearson, renomado psicólogo, autor 
da teoria do "F arot G" . 

A 41 ~ sessao ordinária da Sociedade, ocor
rida no dia 14 de maio de 1947, foi a primeira reunifo da SBAE 
a realizar-se no Sallo Nobre do novo prédio na Faculdade Nacio
nal de Filosofia, a Avenida Antonio Carlos nC? 40. 195 
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A 11 de junho de 1947 processou-se a vo
ta~~º para nova diretoria da Sociedade . com mandato estipulado 
para o período de 1947-1948. 

Notas e resumos de conferencias proferid• 

Tema: A Etnia Alema no Brasil 
Conferencista : Marina de Vasconcellos Te/les 
Ribeiro 
Data : J 4 de agosto de J CJ46 

Nesta conferencia, levantou-se a questao da 
etnia alemf desde a pré-história até os tempos históricos, tratando 
depois de no\:Oes gerais sobre a imigra~o além de ser tra~do 
histórico da forma\:ªº das colonias alero~ no Brasil. Estudando 
comparativamente as atividades dos colonos alem!es cm seu país 
de origem e depois no Brasil, chegou ao capítulo da assimila\:!°O 
e acultura~ao referente a língua, religi[o e familia. Tratou ainda 
dos aspectos do trabalho aculturativo, terminando por afirmar 
o valor positivo de um boro processo aculturativo para o trabalho 
produtivo do colono em terras brasileiras. 

A palestra foi comentada pelo Dr. Gaviao 
Gonzaga, Professor Nilton Campos e Dr. Roberto Simmonard. 

Tema: Aplica~ao do Teste de Siclomia tl 
A ntropologia 
Conferencista: Ernani Martins da Silva 
Data: / / de setembro de 1946 

O conferencista, membro da equipe técnica 
do Instituto Oswaldo Cruz, iniciou sua palestra analisando as 
n~oes elementares sobre a forma da hemácia e sua propor~fo no 
hornero, apreciando os estudos feitos por Cunther, em 1932. 

Referiu-se, em seguida, ao caso especial das hemácias falciformes, 
anotadas pelo histologista Emmel, em 191 7, fenómeno chamado 
de .. sicliza~ao". Anotou demoradamente a possibilidade da apli
ca\:ªº desse estudo i Antropologia, lembrando os resultados já 
encontrados em grupos de mesti\:OS no Brasil e da África. Passou, 
em seguida, a um relato detalhado de suas próprias experiencias 
sobre o assunto, desenvolvidas entre os índios Fulnio, Canela, 
Apinajé, Kanindeus e Guajajá, no norte e nordeste br~ileiro, 
verificando que quanto menos ocorria a mesti~gem, mais baixo, 
era o índice de siclemia, chegando mesmo a obter índices nega
tivos. Concluiu afinal que o fenómeno nfo ocorria entre agrupa
mentos de brancos; sendo elevado nos agrupamentos de negros. 
Era menor nos agrupamentos de mulatos; que o fenómeno da 
•'sicliza~~o" na-o havia sido encontrados entre os índios e, final
mente, entre urna amostragem de 910 índios e brancos, a perce
tagem encontrada fora de 0,3%, em vários pontos do Brasil, po
dendo isto ter ocorrido por conta de miscigena\:IO anterior. 

Abertos os debates, f alaram o Dr. Aleixo de 
Vasconcellos, Dr. Walter Oswaldo Cruz e o Dr. Honório de Mello, 
entre outros sócios presentes. Ero seguida o Professor Arthur 
Ramos ressaltou o valor do trabalho e toda a sua elabora~ao expe
rimental, agradecendo a participa?o do conferencista em nome 
da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia. 

. Nota: A exposi~o baseara-se em trabalhos ante-
riormente publicado pelo autor em "Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz'', 42:315-343, Río de Janeiro, 1945. 

Tema: Sodologia e Mudanfa Social: Refte-
xos Metodológicos do Problema 
Conferencista: Luiz de Aguiar Costa Pinto 
Data: 14 de maio de 1947 197 
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Essa foi a 41 a. sessio ordinária da Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia. sendo a primeira realizada 
no Salio Nobre da Faculdade Nacional de Filosofia, i Avenida 
António Carlos n<? 40. 

Iniciada a ordem do dia. o Presidente da 
SBAE deu a palavra ao conferencista que fez wna análise ·dos mé
todos fundamentais da Sociología com a sociedade contempora
nea e as respectivas mudan~as culturais. Constituiu. portanto, urna 
pesquisa metodológica; s~ndo a Sociología urna parte da cultura, 
a sociologia modifica-se em face da mudan~a cultural : pressOes, 
resistencias, avan~os. receios e hiatos. A tendéncia hoje é de 
renova~ao metodológica onde a pesquisa tem um enorme valor, 
pois dela é que nascem as generaliza~Oes e as leis. A Sociologia 
é, pois. o estudo da forma~ao. desenvolvimento e transforma~fo 
da sociedade. Há urna certa ordem de fatos observáveis na socie
dade para levantamento de hipóteses e realiza~Oes de pesquisas. 
Depois desta explana~A'o fez-se um histórico do desenvolvimento 
da Sociología desde o Oriente, passando pela Grécia, Roma, 
ldade Medieval com os árabes, o Renascimento, chegando a ldade 
Moderna do capitalismo, com os descobrimentos marítimos, 
crescimento imobiliário, aumento do comércio. Até o século 
XVII, disse o conferencista, o pensamento social na formula~i'o 
das regras de a~o dominou sobre a verdadeira pesquisa cient í
fica, sendo Descartes e Bacon os iniciadores sem ·~dola" nem 
ºpresomptione". No século XVII, Condorcet, Diderot etc prepa
raram a Sociología para o século seguinte. No século XIX, depois 
da grande fase da revolu~io material, a verdadeira Sociologia 
surgiu com o proletariado. Acentuou o conferencista a grande 
contribui~o de Comte, Spencer. Le Play, Engels, Marx e moder
namente, Linton. Ainda observou que era necessária urna crítica 
do material e método norte-americano para aplica~fo ao Brasil. 

A conferencia foi comentada pelo Profe~or 
Arthur Ramos. 

Nota: O texto original foi publicado na revista So
ciulogia , vol. IX, Sao Paulo. 194 7. No primciro número da Revista Brasi
l e ira de C~éncia~ S~ciais ·l~ág . 1 e scgs., 1962), publicada pela Univcrsi
dade de Minas (.erais, o artigo cm pauta foi republicado, após revisáo feita 
pelo autor, sob o título de "Sociologia e Mudan~a Social: Quinze Ano~ 
Depoii:". Este texto, reelaborado pelo autor, constituiu o primeiro capítulo 
da obra de sua autoria .. Sociologia e Desenvolvimcoto". Civiliza~áo Brasi
leira, 1963. 

8. A sexta diretoria : 194 7-1948 

. A diretoria eleita, com mandato previsto até 
18 de JUnho de 1948, ficou assim constitu ída : 

Presidente: Arthur Ramos 
Secretário Geral: Marina de Vasconcellos 
1? Secretário: Elza Barbosa Chaves Pinto 
Tesoureiro: Nara Duarte Pereira 

Preiidentes doi Departamentoi 

Biologia: Hamilton Nogueira 
Bio-Estatística: José Faria Góis Sobrinho 
Educa~ao : Antonio Carneiro Leao 
Estatística: Jorge Kingston 
Folclore: Sílvio Júlio 
Geografía Humana: Delgado de Carvalho 
História do Brasil: Hélio Vianna 
Lingüística: Ernesto Faria 
Psicologia: Nilton Campos 
Sociologia: Djacir Menezes 

Durante o sexto período presidencial de R.a· 
mos foram realizadas 6 (seis) reunioes ordinárias e urna sessio ex
tra~rdinária. As conferencias proferidas, em número de 3 (tres), 
est1veram a cargo de 199 
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Stich Thompson. Humberto Bastos. Nilton Cam
pos. Arthur Ramos e Luisa Ramos. 

Em carta datada de S de agosto de 194 7. 
trazia Dante Laytano notícia bastante alvissareira aos membros 
da SBAE, acompanhada de comentário bastante significativo em 
termos de proje<rao nacional para a entidade presidida por Ramos. 
Assim se expressa Laytano: 

··. . . Adquiri, nas livnuias daqui, .. A Casa das 
Minas", de Nunes Pereira. Cumprimentos por mais esta iniciativ!l . A Socie
dade Brasileira de Antropologia e Etnología integra~e. em definitivo. na 
vida científica do país. ." 

Através de convite oficial do Ministério das 
Relat;Oes Exteriores, datado de setembro de 194 7, e assinado por 
Renato de Almeida, era solicitada da SBAE a nomeac;ao de um 
representante junto a Comissáo Nacional de Folclore do Instituto 
Brasileiro de Educacrao. Ciencia e Cultura, pelo prazo de tres 
anos, na confornúdade da Portarla do MRE de 26 de junho de 
1946. Como representante da Sociedade junto a esse organismo, 

• 
foi indicado o nome do Prof. Sílvio Júlio. 

Em carta-oficio datada de 7 de novembro de 
1947, assinada por Heitor Villa-Lobos, entao Diretor do Conser
vatório Nacional de Canto Orfeonico, recebia o Presidente da 
SBAE a seguinte comunicat;áo: 

"Autorizado pelo Sr. Ministro da Educa~o e 
Saúde, tenho o prazer de enviar a V. Sa. um exemplar do BOLETlM 
LA TINO AMERICANO DE MÚSICA (vol. IV). acompanhado do respec
tivo Suplemento Musical, obra inteiramente consagrada ao Brasil. 

Súmula da atualidade musical brasileira, sob os 
aspectos histórico, educacional, folclórico e artístico, acredito que o 
referido BOLETIM poderá constituir apreciável elemento informativo 
para a Biblioteca dessa Sociedade que V. Sa. tf'o superiormente dirige . .. " 

A dezesseis de novembro de 1947 realizou-se 
a 46~ sessáo ordinária da SBAE, tendo sido a ata desta reuniao 
a última a ser lavrada no livro de registros da entidade, estando 
assinada por Marina de Vasconcellos Telles Ribeiro. Consta do 
derradeiro parágrafo deste texto a afirmativa de haver 

·• ... convocado, o Sr. Presidente, os sócios para 
a reuniáo de dezembro, em día e hora que seriam afixados com antece
dencia ." 

Os fatos, no entanto, sugerem nao ter sido realizada esta reuniáo 
entrando a Sociedade em nova e acentuada fase de desativat;~o. 
Obteve-se, porém, da edit;!o de 8 de junho de 1948 do "Diário 
de Notícias", informe relativo a conferencia proferida por Arthur 
e Luiza Ramos sobre ··A Renda de Bilros e sua Aculturat;fo no 
Brasil", no Auditório da Faculdade Nacional de Filosofia. É 
verdade que este jornal carioca divulgava com antecedencia a 
realizat;ao das reuni(}es da SBAE, bem como as conferencias de 
maior repercussao. Mas a partir de mar<ro de 1948 n~o mais foi 
encontrado, salvo o supracitado informe, qualquer registro des ta 
natureza. 

Em janeiro de 1948, por indica~ao do Prof. 
Egon Schaden, recebia Arthur Ramos convite da "Casa Euclides 
da Cunha", de Sao José do Rio Pardo, para proferir a conferen
cia de encerramento (a 14 de agosto daquele ano) da .. Semana de 
Comemora~<ks Euclidianas", inteiramente dedicada a Antropo
logía brasileira. O signatário da mensagem, Oswaldo Galotti, soli
citava ainda de Ramos que este estendesse o convite aos membros 
da SBAE e demais antropólogos do Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Paraná e Babia. O objetivo fundamental era a oportunidade de 
juntamente debaterem o assunto da funda~ao de um "Institu~o 
Brasileiro de Antropologia", para a forma~io superior de especia
listas nesse campo do conhecimento (realizat;ao pela qual Ramos 
vinha-se batendo desde os inícios da década de quarenta). O Presi- 201 
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dente da SBAE aceitou o convite, tendo proferido naquela opor
tunidade a conferencia intitulada .. Os Grandes Problemas da An

tropologia Brasileira". cu jo texto foi publicado originalmente pelo 
.. Diário de S~o Paulo" em suas edi~oes de 3/ 10 e 10/ 10 de 1948. 

Em marero de 48 comunicava Nunes Pereira, 
juntamente com Machado Coelha, este Diretor do Museu Parae~se 
Emilio Goeldi, a inaugura~ao de uma sala em homenagem a N1na 
Rodrigues. O referido museu poderla entao, afinnavam, dispor 
de um local apropriado para exibir o material etnográfico prove
niente de grupos negros, e que se encontrava annazenado em seus 
porOes, bem como expor tudo mais que houvesse de disponíve1 

sobre o negro na Amazonia. 
Foram as seguintes as publica~Oes recebidas 

pela Sociedade durante este período: 

- Pu blica~es do Museu de Etnología da Universi
dade de Michigan 
Anais da Univenidade de Santo Domingo 

- "Handbook of South American lndians" da 

Smithorian lnstitution 
··vocabulário Portugues-Kiriri e Kiriri-Portu
gues" de Ar.>on DaU:lgna Rodrigues 

- .. Difeten\2s Fonéticas entre o Ponugues e o 
Guaraní". de Aryon Dall'lgna Rodrigues 

- .. Língua Munducuru - Vocabulários Espe
ciais", de Aryon Dall'lgna Rodrigues 

Notas e resumos de conferencias proferidu 

Tema: Porque Escudamos Folclore 
Conferencista: Stith Thompson 
Data: 3 de julho de 194 7 

• 

Essa foi a 42a. sessfo ordinária da Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia, em conjunto coma Socie
dade de Folclore e com o Centro de Pesquisas Folclóricas . 

Inicialmente ressaltou-se a importancia do 
folclore como expressfo científica, trazendo vários argumentos 
em pro) da sua asser\:ao, inclusive seus numerosos trabalhos de 
campo, onde coligiu dados sobre o assunto. Explicou ainda a 
necessidade de se estudar folclore como expressao da cultura, 
constituindo um dos capítulos da Etnologia. Para esse o folclore 
significava, urna expressao da psicologia popular e, portanto, tor
nava-se importantíssimo o seu estudo. 

Saudando o Professor Thompson em nome 
de suas respectivas Sociedades, faJaram os Professores Luiz Heitor 
e Joaquim Ribeiro. Pela Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia, usou da palavra o Professor Arthur Ramos sobre a 
notável obra do conferencista. 

Tema: Areas Econórnicas e Culturais do 
Brasil 
Conferencista: Humberto Bastos 
Data: 13 de setembro de 194 7 

Sua palestra iniciou-se observando que as 
realiza~Oes políticas assentavam-se nas·solu\:Oes económicas . Para 
apreciar o assunto no Brasil foi aceita a difusa-o geográfica do 
Brasil em regioes, passando a apreciá-las separadamente, segundo 
as ordens de extens~o territorial. Assim, a primeira regia-o, com
portando cinco unidades federadas do Norte, teve anteriormente 
sua grandiosidade pelos seus produtos económicos; borracha, al
godao , castanha, gado, projetando-se esse exp1endor na vida social 
e cultural, até o século XVII. O mesmo nao se verificava no século 
XIX, quando o comércio se restringia, a área cultivada era muito 203 
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pequena (2,3% sobre 41% da regiio) havendo escassez de popula
~lo (0.3 de homens habitantes por km2 na Amazónia). Notavam
se aí grandes latifúndios, índice alto de indústria extrativa vegetal, 
notadamente castanha e borracha. O dom ínio era da monocul
tura. O declínio economico da borracha logo se acentuou até 
1934 pela falta de processos técnicos e a grande falta de vias 
para o transporte de produtos muito dificultou o progresso eco
nOmico. Daí via-se que a ocupayio do homem nessa regiao era 
somente geográfica e política. A quinta regiio, compreendendo 
25,l l % da nossa extensio territorial total, possui 21 produtos 
cultivados. Era também zona de criayfo e concorre com 4,55% 
de indústria extrativa. Esta regia-o também era monocultora e res
sentia-se da falta de transporte, sendo que a populayfoera também 
escassa, contando-se em Mato Grosso 0 ,32% de homem por km2

. 

A borracha e a erva-mate eram produtos importantes da regiio. 
As novas estatísticas nao consignavam Goiás e Mato Grosso como 
produtores de ouro. A Fwidayio Brasil Central e as colonias agrí· 
colas seriam de grande utilidade para a regiao. A quarta regiao 
apresentava um dos melhores índices demográficos, com melhores 
valores económicos, melhores meios de transporte, policultura e 
pequena propriedade . Quatro fatores concorreram para um rela
tivo progresso: melhor clima, trabalho de imigrantes especializa
dos, afluxo de capitais novos e melhores meios de transporte . 
A segunda regiao geo-econórnica, composta dos estados litora
neos, conta com 11 ,43% da nossa extensao territorial, 21 produ
tos agrícolas e com transporte velho e insuficiente . A sociedade 
~entava-se em bases agrárias e latifundiárias, fundada no sistema 
portugués patriarcal. Gado, algodao, fumo, cacau e cana de ayú
car. A terceira regi~o. contando com 10,8% da extensá'o do ter
ritório brasileiro, possuia produyao industrial estimada em 
81,89%, acréscimo de populayao, grandes extensOes ferroviárias 
e rodoviárias, bons salários, levas de imigrantes e possibilidade de 
crédito bancário. Dessa forma, terrninou o conferencista, podia-se 

notar que a maior parte do Brasil era monocultor, latifundiário, 
pobre, e que a menor parte possuía urna certa industrializayáo, 
era cooperativista recebendo brayo estrangeiro e sem a grande 
propriedade, devendo o exército cooperar, com sua fiscaliza~o 
permanente, para o economia brasileira, apoiando um movimento 
nacional para ét planificaylo economica do Brasil. 

A conferencia foi comentada pelo Deputado 
Agostinho Monteiro, Professores Arthur Ramos e Oliveira Junior. 

Tema: Alguns Casos de Simbiose Lican
trópica 
Conferencista:Nilton Campos 
Data: 16 de novembro de 194 7 

Foi observado, inicialmente, que esses pro
blemas psicológicos eram notados desde ROmulo e Remo que, 
segundo Tito Lívío, fora lendária a criaya-o dos gémeos por urna 
loba. O caso em questa'o referia-se a um achado, em 1920, de duas 
crian~as numa cova de' lobos na regia-o de Bengala, na Índia. 
Encontrados por um natural da regia-o, foram levadas por um mis
sionário para o orfanato do qual este era diretor. As duas crian
~as, do sexo ferninino, tinham respectivamente l (um) e 7 (sete) 
anos. Procurando pacientemente reintegrá-las no convívio huma
no, pois tinham deambula~o quadrúpede, ausencia de linguagem 
articulada (emissao de palavras), emitindo apenas uivos, necrofa
gia, somente após longo período o religioso conseguiu e, mesmo 
assim, em parte. A menina de l (um) ano veio a falecer cerca 
de um ano depois ; a de sete viveu até dez.essete anos. Embora 
essa já fizesse uso das mf'os, andando normalmente, a sua lingua
gem era de urna crian ya de 3 (tres) anos de idade. Esses casos de 
simbiose licantrópica, prosseguiu o conferencista, interessava 
tanto ~ Biologia quanto a Antropología, Sociologia e Psicología. 205 
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~e fato , em Bengala. foi comentado pelo Professor Geselt que, 
em J 927. dirigiu urna carta ao citado missionário, recebendo am
pla confirma~lo. Dado a complexidade do assunto, e pelo adian
tado da hora, por proposta do Sr. Presidente da SBAE, concor
dou o conferencista em dar continuidade ao assunto na rewiifo 
do més de dezembro, quando teriam lugar os debates sobre a 
matéria. Em seguida, o Professor Arthur Ramos convocou os 
sócios para a referida reuniao, em dia e hora que seriam afixados 
com antecedencia. 

A palestra do Professor Nilton Campos foi 
ilustrada com a apresenta~ao de proje~es referentes ao tema 
exposto. 

Cumpre notar que esta conferencia mereceu 
voto de louvor do Conselho Departamental da Faculdade Nacio
nal de Filosofia, e que consta da Ata da reuniao do referido Con
selho, datada de 18 de novembro de 1947. 

Nota: Com esse texto. encerram-se as atas refe
rentes as sessócs ordinárias da Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia. Nenhum outro registro consta dos livros. No entanto. em um 
referente as sess<>es extraordinárias, encontra-se ainda registrada urna ata 
relativa a 13~ Assembléia GCial extraordinária da SBAE. datada de 11 de 
junho de 19<48, quando processou--se a votai.;io para a diretoria, com 
mandato estipula.do para o período de junho de 1 ~8 a junho de J 950. 

Tema: Renda de Bilros e sua Aculturafáo no 
Brasil 
Conferencista: Arthur Ramos e Luiza Ramos 
Data: 8 de junho de 1948 

Nota: O texto integral des ta conferencia consti
tuiu-se na publica~áo n? 4 da Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia, publicada em outubro de 1948. 

9 . A sétima diretoria: 1948-1950 

Eleita com mandato assegurado de dois anos, 
sem que para tanto encontrássem~ referencia a qualquer suporte 
estatutário, fico u assim constituída a sétima diretoria da SBAE: 

Presiden te: Arthur Ramos 
Secretário Geral: Marina de Vasconcellos 
1? Secretário: Elza Barbosa Chaves Pinto 
Tesoureiro: Nara Duarte Pereira 

Pre1idente1 dos Departamentos 

Biología: Hamilton Nogueira 
Bio-Estatística: José Faria Góis Sobrinho 
Educa~o: Antonio Cameiro Leao 
Estatística: Jorge K.ingston 
Folclore: Sílvio Júlio 
Geografia Humana: Delgado de Carvalho 
História do Brasil: Hélio Vianna 
Lingüística: Ernesto Faria 
Psicologia: Milton Campos 
Sociologia: Djacir Menezes 

Este período constitui-se no mais nebuloso 
da vida da SBAE; tendo sido a fase em que se precipitaram os 
fatos que levaram a sua total desativay~o. Nenhum informe espe
cífico foi coletado dos registros disponíveis, bem como pouco 
esclarecedores foram os depoimentos dos ex-membros que 
logramos entrevistar. 

Em junho de 1948, recebia Ramos corres
pondéncia de George S. Schuyler, editor novaiorquino do "The 
Pittisburgh Courier", solicitando do Presidente da SBAE coope
ra9ao para o sucesso de sua missao no Rio de Janeiro. Eisa parte 
relevante do texto : 207 
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My ntlssion ' ' lwo-luld to a~l:crlam lhc 
exknt to wlud1 lhc vanou" racial demcnh afl' tnlcgrntct.1 m the Brazilian 
army. both among ~n!ísted men and officers. 

