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A CAIXA, uma das principais patrocinadoras da 
arte e cultura brasileiras, destina anualmen-
te mais de R$ 60 milhões de seu orçamento para 
patrocínio de projetos culturais em espaços pró-
prios e de terceiros, dando ênfase a exposições 
de artes visuais, peças de teatro, espetáculos 
de dança, shows musicais, artesanato brasilei-
ro, além de festivais de teatro e dança em todo o 
território nacional.

Os projetos patrocinados são selecionados por edi-
tal público, uma opção da CAIXA para tornar mais 
democrática e acessível a participação de produ-
tores e artistas de todo o país, como também para 
dar mais transparência à utilização dos recursos 
da empresa.

A mostra multimídia Marie Voignier / Olaf Breuning 
/ Christoph Keller – os trópicos expõe conflitos da 
sociedade atual baseando-se na obra Tristes Tró-
picos, de Claude Lévi-Strauss. Os artistas Marie 
Voignier (França), Olaf Breuning (Suíça) e Chris-
toph Keller (Alemanha) se utilizam desse clássico 
da antropologia para estabelecer uma crítica 
cultural e uma reflexão filosófica, ideais na com-
posição de suas obras. Por meio de vídeo-arte, 
fotografia, documentário e ensaio, a exposição 
gira em torno da experiência de um Lévi-Strauss 
pesquisador e viajante em ambientes tropicais: as 
obras permitem um entendimento contemporâneo dos 
artistas como etnógrafos.

Com esse patrocínio, a CAIXA contribui para 
promover e difundir a cultura contemporânea, 
retribuindo à sociedade brasileira a confiança e 
o apoio recebidos ao longo de seus 153 anos de 
atuação no país e de efetiva parceira no desenvol-
vimento das nossas cidades. Para a CAIXA, a vida 
pede mais que um banco. Pede investimento e par-
ticipação no presente, compromisso com o futuro e 
criatividade para conquistar os melhores resulta-
dos para o povo brasileiro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA, one of the major sponsors of art and cul-
ture in Brazil, annually allocates more than R$ 
60 million of its budget to the patronage of cul-
tural projects, whether in its own spaces or those 
owned by third parties. The emphasis is always 
directed towards visual arts exhibitions, theat-
er and dance performances, concerts, Brazilian 
craftwork, as well as theater and dance festivals 
throughout the country.

All the contemplated projects are selected 
through public bid, a choice of CAIXA in order 
to make the participation of producers and art-
ists from the entire country more democratic 
and accessible, and also to employ the company’s 
resources with as much transparency as possible.

The multimedia exhibition Marie Voignier / Olaf 
Breuning / Christoph Keller – os trópicos show-
cases conflicts of the current society based on the 
book Tristes Tropiques, by Claude Lévi-Strauss. 
Artists Marie Voignier (France), Olaf Breuning 
(Switzerland), and Christoph Keller (Germany) 
avail themselves of this classic of anthropol-
ogy to establish both a cultural criticism and a 
philosophical reflection, perfectly suited to the 
composition of their oeuvres. By means of video 
art, photography, documentary, and essay, the 
exhibition revolves around the experience of the 
researcher and traveler Lévi-Strauss in tropi-
cal environments: the works allow a contemporary 
understanding of artists as ethnographers.

With this a sponsoring initiative, CAIXA con-
tributes to promote and diffuse the contemporary 
culture, giving back to the Brazilian society the 
trust and support received over its 153 years of 
history in the country, along with its effective 
partnership in the development of our cities. For 
CAIXA, life needs more than a bank. It requires 
investment and participation in the present, com-
mitment to the future, and creativity to achieve 
the best results for the people in Brazil.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





Tristes Trópicos é um livro de memórias, publi-
cado pela primeira vez na França, em 1955, pelo 
antropólogo e etnólogo Claude Lévi-Strauss. Nesse 
volume, ele registra sua viagem e seu trabalho 
antropológico, focando principalmente em suas 
viagens a várias partes do Brasil entre 1935 e 
1938. Sendo um diário de viagem, o trabalho vem 
repleto de reflexões filosóficas e ideias que conec-
tam diversas disciplinas acadêmicas, como socio-
logia, geologia, música, história e literatura. O 
texto de Lévi-Strauss começa com a seguinte con-
fissão: “Odeio as viagens e os exploradores. E eis 
que me preparo para contar minhas expedições.”1 
Desde que ele escreveu essas linhas, viagens 
de longa distância se tornaram algo onipresen-
te – agências de viagens e seus portais onli-
ne oferecem as mais elaboradas aventuras que se 
pode imaginar. De acordo com o último Barômetro 
do Turismo Mundial da OMT da ONU, os desembar-
ques de turistas internacionais cresceram 5% em 
2013, atingindo a cifra recorde de 1.087 milhões 
de desembarques. Enquanto isso, ao viajar, ain-
da tememos que as multidões de turistas ao nosso 
redor possam ludibriar a experiência do “real”.