Ramos emprestou sua colabora'Yªº de imediato, tendo enviado 
carta de apresentatyao ao Coronel Comandante do Corpo de Fuzi
leiros Navais. ao mesmo tempo em que pedía aqueta autoridade 
a de vida autorizatyá"o para que f osse realizadas comprova~Oes foto
gráficas. abrangendo os vários componentes dos corpos de tropa 
sob a o comando daquela autoridade. A resposta na-o se fez tar
dar. ten do chegado as maos do Presidente da SBAE no dia imedia
t o, 14 de j uJ ho. Reproduzimoo parte do texto assinado pelo 
Contra-Alrnirante Sylvio Camargo (Comandante Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais ) pelo valor do conteúdo ideológico do seu 
discurso. 

. In1cialmente tenho a d.izer a V.Sa. que urna 
autonzal(ao dessa ordem só poderá ser dada por S.Exa. o Sr. Ministro da 
Marinha. nao estando na minha alc;ada conferir tal permissao. Seria, contu
do. um grandl' prazcr poder colaborar com V.Sa. nesse sentido, principal
mente tendo em v11>ta o grande mérito da obra de V. Sa. a qual acompa
nham com aprc1.;o lodos os brasileiros. Permito-me, entretanto, dizer a 
V.Sa. que talvez o problema racial brasileiro tenha caminhado para urna 
solu~o satisfatória justamente por nao ter havido urna focaliza~ao do 
mesmo. permitindo que . dentro de nosso espírito democrático e cristao , 
se fa<;a o intercambio racial sem maiores preconceitos. 

Sem ter a competencia para opinar sobre o assunto, 
acho que qualquer focaliza~ao desse problema, no nosso meio . em vez de 
permitir a sua solu~ao ·- que continuamente se processa vai perturbá-la 
focalizando-a e formando pontos de resistencia, por despertar. justamente, 
a consciencia racial com todos os seus recalques e complexos." 

Ainda da Bahia. inforn1ava Anísio Teixeira, a 26 de julho de 
1948, haver prestado assistencia jornalística ao jomalista ameri
cano durante sua pennanencia em Salvador. conforme lhe tora 
solicitado por Ramos. 

Em setembro de J 948 era criada. na Socie
dade Brasileira de Antropología e Etnología. urna nova categoria 
de sócio. Tratava-se da nomina~ao do Dr. lldefonso Pereda 

Valdés para Membro Correspondente Estrangeiro, por proposta 
do presidente efetivo da SBAE, aprovada no plenário da sessao 
oridinária da entidade. 

A 11 de outubro de 1948 reuniam-se os 
membros da SBAE, no Saláo Nobre da Faculdade Nacional de 
Filosofia, a fim de receber o Prof. Ralph Beals, entao Chefe do 
Departamento de Sociología e Antropología da Universidade de 
Los Angeles. O visitante foi saudado pelo Prof. Arthur Ramos 
que nesta ocasiao, proferiu urna conferencia sobre o tema "Ten
dencias Contemporaneas da Antropologia nos Estados Unid~". 
Em seguida o Prof. Beals discorreu sobre .. Os Povos e as Culturas 
Primitivas no México". 

Ainda no ano de 48, o Presidente Efetivo 
da SBAE foi convidado pela Associa~io Brasileira de Med-icina 
do Trabalho, através de correspondencia remetida pelo seu pre
sidente, Dr. Adalberto Lira Cavalcanti, a proferir conferencia 
naquele centro científico. A 20 de novembro Ramos desincum
bia-se do encargo falando sobre o tema "Aspectos Antropológicos 
do Trabalho". " 

A doze de maio de 1949, sob a rubrica de 
"confidencial". Arthur Ramos recebia correspondencia diplomá
tica, remetida pelo Representante do Brasil junto a Unesco, Sr. 
Paulo Carneiro. baseada nos seguintes termos : 

"Meu caro Doutor Arthur Ramos, 

A sua personalidade e a sua obra náo pod.iam per
manecer olvidadas da Unesco, empenhada como está em associar os ho
mcns criadores em cada país a sua missao de organizar um mundo novo 
pela educa9ao, a ciencia e a cultura. No campo das ciencias sociais um 
grande eüor90 se torna cada vez mau neceHário e pouco pode ainda 
ser feíto , por escassez de colaboradores a altura dessa tarefa, no quad¡o 
dessa Organiza\io. Para chefiar esse departamento em que os problemas 
'\lio tao urgentes quanto graves, sugeri ao Diretor Geral da Unesco, Doutor 
Torres Bodet. o seu nomc. Pcdiu-me ele que o consultasse, a título reser
vado. "obre as suas pos.'>ibilidades de aceitar tal posto . Bcm sei quanto o 209 
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oc'Upam o seu ensino e as suas pesquisas no Brasil. mas sei também do ele
vado espírito social que o anima e da sua comprovada capacidade de devo
tamento público. A Unesco precisa para dirigir o seu Departamento de 
Ci~ncias Sociais de um homem da sua experiencia, da sua iniciativa e do 
seu saber. O cargo em questao tem urna remunera~o anual de cerca de 
dez mil dólares e será preenchido mediante um contrato de um a tres 
anos segundo as conveniencias a considerar . 

Caberá ao Conselho Executivo, em sua sessao de 
junho, decidir do candidat9 finalmente a convidar. Quisera, porém, o Di
retor Geral pode incluí-lo na sua lista como o nome de ~ua preferencia. 
Rogo-lhe por isi;o a bondade de comunicar-me com a pO$SÍvel urgencia 
se lhe agradaría. em prim.: ípio. um pO$tO des~ natureza no quadro da 
Unesco. 

Tomei a liberdade de propor o seu nome em vir-
tude da admirat¡;áo que desde muito tenho pelos seus trabalhos. além do 
desejo natural de ver o Brasil ocupar um dos mais altos postos nesta Orga
niza~o. a que venho consagrando o melhor do meu entusiasmo e dos meus 
esfor~s. 

Com um cordial abra~ do admirador e amigo" 

Paulo Carneiro 

Ramos aceitara o convite e concentrava. 
enta:o. suas atividades na elabora~!o do planejamento que apre
sentaria aquele organismo internacional. Sua cátedra na Facul
dade Nacional de Filosofia ficaria sob a orienta~ao de sua assis
tente Marina de Vasconcellos, enquanto a presidencia da Socie
dade Brasileira de Antropología e Etnología seria ocupada pelo 
Prof. Nilton Campos. 

Entrementes, recebia Ramos corresponden-
cia da Profa. Heloisa Alberto Torres, datada de 3 de agosto de 
1949, onde a signatária deixava clara a sua inten~o de ocupar 
a cátedra de Antropología e Etnología da FNFi. Damos o texto 
em questio: 

.. Prof essor Arthur Ramos: 

Quanto tive conhecimento de sua próxima partida 
para a UNESCO e pensei em pleitear a regencia interina da cadeira de An
tropologia e Etnografia da Faculdade Nacional de Filosofia da Universi-

dade do Brasil, durante o seu afastamento, fui informada de que era inten
<iªº sua amparar pretensáo identica de seu Assistente. 

Nao quiz, portan to, em face dos ' compromissos 
provavelmente assumidos por V.S., coloca-lo em atitude negativa a minha 
aspira~ao, posi~4o essa que poderia resultar em constrangimento para V.S., 
dada a cordialidade das rela~&s que, desde 1930, sempre existiram entre 
nós. ~ coro prazer que as relembro, reavivadas que f oxam por ocasifo 
do seu concurso em que tive a honra de figurar como examinadora e ainda 
recentemente quando juntos planejamos o futuro Congresso Brasileiro de 
An tropologia. 

Nilo quero, entretllJlto, dar entrada a meu memo
rial na Faculdade de Filosofía sem fazer a V.S. urna comunica~fo direta 
dessa aspira~o, perfeitamente justificada pelos meus títulos e trabalhos 
que. uns e outros nio poderlo ser igualados por qualquer outto candi
dato. 

Valho-mc do ensejo para apresentat as minhas 
congratula~oos pela honrosa investiduta com que foi distinguido bem como 
a expressáo do meu apre~o e admira<ráo". 

Esta carta, que deu origem a um dos mais 
tumultuosos casos da vida universitária carioca, mobilizando a 
imprensa e a própria opiru~o pública do Distrito Federal, foi 
imediatamente respondida por Ramos, nos termos que se seguem: 

ºRio, 4 de agosto de 1949. 

Exma. Sr. D. Heloisa Alberto Tones 

Acabo de receber sua carta de 3 do corrente onde . ' 
me comuruca sua resolu<ráo de pleiteat a regencia interina da minha cáte-
dra na Faculdade Nacional de Filosofía. Estou certo de que se V.S. esti
vesse exatamente a par das condi~<>es em que se vai dar o meu impedimen
to tra~sitório da cátedra, nao chegaria a por em prática este seu propósito, 
que nao encontra a menor base legal Em prirneiro lugar, nio há vacancia 
da cadeira. O que há é um impedimento temporário, que pode durar tres 
meses, como poderá durar um ou dois anos, no máximo. O contrato com 
a Une,co aueguxa ~~ períod_o de .. probation", de curta dura~lo, apos 
o qual m~ .cabe decidir da assmatura do contrato de um ano, pronogável 
para o max1mo de dois anos. Se solicitei licenciamento por dois anos isso 
se deverá ao fato de que é mais fácil desistir do mesmo, o que se' dará 211 
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automaticamente com a volta do professor, do que solicitar nova pror
rogaitao . 

Meu assisten te nada pleiteo u. A sua indica~o para 
me subirtituir no impedimento foi feita pelo catedrático, ao diretor da Fa
culdade Nacional de Filosofia, tudo em concordancia com o artigo 11 O 
do Regulamento. E mesmo que a minha ausencia temporária possa ser 
interpretada como vacancia, há normas éticas, sempre respeitadas por 
aqueles que se dedicam a vida universitária, visto que a cátedra é um 
patrimonio que o professor transmite. nos seus impedimentos, aos seus 
assistentes, que outra coisa nio visam que a carreira universitária, para o 
acesso aqueJas posi~&s que os conduzirlo aos postos de professorado. 
O contrário disso seria íl subversato completa dessas normas, e um desis
tímulo a carreira de professor. No caso especial, o meu assistente é a 
professora Marina de Vasconcellos, com 9 anos de profícua atividade 
nesta Faculdade, já me tendo substituído em outros impedimentos 
análogos, nunca ninguém tendo posto qualqucr dúvida em que pudesse 
ser de outro modo. 

Acresce que a cátedra é um ponto de referencia 
em torno do qual girarlo os trabalhos que me comprometi a realizar para 
a Universidade, no exterior, no setor dos estudos socia.is, com anuencia do 
Exmo. Sr. Ministro da Educa~áo, do Magnífico Reitor da Universidade e 
do Exmo Sr. Diretor desta Faculdade. A regencia da cátedra por .. inter
posita persona", estranha aos quadros desta Faculdade, iria me oolocar 
em posi~áo de constrangimento, que me impediria de realizar aqueles 
trabalhos programados. 

O seu caso é totalmente diferente. Por maiores 
que sejam os seus títulos, e por maior que seja o apre~o em que tenho a 
sua pessoa, nío é V.S. membro do corpo docente da Universidade, nao 
sendo livre docente, nem estando sequer ligada a cátedra, que conquistei 
táo arduamente, pela porta larga do concurso de títulos e provas. V.S. 
é diretor técnico-administrativo de um Museu, que requer de sua capaci
dade as suas melhores energías, o seu maior devotamento, e até, por lei, o 
seu tempo integral. Estou certo, pois, que sabedora de todos esses motivos, 
V.S. verá a sem~azáo de sua pretensao que nao poderá encontrar guarida 
na legisla~áo vigente, nem ressonancia favorável nos vários Órgáos técnicos 
desta Faculdade. Agrade~o suas palavras cordiais, as suas congratuJa~s 
pela minha visita a Unesco, pondo a sua disposi~o e do Museu Nacional, 
que táo dignamente dirige, os meus pequenos préstimos nas atividades 
transitórias que irei desempenhar, se m'o permitirem os fados, e se moti
vos supervenientes nao me obrigarem a reassumir a cátedra, após breve 
lapso de ausencia.,, 

Esta era a culminancia do f accionismo que se 
estabelecera entre o Museu Nacional e a cátedra de Antropología 

da FNFi a partir do ano de 1939, e que se transformara, entlo, 
em luta manifesta pela posse da cátedra. Esta situa~a:o de impasse, 
criada pela diretora do Museu Nacional, repercutiu no meio da 
Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, contribuindo 
com um golpe quase mortal para a sua total desativa~o 11 • 

A 10 de agosto de 1949, Arthur Ramos 
segue para Paris para chefiar o Departamento de Ciencias Sociais 
da Unesco. Após· sua partida, numa rápida investida, Heloisa 
Alberto Torres requer ao Conselho Departamental da FNFi a 
equivalencia de seus títulos ao de livre docente na cadeira de 
Antropologia da referida Faculdade. Caso lhe fosse concedido o 
título pretendido, poderla ela facilmente chegar a cátedra atra
vés do vínculo criado com a Universidade, e estar hlerarquica
mente em posi'Yi'O de vantagem com rela~lo a Marina de Vas
concellos, simplesmente profe~ora assistente daquela cadeira. 
A ausencia de Ramos, agravada pelo clima criado pela substi
tui1Yá:O do catedrático colocou as atividades da SBAE em plano 
secundário. o título de livre docente. porém, foi negado a dir~ 
tora do Museu Nacional. 

De París, Ramos acompanhava constran
gido as gestoos que se sucediam na Universidade em torno das 
pretens~s de Heloisa Alberto Torres. A importancia que repre
sentavam para este suas posi~~s na FNFi e frente a SBAE está 
claramente definida em correspondencia remetida a Uúz de 
Aguiar Costa Pindo, datada de 27 de outubro de 1949: 

º . .. Nio sei em que pé está a minha posiyao na 
Universidacle, mas se o caso nao f or resolvido satisfatorlamente, serei 
foryado, como já disse tantas vezes, a voltar e reassumir o meu lugar. 
Tudo depende do grau de compreensao da gente que dirige a nossa Uni
veISidade." 
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Ou ainda, em carta endere'félda ao Prof. Jorge .Kingston, chefe 
do Departamento de Ciencias Sociais da Faculdade Nacional 
de Filosofia, datada de 14 de setembro de 1949: 

Espero que o caso da sucessio da minha 
cátedra seja resolvido a contento. dentro da lei, o que me permitirla traba
lhar com sossego dentro das diretrizes prefixadas." 

Por outro lado, a despeito da intranqüili
dade que lhe causava seu problema sucessório na FNFI, Ramos 
trabalhava com grande intensidade. como tivemos a oportunidade 
de constatar na consulta que fizemos aos Arquivos Particulares 
do Departamento de Ciencias Sociais da Unesco, em janeiro 
de 1978, quando nos foi franqueada toda a documenta~ao 
relativa a gestfo Ramos, frente aquele organismo. Suas linhas 
mestras de atividades estfo esbo~adas na correspondencia reme
tida a Melville Herskovits, a 30 de agosto daquele ano : 

.. 1 have many ideas concerning the future deve-
lopment of my department. At present, however, as the budget for the 
year is already worked out through the departments and the Bureau of 
Budget, 1 have just a little chance to work in the new division of race 
problems which will be separated from the Tensions project . 1 am planning 
to have a preliminary meeting of experts on the interdisciplinary aspects 
conceming a statement of race so 1 can work more easily next year. 

As to the programme f or the General Conf erence 
at Florence, the Director-General is desirous of a complete renovation of 
the programmes. As far as my department is concerned, 1 plan, among 
other things, to have a permanent division dedicated to the study of the 
backword people of the world to whom the benefits os Unesco are not 
yet ex tended. 

1 am also envisaging Af rican studies and hope to 
have two opportunities to study them. The first one is to have a collabora
tion of the Musée de l'Homme with Northwestern University for field 
work in Africa. Our friend Dr. Lévi-Strauss, who is helping me as consul
tant in the preparation of this programme, has told me about the Fulbright 
project and, as he is going to the Congress of Americanists. 1 have suggested 
that he speaks with you conceming the further development of this project 

in order to obtain the aid of Unesco. The second possibility, as I have said 
is to haw permanent activity concerning the study of primitive peopl~ 
which 1 want to develop early in 1951. 

1 want very much to have your helpand yow 
contribution for my plans here and 1 hope to have you sometime in the 
future at one of our meetings so that 1 may have the opportunity of seelna 
you penonally and talking about things which interest us both. As you 
know, anthropology is not yet too much developed in my deputment in 
Unesco, and 1 want to have it as a ~ntral point of reference ..... 

Especificamente com rela~!o ao Brasil, Ramos deixou bem 
claras as suas inten~0es, em correspondencia remetida a Alceu 
Maynard de Araújo, datada de 27 de outubro de 1949: 

". . . Estou trabalhando no momento ativamente 
na elabora~io dos novos programas do Departamento de Oencias Sociais 
da Unesco, a serem apresentados a Conferencia de Floren~a. Se as linhas 
gerais do programa forem aprovadas, teremos grandes possibilidades de 
ajudar ao desenvolvimento dos estudos sociais e etnológicos no Brasil ... " 

No entanto, tres dias após, a 31 de outubro 
de 1949, falecia Arthur Ramos em Paris, sem o conhecimento 
da solu~fo final dada ao problema de sua substitui~fo na cátedra 
da FNFi e sem poder levar avante seus projetos na Unesco. Da 
ata da reuniao do Conselho Departamental da Faculdade Nacional 
de Filosofia, datada de 8 de novembro de 1949, coletou-se a 
seguinte nota: 

.. ... O Conselheiro Nilton Campos ·comunJcou 
que, como substituto do Presidente da SBAE, assumiria a dir*o da refe
nda Sociedade. Depois de salientar a dedica~io do saudoso Prof. Ramós 
P~la ~ociedade, apelou para que os colegas ajudassem a manter essa orga
niza~ao, que tio bons fnltos já tem produzido . . . " 
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Com a morte de Arthur Ramos. encerrou-se 
definitivamente o período de atividades científicas da Sociedade 
Brasileira de Antropología. 

Notas e resumos de conferencias proferid• 

Tema: Os Povos e as Culturas Primitivas do 
México 
Conferencista Ralph Beals 
Data 11 de uutubru de 1948 

t > ~onferecista. por mcumbencia do ··social 
Scien~e Research Coucil ·· procedía a urna avalia~ao do estado de 
desenvolvimento das Ciencias Soc1ais na Aménca Latina. A maior 
parte do seu relatório para o Conselho. sob essa problemática, 
permanece ainda sob a forma de manuscrito Contudo. foi publi
cado urn sumário pelo Conselho. em sua publica~fo Items, 
.. The social sciences in South America·· vol. 4. n~ 1. pp. 1-5. 
1950 

A conferencia pronunciada na Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia baseou-se fundamental
mente em notas coletadas e. nao em um texto previamente ela
borado. Urna versao mais consistente dessas notas foi publicada 
sob o título "'Conferencia a la Facultad de Filosofia y Letras''. 
in Filosojia y letras. Universidade Central do Equador. vol. 6. 
abril-junho. 1949 Tratava-se de urna tentativa de formulayao 
sobre a história do processo aculturativo dos índios mexicanos. 
Urna ve~o bem mais elaborada dessa abordagem foi publicada 
no volume intitulado Meritaque and Conquest. Ethnology of 
Middle Amerjca, Proceedings of the Viking Fund Seminar on 
Middle America. New York. 1949 Glencoe (Free Press). 1952. 
(Sol Tax and others. &is). Cumpre notar que o texto que mais 

se aproxima da conferencia preferida no Río de Janeiro foi 
publicado sob o título .. The lustory of acculturation in Mexico", 
in Homenaje al Dr. Alfonso Caso, Mexico, 1950. 

Nota . Essas notas foram-nos comunicadas pelo 
próprio Professo1 Ralph Beals. em correspondencia que nos remeten . 
cta.tada de 5 de atril de l 977 

Na verdade. embora mantivessem relacio
namento formal, e até revestido de certa cordialidade - trocas de 
correspondencia, publicayOes e convites - persistia entre a Facul
dade Nacional de Filosofia e o Museu Nacional discreto clima 
de an1mosidade e de competiyao. Dois fatos parecem poder 
ser tomados coxno abonadores de tal constatayao. Referimo-nos 
primeuamente a ausencia de representantes do Museu Nacional 
nas atividades, diretoria e departamentos da SBAE. Em segundo 
lugar, a análise do conteúdo do artigo do, entfo, naturalista 
Luis de Castro Faria, intitulado .. A Antropologia no Brasil e na 
Tradi~ao do Museu Nacional" (Revista do Brasil, ano V, 3~ fase, 
n~ 52, dezembro de 1942, pp. 84-90), onde o autor, após afirmar 
nos parágrafos iniciais 

·· Ao procurar reconstituir a história do progresso 
de urna ciencia verifica-se que se tomam muito mais expressivas as obras 
quando. ao invés de esforr;os isolados, representam atividades conjugadas 
em torno de um objetivo comum, que desperta ao mesmo tempo um in
teresse coletivo 

A forma~io de sociedades, a f unda~ao de institutos 
marcam, igualmente, períodos decisivos, quer no desenvolvimento, quer na 
escota de tendencias. 

As produ~es individuais passam a figurar na his
tória das associa~Oes, mas nada perdem de valor intrínseco. Constituíndo, 
embora. partes integrantes de um conjunto, podem ainda assim ser ap1e
ciadas separadamente. pois conservam inaherável o relevo próprio. a ,,,. 
uuttua original. •• 

conclui, observando que 217 
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" .. . fazemos essas cita~3es ligeiras apenas para 
mostrar que fora de Museu Nacional quase nada foi feíto .. . Tanto com 
rela~io a antropologia física, cujo desenvolvimento no Brasil estamos pro
curando esboi;ar, quanto com rela~io a antropologia cultwal, o papel do 
Museu foi decisivo ... 

. . . A diversidade de interesses determinou a fun-
da~io de centros1e11pecializadosde pesquisa: a necessidade do ensino regular 
criou urna cadeira na Faculdade de Filosofia. 

O Museu Nacional, entretanto, continua a ser o 
único instituto de pesquisa, onde a antropologia é cultivada em todos os 
setores do seu amplo domínio ... " 

Ora, depreende-se da leitura do texto haver sido o nome de 
Arthur Ramos, bem como o da SBAE, deliberadamente omi
tidos assim como o esfor~o da Cadeira de Antropología e Etno-, . 
logia da Faculdade Nacional (que foi veladamente mencionada) 
de promover, mesmo que a duras penas, o ensino e a pesquisa 
antropológica no Rio de Janeiro. 

No entanto, o clima de tensa-o no relacio
namento FNFi/MN alcan~u seu primeiro nível crítico - o faccio
nismo tornava-se, entáo, manifesto - quando da defesa da tese 
de Arthur Ramos para a cátedra de Antropologia e Etnologia, 
intitulada "A Organiza~ao Dual Entre Os Índios Brasileiros", 
em janeiro de 1946. Emilio Willems, que acedera ao convite 
de Ramos para integrar a comissfo examinadora 

''Voltando de urna viagem de pesquisa ao interior, 
encontrei sua carta aérea de 2 deste mes üulho de 1945) e tr~ publica
~&s suas, de data recente. Muito agradecido. Já respondi ao Sr Djabna 
Hasselmann, di.retor dessa Faculdade. Minha participa~o dos trabalhos 
do conc\uso de Antropologia seria impossível se houvesse muitos candi
datos inscritos, fato que tomaría necessáriá urna estadia demorada nessa 
capital. Mas suponho que o Snr. nio terá competidor e, nessa hipótese, 
aceitarei o convite com o maior prazer. Serla possível marcar o concurso 
para setembro? Também outubro servirla." 

na-o formou entre os examinadores. Coube a Heloisa Alberto 
Torres ocupar o lugar da branca. A prova de defesa de tese ocor-

,... 

reu a 23 de janeiro de 1946. Sobre o com~rtamento da comisslo 
examinadora durante a longa argui~o de cerca de cinco horas 
imposta ao candidato, assim se expressou Ary da Matta, na edi
~ao de 28 de janeiro de 1946 do jornal O Globo, Río de Janeiro: 

··A prova de defe¡a de tese que integra os con
cunos para provimento de cargo de magistério compete, em requintes 
de habilidade. com a serena vocai;io dos verdugos orientais. Esta a im
pressio quenos deixou a defesa de te5e com que o Professor Arthur Ramos 
concorre a cátedra de Antropología e Etnologia da Faculdade Nacional 
de Filo$0fia. Foram cinco horas de tortura fíiica e mental a que o obriga
ram a aten~áo as crít1ca1e1mpugna~s dos arguidores; a prova de fogo por 
que pa1saram as suas cordas vocais; a agilidade mental e a acuid~de para 
perceber como deioejaria o examinador ver respondidas as suas críticas; 
a pluralidade de angulos de aprecia~o de um memio problema; e até 
o desconforto de urna cadeira de pau. Felizmente ninguém se lembrou, 
prestando um tributo ao passado. alguns examinadores tivessem regisuado, 
enfaticamente. certaio omis.sOes bibliográficas que nao nos pareceram 
fundamentcm. ·· 

De lado o mérito da tese - que Herbert 
BALDUS classificou de ''muito criticável" em sua Bibliografia 
Comentada de Etnología Brasileira (Editora Souza, Río de Janei
ro, 1954, pág. 103). Ramos cometera um equívoco de trad~fo 
em seu texto. Sobre esta questfo, ou~os COSTA PINTO, 
em correspondencia que nos remeteu, datada de 23 de dezem
bro de 1976: 

"O Ramos jamais perdoou Heloisa, que fez, parte 
da Comissao Examinadora no concurso de cátedra, o fato dela haver feito 
ironía com um erro de tradu~ao do Ramos, que confundiu log mee com 
dog race, e disse que isto era um esporte favorito dos índios, quando na 
verdade o índio 5Ó conheceu cachorro muito depois, trazido pelos euro
peus. A corrida era arrastando um toro de madeira (log), e há enorme di
feren~ entre toro e totó ." 

Mas este acontecimento nfo impediu que as 
rela~Oes trocadas entre Ramos e Heloisa Alberto Torres manti- 219 
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ve~em-se no mesmo nível de formalismo. Esta situa~fo somente 
veio a alterar-se no ano de 1949 quando, ciente da viagem que 
Ramos empreenderia a Paris, a diretora do Museu Nacional 
pleiteara a interinidade da cátedra de Antropología e Etnologia. 
como indicamos anteriormente. Uiante do insucesso da sua 
primeira tentativa. e da morte inesperada de Ramos em Paris, 
Heloisa Alberto Torres investiu novamente contra a cátedra 
vacante, desta vez solicitando a abertura de concurso para o 
cargo, juntamente com o seu pedido de concessfo de .. notório 
saber" a Congrega~~º da Faculdade Nacional de Filosofia, o 
que a habilitarla para inscrever-se no próprio concurso. Nesta 
mesma época. e com pretens0es idénticas, também solicitaram 
o ··notótio saber" Edson de Souza Carneiro e Maria Alice Moura 
Pessoa. 

Marina de Vasconcellos, que se inscrevera 
em concurso para livre docente aberto em junho de 1949, pre~ 
tou provas em junho de 1950, obtendo concomitantemente o 
título de doutor em Ciencias Sociais. Embora negada, a conces
slo do ··notório saber" nfo isentava os tres candidatos de aten
derem as demais exigencias regulamentares do concurso - que 
teve o prazo para inscri~es encerrado sem outros pretendentes. 
Em agosto de 1950, Marina de Vasconcellos assumia a interini
dade da cátedra de Antropología e Etnología da Universidade do 
Brasil na vaga de Arthur Ramos. 

Para urna vislo mais aproximada da reper
cussfo deste caso na imprensa carioca, reproduzimos o artigo 
.. Docencia e Decencian, publicado pelo jornal "O Mundo", 
na sua edi~lo de 2 de dezembro de 1949: 

.. Com a morte do professor Arthur Ramos, abriu
se, na Faculdade Nacional de Filosofia, um claro difícil de preencher. 
Homem de estudo, como os que mais o tem sido entre nós, o antropolo
gista brasileiro ocupava no seu ramo de atividades urna posi~io ímpar, 
oriunda de continuado trabalho científico que frutificou em numerosas 

obras. O corpo do cientista falecido em París ainda nao foi repatriado e 
já vai acesa a luta pela partilha dos seus despojos. Duas candidatas disputam 
a bem remunerada interinidade. Urna, aoque dizem, está forte do apoio do 
senhor Pereira Lira e é simpatizada pela congrega~o da FNF. Em quase um 
decenio de assistencia na cadeira (cuja regencia ocupou por mais de urna 
vez, na ausencia do professor Ramos) nao demonstrou a capacidade que se 
deve exigir de um catedrático de escola superior. É desconhecido qualquer 
trabalho sério de sua autoria. 

A outra candidata é d. Heloisa Alberto Torres, 
autora de um f olhetim sobre cera mica mara jo ara, sen hora hábil que so u be 
montar-se um bem aparelhado DIP e aureolar-se, nao se sabe como, de um 
fali;o pre,tígio cultural. D. Heloisa tem exercido febril atividade para l~var 
a melhor. Em primeiro lugar escreveu urna carta supticativa (melhor fora 
dizer intimativa) a Arthur Ramos sugerindo sua indica~ao para substituí
lo provisoriamente. Esta missiva e a resposta negativa que obteve foram 
publicadas há pouco, na imprensa carioca. Falhando nesse passo a preten
dente iniciou um jogo mais atrevido. Pleiteou e obteve, no Conselho Uni
versitário, o títul9 de docente da FNF, diploma ilegal, que nao poderá 
ser apostilado, pois fere todas as normas estabelecidas nas leis e regula
menta1YOes em vigor. Nao sabemos qual das duas pretendentes lavrará o 
próximo tento . 

Urna coisa, porém, está clara. Ambas procuram 
defender as bolsas e nao os interesses do ensino. A inexistencia de livre
docente ou de catedrático interino permite, se houver honestidade da 
Congrega'Yªº e dos principais interessados, a realiza'Yio de um concurso 
amplo , em que se possa selecionar o melhor candidato. Mas isso nao 
está, ao que parece, nas cogita1Yoes das disputantes, interessadas, justa
mente, em assegurar-se um páreo fácil. Um requerimento solicitando con
curso darla novo conteúdo a questio. 

Quem se habilita? Respondarn , senhoras litigian-
tes ." 

De posse da cátedra, e no sentido de melhor resguardá-la, manteve 
Marina de Vasconcellos considerável distanciamento daqueles 
seus competidores potenciais. Aqui cumpre notar que, ainda no 
ano de 1968, evito u ela inserir curso regular de folclore no 
elenco de disciplinas da Cadeira de Antropologia e Etnologia do 
Instituto de Filosofia e Oencias Sociais da UFRJ, receosa de 
reacender as pretensOes de Edson Cameiro. 

Foi, porém, no ano de 1952 que a cisma 
se efetivara. Durante a primeira reuniio brasileira de antrop{>- 221 
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Jogos. a qual estava presente a entlo catedrática Marina Vascon· 
cellos, nlo se fez qualquer men~io ao nome de Arthur Ramos. 
a sua obra ou a Sociedade Bmileira de Antropologia e Etnologia. 
Daí para a frente, sob os rigores daquele acontecimento, defi
nira-se o faccionismo da ciencia antropológica no Rio de Janei
ro, o que perdura até nossos diu. 

lnfonna~s mais detalhadu sobre o rumo
roso ··affaire·· que envolveu Arthur Ramos e Heliosa Alberto 
Torres podem ser encontrados nas seguintes fontes : 

Arquivo Particular de Arthur Ramos 
A tas da... reuniñes da Congrega(:áo da Facu/dade Nacional de 
Filosofía (20/6/49; 21/12/49~ 28/12/49; 23/3/50; 11/4/50: 
21/4/50; 26/4/50; 9/5/50; 24/5/50; 6/6/50; 23/6/50; 25/7/50; 
17/8/50) 
Atas das reunibes do Conselho Departamental da Faculdade 
Nacional de Filosofía (8/J 1/1949; 16/11/49; 22/11/49; 29/1 J/ 
49; 6/12/49; 27/12/49) 
A tas das reunioes do Departamento de Oéncias Sociais da Fa
culdade Nacional de Filosofia ( 14/l l /49; 30/11/49; 24/1/50; 
2/5/50) 
Diário de Noticias (Rio de Janeiro) - 24/11/49: 29/11/49: 
8/6/50 
O Globo (Rio de Janiero) 
O Mundo (Rio de Janeiro) 

NOTAS 

21/ l l/49; 23/ 1l/49;30/6/50 
2/12/49; 3/12/49 

( 1) SOIADEN. E.: .. O Pensarnento Antropológico 
de Arthur Ramos", O Estado de Stio Paulo, 20 de novembro de 1949. 
Republicado em Am,rica lndt1e1111. vol. X. n? 2, abril de 1950, pp. 129-
133 ~ Arthur Ramos, Ministério da Educa~io e Saúde, Servi~o de Documen
ta~io, Río de Janeiro. 195 2. pp. 25-31. 

< 2 > Os grifos sao do miuivista. 

e 3) A propósito desse "homem natural", observa 
Egon SCHADEN (op. cit pág. 26) com propriedade: ºA propria razio de. 
ser de urna ci~ncia antr\)pológjca. ao lado da história. da sociologia, da 
psicologia e de outras que por sua vez investigam fenómenos humanos. 
dependia para ele (Ramos), de urna visio humanística no sentido de urna 
f ocaliza~o do homem ern sua totalidade, como 5e1 biológico e criador 
de cultura a um tempo. Por isso. nao teve também dúvidas ern remeter 
pa.ra o reino da ficfWaO a esdrúxula idéia do homem natural. tio cara a 
muitos antropólogos do século passado " (O grifo é do autor}. 

(4) Oportuno e breve comentário sobre a ••posi~io 
eclética •· de Ramos pode ser coJhido da carta· enviada por Ema'lio 
WILLEMS. datada de 4 de agosto de J 941. cujo texto ·- sua parte signi
ficativa - encontra~e reproduzido na página ~te deste capítulo. 

(5) Este .. Comite Italiano. . . •• instalou-se no Río 
de Janeiro durante a opera~ao censitária de 1940, coincidindo com o 
in ício das atividades científicas do Professor Giorgio MORT ARA no Brasil. 
Vide COSTA PINTO, L.A. e CARNEIRO, E. : As Oincias Sodilú no Bra
sil. (' APES .. Río de Janeiro. 1955, pp. 21-22. 

(6) Em portarla datada de 20 de fevereiro de 1948, 
designava o Ministro Clemente MARIANI a comissio encarregada de e. 
tabelecer as bases organizatórias daquele conclave. composta dos seguintes 
nomes : Edgard ROQUETTE-PINTO, Heloisa ALBERTO TORRES, Arthur 
RAMOS e Álvaro FRÓIS DA FONSECA. A documenta~o remanescente, 
relativa ao evento, encontra-se reproduzida integialmente ern apendice 
a este trabalho. 

(7) A Manhá, Río de Janeiro, 2 de setembro de 
1942. 

(8) RAMOS. A.: A.r Culturas Negras do Novo 
Mundo, Civitiza~io Brasileira, Rio de Janeiro, 1937, pág. 11. 

( 9) Quando da cria~io deste Instituto. ficou assim 
constituída a sua primeira diretoria: Presidente : Prof. Antonio Rubbo 
Muller (da cadeira de Antropologia Social da Escola de Sociologia); Secre- 223 
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tário : Ciro T . de Pádua (aluno do 2? ano da Escota de Sociologia). Tesou
reiro : Ccsário Hosri (aluno do 2? ano da Escota de Sociología). Para os che
fes dos departamentos foram escolhidos os seguintes professores : Mário 
Wagner. Vieira da Cunha (Antropologia FÍ¡¡ica); Lavínia Coi.ta Vilela (An
tropologia Social); Cecíüa Maria Saniotto (Sociologia); Cecflia Castro e 
Silva (Psicología Social) . A se~ao de Etnologia dependía. entio, de preen
chimento. O conselho técnico ficou constituído dos seguintes pro fessores: 
A.R. Radcliffe Brown (Escota de Sociologia), Fernando de Azevedo (Fa
culdade de Filosofia), Donald Pierson (Escota de Sociologia), Sérgio Milliet 
(Escota de Sociologia), Herbert Baldus (Escota de Sociología), Em11io 
Willems ( f aculdade de Filosofia), Roger Bastide (Faculdade de Filosofia), 
Paul Arbousse Bastide (Facudade de Filosofia), Romano Barreto (antigo 
Colégio Universitário) e ~oemi Silveira Rudolfer (Faculdade de Filosofia). 
Outras informa~oes sobre a cria~io desta entidade poderao ser compul
sadas nas edi~oes de 20. 21. 22 e 25 de outubro de 1942 de O Estado de 
Sáo Paulo. 

(10) Sobre este assunto. vide o anexo intitulado 
"Os Pintores da Antropologia Brasileira" . 

(11) Sobre esta questio, que remonta ao final 
da década de trinta, os informes que coletamos sugerem jamais haver 
Heloii¡a Alberto Torres visto com bons olhos (a despeito de seus impedimen
tos legais) o fato de nao haverem cogitado de seu nome para a cátedra de 
Antropologia e Etnologia da Universidade do Brasil, sendo preterido pelo 
de Arthur Ramos. Este, por seu turno, após haver conqtústado a indica~o 
de seu nome para a vaga aberta, e criado em seguida, a Sociedade Brasi
leira de Antropologia e Etnología, jamais vira oom simpatía a possibilidade 
de partilhar suas lideran~as oom adversários potenciais. A Antropologia no 
Rio de Janeiro estava, pois, com a sua sorte lan~ada: concentrara-se nos 
estreitos limites de dois feudos, bem demarcados, e que oontinuaram liti
giantes nas décadas que se seguiram. 

CONSIDERA«;OES FINAIS 



Embora a Sociedade Brasileira de Antro
pología e Etnología tenha conhecido momentos de grande con
quista durante seu curto período de existencia, pode-se deter
minar, incrustada na moiélura de sua prematuridade dentro 
do incipiente nível de desenvolvimento científico do país, a 
concorrencia de urna série de outras causas que a levaram a sua 
total desativa'r[O no final da década de quarenta. &sa série 
de fatores, de natureza diversa, mas produtos do mesmo con
texto tústórico-social em que a Sociedade desenvolveu suas 
atividades, podem ser didaticamente ordenados em conjuntos 
significativos que se interpenetram. Neste passo, há que se des
tacar: 

a. a privatiz~o da Sociedade Brasileira de Antro
pologia e Etnología, que fora criada como subsidiária da Cadeira de Antro
pologia da Faculdade Nacional de Filosofia, estando a ela confinada. O 
ritmo de suas atividades permanecera sempre na dependencia da vida uni- 227 
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versitária. !lendo a sua autonomia parcialmente abalada pela periodicidade 
do · an<> letivo. A sua capacidade de arregimentatt~ de t~m quadro ~e 

• b"os efctivo~ e atuantei; foi fic;ando cada vez maJli redunda ao material 
mcm .~ · s · · humano de que dispunha o Departamento de O enc1as ociais. com suas 
limita~oos de tempo e horário impostas pelas próprias atividades universi
tárias. Por outro lado , embora Arthur Ramoll semprc se batesse contra a 
existencia dos .. latiffrndios culturais" na vida intelectual e científica bra
sileira, nao conseguiu impedir que a Sociedade se transfor~asse nt~m ~uten
tico .. feudo". como tio-siroplesmente o demonstra a nao-alternancia dos 
membros Ja~ sete diretorias eleitas. Ademais, Ramos nao se mostrava 
permeável a partilha de sua lideran~. o que pode ter, até certo ponto, 
reduzido em outros antropólogos as disposi~óes de participa~ . Mas, na 
verdade. era o subdesenvolvimento da ciencia bfasileira o fator qwe impul
sionava nossos auto-didatas mesmo que inconscientemente - a superes
timarem sua posi~io nos limites de seus campos de estudo, aoque Arthur 
Ramos também nio foj imune. E agravando ainda mais este quadro. a 
condi~áo da S BAE de apendice da FNf'i levou-a a padecer dos m~~os 
percal~os daquela unidade da Universidade do Brasil, tanto or~mentanos. 
quanto relativos ao estrangulamento do espaQO físico disponível para suas 
instala~óes; 

b. o isolamento dos centros universitários, dos 
raros núcleos de pesquisa e dos próprios cientistas sitiaram a SBAE, impe
dindo-a de deslanchar um processo efetivo de coopera~io científica com 
outros grupos congeneres nacionais. Neste sentido f oi a Sociedade, mais 
que nunca, prejudicada pelo precário nível de desenvolvimento econo
mico do país, posto nao ser o intercambio de correspondencia suficiente 
para cobrir as demandas de trabalho coletivo que a atividade científica 
impOe. A distancia entre os principais centros urbanos tornavam-se mais 
acentuadas pela insuficiencia dos meios de transporte, o que nao penni
tia o deslocamento regular dos nossos .. scholars" para encontros periódi
cos. Esta situa~io agravava-se ainda mais, tanto pelos esfor~s dispertdidos 
coro a guerra, como até pela diferen~ dos temas abordados nos centros 
universitários nacionais onde a pesquisa científica desenvolvia-se. Essa 
incomunicabilidade. que mais se fazia sentir na área das Oencias Sociais, 
perdurou, pelo menos, para dentro da década de cinqüenta; 

c . o faccionismo da Antropologia no Rio de Janei
ro foi uro problema de cunho estritamente regional. mas que repercutiu no 
sentido de tornar a SBAE mais frágil e com menor poder de reivindica~ao. 
Os fatos indicam que, se Arthur Ramos nao era acessível a divis0es de lide
ran~. também nao o fora Heloisa Alberto Torres - situa~o esta que se 
agravava pelo fato deles se ocuparem de diferentes ramos da ciencia antro
pológica. e dentro dos estritos limites de seus .. feudos" . Na verdade , o 
esforQO para desconfigurar o faccionismo crónico que se instituíra entre a 

Faculdade Nacional de Fi1090fia e o Museu Nacional, em havendo, ni<> 
chegou jamais a ultrapassar o nível da superficialidade, embola ambos tive~ 
sem comprovadamente se mostrado favoráveis i urüfica~io dos estudo~ 
antropológicos no Brasil; ' 

d . o ali jamen to do diplomado em Oencias Sociais 
do mercado de trabalho nacional contribuiu para fragmentar quaisquer 
tentativas de arregimenta~io ou forma~io de especialistas e pesquisadores 
nesse campo. O próprio papel da Antropología nas faculdades de filoso
fia era secundário. sendo utilizada como matéria complementar para os 
ctusos de História e Geografia. A estrutura do ensino brasileiro nio era. 
entio, propicia a fonna~io de pessoal qualificado para o ensino das aen
cias Sociais no curso secundário, e muito menos para a prepara~o de espe
cialistas em Antropologia, em f un~io da inviabilidade de aplica~o prática e 
imediata do seu trabalho profissional. Tal circunstancia também contri
buía para a redu~io das possibilidades da SBAE de recnttar continuada
mente novoi; membros para, motivando-os, desdobrar seu campo de ativi
dades científicas. Desiquilibrando ainda mais este quadro, criavam-se con
di~oes, em nossa sociedade urbano-industrial que se organizava. de maior 
amplia~io do mercado de trabalho para as áreas tecnológica e biomédica, 
contribuindo para a subestima~io da utilidade real do trabalho técnico 
do cientista social; 

e. o impasse metodológico do .. culturalismo .. , 
configwava-se como urna estratégia pouco adequada para enfrentar, tio
somente, a problemática advinda da nova ordem urbano-industrial. A fei
~ao multidisciplinar da Antropología feíta por Ramos era por demais abran
gente, nao era adequada e nao oferecia instntmental teórico para questio
nar o processo social que se desencadeara após a derrocada do Brasil for
mal. A abordagem sociológica que já se esbo~ra. ocupando~e dos proble
mas de rela~Oes raciais com base nos estudos de confito e acomoda~io. 
dei;envolvia-¡e ainda timidamente. So mente a partir da década de ciBqüenta a 
estrutura económica de nossa sociedade escravocrata, foi enfocada com 
seus reflexos nos diferentes níveis de organiza~io da sociedade brasileira e 
a sua influencia no conjunto das rela~s entre negros e brallcos, iria ser 
estimulada. A própria análise da temática das conferencias prof erldas na 
Sociedade Brasileira de Antropología e Etnología, durante seus oito anos de 
existencia, demonstram o seu distanciamento da real problemática em 
que se debatiam os vários set ores da vida nacional; 

f . as posi~es políticas assumidas por Arthur 
Ramos, após o término do Estado Novo, f oram mal interpretadas, e enten
didas como seu engajamento incontestável nas for~s de esquerda. Tal 
fato provocou o afastamento gradual dos membros mais consenadores dos 
quadros da SBAE, chegando a levantar certa suspeita, da parte de certos 
setores govemamentais e universitários, sobre as atividades por ele desen
volvidas; 229 
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g. a mortc de Arthur Ramos. ~1uc pode ser entendi
da como o fator primordial Ja desativa~ao da Sociedadc Brasileira de An
tropologia e Etnología. Ao falecer este, nao deixara discípulos habilitados 
cengajado~ na área do11 cstudo~ antropológico~) para dar cuno a ~ua obra. 
E es~ própria obra, que já estava sujeita a reparos (e ele o percebera). 
dificil mente seria retomada por seus colaboradores mais próximos, já com
prometidos oom outras atividades de estuJo e pesquisa . A partir de 1950, 
a revitaliza<_;ao da SBAE impunha a presen<;a Je um líder do porte Je 
Arthur Ramos, assim como reformulac<Oes no tratamento dos temas emer
gentes Ja realidade brasilcira, o que era imposto por for\:a do próprio 
avan1.c-o metodológico das Ciencias Sodais. Marina de Vasconcellos, isola
da n1& cátedra e consdente da limita~io de seus movimentos, nao te't{e 
como cmpenhar-se na reestrutura~ao da SocieJade. Ademais. a fra¡jlia.d~· 
Je inua pr~pria pO$lWa científica, e as salvaguardas de que se ce.tcoui ~a 
nl4tnuten~ao da cátedra foram fatores. por si mesmos, restritivQ(I. que a 
impooiram de outras atua~óes fora do seu. "nUnifúdio" uni'Yefsitário. 

A Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia, com sua diretoria e seus membros, bem como os 
demais cientistas sociais que, de urna forma ou de outra, tive
ram seus nomes vinculados a esta, realizaram ineqüivocamente. 
num determinado momento histórico, urna tarefa meritória e 
duradoura - a de um dos grupos de pioneiros na consolida~ao 
dos estudos antropológicos e das Ciencias Sociais no Brasil. 

ANEXOS 



" 

• 

BASES PARA UM ESTUOO SOBRE 
ARTHUR RAMOS 
(Paulo de Carvalho Neto) 

A análise ·crítica da obra de Arthur Ramos 
é um capítulo inédito na hlstória de Antropologia Brasileira 
Contempon1nea. Capítulo reservado sobretudo Aqueles que foram 
seus discípulos, entre os quais Luiz Aguiar Costa Pinto ou Guer
reíro Ramos, que se especializaram em Sociologia e Marina 
Vasconcelos, Ary da Mata, Edison Cameiro e eu próprio, que 
preferimos com a mesma Antropologia. Todos ou quase todos 
ternos hoje nossas cátedras e seguimos os ensinamentos do Mes
tre, no Brasil e no estrangeiro. 

Acredito que tal capítulo desde a morte 
de Arthur Ramos venha sendo pensado, por cada um de nós, 
seus discípulos. Mas, que ainda estam~ dando ocasiio ao fator 
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tempo, imprescindível neste caso , por mais que avulto a neces

sidade do estudo. O tempo se encarregará de comprovar prin
cipalmente a importancia da obra do professor alagoano, reve

lando aspectos que ora permanecem ocultos ou emba\:éldos, 
como aconteceu a Nina Rodrig\fes, a Euclides da Cunha e tantos 

out ros. 
O que se deve estabelecer agora, a título 

de lembrete para um futuro desenvolvimento' sao os pontos 
cardiais do trabalho do velho Mestre . Aqueles que indiquem 
a dir~fo que Arthur Ramos scguiu ou vislumbrou, em seus 
escritos como em seus atos. Qualquer reserva nesta tentativa 
de roteiro implica cm alta trai<;f'o a Arthur Ramos . Além de 
trai~o, tal reserva iria lhe deturpar a personalidade e a obra. 
Pois em pouquíssimas vezes lo¡rei surpreender cm Arthur Ramos 
contradiyfo entre seu pensamento, seus escritos e seus atos. 

Era de urna integridade i toda prova . 
A mais relevante convic<rfo científica de 

Arthur Ramos, a primeira e a última, a que lhe detenninou 

atitudes públicas que o tomaram compreendido e estimado 
pelo povo, mais do que qualquer outro cientista no Brasil, foi 
a sua convicfáo anti-racista. Arthur Ramos na-o se limitou a 

guardar verdade consigo. No momento agudo das investidas 
na América Latina, dos coriféus de Gobineau, Chamberlain, 

Rosenberg, Guenthar . .. nosso professor enceto u seu contra

ataque , em todas as camadas sociais, escrevendo, conferencian
do, viajando ... Como escritor compreendia que estava em 

plena guerra, igual, depois, a qualquer pracinha. Era este o sentido 
de urna de suas frases pennanentes: "A nossa guerra é também 

urna luta ideológica" . Sfo desta sua luta, notadamente, a contri
buiyfo 4 reda~ao do ''Manifesto dos Intelectuais Brasileiros Con-

tra o Preconceito Racial .. (outubro de 1935); a participa~o na 

"Mesa Redonda da Paz'\ reunida em Chicago, no ano de 1941; 

o "Manifesto da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etno

logia contra o Racismo•• (setembro de 1942); a série de artigos 

que escreveu para .. Diretrlzes", posteriormente enfeixada no 

livro "Guerra e Rela~Oes de Ra~" (1943); e muitíssimos outros 

atestados de consciente oposi~fo. 

Era improvável que nfo fosse, concomitan

temente, fervoroso anti-fascista. O foi, desde o momento que des

cobrira que "os interesses (do racismo) nfo sfo evidentemente 

científicos. Sfo políticos." Entfo a vontade de combater se redo

brara nele . Tomou-se, com os anos, um dos mais temidos e peri

gosos anti-fascistas. Certo é que resultados notórios o Brasil 

colheu deste filho, nesta luta, como a prescrva~o, perante o 

mundo, de suas prerrogativas de verdadeira democracia racial. 

Ramos conseguiu difundir e sustentar a opiniao, dentro e fora 

de nosso país, de que nós podemos e queremos "oferecer a todo 

o mundo civili:zado a nossa magnífica filosofia no tratamento 

das ra~, como o maior protesto científico e humano e a maior 

arma espiritual contra as amea~ sombri89'da conce~fo nazista 
da vida". 

Deve~ frisar que suas opiniOes, publicamen

te assumidas, jamais responderam a desejos outros que nfo o de 

estar coerente com a verdade. Nwica Arthur Ramos proclamou 

wna idéia com o interesse velado de conquistar simpatias para 

efeito de elei~fo partidária. Respeitava a ciencia com absoluta 

dignidade . A ponto de, até mesmo, ir muitas vezes contra seu 

próprio Mestre, Nina Rodrigues, corrigindo-lhe as deficiencias 

e justificando-as de acordo com a época. Em mais de urna ten ta- 235 
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tiva de interpreta~io de obra do famoso médico-legista da Bahia, 
de alvorada deste século, Artbur Ramos combateu seus preconcei
tos contra a mesti?gem. apontando-os como vítimas da influen
cia da teoria científica daquele tempo, a lomb}>siana. Salvaguar
dava assim, o mérito de Nina Rodrigues. na-o permitindo que o 
considerassem racista no atual significado. A maior comprova
~lo do anti-racismo de Nina, de sua largueza de espírito, é o 
próprio Arthur Ramos, seu discípulo atuante, seu mais verdadeiro 
continuador. 

&te primeiro ponto cardial da obra e do 
hornero Arthur Ramos, o anti-racismo que acabamos de referir, 
foi o primeiro, o último e sempre o acima de todos. Norteou, 
por assim fizer, a rosa dos ventos da obra do Mestre. Dependía, no 
entanto, para sustentar-se, do estudo continuo e progressivo da 
dialética, esta que se tornou um método de investiga~lo cientí
fica, deixando de ser privativa ou exclusiva do marxismo, con
forme já assinalavam alguns autores. Com a dialética erigida em 
meio primordial de pesquisa, Ramos levou adiante a disseca~lo 
de seus temas, construindo urna obra de imensa grandeza em 
pouquíssimo tempo. A assimila~áo desta conduta metodológica 
conduziu - o para o lado da escola antropológica funcionalista, 
f onnando com Thumwald, Malinowski e Radcliff-Brown de tal 
maneira que n~o causou estranheza, a todos quanto o conhe
ciam. o convite que dirigiu a Radcliff-Brown, para pronunciar 
uma conferencia na Sociedade Brasileira de Antropologia e Et
nología, quando este visitou o Brasil. 

De um modo geral, o marxismo em Arthur 
Ramos, na-o só vai explicar o seu anti-racismo, como também 
a maioria de seus pontos de vista: sua adesáo ao movimento fun
cionalista; sua op~!o pelo processo antropológico-físico e cultural 
em detrimento do histórico-geográfico-lingüístico; seu poder 
de sistematiza~ao ao mfuimo detalhe; sua predisposi~fo a contí
nuas inova~Oes; seu estilo claro e direto~ sua capacidade de a~lo 
prática; sua flexibilidade para trabalho de equipe etc. etc. . . 

Sornente quem nlo privou de cinco anos de 
amizade quase diária com Arthur Ramos pode dizer o contrario, 
inventar, deturpar e desmentir-nos . 

Nlo se depreende, no ·entanto, que Arthur 
Ramos tenha sido político de Partido. Era muito cioso de sua 
própria liberdade e de seu próprio trabalho e mais de urna vez 
o ouvi confessar, a mim, que se julgava incapaz para a disci
plina comunista, tendo em conta seu temperamento, de urn 
hornero extremamente nervoso, sernpre consciente de sua própria 
liberdade, de seu próprio trabalho e de sua reputa~o de cientista 
também. Comprovam este último, diversos fatos, entre os quais 
o de se ter retirado, inesperadamente, da presidencia da organi
za~ao de ajuda ao povo paraguaio, na revolu~lo contra Morinigo, 
porque andavam fazendo explora~o partidária de seu nome, A 
sua revelia, com publica~es em volante e jomais. 

~ . por tudo isto que creio indispensável a 
espera do futuro para um largo, isento e profundo estudo crítico 
da obra de Arthur Ramns. 

Com o processo antropológico-físico e cul
tural, Ramos abordou aspectos incompreendidos do Negro 
Brasileiro, compondo urna obra cíclica das mais notáveis da 
América. 

Seu poder de sistematiz11fl1o levou-o a 
escrever, ern plena pujan~a intelectual, esse livro que se diz já 
nasceu clássico, a "lntrodu~!o a Antropologia Brasileira" (2 
vols.). Aquí, Arthur Ramos condenou todas as suas pesquisas an
tropológicas já realizadas, agregando-se as análises de todos os 
autores que foi possível ler e que escreveram sobre Antropo
logia no Brasil, desde os tempos coloniais. Ramos mobilizou 
seus auxiliares para o arranjo das bibliografias. Conseguiu, assim, 
urna lista inumerável e valiosíssima. Organizou-a por assunto 
e pode dar início ao plano, magistralmente distribuído. Antes era 
o caos, o acúmulo dispersivo de material. Hoje estes títulos colt> 237 
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tados por Arthur Ramos apresentarn uma harmonia orga~ca, 
urna Interdependencia de quem se complementa. Velhos livros 
rejuvenesceram. Autores esquecidos reapareceram com novos s~g
niftcados. Nlo tenho dávidas que por causa deste tra~alho, pnn
cipabnente, para o futuro se há de arranjar a Históna de Etno
logia Brasileira de modo a se considerar Arthur Ramo~ um.marc~. 
Devemos a esta sua qualidade inestimável de orgaruzar unperu
tente e minucioso, ainda, muitas outras colabor~ ~otada
mente os seus Programas para a Faculdade, os seus Roteuos de 
Pesquisas e 0 seu Curriculum Vitae. :Entre os Programas, o de 
Psicología Coletiva e o de Etnologia. este último base pa~a um 
manúal que nlo chegou a escrever. Dos planos de pesqwsa de 
campo, por ele tra~dos e retra?dos após contínuas li~oes da 
experiencia, há os que se aplicam ao Folclore, i Cultura de m~o 
amplo e ao modenníssimo problema da Aculturai;lo. O Cumcu
lum Vitae do professor Arthur Ramos é leitura obrigatória para 
quando chegar o momento de se iniciar ~ sua interpreta~o. 
Constam ali, entre outros capítulos, as mais variadas fontes para 
0 estudo crítico do autor, desde o jomalzinho de Pilar, sua terra 
natal até as publica~s em lfugua italiana, espanhola, fran
cesa,' inglesa e alemf. Nlo se terá esse trabalho d~ coligir dados, 
pois quase todos já estfo anotados, nao por va1dade, mas por 
princípio de organiza~o. A única falha que ~hur Ram~ nos 
deixou, neste sentido, foi de ni<> ter esquematizado seus livros 
numa apresenta~o global. Todos sabem que sua aten~o des
creveu urna linha, partindo da medicina para a psiqttiatria e a 
medicina legal, daí para as ciéncias sociais, destas ~ra a antr': 
pologia em particular. Em tod~ estas etapas pesqullOU e publi
cou. Muitíssilno interessante seria se ele próprio hOUYeSSe expli
cado a razlo destas mud~. justificando, ao mesmo tempo, 
cada livro e apcntando o lupr que deve ter no conjunto. 

A. medida que o¡ganizava, Ramos ia inovan
do a Antropología, aceitando ou recusando nOYos capítulos, no-

vos conceitos, novas diretrizes. Queria estar sernpre coma última 
conquista, por isso muitas vezes foi pioneiro da introdu~fo no 
Brasil do que surgía de mais novo em outros países. Nenhun1 
termo lhe so a va tao mal como .. f ossilizado •• para expressar o 
intelectual que parou no te1npo, cristalizou-se e se constituiu. 
por lógica, símbolo de atraso social. Co1n Ramos, os que o 
cercavam, estavam sempre em dia, quer para se esclarecerem 
acerca do caso Padre António, através da Psicoterapia, desvendan
do-se, por outro lado, nas insistencias jornalísticas, motivos 
ocultos de explor~fo política, quer para se instruírem acerca 
das mensagens científicas orientais, proibidas e combatidas, como 
a teoria biológica da Lysenko, Neste atl de progresso Ramos 
deixava entrever sua anima~ao quando vislumbrava para nós 
um futuro com novas diviwes da ciencia erigidas em disciplinas 
autónomas. 

A par destas sistematiza~Oes e inova~Oes, res
salta ainda em Arthur Ramos, com a mesma f or~a. sua perseve
raflfa na consolidaflfo prática de seus planos. Enquanto outros 
espalhavam aos quatro ventos o que iam fazer e nunca faziam 
nada, Arthur Ramos, quase silencioso, cumpria sempre o que se 
prometía. Desse modo deu vida ao Congresso Afro-Brasileiro da 
Bahia e a Sociedade Brasileira de Antropología e Etnologia, 
com sede no Rio, duas sementes entre as mais fecwidas por ele 
plantadas e que esperam dar melhores frutos aos cuidados de 
seus continuadores. Da SBAE podemos sair para a Revista Brasi
leira de Antropología, que Ramos idealizava, filiada a Acta Ame
ricana, para outros Congressos e também para o Instituto Brasi
leiro de Antropología, a exemplo dos já fundados Instituto Na
cional de Psicología e Instituto Brasileiro de Geografia e Estat ís
tica. Bem ou mal que o fa~amos, certo é que a obra. do grande 
sábio deve ser levada para adiante. 

Em todas estas realiza~Oes eminentementes 
concretas, vemos, inclusive, a alta compreensáo de Artur Ramos 239 
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para a coordena~·áo de esfortr·os, representando um desmentido a 
mais as diversas restri<;~es que sofreu da parte de consumados 
invejosos. Arthur Ramos soube traballiar cm equipe e propagava 
con1 enfase as vantagens desse trabalho cm ciencia . E quando 
a equipe era formada de discípulos scus, jamais o vimos assumir 
atitudes de ~magister dix ... embora defendesse com ardor seus 
pontos de vista. Ao contrário de outros professores, seus colegas 
na Faculdade, Ramos libertava os alunos nas pesquisas de campo. 
evitando proibir-lhes as iniciativas, mas interferindo toda vez que 
se fazia necessária urna crítica construtiva. Sua preocupa~fo com 
os bons alunos. revelando urna ogeriza manifesta a palavra .. me
dalhao ". que confundía com .. fossilizado", ultrapassava todas as 
expectativas . Ora os mdicava para realizarem comunica~ües ou 
conferéncias na SBAE. ora encaminhava seus escritos a publica
\:Oes especializadas. 

E:sta afabilidade rara num homem de estu
dos, este sentimento humano, fraternal, de correspondencia e 
ajuda mútua, combinado como estilo em que Ramos se expres
sava, falando ou escrevendo, re-lo representante ímpar da demo
cratiza~ao da cultura científica em nosso país. O ponto mais 
alto de sua simplicidade de cientista está em quando desceu em 
cheio ao povo, para ensinar-lhe Antropologia com palavras 
comuns, qui~a com gfria nos momentos indispensáveis. lsto acon
teceu nos cursos que mirústrou na &cola do Povo, antiga Uni
versidade do Povo, durante dois anos, por sentir a necessidade 
urgente do ensino popular das ciencias sociais, como medida 
educacional de preserva~a:o da paz no mundo. Fato que jamais 
pode ser entendido e imitado por intelectuais de gabinete, daqui 
e além, que antepOem a seus passos wna muralha de orgulho, 
ignorancia, medo e preconceitos, travestida de magna sapiencia. 
Da &cola do Povo, Ramos sairia para os sindicatos, fábricas e 
organiza'reies de bairros, a divulgar Ciencia. 

Que eu me lembre, aí estfo os pontos rele
vantes da obra antropológica e do caráter de Arthur Ramos, 
bases para um futuro estudo crítico, quando serfo desenvolvidos 
e melhor interpretados. Repassemo-los. 

-- 1 . A coerencia quase absoluta de seus 
escritos com suas atitudes, uns explicando os outros, no passado 
e no presente. No passado contra o racismo e o fascismo ern 
pleno auge. No presente contra os provocadores de guerra, es
crevendo e assinando Manifestos Pró-Paz, ou contra a má imigra
~ao. a de certos deslocados de guerra, cornprovados saudosistas 
do eixo ou a de negros americanos. Posicionando-se contra a 
e.xporta~io desses negros americanos, jamais por motivos racis
tas. evidentemente, mas porque estes, portadores de um "com
plexo de inferioridade do pémado africanon sern dúvida mais 
agudo que o dos nossos, iriam complicar o Brasil de dramas que 
nao nos sao próprios. Dramas psicológicos permanentes gerados 
pela enorme distancia social no Su1 da USA e que ainda resultam 
em conseqüéncias terríveis como os Mobriots e os Lynchings. 
Ademais, Arthur Ramos, corn os sentidos alertados, sentiu e 
desmascarou nesta pretenslo americana de remessa de negros, 
urna ignominiosa tentativa de depura~a:o racial da parte dos 
senhores brancos ao invés das propaladas mentiras que alegavam 
inten~Oes honestas. Ninguém melhor do que o Mestre para se 
opc>r a urna tentativa desta ordem, pois além de especialista no 
assunto, conhecia de sondagern in loco o pobre clored americano, 
tendo-os visitado em seus shacks, "miseráveis cabanas que mal 
se equilibram nas terras lodosas de Plaquernina e que lembrarn 
os mocambos brasileiros'' e os visto explodindo em conjunto 
a sua revolta nos spirituals, "cánticos cheios de dor e de anseios 
de libertaya:o". No presente, ainda, recusando dar cursos na 
Universidade de Vanderbilt ante a condi~ao de entregar suas 
aulas para serem previamente censuradas, ou cientificando a 
Unesco se conduzia verdadeiramente como urna organiza~o a 241 
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ser vi~ da Ciencia, da Paz e da Cultura, conforme depreendo 
do entusiasmo de Arthur Ramos, em carta de 03 de outubro 
de 1949, que me escreveu da Fran~, falando-me de um .. Paris 
intelectual da rive-guache, com seus grandes embates de idéias 
e um grande desejo de acertar" ou de um .. Paris dos grandes 
nossos anseios de justi~ social" ou de um "Paris da Unesco que 
apesar de muitos erros, deseja encontrar alguma saída do com
promisso neste mundo tlo dividido". 

- 2 . A absoryao da dialética marxista. 
·- 3. O reconhecimento que prestou a Nina 

Rodrigues, seu Mestre, divulgando-o em páginas e na cátedra, 
numa permanente lii;~o de respeito e admirayfO, sem dúvida 
1nais do que os colegas Afranio Peixoto, Osear Freire, Rodrigues 
Doria, Ulisses Paranhos, Lins e Silvd. 

- 4 . A exalta~fo do funcionalismo. 
- 5. O processo antropológico-físico e cul-

tural. 
- 6. Poder de sistematiza~o . 

- 7. Afa de inovayao. 
- 8. Estilo de cientista: corrente, claro, di-

dático. 
- 9. Capacidade de ay~O prática. 
-- 10. Compreensa'o do trabalho de equipe. 
- 11 . Assistencia aos bons alunos. 
- 12. Pioneiro da democratizay~o da cultura 

científica no Brasil. 
• 

Sao estas bases para um estudo crítico de seu 
caráter e de sua obra antropológica, bem visto. Quanto a sua 
obra de médico legista e psiquiatra, que inaugura sua atividade 
intelectual, outras bases devem existir, com sensíveis diferen~s. 

Por exemplo, sentirla aquele tempo, Arthur Ramos, inclinayao 
pela dialética? Reflete-se esta em volumes como uFreud, Adler, 
Jung", "Primitivo e Loucura"? Só urna coisa é bem certa, tanto 

na Primeira como na Segunda Parte de sua prodtJ~lo - é que em 
ambas o Mestre abriu clareiras. A .. lntrodu~lo a Antropología 
Bra&leira", por exemplo, constitue, para quem souber usá-la, 
um notável guia para se escrever introdu~es h antropologías 
de outros países. 

Cópia, confidencial, de urna informa~ao oficial. -

INFORMA<;AO 

Viagem do Chefe da Divisáo de Propaganda 
ao Brasil 

Senhor Agente Geral das Colonias: 

Dignou-se Sua Excelencia o Ministro encar
regar-me de, em comissao gratuita de servi~, na minha qualidade 
de Chefe da Divisao da Agencia Geral das Colonias, proceder no 
Brasil a recolha de elementosisobre estudos de africanologia reali
zados naquele país e que interessassem ao melhor conhecimento 
das popula~oos das Colonias portuguesas. 