Esta exposição parte de uma leitura de Tristes 
Trópicos de Claude Lévi-Strauss, muito embora 
ela não passe de uma nota de rodapé de caráter 

Lévi-Strauss, Claude. Tristes Trópicos. Trad. Rosa 
Freire D’Aguiar. São Paulo: Cia. das Letras, 2014, p. 15.
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visual, uma anotação pessoal à obra. Ela amplia 
nosso entendimento das possíveis percepções de 
um estrangeiro, bem como as transações empre-
endidas por ele com a paisagem tropical. Marie 
Voignier / Olaf Breuning / Christoph Keller – os 
trópicos é uma leitura dessa região a partir das 
perspectivas de três artistas europeus. As obras 
produzidas pelas lentes desses artistas – feito 
etnógrafos da vida contemporânea – trazem consi-
go uma crítica inerente à perspectiva europeia do 
pós-colonialismo e às expectativas fetichistas 
que os viajantes ocidentais trazem ao habitat tro-
pical, tido como exótico. As obras aqui exibidas 
se tornam mais contextualizadas por meio da arti-
culação dos ensaios incluídos nesta publicação – O 
homem congelado, de Marie Voignier, e Os Jurupixu-
na, de Pedro Neves Marques –, além dos materiais 
selecionados disponíveis na sala de leitura da 
exposição.

Lévi-Strauss define os trópicos como sendo “menos 
exóticos do que obsoletos. Não é a vegetação que 
os caracteriza, mas pequenos detalhes da arqui-
tetura e a sugestão de um tipo de vida que, mais 
do que ter transposto imensos espaços, convence 
que imperceptivelmente recuamos no tempo.”2 Tal-
vez seja essa a sensação almejada pelo viajante 
contemporâneo na busca por locais remotos e his-
tóricos. O autor continua descrevendo as impres-
sões que a paisagem tropical desperta no viajante 
europeu da seguinte maneira: “O viajante europeu 
fica desconcertado com essa paisagem que não se 
enquadra em nenhuma de suas categorias tradicio-
nais. Ignoramos a natureza virgem, nossa paisagem 
é ostensivamente subjugada ao homem.”3

Minha leitura do livro acabou invocando imagens 
das minhas próprias viagens às paisagens tropicais 
do continente sul-americano, e também imagens de 
trabalhos de artes visuais produzidos nos últimos 
anos. Assim, quando Lévi-Strauss descreve que “um 
voo de alguns minutos (...) permitia-lhes trans-
portar suas galinhas e seus patos entre os quais 
se viajava, no mais das vezes, de cócoras, pois os 

2 Idem, p. 92-93.
3 Idem, p. 100.

Tristes Tropiques is a memoir, first published in 
France in 1955 by the anthropologist and ethnolo-
gist Claude Lévi-Strauss. In the book he records 
his travel and his anthropological work, focus-
ing mainly on his trips to various parts of Bra-
zil between 1935 and 1938. As a travel diary, 
the work is full of philosophical reflections and 
ideas that connect many academic disciplines such 
as sociology, geology, music, history, and lit-
erature. Lévi-Strauss’ text sets out with a con-
fession: “Travel and travellers are two things 
I loathe and yet here I am, all set to tell the 
story of my expeditions.”1 Since he wrote these 
lines, long distance travel has become ubiqui-
tous – travel agencies and their online portals 
offer the most elaborate adventure trips imagina-
ble. According to the latest UNWTO World Tourism 
Barometer, international tourist arrivals grew 
by 5% in 2013, reaching a record of 1,087 million 
arrivals. Meanwhile, when traveling, we fear the 
crowds of tourists around us to delude the experi-
ence of the “real”.

This exhibition departs from a reading of the book 
Tristes Tropiques by Claude Lévi-Strauss, yet it 
can only represent a visual footnote. It expands 
our understanding of a foreigner’s possible per-
ception of and his transactions with the tropi-

1 Lévi-Strauss, Claude Tristes Tropiques, Trans. Russel, 
J. New York: Criterion books, 1961, p. 17.

cal landscape. Marie Voignier / Olaf Breuning / 
Christoph Keller – os trópicos is a reading of the 
tropics from the points of view of three European 
artists. The works, produced through the lenses 
of these artists – as ethnographers of contem-
porary life – carry an inherent criticism of the 
European perspective of post-colonialism, and the 
fetishized expectations that western travellers 
bring to the tropical habitat, considered exotic. 
The artworks on view are further contextualized 
through the articulation of the catalogue essays 
included in this publication – Marie Voignier’s 
The Frozen Man, and Pedro Neves Marques’ The 
Jurupixuna –, as well as selected materials avail-
able at the reading room of this exhibition. 

Lévi-Strauss defines the tropics as “not so much 
exotic as out of date. It is not the vegetation 
which confirms that you are really there but cer-
tain trifling architectural details and the hint 
of a way of life which would suggest that you 
had gone backwards in time rather than forwards 
across a great part of the earth’s surface.”2 Per-
haps this is one sensation sought by the contempo-
rary traveller when seeking out remote locations 
and historical sites. He continues to describe the 
impressions that the tropical landscape makes on 
the European traveller, as follows: “To the Euro-
pean traveller, this is a disconcerting, because 
an unclassifiable, landscape. We know nothing 
of untamed Nature, because our own landscape is 
entirely subject to our needs and desires.”3

My reading of the book conjured up images from 
my own trips to the tropical landscapes of the 
South American continent, as well as images from 
visual artworks produced in recent years. Thus, 
when Lévi-Strauss describes “the little aeroplanes 
crammed with barefooted peasants, farmyard ani-
mals, and cases too cumbrous to be dragged through 
the forest; and in the midst of all this was one-
self, squat-legged on the floor,”4 I also think of 
Olaf Breuning’s film Home 2 (2007). In this work, 

2 Idem, p. 91.
3 Idem, p. 98.
4 Idem, p. 34.



pequenos aviões vinham apinhados de uma miscelânea 
colorida de camponeses descalços, animais de cria-
ção e caixotes pesados demais ou volumosos demais 
para passar pelas picadas da floresta”,4 sou levado 
a pensar no vídeo Home 2 (2007), de Olaf Breuning. 
Nesse trabalho, o artista questiona tópicos como 
o deslocamento superficial em busca do “real”. O 
narrador, interpretado pelo ator americano Brian 
Kerstetter, se junta a um grupo de turistas que 
está viajando para Papua Nova Guiné e outros paí-
ses, como Peru e Suíça. O caminho deles atravessa 
vilas e tribos, e oscila entre o puro deleite e os 
insultos aos colegas turistas e aos “nativos” que 
eles encontram. O espectador fica com a clara per-
cepção de que nem mesmo um viajante global acaba 
se enriquecendo ou consegue apreender totalmente 
a experiência de viajar e encontrar culturas “exó-
ticas”. Contextualizando o desamparo de um cidadão 
global nos dias de hoje, Breuning avalia a busca 
básica dos seres humanos pela comunhão num mundo 
cada vez mais global e fragmentado. Quais seriam 
as motivações por trás de uma jornada? O que esta-
mos vivenciando ao viajar para tão longe, apenas 
uma fuga de nosso habitat usual? Como a mudança 
de cultura, natureza, clima etc. pode impactar 
a maneira como percebemos o mundo? Lévi-Strauss 
observa: “Em geral, concebemos as viagens como um 
deslocamento no espaço. É pouco. Uma viagem ins-
creve-se simultaneamente no espaço, no tempo e na 
hierarquia social.”5

Com a tecnologia de hoje, a indústria do lazer 
inventou maneiras que nos “ajudam” a vivenciar um 
estilo de vida supostamente tropical sem nos des-
locarmos para muito longe de casa. O vídeo Hin-
terland (2009), de Marie Voignier, apresenta essa 
possibilidade. Ele começa com uma sequência de pré-
dios no meio do nada e, em seguida, a câmera mer-
gulha em meio a uma vegetação exótica e exuberante. 
Trata-se de uma ilha tropical dentro de um resort 
perto de Krausnick, um povoado localizado setenta 
quilômetros ao sul de Berlim, onde se situava uma 
antiga base aérea soviética. Voignier retrata esse 