Nao posso a presentar ainda a V. Ex~ 4 o rela
tório completo sobre o resultado dos meus trabalhos, porque, 
tendo feito a viagem por via aérea, nao pude trazer comigo os 
livros que obtive por oferta dos autores ou que adquirí para 
documentar as minhas observayoos. Allás, dada a rapidez da 
viagem, poucas observa~é>es diretas poderia fazer, tendo que me 
limitar, quase, a recolha de elementos bibliográficos ou a troca 
de impressé>es comos africanologistas. 

Pelo que pude verificar, mais me convencí 
daquilo que sempre pensei: que se im~ o estudo etnográfico e 243 
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particularmente folclórico dos afrcrbrasileiros. feito por portu
gueses que alguma coíséí conheyam a África. ao mesmo tempo 
que se devia proporcionar aos africanologistas brasileiros o con~
cimento das nossas colonias africanas. I! tao grande o 1nteresse 
dos brasileiros pela África e, em especial, pelo que da África lhes 
podemos mostrar. que urna das ediyoos da Agencia mais procu
rados nlo o digo por vaidade - era, segundo me informaram 
os livreiros, a coleta.nea de "Literatura Africana" que organizei. 
Também despertou especial interesse entre os intelectuais, pelo 
assunto, a conferencia que realizei na Biblioteca Mllllicipal de 
Sao Paulo e repeti no Rio de Janeiro, na Faculdade de Filosofia, 
Ciencia e Letras da Universidade Nacional : .. Proje~ao Literária 
de Portugual no Mundo Portugues Um Novo Setor de Litera
tura Portuguesa", ou seja : a Literatura Caboverdiana. 

Voltando aos estudos de africanologia que 
se podem efetuar no Brasil, direi francamente que n!o faz sentido 
que, sendo nós os primeiros conhecedores da África, deixemos 
que no estudo do negro brasileiro se notabilize um norte-ameri
cano ou se destaque um frances, e que os estudiosos portugueses 
nao se interessem pelo assunto (só conhe~o urna exceyfo: Ed
mundo Correia Lopes, que algumas investigayOes diretas fez no 
Brasil, mas sem plano). Creio que se justificaría perfeitamente, 
dentro do sentido da nossa cultura, que o Instituto para a Alta 
Cultura, talvez de colabora~ao com o Ministério das Colonias, 
concedesse bolsas de estudos aqueles que se propuzessem estudar 
no Brasil (no Rio de Janeiro, na Balúa, em Pernambuco, no Ma
ranhao) a psicología da ra~ negra, a influencia por ela exercida 
no novo "habitat" ou que ela recebeu do colonizador portugues. 

Se Portugal é a raíz de um mundo - o Mun
do Lusíada, ••que o Portugués criou" -. parece-me que se deveria 
associar, quanto possível, os cientistas brasileiros as nossas inves
tiga~Oes nas Colonias. Julgo, allás, ser esse o pensamento do 

Senhor Ministro das Colonias, e expressamente me disse o Senhor 
Sub-Secretário de F.stado ser também o seu. 

No Brasil, há, também, quem veja para além 
das fronteiras do próprio país, quero dizer: quem considere que 
há urna solidariedade de in tere~s cul turais entre o Brasil, Por
tugal e o lmpério. O criador e orientador da Universidade Rural -
magnífica iniciativa, ao que me disseram sem igual em qualquer 
parte - manifestou-me o desejo de receber professores e estudan
tes portugueses de agronomia, que ganhariam, certamente, conhe
cimentos proveitoSQs, pelo menos quanto as culturas tropicais. 

Limitando-me aos estudos de af ricanologia 
e ao que nós podemos fazer pela ciencia brasileira, nesse campo, 
direi ter encontrado dois dos mais notáveis investigadores brasi
leiros o maior interesse em visitar as nossas Colonias, nfo como 
turistas, mas como estudiosos da antropología cultural. Um ·deles 
é o folclorista Luiz da Camara Case u do, fundador e presidente 
da Sociedade Brasileira de Folclore, autor da maior autoridade na 
matéria e , ainda por cima, grande amigo de Portugal e da cultura 
portuguesa. O out ro é o etnólogo Artur Ramos, prof essor de 
Etnología e Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciéncias e 
Letras da Universidade Nacional, autor de urna vasta obra cíclica 
sobre o Negro Brasileiro, altamente considerada nos F.stados 
Unidos e nos países da América &panhola. 

Mostrou, o segundo, particular empenho em 
proceder, na Guine, a um estudo em profundidade dos povos 
que a habitam. pois que os vestígios da sua cultura social, na 
Bahía, já f oram por ele estudados. 

Revelou-me" o primeiro, ter inédita a tradu
yao de urna obra importantíssima para o conhecimento, por nós 
próprios, dos povos de Angola: "Folle-tales of Angola - Fifty tales, 
With kimbundu text literal english translation introduction, and 
notes -- Collected and edited by Heli Chatelain" - Published 
for The American Folk-Lore Society by G. E. Steckert & ~. 
31 East lOth Street New York, USA (1894) . . 
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Parece-me que seria interessante. pela obra 
e pelo tradutor. publicar a Agencia essa tradu~lo. Esse fato te ria 
grande significa~fo porque. por ele, Portugal associaria o Brasil 
i sua a~lo cultural no campo da investiga~lo da África, já que um 
folclorista da categoria de Luiz da Cimar a Cascudo nlo se limita 
a traduzir. tendo sempre que dizer em prefácios ou notas. 

lnteressando-me tanto por Cabo Verde. só 
por esse folclorista soube da publica~o, na América do Norte. 
de outro trabalho de grande importancia para nós e que conviria 
mandar vir. para dela se aproveitar quanto ni<> esteja recolhido 
por portugueses. da Metrópole ou de Cabo Verde. Trata-se de: 
.. Folk-Lore form the Cape Verde Islands. by Elsie Clews Parsons" 

Published in co-operation with the Hispanic Society of Ame
rica. (1928) - "Memoirs of the American Folklore Society" -
(Volume XV - 8 partes). 

Por agora, é quanto posso comunicar a V. 
Ex~. sobre os resultados da minha viagem, lamentando a insu
ficiencia des ta primeira inf orma~ao. 

Se V. Ex~. ~im o entender, dignar-se-4 
levá-la ao conhecimento de Sua Excelencia o Ministro, como sim
ples prova de que procurei corresponder a confian? que em mim 
depositou ao incumbir-me. generosamente, de tao honrosa missao 
cultural. 

Agencia Geral das Colonias, em 21 de 
Novembro de 1945. 

OCHEFEDADMSÁODEPROPAGANDA, 

ass.) José Osório de Oliveira. 

... . 

. , 

• • • DOCUMENTO 01: 
• 

~ · · PORTARIA Ncf 130, DE~ DE FEVEREI
-:Ro·oE t 9"48 , 

. . . ... 

~signa · C~lo para estabelecer bases 
para a orgaajza~f0 do -Primeiro Congresso Brasileiro de Antro-
pologia. • , 

. o· Minist~o de Estado da Educa~o e Saúde 
resolve designar os professores. Af. Fróis da Fonseca, Edgard 
Roquette Pint?, . ~~r ' Ramos -t .. Heloísa Alberto Torres para 
constituirem comís~ó qúe -.se encar~ar-~ estabete~er, sem 
onus para os ~~!r~ .. pú~licos~_. t>ases para organiza~fo do I<? 
Congresso BrasUet,ro• de" AJttf¡ ologia. 

· · R!~de eiro, 20 de fevereiro de 1948. 
'> u .. - .. 

· • .. ·· · · tiement'" Mariano · . t . y . .~ ·~..... ,, . ~ ~ 
.. ""t... ..... 

• ¿ ~ : · ~bliea9' no D. o. de 24.02.l 948) 

" 
' •. • 

· · -· - DOCUMENTO 02: ' , . 
~ 

• • J 

. · .. ... 

• 

Do naturalistJ Lu!z de Castro F aria 
Ao Diretor do ~tiseu. Nacl9µal .. 

12 de Janeiro de 1949 . 

Assunto: Envia ·sucgestOes ¡)ar,· a realiza~fo do 1 <? Congresso 
Brasileir~ · de Antr?pologia (Temário e Anteprojeto 
de Regulamento) 

' . . 
o 
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Senhor Diretor: 

Bm aten~o ao pedido verbal de V .S., pro
curei elaborar algumas sugestaes pua a realiu~o, alnda este ano, 
na Babia, do Primeiro Congresso Brasileiro de Antropologia. 

Convencido de que seria útil uma tentativa 
de objetiva~o do assunto, tomei a iniciativa de elaborar, indusi· 
ve, um anteprojeto de Regulamento. &bocei igualmente um 
programa de assuntos para debate, simples lernbrete, sem nenhu
ma pretenslo. 

Certo de que V.S. saben( justificar as defi
ciéncias evidentes subscrevo-me atenciosamente, 

ass.) Luiz de Castro Faria 
Naturalista 

- DOCUMENTO 03: 

J'! Congresso BrasileiTo de Antropología 

SugestGes para a sua reali~o 

Ao elaborannos as presentes sugestaes tive
mos por finalidade oferecer os prirneiros elementos para um trata
mento objetivo do assunto. 

De inicio, consideramos que um congresso 
brasileiro de Antropologia realizado de acordo com os moldes 
c1'aicos, deixarla de satisfazer urna das necessidades mals urgen
tes, segundo a nasa maneira de ver, isto ~. a necessidade de 
reunilo de todos os especialistas brasileiros, pesquisadores e pro-

fessores, para um debate livre, sincero e o menos fonnal possível, 
de todos os problemas relativos ao ensino e l pesquisa no terreno 
das ciencias antropológicas no Brasil. 

Considerando, entretanto, que nfo haveria 
vantagem nenhuma em repudiar totalmente os moldes clássicos, 
proveitosos sob vdrios aspectos, e que uma concilla~fo de interes
ses serla nlo só possível mas até mesmo propicia, procurarnos 
elaborar um anteprojeto de Regulamento no qual aparecern 
consorciados os dois critérlos. 

A multipllca~o dos centros de pesquisa, 
o número crescente de cadeiras de Antropologia, nas Faculdades 
de Filosofia dos F.stados, os aspectos práticos e aplicados da 
Antropologia, cada vez mais evidentes~ slo fatores de ponderável 
significado no quadro geral das atividades culturais e científicas 
do país e o seu equacionarnento urna tarefa urgente e necessária. 

Foi por isso que preferirnos considerar corno 
objetivo precípuo do 19 Congre_sso Brasileiro de Antropologia a 
reuni!o dos especialistas brasileiros "professores e pesquisadores, 
para urn amplo e livre debate de todos os aspectos, quer positivos 
ou negativos, pmados e presentes, das nossas atividades de ensino 
e de pesquisa no setor das ciencias antropológicas, bern como para 
urna tentativa de elabora~o de diretrizes e bases de um planeja
mento nos dois setores - ensino e pesquisa - de amplitude nacio-
nal". 

&se objetivo poder4 ser facilmente alcan?
do por meio de sessOes especiais de estudo, verdadeiros semin4· 
rios, corn apresenta~o de temas por especialistas previamente e• 
colhidos e debate dos m~mos temas por parte de colegas igual
mente versados no assunto. Urna tal organiza~lo permitid que 
pesquisadores e professoies, em contato pessoal direto, possarn 
trocar opiniOes, discutir conceitos e escolher os rumos para solu
~ao dos seus problemas. 249 
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Outras vantagens nlo pequenas seriam o ba
lan~ final do que foi feito até boje, a aprecia~o crítica do que 
está sendo feito atuahnente e por fim a elabora~ de um pro
giama de bases e diretrius para o ensino e a pesquisa de antro
pologia no Brasil. 

e claro que tais sessOes de estudo terfo que 
obedecer a um programa preestabelecido, organizado segundo o 
principio de rigorosa objetividade, pois o propósito é fazer com 
que os maiores especialistas brasileiros em cada assunto compa
r~m ao Congresso para transmitir pessoahnente o resultado dos 
seus trabalhos, os ensinamentos da sua experiencia e a sua opinifo 
particular sobre os assuntos em causa. 

A escolha dos temas deverá, outrossim, se
guir um critério que coloque em primeiro plano o interesse geral. 
pois será esse o único meio de atingir o objetivo visado . 

Como sugestao apenas organizamos urna lista 
de assuntos, comos nomes dos respectivos relatores. Essa "esco
lha" de assuntos representa na realidade quase que urna imposi
~o. resultante das especializa~Oes dos respectivos relatores ou das 
fun~CJes por eles exercidas, na chefia de cátedras ou na dire~f<> 
de il)stitutos de pesqtiisa. 

Tal lista poderá ser bastante ampliada, mas 
na neaa op~o será de maior proveito escolher um número 
reduzido de asswitos de marcado interesse geral para um trata
mento em profundidade, reservando-se um tempo razoável para 
debate extenso dos mesmos. 

O segundo objetivo do nosso congresso, 
aquele que corresponde ao objetivo principal dos congressos 
organizados nos moldes clássicos, poderá ser facilmente atingido 
com a constitui~fo de comissOes técnicas para julgamento dos 
trabalhos que lhe forem encaminhados. 

Como o tempo para elabora~o de traba
lhos destinados especialmente ao Congresso será bastante reduzi-

do, achamos preferível nao organizar lista de ••temas oficiais" ou 
"recomendados", pois seria como que impor execu~fo de tare fa 
cien tífica de encomenda, sob condi~Oes desfavoráveis de trabalho. 
Será por conseguinte inteiramente livre a escolha de assuntos, 
ou melhor, a contribui~fo para o Congresso em teses ou monogra
fias obedecerá exclusivamente ao critério de especializa~o dos 
respectivos autores. 

ass.) Luiz de Castro Faria 
Naturalista 

- DOCUMENTO 04: 

Anteprojeto de Regulamento para o J<? 
Congresso (? ou Jornada? ou Semana?) 
Brasileiro de Antropología 

Salvador 1949 

Art. 1 - O Primeiro Congresso Brasileiro 
de Antropologia, promovido pelo Museu Nacional, Sociedade 
Brasileira de Antropologia e Etnologia e pelas cadeiras de Antro
pologia e de Anatomia das Faculdades Nacionais de Filosofia e 
de Medicina, sob os auspícios de S. Exci~ o Senhor Ministro de 
Estado da Educa~a-o e Saúde, do Magnífico Reitor da Universi
dade do Brasil, do Govemo do Estado da Babia e do município 
da cidade de Salvador, será realizado de . . . . . . . . a . . . . . . . . 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 1949 na cidade de Salvador. 

Art. 2 - O Primeiro Congresso Brasileiro 
de Antropología terá por objetivo precípio reunir os especialistas 251 
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brasileiros. professores e pesquisadores, para um amplo e livre 
debate de todos os aspectos, quer positivos ou negativos. passados 
e presentes, das nossas ati~dades de ensino e de pesquisa no setor 
d~ ciencias antropológicas, bem como para urna tentativa de 
elaborayao de diretrizes e bases de um planejamento nos dois 
setores - ensino e pesquisa - de amplitude nacional. 

§ 1 C? - Para atingir esse objetivo, durante o 
Primeiro Congresso Brasileiro de An tropologia sera-o realizadas 
sessOes especiats de estudo, com apresentayao de temas por es
pecialistas previamente escolhidos e discusslo dos mesmos por 
parte de participantes inscritos com antecedencia para debate 
do assunto. 

§ 2<? - Os temas serao desenvolvidos por es
crito e entregues a Comissao Organizadora do Congresso. para 
posterior inclusao nos seus Anais . 

§ 3<? Será organizado um serviyo de este-
nografia para registro dos debates, para o mesmo fim indicado no 
parágrafo anterior. 

§ 4C? - O programa-calendário, coma discri
·minayáo dos 'temas, seus relatores e debatedores será divulgado 
com urna antecedencia mínima de quinze dias. 

Art . 3 .,.. O Primeiro Congresso Brasileiro de 
Antropología terá também por objetivo reunir trabalhos de espe
cialistas brasileiros nos diferentes setores da ciencia antropológica. 

§ único -- Para atingir esse objetivo sera"o 
organizados quatro comiss<:ses técnicas - de Arqueologia, de An
tropología Cultural, de Antropología Física e de lingüística -
presididas por especialistas eleitos pelos seus pares, para apreciaylo 
e julgamento dos trabalhos apresentados. 

Art. 4 - Os trabalhos apresentados deveráo 
ser inéditos, escritos em língua portuguesa, datilografados, sendo 
facultados ao mesmo autor a apresentaya'o de mais de um traba
lho. O prazo para entrega na secretaria do Congresso será definiti-

vamente em . ... ... sendo registrada em Iivro próprio a data da 
sua rece~o. 

§ único - A responsabilidade das opini&s 
e conceitos emitidos caberá tao somente aos autores ·das respecti
vas teses ou memórias, cabendo a, ComissOes Técnicas o direito 
de rejeitar os trabalhos que, a seu juízo nao corresponderem ao 
enumerado e ao alcance dos assuntos versados. 

Art. 5 - Serao considerados congressistas: as 
autoridades federais, estaduais e municipais especialmente con
vidadas ; os professores de antropología das Faculdades de Filoso
fia do país. os técnicos de institutos especializados da Unifo e 
dos Estados, os Professores de matérias conexas das Faculdades 
Federais e Estaduais e os autores de trabalhos antropológicos 
especialmente convidados. 

§ 1 ~ - A inscrlyfo no Congresso far-se-á 
mediante preenchimento de fórmula fomecida pela Secretaria 
da Comissao Organizadora do Congresso . 

§ 2<? - Aceita a inscriyao, será fomecida 
ao congresSista um cartfo nominal de identidade . 

Art. 6 - Na véspera da inaugurayfO do 
Congresso será realizada a sessao preparatória, para apresenta~fo 
de credenciais e eleiyao da mesa constituída de um presidente, 
dois vice-presidentes, dois secretários e das comissOes incum
bidas do estudo das teses, na f onna do artigo terceiro e seu 
parágrafo único. 

Art. 7 - As sess0es ordinárias do Congresso 
serao plenárias e parciais. Das plenárias, duas serfo solenes, a da 
abertura e a de encerramento. Nas demais serf'o lidos e votados 
pareceres e nelas só podera'o ser apresentados A consider~ao e 
voto do Congresso, requerimentos, noyoos ou indicayoos rela
cionadas com os objetivos do mesmo. 253 
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Art. 8 - As sess&s parciais serlo destinadas 
A aprecia~o. por parte das respectivas ComissOes Técnicas, dos 
trabalhos apresentados ao Congresso. 

Art. 9 - Além das sessOes ordinárias, plená
rias e parciais, serlo realizadas sessOes especiais para apresenta
~lo e debate de temas, na forma do parágrafo primeiro do artigo 
segundo, delas podendo igualmente participar os congressistas 
interessados. 

Art. 10 - As atribui~Oes da Comissáo Or
ganizadora se prolongarlo até que sejam impressos os Anais, ou 
números de periódico especializado em Antropologia consagrados 
a esse fim, nos quais será reunida a matéria relativa ao Primeiro 
Congresso Brasileiro de Antropología. 

Art. l l - Além da Comiss~o Organizadora 
do Congresso, funcionará na cidade de Salvador urna Sub-comis
sao local, que deverá essumir os encargos de divulgar os objetivos 
do Congresso no imbito estadual, de providenciar sobre a sua 
instala~ao e funcionamento e de assegurar a hospedagem dos 
congressistas. 

Art. 12 - Caberá a Comissao Orgapizadora 
do Congresso decidir em caráter definitivo os casos omissos no 
presente re¡ulamento. 

Rio de J aneiro, 
Comiss~o Organizadora: 

Presidente 
19 Vice-presidente 
29 Vice-presidente 
Secretário Geral 
19 Secretário 

- DOCUMENTO OS: 

Notas do Pro/ essor Roquette Pinto sobre o 
Congresso de Antropología 

1. Num país com os característicos do 
Brasil. os problemas de popula~~o passam l frente de quaisquer 
outros. Riqueza natural sem hornero é água parada que nao move 
moinho. Nestas condi~s. um Congresso de Antropologia Apli
cada é iniciativa do maior alcance. 

2 . Na situa~áo atual do mundo seria absur
do tentar reunir, no Brasil, um Congresso de Antropologia pura
mente academico, dedicado ao trato de ciencia pura. 

O Congresso de Antropología que, na minha 
opiniao, merece todo apoio, deve ser portanto, consagrado ao 
exame objetivo, direto, prático, aplicado, dos problemas de popu
la~ao. 

3. Além dos dados puramente censitários, 
que sabemos nós dos nossos problemas antropológicos atuais7 
O Congresso, antes de mais nada, deve tratar dar um balan~o 
nas pesquisas, nas observa~Oes, nos estudos até aquí realizados 
sobre antropologia brasiliana. Seria mesmo desejável que o 
Ministério da Educa~:Io convocasse periodicamente todos os que 
estao em condi~oos de opinar, para tratar do assunto. 

4. É certo que muitas questóes antropoló
gicas de interesse puramente científico estao aí desafiando os 
especialistas (o problema do hornero da Lagoa Santa, do Samba
qui etc.) mas, na minha opini~o,_ primo vivara, deinde philosop
hare e o Brasil, antes de mais nada, precisa viver. 

5. Nos últimos 30 a 40 anos, muitos tra
ballios da mais diversa natureza foram realizados sobre a popu
la~ao do Brasil. Nao só os antropologistas de profissio, mas 255 
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também numeroeas pessoas de cultura, bom senso e patriotismo 
tem publicado dad~ e observa~~s a respeito . Assim, de natu
ralistas, de médicos, de engenheiros. de educadores. de viajantes. 
de industriais, de artistas. de juristas, de sacerdotes. de administra
dores políticos ou nlo - há urna infinidade de contribuiynes 
esparsas e de valor antropológico sobre a popula~lo do Brasil. 

6. Ji é tempo, portanto, de dar um balan~ 
nessa massa de documentos. O Congresso, na minha opinilo. deve 
com~ar por aí. Confinnando, corrigindo ou contestando o que 
tem sido dito e escrito por pessoas capazes e idóneas. 

Exemplos numerosíssimos : 
o caso da produ~iio de trabalho nacional 

e estrangeiros no Espírito Santo. observado pelo Engenheiro 
Reeves. 

A mortalidade infantil está ligada apresen
~a do f ator Rh . Rodrigues lima. 

Os grupoo sanguíneos. 
- A alimen~lo. 