4 Idem, p. 32
5 Idem, p. 91

ambiente dentro de um balão branco. O filme não 
apenas mostra os moradores de Krausnick comentando 
a história da área quando ainda era uma base aérea, 
como também exibe os visitantes desse resort onde 
os trópicos são representados “em sua melhor for-
ma”, “sem perigo e sem precisar sair de sua zona de 
conforto”. Aqueles que não podem arcar com esses 
custos ou que não querem viajar para longe podem 
encontrar seu cenário dos trópicos ali, bem na 
frente de suas casas.

Já Christoph Keller apresenta uma série de cola-
gens que surgiram de uma viagem à Amazônia junto 
com um grupo de artistas ao final de 2012. Eles 
haviam sido convidados por antropólogos a passar 
três semanas na região. A série Archeology plants 
(2014) registra as ruínas gregas, que aludem à ori-
gem da arte, escondidas pela folhagem de plantas 
amazônicas. Contrastando com a imagem de sítios 
arqueológicos, em alguns trabalhos de Keller, como 
Poseidon of Artemision, Olympieion, Epidauros The-
ater e Hephaisteion, o tecido microscópico das 
plantas se torna ainda mais visível. As lâminas 
de Herbarium Amazonas (2014) reúnem uma série de 
folhas de herbários em tamanho ampliado e repro-
duzidas em alta resolução. Nas palavras dele, “as 
plantas não representam a floresta, mas a floresta 
está contida nelas”.

Na abertura da exposição, Libidiunga Cardoso apre-
sentará Umbelina Beyond Carverna, um novo trabalho 
que leva em conta a evolução do continente america-
no e nossa interdependência com a terra onde vive-
mos. O projeto de expografia, feito pelas arquitetas 
e designers Joana Barossi e Julia Masagão, baseadas 
em São Paulo, também traz o olhar de “pessoas dos 
trópicos” e, assim, contribui com mais uma visão 
sobre o mesmo tema. O design e as estruturas ide-
alizados por elas transpiram para dentro dos tra-
balhos e consideram os trópicos como um hemisfério 
incompleto, em construção, mais do que uma ideia, 
conceito ou modelo padronizado. Por fim, a exposi-
ção também conta com uma sala de leitura com livros 
sobre o tema abordado, além de pesquisas e regis-
tros de outros antropólogos que trabalharam antes 
e depois de Lévi-Strauss.

topics like superficial displacement in search for 
the “real” are put into question. The narrator, 
played by the American actor Brian Kerstetter, 
joins a group of tourists who travel to Papua New 
Guinea and other countries, such as Peru and Swit-
zerland. Their path crosses villages and tribes, 
varying between delight and insults on the fel-
low tourists and the “natives” they encounter. The 
viewer is left with the distinct notion that not 
even a global traveller is enriched or can fully 
grasp the experience of traveling and encoun-
tering “exotic” cultures. Contextualizing the 
helplessness of a global citizen today, Breuning 
examines the basic human quest for communion in 
an increasingly global, fragmented world. So what 
are the motivations then behind a journey? What 
are we trying to experience when travelling so 
far, only to get out of our regular habitat? How 
does the change of culture, nature, climate, etc. 
impact the way we perceive the world? Lévi-Strauss 
notes that “people generally think of travel in 
terms of displacement in space, but a long journey 
exists simultaneously in space, in time, and in 
the social hierarchy.”5

With today’s technology, the leisure industry has 
invented ways that “help” us experience a suppos-
edly tropical lifestyle without dislocating too far 
from home. Marie Voignier’s video Hinterland (2009) 
introduces this possibility. The film begins with a 
series of buildings in the middle of nowhere, then 
the camera plunges deep into an exotic and lush 
vegetation. There lays a tropical island within a 
leisure complex near Krausnick, a village located 
70 km south of Berlin, site of a former Soviet 
airbase. Voignier depicts this environment inside 
a white balloon, and her film not only shows the 
inhabitants of Krausnick commenting on the history 
of the area when it was still an air base, but also 
features the visitors of the leisure complex where 
the tropics are represented “at its best,” “with-
out danger and without having to leave the comfort 
zone”. Those who cannot afford or do not want to 
travel far can find the tropic scenario here, right 
in front of their doorstep.