- Aspectos sociais. 
E de esperar. portanto. que nesse Congres

so, ao lado dos antropólog~ profissionais, possam figurar todos 
aqueles brasileiros ou estrangeiros que vivem no Brasil e que te
nham algum depoimento a trazer. Sempre com essa orient~lo: 

confirmar. corrigir ou contestar o que foi dito ou escrito. 

de Filosofia. 
Presentes : 

DOCUMENTO 06: 

Reuniáo . do día O 7 de f evereiro de 194 9. 

Gabinete do Diretor da Faculdade Nacional 

- Fróes da Fonseca 
- Castro Faria 
- Odorico Pinto Pires 

Desculparam-se pelo n!'o comparecimento os 
Professores Arthur Ram~ e Heloisa Alberto Torres; esta última 
fez-se representar pelo Sr. Castro Faria, portador, iguahnente, 
de sugestnes do professor Arthur Ramos, transmitidas por inter
médio de Heloisa Alberto Torres. 

O professor Fróes da Fonseca marcou wna 
nova reuniao para o dia 9 as 13 :30 horas, para reda~io em caráter 
definitivo das sugest0es a serem encaminhadas ao Sr. Ministro 
da Educayfo, assim como de urna proposta e designayfo de Co
missao Organizadora do Congresso. 

- DOCUMENTO 07: 

Reunifio do día 09 de fevereiro de 1949. 

Compareceram : 

- Castro Faria 
- Odorico Pinto Pires 
O professor Fróes da Fonseca, que havia 

marcado essa reuniao, deixou de comparecer e por isso nada pu
derarn fazer os presentes. 

ass.) Castro Faria 

DOCUMENTO 08: 

Sugestóes para o temário do 
!'? Congresso Brasileiro de Antropología 257 
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01 Arqueologia 
H.A. Torres - Pesquisas e p<mibilidades de pesquisas arqueo
lógicas no Brasil. 
L. de Castro Faria .. O problema dos Sarnbaquís . 
Loureiro Femandes - Sarnbaquís do Paraná. 
Frederico Barata - A arte na cerimica de Santarém. 
Angione Costa -

02 Antropologia Física 
A . Fróes da Fonseca - Mesti~gem no Brasil (técnica de estudo) 
Renato Locchi - A anatomía étnica em Sao Paulo. 
Em11io Willems ··· Imigrayao. 
Bastos de A vila - Antropología dos escolares - pesquisas e planos 
de pesquisa. 
Tarcisio Messias -- Coley~s ·de craneos para estudo. 
Tarcisio Messias Estudos antropof ísicos dos índios Caiuá. 
Dados fisiológicos. 
Pedro Urna - Estudo antropof ísico na área do Xingú. 

03 · Lingüística 
Matoso Camara Jr. - Problemas de método. 
Plino Ayrosa -
Mansur Guérios -
Boudin -
A. Fróes da Fonseca -

04 · Etnología Indígena 
H.A. Torres - O Museu Nacional e o planejamento das pesquisas 
sobre os ;remanesccntes tupi-guaranís. 
H. Baldus - Cultura material. Conceitua~o. Métodos de pesquisa. 
Eduardo Galvfo -
L. de Castro Faria -

05 Antropología Cultural 
Oonald Píerson 
M. Wagner da Cunha -
Octávio Eduardo 

06 Ensino de Antropología 
Arthur Ramos O ensino da Antropologia nas Faculdades de 
Filosofia. 
Plinio Ayrosa A cadeira de Tupi-Guaraní. 
José Bonifácio Martins Rodrigues -
Prof. F róes - O en sino da Antropología na F acul dad e de Medicina. 

O 7 A ntropologia Aplicada 
Prote9ao aos índios planejamento e execu9ao dos serviyos, pelo 
chefe do SPI. 

08 - lmigrafiío 
Problemas brasileiros de popula9ao. 

09 - Teori.a e Métodos 

JO -- Etnologia Negra 
Cronistas; Gilberto Freyre ; Edson Carneiro etc. 

11 - Aculturafiío 
Arthur Ramos - Problemas de Acultura9ao no Brasil 
( ou ... ... . . ......... ) 

259 
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OS PINTORES DA ANTROPOWGIA 
BRASILEIRA 

Parece-nos imposi<(áO das mais legítimas e 
pertinentes, ao desenvolvermos este estudo sobre a história da 
Sociedade Brasileira de Antropología e Etnologia, a ela vincu
larmos os nornes de dois dos nossos mais expressivos artistas 
plásticos, de proje~áo nacional e internacional , e brasileiros de 
ad~áo. Referin10-nos ao talento de Dimitri lsmailovitch e sua 
discípula Maria Margarida. que nos legaram imenso acervo de 
obras de alto valor artístico, figurando ern cole<(nes particulares 
e museus de arte de quatro continentes. Sobre sua vinda para o 
Brasil, . relatou lsmailovitch a reportagem de O Cruzeiro, de 23 
de janeiro de 1974 : 

"Era um velho sonho, nutrido desde a mais remota 
infancia - viver nos trópicos, especialmente no Río de Janeiro . Meus fami
liares me falavam de urna cidade chamada Maravilhosa, que tinha natureza 
exuberante, cheia de luzes e cores. Na Rlinha sensibilidade de pintor que 
já se forjava, essa cidade de que me falavam era o décor ideal para as mi
nhas fantasias e. desde entao. passo« a ser urna obcessao viver para sempre 
no Brasil. Este sonho encontrou-se com a realidade em 1927 quando, a 
bordo do navio que me trazia da América. meus olhos se estarreceram dian
te da Baía de Guanabara inundada de rol, numa ei;plendida manhí de 
verio. As lágrimas me jorraram aos borbotoes. Trinta e sete anos de sonhos 
e fantasías se concretizavam no milagre daquele instante." 

Há, penneando todo o trabalho que desen
volverarn por quase cinqüenta anos, um aspecto que se reveste 
de singular importancia, e que os vincula nao só a Sociedade 
Brasileira de Antropología e Etnología, enquanto institui~o 
científica. mas também ao desenvolvimento da própria Antro
pologia no contexto intelectual brasileiro, no período que se 
sucedeu a Primeira Guerra Mundial. Foram eles, entre nossos / 

artistas plástiws. os únicos que, pioneira e deliberadamente, 

ünpressionados pela variedade fenotípica do contingente popu
lacional brasileiro, voltaram seus instrumentos de trabalho para a 
pesqtúsa científica. Estudiosos profundos dos nossos modos de 
vida. da no~a multifacetada realidade cultural, ouvintes regulares 
dos cursos mirústrados por Arthur Ramos na Faculdade Nacional 
de Filosofia, conseguiram eles transportar para a tela, como 
demiurgos de rara felicidade, substancioso registro etnográfico 
relativo ao indígena e ao negro brasileiro, ben1 como a complexa 
caracteriza<(!O dos nossos demais tipos antropológicos. Ele, natu
ralizado brasileiro, por decreto de Getúlio Vargas. assinado a 27 
de setembro de 193 7, retratista de renome internacional - con
siderado pelo New York Times como um dos tres maiores do 
mundo ne~a difícil arte, nos anos que se seguiram a Primeira 
Guerra Mundial - paisagista de acurada técnica; ela, integrada 
conscientemente na luta contra os preconceitos raciais, e que nos 
deu, pela primeira vez na história de nossas artes, anjos e Cristo 
negros: 

"Resolvi pintar o anjo negro porque achei que os 
pretos precisam ter o que os brancos tem. Sempre vimos anjos louros, 
arianos . Nunca aparecem querubins pretos, como se todas as crian~s 
brancas, amarelas e negras nao fossem pmas e inocentes. O fato é que as 
criancinhas já sabem que há um anjinho preto lá no céu. Por isso, no meu 
"Nossa Senhora Aparecida" , nos tres anjos que estio aos seus pés, ~lo
quei um preto, um com cara de índio, e o terceiro, um branco, as tres ra
~s que fonnararn o Brasil" (Revist• dll Semana, 30 de maio de 19S3). 

Ambos ligaram-se defirútivamente ao renascimento do interesse 
pela pesquisa e estudos etnológicos nas décadas de trinta e qua
renta, inscrevendo seus nomes na história da Antropología no 
Brasil. E é Torres Pastorino, em artigo escrito para a Gazeta de 
Noticias de 23 de novembro de 1941. falando sobre a arte de 
Ismailovitch, que melhor coloca a arte dos dois artistas em sua 
posi~:l'o de relevo: 261 
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" Já por diversas vczes tcmos visto quadros do Pro
tessor L>imitri lsmailovitch, cujos motivos sao P.studos etnográficos. Assun· 
to de puro carátcr científico, nao podem dcixar de ser olhadOI, também. 
sob o ponto de vista artístico. O pintor sente vcrdadeiro sofrimento ao 
fixar na tela nao w a forma. como principabncnte o volume e a cor. di~ 
-nos. E mostra-nos a dificuldade de interpretar os matizes das diversas re
gióes epidérmicas, como tonalidades mais escuras e mais claras. mais bri
lhantes ou mais foscas. Um dos seus quadros que mais chama a aten~io é 
aquele em que lsmailovitch fi xou tres tipos: o preto cem por cento, o que 
só tinha cinqüenta por cento (mulato). e o que representava apena'I um 
quarto de sangue negro. O estudo é bastante completo, fixando-se nao 
só na cor da pele. como no angulo facial, no contorno labial , na classifi
~~ao doi; cabelos (lii;i;ótricos, ulótricos e Wt1ótricos). no índice nasal 
etc. Há ainda um triptico . com diversas cabec;as, c-o ntendo as mais variadas 
ra~as e seus cruzamentos: brancos, amarelos, índios. mulatos. caboclos. 
curibocas. pretos da Guiné, da AbiSÍnia etc. Em outro quadro, fixou várioi; 
elementoi; de dci;taque em noi;sai; rodai; ·literária¡¡ atcndcndo aos tipos 
predominantes nclci;. Ainda. insaciável, foi em bui;ca doi; característicos 
religioi;os. retratando Xango e Oxum ao serem reverenciadoi; por africanos. 

A padencia e a vasta cultura do Prof. lsmailovitch 
o ajudam muito. sem dúvida, nessas pesquisas áridas, e poucas vezes com
preendidas pelo grande público. Mas é míster possuir bastante senso ar
t ístico. a fim de tratar do assunto sem cair na mediocridade, e na monoto
nia. Esses dotes fazem da obra de Dimitri lsmailovitch urna contribui~ao 
notável ao estudo etnográfico dos espécimes humanos que habitam nosso 
imenso país. e que sao mais preciosos ainda devido a conscienciosidade 
coro que trabalha o Prof. lsmailovitch. 

Nos retratos, a parecen~ a vida, a expressao do 
modelo sao registrados com rara fidelidade, fazendo com que as telas r& 
produzam fielmente todos os cambiantes. o volume (e muito trabalhou 
para aperfei~ar a técnica com a tinta dourada. de difícil manuseio, se
gundo o pintor), o próprio movimento - quem sabe fazer de urna tela o 
.. símile" perfeito do indivíduo vivo ... 

E todo este imenso acervo continua a espe
ra de que profissionais verdadeiramente habilitados nesses domí· 
nios retomem e avaliem, com todo "engenho e arte", esse tipo de 
contribui~lo emprestada a nossa Antropología, e que tem per· 
manecido esquecida pelos nossos especialistas já há tres décadas. 

A esses dois artistas em questlo. dois outros 
nomes devem ainda ser reunidos. embora sejam quantitativamen-

te mais reduzidas as suas contribui~Oes i ciencia antropológica . 
pelo menos em fun~io do registro dispon ível para nossas averi· 
gua~Oes . Trata-se, iniciahnente de Wilson Tibério, que já em 1944, 
a 17 de outubro, fazia inaugurar na Galeria de Arte do Edificio 
da Associa~o Brasileira de lmprensa. Sua mostra, denominada de 
"Exposi~fo de Motivos AfrobrasileirosH. e que fora realizada com 
o objetivo explícito do pintor de homenagear o "eminente soció
logo e antropologista Dr. Arthur Ramos". Posteriormente, em 
1 <? de maio de 1946, era aberta ao público, no Hotel-Termas 
Quitandinha, outra exposi~áo sua, que mereceu artigo assinado 
por Arthur Ramos, e publicado no Diário da Noite de 26 de abril 
de 1946. O noticiário sobre esta exposi~fo, que apareceu no 
mesmo periódico, em sua edi~ao de 3 de maio, intitulava-5e 
"Tibério é o restaurador da tradi~fo africana na arte negra". 
E acrescentava: 

.. Tibério , artista negro, é o restaurador da tradi
~ao africana, conforme opinifo do Prof. Arthur Ramos que, fixando as 
origens e o sentido étrúco da arte tribal africana, exalta a personalidade de 
Tibério como artista que realiza um sincretismo dominador na volta as 
fontes puras do sentimento e das confJ.gura~0es culturais da vida tribal. 
E acrescentou, a respeito dos seus quadros sobre festas de carnaval e de 
escolas de samba, serem a representa~io pictórica dos movimentos e 
atitudes dos seus tipos realmente extraordinárias. Tibério smpreendeu de 
modo sutilíssimo o segredo das contor~<>es musculares, da mímica, da 
propria estática dos seus personagens. Sobre o tema macumba e candom
blés. disse Ramos ser urna arte séria, essencial, em contato íntimo com a 
vida social e religiosa do negro carioca e baiano. É urna nova tústória que 
ele nos está contando, esse moderno arok:in armado de lápis e papel." 

Em segundo lugar, aparece o nome de 
Djalma de Vicenzi, cujos trabalhos mereceram reportagem de 
O Globo, intitulada "A arte decorativa no sallo", publicada a 
29 de setembro de 1944. Tratava-se de dois grupos de trabalhos 
em porcelana denominados de "Bandeirantes" e "Fetiches". 
Cumpre notar o fato do autor haver-se inspirado, para compor 263 
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os seus fetiches . nos dados que o Professor Arthur Ramos vinha 
revelando nos seus cursos de Antropologia Social e Psicologia 
Social. confonne indicara cm suas próprias declara~óes 

MINISTÉRIO DA EDUCA~ÁO E SAÜDE 
UNIVERSIDADE DO BRASIL 
F ACUWADE NACIONAL DE FIWSOFIA 
Programa da Cadeira de ANTROPOLOGIA 
E ETNOWGIA (XXVUI Cadeira) 
1944 -· Río de Janeiro 

ANfROPOLOGIA E ETNOLOGIA 

Professor catedrático interino - Arthur 
Ramos Objetivos Gerais: 

O l . Mostrar a importancia dos estudos an
tropológicos e etnológicos. para o conhecimento do homem 
e seus grupos de cultura. 

02 . Expor as doutrinas e os métodos de an
tropología e etnología, e incentivar, logo que possível , as pesqui
sas práticas e .. trabalhos de campo" nos setores respectivos. 

03. Familiarizar o estudante com a biblio
grafia das disciplinas, a qual será fornecida no seguimento dos cur
sos, atendendo-se ao desenvolvimento de cada assunto. 

04. Destacar as aplica~t'Jes práticas desses 
estudos, especialmente no Brasil, para o melhor conhecimento 
dos seus problemas de ra~as e de culturas. 

a) ANTROPOLOGIA 

01 . Antropología, defini~ao e objeto. Evolu
'tª~ do conceito _de Ant.ropologia. Antropología física e antropo
logia cultural. Etnologia e etnografia. Conceitos de ra~a e de 
cultura. 

02 . A espécie e ara~ em Antropologia. 
03 . lntroduyao paleontológica a Antropo

logia. Aparecimento do homem na Terra. As ra~as f ósseis. 

04 . Antropología sistemática. Os caracteres 
raciais. 
a) Caracteres somáticos · 

Pele e pigmentayao ~ 
Caracteres da cabeya ; 
Caracteres do corpo ; 
Órg:ios internos; 
Caracteres mensuráveis; 
Medidas e índices antropométricos; 
Ficha antropométrica. 

b) Caracteres fisiológicos: 
Fun~Oes de nutri~o ; 

FunyOes de reprodu~ao ; 

Funy<ks de rela~ao . 

05 . Questóes de antropologia biológica: 
a) Forma~!o das ra~s e o problema da evolu~!o; 
b) Meio e heran~ ; ra~a e constitui~o; 
c) Adaptaya-o e aclimata~io; 
d) O problema da mesti~gem; 
e) Aplica<;aes práticas : eugenia, imigra~ao etc. 

06 . Antropogeografia 
a) Os vários critérios de classific~ao das ra~as; 
b) Descriya-o sistemática das ra~as atuais. 265 
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b) ETNOLOGIA 

O l . Etnologia e etnografia . Oefini~fo, obje-
to. rela~oos . 

02 . Cultura e civiliza'tfO. Evolu~lo e crítica 
<lestes conceitos. 

03 . Métodos e doutrinas etnológicas : 
a) As doutrinas evolucionistas (económicas. sociológicas. psico

lógicas . .. ) 
b) As doutrinas atuais (as várias corren tes da escola ciclocultural; 

outros métodos e doutrinas ). 

04. A cultura material : 
a) Habita~io ; 

b) Alimenta~ao (fogo. cozinha, preparo de alimentos . .. ); 
c) Vestuário (vestes, ornamentos); 
d) Armas e instrumentos; 
e) Agricultura; 
t) lnd ústria ; 
g) Comércio e meios de transportes; 
h) Outras formas de cultura material . 

05 . A cultura espiritual : 
a) Religifo; 
b) Língua; 
c) Arte; 
d) Ciencia; 
e) Organiza~io Social (fanuña, direito, &tado etc.); 
t) Vida mental e conce~io do mundo. 

06. A mentalidade primitiva. Teorías e 
crítica. 

07. Os vários critérios de classifica~fo de 
culturas. 

08. F.studo descritivo dos povos e culturas: 

a) Povos e culturas da Europa; 
b) Povos e culturas da Asia; 
e ) Povos e culturas da Oceanía~ 
d) Povos e culturas da África; 
e) Povos e culturas da América. 

09. A dinámica cultural; 
a) lsolamento e contacto cultural; 
b) Sobreyivencias culturais. O folk-lore. Mores e Folk-ways; 
e) Cultura e personalidade . A psicologia e a psiqtúatria cul

turais. 

l O. Análise dos processos de acultura~fo: 
a) Aculturaya:o e processos afins (mudanya cultural, difusao etc.); 
b) Métodos de estudo; 
c) Tipos de contacto e processo de acultura~ao; 
d) Resultados da acultura~o. 

c) ETNOLOGIA DO BRASIL 

O l . F.studos etnográficos no Brasil: 
a) Os primeiros visitantes. A obra dos jesuítas ; 
b) Naturalistas e etnólogos estrangeiros; 
c) Naturalistas e etnólogos nacionais. 

02. Reswno crítico dos estudos sobre rayas 
e culturas no Brasil. 

03. O ameríndio: 
a) lntrodu~ao arqueológica. O problema do homem americano; 
b) Povos e culturas indígenas no Novo Mundo; 
c) Antropologia física do indígena brasileiro . Os vários tipos e 

suas classifica~Oes; 
d) Culturas indígenas. &tudo sistemático. A cultura material. 

A cultura espiritual. Áreas e classifica~s culturais. 267 
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04. O negro : 
a) A Escola de Ni na Rogrigues; 
b) Ra~ e culturas negras na África; 
c) Tipos antropológicos e culturas negras no Novo Mwtdo; 
d) Tipos antropológicos negros no Brasil; 
e) Culturas negras e suas sobrevivencias no Br~il. Estudo siste

mático. A cultura material. A cultura espiritual. 

05 . Outros povos e culturas: 
a) Ra~as ~ 
b) Culturas. 

06. Problemas de antropologia física no 
Brasil : 
a) Os tipos antropológicos no Brasil; 
b) Adapta~fo e . aclimata'tfO; 
c) Mesti~agem; 
d) Eugenia e imigra'tio; 
e) Outros problemas. 

07. A dinamica cultural e os processos 
de acultura~io no Brasil : 
a) Isolamento e contacto das culturas das várias procedencias; 
b) Acultur~fo indígena ; 
c) Acultura~io negra; 
d) Resultados da acultura'tio; 
e) Sobrevivencias culturais. O folclore brasileiro. 

-

ESTATUTOS DA SOCIEDADE BRASI
LEIRA DE ANTROPOLOGIA E E'INO
LOGIA 
(Aprovados em Assembléia de 11 de outubro 
de 1941) 

CAPITULO 1 

- Da Sociedade, seus objetivos e fun~Oes 
Art . 1 Q - A Sociedade Brasileira de Antro

pologia e Etnologia, sociedade civil com personalidade jurídica, 
fundada a 18 de junho de 1941, por tempo ilimitado, tem os 
seguintes objetivos gerais: 
a) O estudo sistematizado da Antropologia e da Etnologia dentro 

dos objetivos dessas especialidades; 
b) O e:xame das rela~Oes que várias disciplinas conexas apresen

tam com a Antropologia e a Etnologia, visando a unific8'tfO 
de vistas no estudo das ciencias do Homero e da Cultura; 

c) A aplica~fo brasileira desses estudos, visando os problemas do 
homem no Brasil, nos seus quadros de natureza e cultura. 
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Art . 29 P.ara esses fins. a SBAE promo
verá, a medida das pos,,ibilidades. o seguinte : 

a) SessOcs mensais, que seráo realiz.ad» na l~ quart~-feira de 
cada mes. na sede da SBAE. constando de <;omun1ca~0es e 
conferencias pelos sócios· da sociedade : 

b) SesslSes extraordinárias. para a recep\:ao de personalidades 
notáveis ou realiza~o de conferencias especiais sobre qualquer 
problema da Antropologia. Etnologia e ciencias conexas; 

e ) Conferencias e cursos outros referentes a assuntos de Antro
pologia. Etnologia e ciencias conexas; 

d) Trabalhos e pesquisas, inclusive trabalhos de campo. dentro 
dos objetivos gerais da Antropología, Etnologia e disciplinas 
conexas; 

e) Organiza~fo de biblioteca, arquivo de assuntos antropológicos 
e conexos, com especial referencia ao Brasil : 

O Publica~fo de lívros, revistas e monografias destinados i divul
ga~o e propaganda dos assuntos ventilados na Sociedade . 

§ Único - A Sociedade abster-se-á de quais
quer atividades de caráter político partidário , ou de quaisquer 
outras manifesta~s fora dos seus objetivos estritamente cien
tíficos . 

CAPITULO 11 

- Dos Sócios 
Art . 3Q - Ha verá quatro categorías de sócios: 

efetivos. beneméritos, honorários e correspondentes. 
Art. 49 - Sáo sócios efetivos : 

a) Os que tomaram parte nas reuni6es de funda~ao da Sociedade 
e assinaram os livros e listas de adesao até a data da inaugura
~fo oficial, sendo chamados por isso de sócios fundadores; 

b) Os que forem propostos por um sócio efetivo da Sociedade 
e aceitos pela diretoria; · 

c) Os estudantes da Faculdade Nacional de Filosofia e de outras 
Faculdades e Escolas de ensino superior do país, que se ins
creverem no livro de '6cios. ajuízo da diretoria. 

§ UNICO - Os sócios efetivos e fundadores 
pagarlo a mensalidade de SSOOO e os estudantes a mensalida
de de 3S . 

Art . SQ - Sao sócios beneméritos os que fi
zerem. de. urna só vez. o donativo de rs . 5 :OOOSOOO e os que 

te11han1 prestado serviyo notável a Sociedade. a juízo da Assen1· 
b léia Geral. 

Art . 69 - Sao sócios honorários os vultos 
no táveis. de qualquer nacionalidade , que pelos trabalhos relevan-

tes nos setores da Antropología. Etnología e Ciencias conexas, 
foren1 propostos e aceitos como tais em Assen1bléia Geral. 

Art. 79 - Sao sócios correspondentes os 
residentes fora da Capital Federal e que , propostos por um sócio 
efetivo, mantenham útil e freqüente correspondencia com a 
Sociedade. 

Art . 89 -- Sao direitos dos sócios efe ti vos : 
a) Votar e ser votado para qualquer cargo eletivo; 
b ) Propor a admissao de novos sócios; 
e) Propor, discutir e votar todos os assuntos dependentes de 

deliberac;ao ; 
d) Propor quaisquer outras medidas de interesses da Sociedade. 

Art. 99 - Sao deveres dos sócios : 
a) Cumprir as disposi~~es dos estatutos e regulamentos; 
b) Desempenhar-se dos cargos e das fun~oes que tenham aceito ; 
c) Estar quite com o pagamento das suas mensalidades; 
d) Comparecer as reunilSes da Sociedade e cooperar para o en

grandecimento da mesma . 
Art . 1 OQ - Sao poss íveis de penalidade que 

variam da suspensao a eliminayáo da Sociedade, a ju ízo da Dire
toria : 
a) Os sócios que transgrediram os estatutos e regulamentos; 
b) Os sócios que praticaram atos que os incompatibilizem com 

a Sociedade ; 
e) Os que se atrasarem no pagamento das mensalidades por mais 

de 3 meses consecutivos. 
§ 1 Q - Nenhuma penalidade será aplicada 

ao sócio sem o conhecimento do mesmo. 
§ 29 - De qualquer pena imposta pela Dirc

to ria , caberá sempre recurso a Assembléia Geral. 
§ 39 - A Diretoria poderá readmitir o sócio 

elin1inado pelo atraso das mensalidades, desde que o mesmo satis
f aya o seu débito até a data da elimina~ao . 271 
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CAPITULO 111 

Da A<ltninistra~ao 
Art. l 1 '? A Oire~ao da SBAE será exercida 

por un1a diretoria co1npüsta de Presidente, Secretárlo-Geral, l <? 
Secretário, Tesoureiro, Representantes Académicos da Faculdade 
Nacional de Filosofia, Comissao Técnica, Presidentes dos Depar
tan1entos de Biologia, Educa~ao, Bio-Estatística, C'.eografia, 
História, Lingüística, Psicología, Sociología, Arquivista e Biblio
tecário, Secretárlo da Revista. 

§ t '? - Os representantes académicos seráo 
eleitos anualmente, em número de un1 por série, pelos seus cole
gas, dentre as séries dos cursos de Antropologia e Etnologia dis
trib uí<los nos cursos de Geografia e História e Ciencias Sociais 
da Faculdade de Filosofia e mais um designado pelo Oiretório 
Academico da mesma Faculdade. 

§ 2<? - Os cargos da Comissío Técnica seráo 
preenchidos pelos alunos do Curso de Aperfei9oamento de An
tropología e Etnologia, que forem indicados pelo Presidente de 
acordo com o Professor da cadeira respectiva. 

§ 3~ - Os demais cargos serio preenchidos 
por elei~ao regular procedida em Assembléia Geral anual de 
renova~ao da Diretoria. 

§ 4'? - Poderao ser criados novos Departa-
mentos e suspensos outros, a juízo da Oiretoria e com aprova~!o 
da Assembléia Geral. 

Art. 12'? - A Diretoria deverá reunir-se obri-
gatoriamente pelo menos urna vez por mes e todas as vezes que 
convocada pelo Presidente, competindo-lhe: 

a) Examinar os balancetes, cantas e demais despesas; 
b) Tomar conhecimento do expediente recebido e enviado; 
c) Autorizar despesas extraordinárias, tomando conhecimento 

das que forero autorizadas pelo Presidente; 

<l) Elaborar o or~an1ento e o regitnento interno; 
e) Prop<>r a Asse1nbléia Gcral a refonna dos estatutos· 

' 
f) Deliberar sobre questOes de caráter técnico e dent ífico. 

§ l <? - Esta reuniao n1ensal poderá ser feíta 
no mesmo dia ou fora das sessóes ordinárias n1ensais da Sociedade . 

§ 2'? - A falta a tres sessoes consecutivas nao 
justificadas importa em penalidade que varia da advertencia A 
elirnina~ao, a juízo da Diretoria. 

Art. 13'? - Compete ao Presidente: 

a) Convocar e presidir sess6es e reunioes · , 
b) Executar e fazer cumprir as resolu~Oes da Diretoria e da As

sen1bléia ; 
e) Rubricar o livro de atas e escrituray!o, despachar e assinar os 

documentos na forma dos estatutos· , 
d) Autorizar as despesas ordinárias e as extraordinárias urgentes 

que nao excedam de 2 :000$000, dando conta desses seus 
a tos a Diretoria ; 

e) Representar ou designar quem represente a Sociedade em 
J uízo ou fora dele; 

f) Assinar contratos autorizados, nomear, designar, contratar, 
suspender ou demitir funcionários · , 

g) Convocar e instalar as Assembléias · • 
h) P.ro1nover quaisquer atos, de caráter técnico e científico que 

vizem o desenvolvimento da Sociedade · . , 
t) Apresentar relatório anual detalhado de todo o movimento 

da Sociedade. 

§ Único - O presidente será substituído 
nos seu~ impe~imentos por um dos Presidentes dos Departamen
tos, ouvida a Diretoria. 

· Art. 14<? - Compete ao Secretário Geral: 

a) Superintender todos os servi~os de Secretaria; 
b) Secretariar as reunioes da Sociedade · , 273 
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~ • 1\ssinar oficios lklcrmiuados 1>elo Presiden le. ~ouvllcs e ~•r 
cu lares · • 

d) Organiza.-. junto corn o Presidente o rclatúno anual . 
e) Auxiliar o Presidente en1 todos os <le1nais 1novi1nentos de 

Sociedade. 

Art. 1 S<:' Con1pete ao 1 ~> Secrelário: 

a) Auxiliar o Secrctário Geral sempre que necessário e substi
tuí-lo em suas ausencias e 11npedin1entos~ 

b) Auxiliar o Presidente e o Secretário em todos os atos exter
nos. representar a Sociedade em solenidades públicas. e subs
tituir o Presidente. quando designado, nos atos em juízo ou 
fora dela~ 

e) Dar publicidade as reunioes da Diretoria e de todos os a tos 
que possam interessar a Sociedade . 

.Art. 16? - Compete ao Tesoureiro: 

a) Dirigir todos os servi~os da Tesouraria; 
b) Assinar, com o Presidente , os balan~os anuais ~ 
e) Apresentar a Sociedade balance tes mensais; 
d) Arrecadar as rendas da Sociedade. depositando o excedente de 

rs. IOOSOOO e valores em estabelecimento bancário escolhido 
pelo Diretoria. 

e ) Ter sob a sua respansabilidade cobradores autorizados pela 
Diretoria e nomeados pelo Presidente, para procederem a ar
recada~ao das mensalidades e quaisquer outras contribui~Oes; 

f) Assinar recibos e apresentar trimestralmente a Diretoria a 
rela~fo de sócios em atraso para as necessárias delibera~es; 

g) Pagar todas as despesas autorizadas que tenham o "pague-se" 
do Presiden te ; 

h) Emitir cheques conjuntamente com o Presidente. 

Art. J 7<? Sao atribui~Oes dos representan-
tes académicos : 

a) Representar os interesses dos sócios estudantes junto A Socie
dade; 

b) Comurucar a série a marcha dos trabalhos e realiz~fo das 
sessOes ordinárias e extraordinárias · , 

e) Auxiliar o Tesoureiro na cobran~ das mensalidades nas 
respectivas séries; 

d) Cooperar nas atividades científicas, técnicas e sociais da 
Sociedade. 

Art. 18? - S~o atribuiyOes da Comissl'o 
Técnica: 

a) Tomar parte em reuniéSes, convocadas pelo Presidente e pelos 
Presidentes dos Departamentos para o fim de examinar as con
tribuiyOes e comunica~s apresentadas pelo estudante ~ Socie
dade e emitir parecer sobre as mesmas; 

b) Examinar, com os representantes academicos, todos os meios 
que visam maior colaborayfo dos estudantes coma Sociedade. 

Art. 19C? - Slo atribui~s do Bibliotecário 
e Ar qui vista: 

a) Promover, com o Presidente e demais membros da diretoria, 
os meios para a organizaylo da Biblioteca da Sociedade; 

b) Manter correspondencia com as Bibliotecas de Sociedades 
congeneres para fins de intercámbio científico de livros e 
revistas; 

c) Catalogar e manter em ordem os livros, papéis, documentos e 
demais objetos pertencentes a Sociedade. 

Art. 2oC? - Sfo atribuiyOes dos presidentes 
dos departamentos: 

a) Organizar os trabalhos referentes ao seu departamento, pro
movendo pesquisas e apresentando comunic~Oes. com a cola
borayfo de al unos e sócios; 275 
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b) Substituir, a Juízo da Diretoria, o Presidente nos seus impe
dimentos~ 

e) Promover e presidir reunioes do seu Departamento de tudo 
dando conhecimento a Diretoria; 

d) Dar parecer sobre trabalhos técnicos quando solicitado pelo 
Presidente ou pela Diretoria; 

e) Presidir, quando solicitados, as reuniOes da comissa-o técni
ca, para emitir parecer sobre os trabalhos apresentados pelo 
estudante no setor respectivo. 

CAPITULO IV 

-- Das sessoes e assembléias 
Art . 21 <? - As sessóes ordinárias realizar

se-ao na segunda quarta-feira dos meses de maryo e dezembro, 
sendo considerado período de férias os meses de janeiro e feve
reuo . 

Art . 22'? - As sessOes ordinárias constarao 
de urna parte de expediente e urna parte de apresentayao e dis
cussao de cojnunicayoes científicas, notas prévias, teses e confe
rencias. 

§ Único - A prirneira parte da sessf o poderá 
ser consjderada como reuniao mensal da diretoria, prevista no 
art. 12<?. 

Art. 23<? - As comunicayoes constarfo, no 
muumo, de dois trabalhos, nao devendo exceder de wna hora 
cada um, reservando-se um prazo de, no máximo, vinte minutos 
para os debates que deverfo se seguir a cada trabalho. 

§ Único - A inscri~o para a apresentay4'o 
de trabalhos se fará na Diretoria da Sociedade, que deliberará 
sobre a sua aceitayfo, obedecendo tanto quanto possível ao cri
tério cronológico da ordem de inscricfo. 

Art. 24<? -- A apresenta'fa'O de trabalhos e 
debates deverá cingir-se ao disposto no parágrafo único do Art. 
2? podendo o Presidente da 1nesa cassar a palavra a todo aquele 
que nao observar esse dispositivo. 

Art. 25<? - As assembléias constituídas de 
sócios efetivos quites, funcionarao em caráter ordinárío e extra
ordinário. 

Art. 26? - A assembléia ordinária funcio
nará todos os anos em reuniao anwiciada em jornal da grande cir
culayao da Capital Federal, e será realizada no día 18 de junho. 

Art. 27? - A assembléia extraordinária terá 
lugar sempre que convocada pela díretoria ou por dois teryos 
dos sócios efetivos quites. 

Art. 28<? -- Constitue número para deliberar, 
em ambas as assembléias, metade mais um dos sócíos efetivos 
quites. 

§ 1? - Nfo havendo número legal na primei
ra convocayáo será feíta urna segunda convocayáo, constituindo 
número para deliberar os sócios que comparecerem. 

S 2? - A assembléia só poderá deliberar 
sobre os fins para que f oi convocada. 

Art. 29? - Sio de competencia das assem-
bléias: 

a) Eleger os membros da diretoria, exceto os que forem de no
mea~áo do presidente e eleiyfo entre os sócios estudantes; 

b) Decidir. em grau de recurso, sobre a tos de diretoria; 
c) Reformar os estatutos, sem alterar o título e os objetivos da 

Sociedade. 

CAPITUWV 

- Das Elei~s 
277 
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Art. 30<.> As elei~ terf'o lugar anual-
n1en te para a renov-.a~fo da diretoria, em assembléia ordinária 
especialn1ente convocada. 

Art. 31 <.> -- O Secretário Geral procederá 
l chamada pela ordem de inscri~lo no livro da presen~a. assina
lando os nomes dos eleitores que atenderem e votarem . 

Art. 3 'lf! - Recolhidas todas as cédulas, 
será procedida. por um ou mais escrutinadores, escolhidos pelo 
Presidente. a sua contagem a apura~o. devendo qualquer recla
m3'VfO ser feíta antes desta última parte, sendo facultado fisca
lizar a apura~ao, finda a qual serfo pelo Presidente, proclamado 
os eleitos. 

§ Único - Em caso de empate. será feita 
outra elei~ao. no mesmo momento, para os nomes empatados. 

Art. 33<.> - N~ poderio fazer parte simulta
neamen te da diretoria os ascendentes, descendentes e innf'os. 

CAPtrULOVI 

- Oisposi~Oes gerais e transitórias 
Art. 34<.> - Constituirio rendas da. Socie-

dade: 

a) Contribui~Oes fixas e variáveis prestadas pelos sócios; 
b) Subven~óes dos poderes públicos; 
e) Produto da venda de publica~; 
d) Do~Oes e rendimentos procedentes da administra~fo dos 

bens da Sociedade. 

Art. 35<.> - - Sio considerados sócios quites 
os que tenham pago a mensalidade até o último dia do mes cor
rente. 

Art. 36~ - Os sócios efetivos que, por qual
quer motivo, tenham de se afastar do Distrito Federal por mais de 

un1 1nes, deverfo con1unicar por escrito. a sociedade, sua ausencia 
e destino. 

§ 1 <.> - Se a auséncia for temporaria e exce
der de tres meses, ficam isentos os sócios efetivos de suas contri
bui~óes mensais. 

§ 2<.> - Se a ausencia for definitiva, o sócio 
efetivo passará a categoria de sócio correspondente, a Juízo da 
Diretoria. 

§ 3<? - A rnudan<;a de endere~o na Capital 
Federal também deverá ser con1unicada por escrito a Sociedade. 

Art . 37? -- As publica'Yóes e outras ativida
des científicas previstas nos Estatutos regerse-ao por n1eio de re
gulan1entos especiais ou de norn1as adrede estabelecidas. 

Art. 38<? - A Sociedade Brasileira de Antro
pologia e Etnologia n~o poderá ser dissolvida sem a anuencia de 
tres quartos dos sócios, em Assembléia Extraordinária, especial-
1nente convocada para este fim, sendo a sua resoluty!o soberana, 
para os efeitos de direitos adquiridos pelos sócios, e destino a ser 
dado ao saldo de liquida'Y!O financeira. 

Art. 39~ - O Reitor da Univeisidade do 
Brasil é considerado Presidente Honorário da Sociedade. 

Art . 40? - A presente diretoria terá o seu 
mandato assegurado por dois anos, a contar da data da instala'Y~º 
da Sociedade . 

§ Único - Excetuam-se os cargos dos repre
sentantes academicos de Faculdade Nacional de Filosofia e o do 
representante do Diretório Académico da mesma Faculdade, 
que deverao ser eleitos e indicados no início de cada ano letivo. 

Art. 41 <.> - Enquanto nao tiver sede própria 
e tanto quanto convier aos seus interesses, a Sociedade se colo
cará sob o patrocínio da Faculdade Nacional de Filosofia, em cuja 
sede se realizarao as suas sessOes, com anuéncia do diretor da mes
ma Faculdade. 279 



280 

pela diretoria. 

Art. 42~ Os casos omissos serao resolvidos 

Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 194 l. 
Comissao Relatora: 

Arthur Ran1os 
Marina de Vasconcellos 
Ary da Matta. 

Ante-proj.eto de reforma do ensino das Ciencias Sociais. 

FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA 
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 
(DEPARTAMENTO DE PUBLICA<;OES 
DO DIRETÓRlO ACADtMICO) 

Exmo. Sr. Dr. Gustavo Capanema, 
DD. Ministro da Educayao e Saúde Pública. 

01 ·- O Centro de Estudos Sociais da Facul
dade Nacional de Filosofia tem a honra de pedir venia a V. Exa. 
para entregar a sua alta apreciayao e julgamento um ante-projeto 
de reforma do ensino superior de Ciencias Sociais, no qual estao 
reunidas e aproveitadas as li~es que colheu da observa<;~o dos 
defeitos e vantagens daquele ensino, tal como vinha sendo feíto 
de acordo com a leí de 4 de abril de 1939, bem como do quanto 
se tem feíto nos maiores centros ooiversitários do inundo no 
mesmo ramo de ensino superior. 

02 - Órgio técrúco que é e, ao mesmo tem
po, associayao de alunos e ex-alunos de Ciencias Sociais da FNF, 

o CES pennite-se considerar-se autorizado e credenciado - corno 
já o foi de resto por V. Exa. pessoahnente a propósito da reforn1a 
do curso secwtdário na parte referente ao ensino das Ciencias 
Sociais - para manifestar sua opiniao sobre assunto tao relevante 
e num 1nomento tao azado, pois que, segundo suas recentíssimas 
declarayOes a itnprensa de Porto Alegre, está o ensino superior do 
país em vésperas de sofrer completa reforn1a, sob a forma de Leí 
Organica, já em vías de conclusao definitiva . 

03 - Atendendo a essa urgencia, sem mais 
preambuJos, Sr. Ministro, é que ficam entregues a V. Sa. essas 
sugest5es que nos parecem justas e oportunas e que aquí ficam 
condensadas, obedecendo ao n1ais puro e elevado espírito de cola
bora9ao . 

- Exposiyao de Motivos --

04 - Quem quer que se demore a analisar a 
atual organiza~ao do ensino das Ciencias Sociais, feita de acordo 
com a leí que criou as Faculdades de Filosofia, concordará com 
que ele necessita passar por reformas, elementares, urnas, mais pro
fundas outras, tendentes e garantir sua eficiencia e mesmo sua 
existencia útil, pois que nao poucas das condi9oes dentro das 
quais ele foi iniciado no Brasil modificaram-se radicalmente. Do 
ponto de vista prático urna de suas principais finalidades já n!o 
pode perdurar - a formayao da professores de Ciencias Socia.is 
para o ensino secundário . Por outro lado, do ponto de vista 
teórico, o progresso daquelas ciencias alcanyou tal desenvolvi
mento que seria demonstray[O de lamentável atraso cultural n!o 
integrá-las nos currículos universitários do país. 

05 - Por tudo isso, allás, é que, em fins de 
1942, o CES propós ao Conselho Técnico-Administrativo da 
Faculdade um plano da reforma parcial do curso e que hoje, 
como produto de maior amadurecimento de suas opinioos sobre o 
assunto, a presenta a V. Exa. Sr. Ministro da Educaya'o, um 281 
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plano completo e acabado de reforma geral do ensino superior 
das Ciencias Sociais. 

OS - Entre outros aspectos de importancia 
menor, daqueles que poderiam ser destacados como falhas fun· 
damentais do atual currículo, salientaremos os seguintes: 

a) Ausencia de multiplicidade de planos, pois que engloba todas 
as Ciencias Sociais num só curso, tomando--o quase imprati· 
cável e de eficiencia nula, mal permitindo a formayfo espe· 
cialii.ada que se impOe num curso universitário. 

b) Tempo restrito por de1nais, condensando em tres anos comuns 
o estudo das disciplinas sociológicas, antropológicas, económi· 
cas e, numa pequena parte, políticas, o que significa dar ao 
aluno urna forma~fo pletórica, a qual nao é nem pode ser a de 
que parece o técnico nos vários setores das Ciencias Sociais. 

c) lnadaptabilidade ao atual siste1na educacional brasileiro pelo 
fato do currículo secundário nfo mais incluir as Ciencias 
Sociais, tendo perdido assim o atual curso um de seus primor
diais objetivos, que era o de preparar o magistério secundário 
especialii.ado. 

Bastariam estas razOes, nfo fosse a existencia 
de outras referentes a carencia de verbas, material, po~iblidades 
de trabalhos práticos e ·outras correlatas, para indicar a necessi
dade que tem o Curso de Ciencias Sociais de ser contemplado 
com reforIQas .. completas e salutares no próximo reajustamento 
do ensino superior do país, afim de que possa satisfazer as exi
gencias fundamentais da Universidade: 

a) unidade de objetivos; 
b) multiplicidade de planos. 

07 - Assim julgando é que o CES comple
tou os seus estudos sobre o assunto estruturando o plano de 
reforma que vem a seguir e cujos característicos principais podem 
ser deue modo resumidos: 

a) o atual .. Curso de Ciencias Sociais" será erguido a categoria 
da Secfáo, podendo mesmo sua estrutura prestar.se para 0 
arcabou~o de urna Faculdade de Ciencias Sociais, o que seria 0 
máximo a desejar; 

b) ele passará a ter quatro anos; 

c) os dois primeiros anos constituirlo o Curso Fundamental, igual 
para todos os alunos, os dois últimos constituirlo a "parte 
especializada» do Curso - oferecendo~e ao alWlo que concluir 
a segunda série a possiblidade de escolher um entre os vários 
ramos das Ciencias Sociais que lhe sao propostos; 

d) estabelece-se condi~Oes para que o Curso seja rigorosamente 
científico e experimental, através da cria~ao de um Instituto 
de Pesquisas, como órgllo complementar do Curso e coroa
mento da reforma, órg:lo que será visceraJmente ligado ao en
sino das Ciencias Sodais. 

08 - Tais sao, a grosso modo, os pontos cen· 
trais que o presente ante·projeto procura atender e cuja justifica
~llo. além do que já foi dito anteriormente será feíta paralela
mente no desenvolvimento que se segue. 