5 Idem, p. 89.

Christoph Keller presents a series of collages 
that stem from a trip to the Amazon undertak-
en with a group of other artists at the end of 
2012. The group was invited by anthropologists 
to spend three weeks in the Amazon region. The 
Archeology plants series (2014) depicts the Greek 
ruins, which allure to the origin of art, hidden 
by Amazonian plant leaves. Contrasting with the 
archeological sites, in Keller’s works Poseidon 
of Artemision, Olympieion, Epidauros Theater, and 
Hephaisteion, the microscopic tissue of the plants 
becomes even more visible. The Herbarium Amazonas 
(2014) sheets depict a series of herbarium leaves, 
blown up in size and reproduced in high resolu-
tion. In the artist’s own words, “the plants do 
not represent the forest, but the forest is con-
tained in them.”

During the exhibition opening, Libidiunga Cardoso 
is performing Umbelina Beyond Caverna, a new work 
that considers the evolution on the American con-
tinent and our interdependence with the land we 
live in. The exhibition design by São Paulo based 
architects and designers Joana Barossi and Julia 
Masagão, was drafted by “people of the tropics,” 
and therefore provides yet another view on the same 
subject. The design and structures transpire into 
the works, and consider the tropics as an under 
construction, incomplete hemisphere, rather than 
one idea, concept, or standard model. Finally, 
the exhibition also includes a reading room that 
features books on the tropical topic, as well as 
research and accounts by other anthropologists 
working before and after Lévi-Strauss.



MARIE VOIGNIER

THE FROZEN MAN 
E HINTERLAND



Por Marie Voignier, a partir de Bernard 
Heuvelmans, Neanderthal man is still alive, Paris, 

Plon, 1974.

Em dezembro de 1968, o zoólogo belga Bernard Heu-
velmans estava em Nova Jérsei, visitando seu amigo 
Ivan T. Sanderson, jornalista científico. Duran-
te sua estadia, Sanderson recebeu um telefonema 
intrigante, avisando-o que uma criatura bizarra 
estava sendo exibida na International Livestock 
Exhibition, em Chicago. A descrição da besta era 
a seguinte: peluda, de aspecto humano e presa num 
bloco de gelo. Tinha entre 1,50 e 1,65m de altu-
ra, com uma crista sagital sobre a cabeça, e seu 
polegar não era opositor. A parte traseira de seu 
crânio estava amassada, e o cérebro, aparente. O 
cadáver foi apresentado ao grande público como 
sendo de um homem “preservado no gelo por séculos; 
talvez um homem medieval que tinha escapado da Era 
do Gelo”.

Alegava-se que o bloco de gelo tinha sido encon-
trado boiando no mar de Bering por uma embarca-
ção de pesca russa, depois fora confiscado pelas 
autoridades chinesas e, vários meses depois, rea-
pareceu no porto de Hong Kong, onde seu atual 
proprietário diz tê-lo adquirido. Após checar a 
veracidade da história para se certificar de que 
não era apenas uma farsa, Sanderson marcou uma 
entrevista com Frank Hansen, o homem responsável 
pela exibição do cadáver. Apesar de seu ceticis-
mo, Bernard Heuvelmans decidiu viajar os três mil 
quilômetros de carro junto com Sanderson para ver 
essa aberração de parque de exposições. No dia 
17 de dezembro de 1968, Heuvelmans e Sanderson 
finalmente conheceram Hansen, que era um ex-piloto 
militar e veterano do Vietnã. Um detalhe da his-
tória se alterou quando ele declarou que o bloco 
de gelo tinha sido pescado do mar por um barco 
baleeiro japonês.

Ele tampouco era o proprietário direto da criatu-
ra; seu verdadeiro detentor era uma personalidade 
famosa de Hollywood que queria permanecer em ano-
nimato. Hansen era contra a realização de um estu-
do científico com o espécime e não queria dar mais 
detalhes a respeito. Ele também não queria nenhuma 
publicidade em torno do caso, o que foi considera-
do bastante estranho. Na verdade, ele insistia em 
denegrir a criatura, dizendo que podia se tratar 
simplesmente de uma compilação de partes do corpo 
de diferentes animais. Sanderson deu sua palavra 
de que não iria publicar nada sobre o assunto, 
assim, Hansen concordou em lhes mostrar a coisa.