- Curso Fundamental -

, 09 - O Curso Fundamental da Se~fo de 
Ciencias Sociais deverá ser dividido em dois anos e visará dar ao 
aluno um panorama geral daquele campo do conhecimento huma
no que escolheu, visfo considerada indispensável como ponto de 
partida para qualquer ulterior especiPliza~fo. Este Curso, que será 
todo ele de introd~a:o, tem declaradamente um caráter propedéu· 
tico tanto mais necessário quanto se sabe que os atuais cursos de 
ginásio e colégio nfo incluem as Ciencias Sociais. 

Na primeira série de '"Curso Fundamental" 
estudar~e-lo as seguintes matérias: 

a) Introdu~fo a Sociologia; 
b) Introd~fo a Economia; 283 
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c) Introdu<;fo a Antropologia; 
d) lnstituiyOes Comparadas. 

O caráter introdutório desse curso se conti
nuará na segunda série, que terá as seguintes matérias : 

a) lntrodUyfO a Estatística ; 
b) Econonlia Política; 
c) Organizay!o Social; 
d) Psicología Social. 

Com isso, julga-se que o estudante, ao con
cluir o Curso Fundamental, terá, além de um conhecimento geral 
das Ciencias Sociais, a própria capacidade de escolher sua especia
lizay!o futura. 

- Curso de Especializayfo -

l O - Ao concluir a segunda série é dado ao 
aluno orientar seus estudos nos seguintes ramos: 

a) Sociologia; 
b) Economía; 
c) An tropologia ~ 
d) Política. 

Essa divisfo é necessidade fundamental e 
representa talvez. a mais premente providencia que está a exigir o 
curso, pois negá-la seria, inclusive, desconhecer os progressos das 
Ciencias Sociais de meio século a esta parte. 

Na terceira e quarta séries, como abaixo se ve, 
dentro de um daqueles ramos, teria o aluno cadeiras de especiali
zayfo, sendo outras de livre escolha, selecionadas de acordo com 
o professor e aprovadas pela .. Congrega~fo Seccional''. tal como é 
feito no atuaJ curso de doutorado. 

Desse modo, para cada curso scriam estas as 
cadeiras das duas últimas séries: 

a) Sociología -
3~ série : 1 - Ecología Humana; 

2 - Desajustamentos Sociais; 
3 - Demografia; 
4 - Métodos de Pesquisa Sociológicas. 

4~ série: l - Sociologia Rural e Urbana; 
2 - Mudan ya Social; 
3 - Disciplina de Escolha do Aluno; 
4 -- ldem. 

b) Economia -
3~ série: l - Estatística Aplicada; 

2 - Economia Política; 
3 - História Económica Contemporanea. 

4~ série: 1 - Ciéncias das Finanyas; 
2 - Problemas Economicos do Brasil; 
3 - Disciplina de Escolha do Aluno; 
4 - ldem. 

e) Antropología -
3~ série: 1 - Arqueologia; 

2 - Antropología Física ; 
3 - Antropologia Cultural; 
4 - Métodos de Pesquisa Antropológica. 

4~ série : l - Antropologia do Brasil; 
2 - Acultura~fo; 

e) Política -
3~ série: 

3 - Disciplina de Escolha do Aluno; 
4 - ldem. 

1 - lntroduyfO a Ciencia do Direito; 
2 - Ciencia das Finan~as; 
3 - Política Económica; 
4 - Teoria Geral do Estado. 

4~ série : l - Relayoos Intemacionais; 
2 - Administra~ao Pública; 285 
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3 - Disciplina da Escolha do Al uno: 
4 - ldem. 

Objetivos Práticos -

11 - Diante dessa organiza~~º• que se pode 
dizer quanto aos seus objetivos práticos? 

Os diplomados pelo Curso de Ciencias So
ciais da Faculdade teriam oportunidades extraordinárias de exer
cer suas atividades nfo só em benefício do progresso intelectual 
do país mas também em setores os mais diversos de sua vida eco
nómica e administrativa, quer pública quer privada. Tais cursos 
seriam. em sua variedade, de excepcional valor para a forma\:fO 
de quadros capacitados para as carreiras de diplomata, técnico de 
administrayfo, serviyos de reajusta.mento social, trabalhos espe
cializados nos setores de imigra~o e colonizay!O, técnicos em 
economia e fin311yas, quadros especializados para o magistério 
superior - funyoes todas de aproveitamento imediato no Brasil 
contemporaneo e, principalmente, no Brasil futuro, o que de 
resto deverá ser garantido por meio de legislaya-o asseguradora 
dos direitos profissionais dos portadores de diplomas das Facul
dades de Filosofia. 

- Instituto de Pesquisas -
12 - Com o nome de "Instituto de Rela

y~S Humanas", tal como existe em várias universidades ameri
c311as, ou com o nome de "Instituto de Ciencias Sociais", tal 
como está previsto na lei criadora da Universidade do Brasil, ou 
como nome de "Instituto de Pesquisas Sociais", que lhe demos, 
sugerimos também, como órg!o anexo e coroamento de refor
ma do curso, a fundayfo de um organismo ligado diretamente 
aos trabalhos didáticos da seyfo de Ciencias Sociais e que seja 
ao mesmo tempo o meio por excelencia através do qual será exer· 
cida pela referida secyfo sua fun~o cultural máxima, estudando o 

meio brasileiro ao mesmo tempo que emprestando ao ensillo um 
caráter rigorosamente científico e prático. 

O Instituto de Pesquisas deverá quanto l 
sua estrutura ser dividido iniciahnente em·: 

a) Biblioteca; 
b) Museu; 
e) Se~o de Estatística; 
d) Seyfo de Divulga~fo, que incluirá urna revista e orientará a 

publica~o de urna cole~fo de Ciencias Socia.is, de obras didá
ticas e de erudi~fo científica - e mais quatro departamentos 
coro as mesmas denomina~~s dos cursos em que se divide a 
Se~fo de Ciencias Sociais. 

Quanto ao pessoal, além daquele burocráti
co, terá o Instituto um corpo técnico, composto dos professores 
e assistentes da Se~fo e equipes de trabalho (ormadas pelos pró
prios alunos que, desse modo, terfo realizado obrigatoriamente 
pesquisas de campo. O efetivo móvel dessas equipes será, pois, 
constitufdo pelo próprio corpo discente da Se~fo. 

Com tal estrutura e finalidade, esse organis
mo deveria absorver as associa~s científicas de finalidade simi
lares, já existentes na Faculdade, como a Sociedade de Antropo
logia e Etnologia e o pr6prio CES, subscreve es.te memorial, e 
seria, sern dúvida, obra a ser completada em longo tempo, sen<lo 
tanto mais curto o tempo e mais útil a obra quanto mais cedo 
seus fundamentos f orem lan~dos. 

Curso de Estatística -

13 - Embora nfo seja Ciencia Social, pois 
até seu caráter de ciencia é discutido, o métodQ estatístico tem 
larguíssima aplic~fo nas Ciencias Socia.is contemporineas, razfo . 
pela qual se justifica a existencia, no ámbito da Se~fo de· Ciencias 
Sociais, de um curso de Estatística, - único desse géneto no país, 287 
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pois quo até hoje nenhum outro assim existe - a ser dado em 3 
anos, divididos como segue: 

1 ~ série - Base Matemática e Desenho; 
2~ série - Metodologia Estatística; 
3~ $irle - Estatística Aplicada a dois dos seguintes setores de 

trabalho: Sociologia, Economía, Bio--Estatística, 
Demografia, Educa~lo, Administra~fo etc. 

Seria este, allás, outra lnova~o salutar, pois, 
como já foi dito, em nenhuma outra parte existe, atualmente, no 
Brasil, instituto que forme técnicos em Estatística, cujas ativida· 
des, como é sabido, sfo de larguíssima aplica~o. 

Exame Vestibular -

14 - Para matricular-se na Se~lo de Ciencias 
Sociais teda antes o candidato de se submeter a um exame ves-
tibular, constante das seguintes matérias: História Geral, Geogra· 
fia, Portugues, Frances, Ingles, e, por o~fo, um dos seguintes 
idiomas: Espanhol, Italiano ou Alemf'o. 

Acreditamos, desse modo, que se justifica a 
nfo exigencia de exame de Sociologia desde que é disciplina nfo 
mais ensinada no curso secundário. Os exames de línguas slo in· 
troduzidos pelo fato de ser impossível conceber·se a fonna~o 
universitúia nas Ciencias Sociais sem o conhecimento elementar 
de, no mínimo, ingles e francés, em que se encontra escrita a 
maior o melhor bibliografia especializada. 

- Consider~Oes Gerais -

1 s - e fácil verificar que wna tal reforma 
implicarla nwna certa abundincia de verbas e material para a aua 
efetivaw;fo, sem que, entretanto, se inclua entre os planos bnpos· 
síveis ou impratidveis. Além do mais, desde que se trata de 
ref onna de largas propor~Oes, como a que se vai realizar. é justo 

que se pense e realize obra vasta e duradoura, que, longe de ser 
organiza~fo luxuosa, represente, se comparada com a existente 
nos países mais adiantados, um mínimo que a situa~o particu
lar do Brasil no momento presente justifica e até impOe. 

16 - I! for~oso também fazer uma refer6n· 
cia nossa ao corpo decente para tais c~rsos. Além do aproveita
mento maior de técnicos nacionais que, tudo indica, sem a menor 
somlira de dúvida, deverfo ser seledonados por concurso amplo 
de provas e títulos, dever·se-ia manter, também a prátlca utilís
sima de contratar mestres estrangeiros que tragam ao nosso ensi
no colabora~fo eficiente, tal como já se tem feito. Além dos 
sábios europeus, é grandemente aconselhável vinda de "scholars" 
norte·americanos, portadores dos mais modernos métodos de tra· 
balho no campo das Ciencias Sociais. 

17 - Quanto As novas cadeiras criadas, em 
qualquer situa~fo, quando tal nf'o for impedido pelo caráter espc· . 
cializado dos cursos, as turmas que tiverem disciplinas comuns 
deverfo ser reunidas, com o que se evitaria sobrecarregar os pro. 
fessores e se possibilitará reunir efetivo suficiente para trabalhos 
de campo, seminá.rios etc. Em que pese isto, certamente, se~ 
necessária a divisfo de algumas cadeiras, como Sociologia, Econo-
mia Política, Antropologia, Estatística e outras, nos moldes cm 
que o mesmo é feito nas cadeiras de Clínica dos cursos médicos. 

Além do mais, para atender ls novas neces· 
sidades do curso, urge aplicar·se o regime de livre do~ncia, até 
boje ainda nfo regulamentado para as Faculdades de Filosofia. 

18 - e justo salientar finalmente que este 
plano foi elaborado com o conhecimento tfo somente da reali
dade concreta, tal como hoje existe, sem o menor conheci.mento, 
que nos foi impossível colher sobre as inten~oes de V. Exa. a 
respeito do assunto que tratamos. Em conseqüencia disso nfo 
raro poderlo surgir colis&s entre o que sugerimos e o que acaso 
já estabelecido sobre a reforma. Mas acreditamos que as involun· 289 
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t'rias discrepincias nf'o podem ser irremediavelmente profundas 
desde que se imagine. como imaginamos, que de ambas as partes 
houve identidade de princípios perfeccionistas e igual compe
tencia de meios ressalvada. é claro. a possibilidade de uma hones
ta. e até construtiva, disparidade de conclusOes. 

Sfo essas, Sr. Ministro, em suma, as suges
tOes que apresen tamos a V. Exa .• prootos sempre a justifici-las e 
detalhá-las mais ainda no momento em que isso nos seja solicita
do, pois que eles representam a experiencia mais direta e o con
tato mais estreito com o assunto em questfo. 

Acreditai finalmente, Sr. Ministro Gustavo 
Capanema. que essa é. ao nosso ver. wna das maneiras mais ho
nestas e desinteressadas que encontramos, como protissionais 
e interessados, de servir a Pátria e A ciencia, que sempre estiveram 
presentes em nossas preocupa~Oes de intelectuais e de m~os. 

- EMENf ÁRIO -

Para melhor esclarecimento dos objetivos 
que se teve em mira ao propor o currículo constante da exposi
~fo e, para que melhor se revele a posi~o rigorosamente cientí
fica e, o quanto possível, moderna em que a questfo foi colocada, 
juntamos aquí alguns esclarecimentos a respeito do que se deve 
entender sobre cada wna das disciplinas propostas. 

Quanto As cadeiras de "introdu~fo" julga· 
mos que, de modo geral, elas poderlo ter seus programas desen
volvidos do seguinte modo: 

a) Contato comos modernos conceitos e nomenclatura; 
b) Determin~fo do objeto; 
e) Expoú~o dos principais problemas; 
d) Exposi~o swnária das principais doutrinas. 

Em rela~o as outras, de especializa~lo, além 
do que há de consagrado sobre cada wna, consideradas que cabe 
aos programas respectivos definir melhor seus planos de trabalho. 

- Curso Fundamental -

lntrodufllo a Sociologia - F.studo da vida 
humana associativa, definindo a especificidade da Sociologia, seus 
conceitos e objeto, problemas e métodos de trabalho. 

IntrOdufáO a Economia - Estudo sistemá
tico dos aspectos fundamentais da vida económica. Este curso se 
continuará no segundo ano, na cadeira de Economia Política, 
tendo sempre como escopo demonstrar as interrela~Oes entre os 
fatos económicos e os outros fatos sociais. 

lntroduftfO a Ciencia Polítil·a - Estudo do 
fato político encarando a ciencia política como ramo das Cien
cias Sociais e destacando o aspecto fundamental dos fatos sociais 
políticos, que é a rela~fo entre govemantes e govemados. 

lntrodUflÍO a Antropología - Tal curso in
trodutório, dado nas diversas universidades americanas com o 
nome de "The Evolution of Man", visa estudar a evolu~fo huma
nas dos tipos biológicos e culturalmente primitivos até a sua atual 
posi~fo e distribui~fo na face da Terra. 

lnstituifiJes Comparadas - Estudo sistemá
tico das sociedades mais simples em seus espectos fundamentais: 
cultura material, nfo material e organiza~fo social. 

lntroduftfo a Estatística - Estudo teórico
prático da análise estatística, preparando a utiliza~o do método 
estatístico como auxiliar das Ciencias Sociais. 

Organizafáo Social - Estudo sitemático da 
estrutura e da fun~fo das institui~Oes sociais, com enfase nas mu
ta~Oes decorrentes da Revolu~o Industrial. 
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d) Poi ítica 

Jntrodufáo a Ciencia de Direito A mesma 
cadeira lecionada nos cursos jurídicos. 

Teoría Geral do Estado A mesma cadeira 
lecionada nos cursos jurídicos. 

Política Economica F.studo das rela~Oes 
entre o Estado e a Economía e da interven<;fo do Estado na 
vida económica con temporanea. 

Rela~óes Intemacionais Estudo das rela-
<;OeS entre os Estados em seus variados aspectos: económico. 
jurídico. político. cultural. 

Administrac;áo Pública Estudo dos órglos 
e fun~Oes ad1ninistrativas do Estado contemporaneo. 

Com esse esclarecimento sobre o objeto par
ticular das disciplinas propostas completa-se o nosso plano. 

Para bem julgar sua utilidade permitimo-nos 
ainda sugerir a V. Exa. que se digne consultar a respeito do quan
to expuzemos os técnicos consagrados no assunto que. como 
profissionais de méritos reconhecidos neste e noutros países 
teráo certamente a apresentar ao seu esclarecido julgamento 
opiniOes e conceitos abalisados sobre a próxima reforma do ensi
no superior das Ciencias Sociais. 

Oentre outros apontamos a escolha de V. 
Exa. os nomes que seguem: 

- Delgado de Carvalho. professor de Sociologia do Colégío 
Pedro 11 e ex-professor de Sociología-Educacional do Insti
tuto de Educa~fo. 

- Cameiro Lefo. ex-professor de Sociología da UDF, ex-dire
tor do Ensino do Distritq Federal, professor de Administra
~fo Escolar na FNF. 

- André Ombredane, professor da Sorbone e professor de Psico
logia da FNF. 

Estatfstica Aplicada - Do.fine-se por sí 
mesmo. 

Economía Política - Estudo aprofundado e 
con1inu~lo dos aspectos já abordados no Curso Fundamental, 
tendo em mira a especialii.a~o. 

História Econl>mica do Brasil - Define-se 
por sf mesmo. 

Organiza~áo Económica Contemporánea -
Estrutura e problemas da economia brasileira. 

CTencia das Fina"faS - A mesma cadeira 
existente nos cursos jurídicos. 

Problemas Econbmicos do Brasil - Estrutura 
e problemas da economia brasileira. 

e) An tropologia -

Arqueologia - Estudo das bases arqueoló
gicas da Antropología; o homem fóssil, páleo-antropologia. 

Métodos da Pesquisa Antropológica - An
tropología física, as técnicas de laboratório. Antropología cultu
ral: a pesquisa etnográfica. O "field work" em Antropologia Cul· 
tural e Física. 

Antropologia Física - Estudo da morfolo
gía hwnana e suas varia~Oes no tempo e no espa~o, feito com 
intensa utiliza~fo de trabalhos do campo e museu. 

Antropologia CUitural - Desenvolvimento 
dos es tu dos f eitos na prlmeira e segunda séries do Curso Funda
mental, tendo em mira a especializa~fo. 

Antropologia do Brasil - Define-se por s6 
mesmo; enfase deve ser feíta sobre problemas de Antropología 
Física. 

Acultura;tfo - Estudo dos contactos raciais 
e culturais, com desenvolvimento especial no que diz respeito 
ao Brasil. Z93 
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d) Política 

lntrodufáo a Ciencia de Direito A mesma 
cadeira lecionada nos cursos jurídicos. 

Teoría Geral do Estado A mesma cadeira 
lecionada nos cursos jurídicos. 

Política Economica Estudo das rela~Oes 
entre o Estado e a Economia e da interven<;lo do Estado na 
vida económica con temporanea. 

Re/aroes lntemacionais Estudo das rela-
<;óes entre os Estados em seus variados aspectos: económico, 
jurídico. político. cultural. 

Administrafáo Pública Estudo dos órglos 
e fun~Oes administrativas do Estado contemporaneo. 

Com esse esclarecimento sobre o objeto par
ticular das disciplinas propostas completa-se o nosso plano. 

Para bem julgar sua utilidade pennitimo-nos 
ainda sugerir a V. Exa. que se digne consultar a respeito do quan
to expuzemos os técnicos consagrados no assunto que, como 
profissionais de méritos reconhecidos neste e noutros países 
terio certamente a apresentar ao seu esclarecido julgamento 
opiniOes e conceitos abalisados sobre a próxima reforma do ensi
no superior das Ciencias Sociais. 

Dentre outros apontamos a escolha de V. 
Exa. os nomes que seguem: 

- Delgado de Carvallio. professor de Sociologia do Colégio 
Pedro 11 e ex-professor de Sociologia-Educacional do Insti
tuto de Educa~fo. 

- Cameiro l.e!"o, ex-professor de Sociología da UDF, ex-dire- . 
tor do Ensino do Distrito Federal, professor de Administra
~fo Escolar na FNF. 

- André Ombredane. professor da Sorbone e professor de Psico
logia da FNF. 

- René Poirrier, professor da Sorbone e professor de História 
da Filosofia da FNF. 

Jacques Lambert, professor da Universidade de Lyon e profes
sor de Sociologia da FNF. 
Nilton Campos, professor de Psicología Educacional da FNF 
e membro do Conselho Técnico e Administrativo da mesma 
Faculdade . 

- Djacir Menezes, professor tle Economia Política da FNF. 
Jorge Kingston. professor de Estatística da FNF. 

- Arthur Ramos, ex-pref essor de Psicologia Social da UDF. pro
f essor de Antropologia e Etnologia da FNF e membro do Con
selho Administrativo da mesma Faculdade. 

- Jorge Kafuri, professor de Economía Política da Escola Nacio
nal de Engenharia. 
Nogueira de Paula, diretor da Faculdade de Ciencias Econó
micas. 
Gilberto Freire, ex-professor de Sociologia da UDF. 
Femando de Azevedo, professor de Sociología Educacional da 
Faculdade de Filosofia de S. Paulo, ex-diretor da mesma Esca
la e ex-diretor da Instru~o do Distrito Federal. 
Donald Pierson, professor do Departamento de Sociología 
da Universidade de Chicago e da Escola Uvre de Sociologia e 
Política de S. Paulo. 
Emilio Williems, professor de Antropologia da Faculdade de 
Filosofia de S. Paulo e da .Escola l.ivre de Sociologia e Política 
de S. Paulo. 
Roberto Simonsen, professor de História Economica do Bra
sil da Escota Uvre de Sociologia e Política de S. Paulo. 

- Paul·Arbousse Bastide, professor de Política da Faculdade de 
Filosofia de S. Paulo. 
Roger Bastide, professor de Sociología da Faculdade de Filo
sofia de S. Paulo. 
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- Herbcrt Baldus, professor de Etnologta da Escola livre de 
Sociologia e Política de S. Paulo. 

- Roquete Pinto, antropólogo e educador renomado. 
- Heloísa Alberto Torres, ex-prQfessora de Antropología da UDF 

e diretora do Museu Nacional. 
- Caio Prado Júnior, historiador e sociólogo renomado. 
- e outros e outros professores de Ciencias Sociais ou afms que 

o elevado critério de V. Exa. se dignar ouvir, capazes todos de 
colaborem com V. Exa. nessa tarefa irelevantíssima de refor
mar o ensino superior das Ciéncias Sociais no Brasil. 

Rio de Janeiro, outubro de 1943. 
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Trabalhos publicados ne.ta Col~fo: 

l . Calpll'Os Negros no Vale do Rlbeira. 
Remato S. Queiroz 

2. 01 ~nhora da Te"ª e 01 Homen1 do Mar. 
C. Serrano 

3. O Negro na Televillo de S4'o Paulo. 
Solange M.C Lima 

4 . Os ª"'""'-
Maria de Lourdes B. Sant'Ana 

5 Socializa,ao e Re'4foa R4c'411. 
Irene Maria I· Barbosa 

6 . Nomes e Amigos. 
Ara~y Lopes da Silva 

7 Os Basanga de Shllba 
Kabengele Munanga 

8 Mulherei, Homen:r e Heróú. 
Sylvia Caiuby Novaes 

Se~o de Publica~Oes e Se~lo Gráfica da 
Faculdade de Filosofia. Letras e Oéncias 
Humanas/USP. 
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