Bernard Heuvelmans ficou em choque quando viu de 
fato o bloco de gelo em exibição. Ele tinha certe-
za de que estava diante de um cadáver de um homem 
com cerca de 1,80m de altura, cuja cabeça estava 
coberta de sangue e as cavidades oculares, vazias. 
O braço estava numa posição estranha, sugerindo 
que tinha sido quebrado, e sua ulna podia ser vis-
to por meio de uma ferida aberta. Um odor forte 
e terrível de tecido em decomposição emanava da 
extremidade esquerda inferior do bloco. Hansen 
parecia notadamente desconfortável quando isso foi 
trazido a seu conhecimento pelos dois cientistas.

Heuvelmans e Sanderson passaram a ter certeza de 
que tinham feito uma grande descoberta, mas ques-
tionaram a história do anfitrião de parque de expo-
sições, já que a aparência do gelo (a posição de 
pequenas bolhas de ar) indicava que a água tinha 
sido congelada de maneira artificial, e não espon-
tânea. Além disso, a criatura tinha visivelmente 
levado um tiro no olho com uma arma de fogo, que 
abriu caminho até a parte de trás de seu crânio. 
Ela também tinha sido ferida (no braço e talvez na 
perna) antes de ser morta, o que fez Bernard Heu-
velmans pensar que ela tinha sido mantida em cati-
veiro por algum tempo antes de sua morte. Assim, 
ele foi capaz de formular várias observações em 
relação à identidade do espécime:

1.Não era um homem pré-histórico conservado no 
gelo; o gelo era muito recente, e um indivíduo 

THE FROZEN MAN
By Marie Voignier, from Bernard Heuvelmans, 
Neanderthal man is still alive, Paris, 

Plon, 1974. 

In December 1968, the Belgian zoologist Bernard 
Heuvelmans was in New Jersey, visiting his friend 
Ivan T. Sanderson, a scientific journalist. During 
his stay, Sanderson received an intriguing tel-
ephone call notifying him that a bizarre creature 
was being exhibited at the International Livestock 
Exhibition in Chicago. The description of the beast 
was as follows: furry, human-looking, and trapped 
in a block of ice. It was between 1.50m and 1.65m 
tall with a sagittal crest on its head, and its big 
toe was not opposable. The back of its skull was 
smashed in and the brains were apparent. The corpse 
was presented to the general public as being that 
of a man “preserved in ice for centuries. Perhaps a 
medieval man that had escaped from the Ice Age.”

The block of ice was said to have been found float-
ing in the Bering Sea by a Russian fishing vessel, 
then confiscated by the Chinese authorities, and 
after several months it reappeared in the port of 
Hong Kong where the present owner says he acquired 
it. Having checked up on the veracity of the story 
to be sure it wasn’t just a hoax, Sanderson made 
an appointment to meet Frank Hansen, the man in 
charge of showing the corpse. Despite being most 
sceptical, Bernard Heuvelmans decided to travel 
the 3,000km by car with Sanderson to see the fair-
ground freak. On the December 17th, 1968, Heuvel-
mans and Sanderson at last met Hansen, who was an 
ex-military pilot and Vietnam veteran. One detail 
in the story was changed as he declared that the 
block of ice had been fished out of the sea by a 
Japanese whaler. 

He was not the direct owner of the creature 
either; the real owner was some famous Holly-
wood personality who wanted to remain anonymous. 

Hansen was against a scientific study being made 
on the specimen and wanted no further details on 
it. He also did not want any publicity, which was 
considered rather strange. In fact, he persisted 
in denigrating the creature, saying it could just 
be an assortment of animal body parts. Sanderson 
gave his word not to publish anything on the sub-
ject, so Hansen agreed to show them the thing. 

Bernard Heuvelmans had a shock when he actually 
saw the block of ice in the glass showcase. He was 
certain that what he was seeing was the corpse 
of a man about 1.80m tall, its head covered in 
blood and its eye sockets empty. Its arm was in a 
strange position, suggesting it was broken, and 
the cubitus could be seen through an open wound. 
A dreadful odour that smelled strongly of decom-
posing tissue was emanating from the bottom left 
hand corner of the block. Hansen seemed distinctly 
uncomfortable when this was brought to his notice 
by the two scientists. 

Heuvelmans and Sanderson were now certain they 
had made a major discovery, but questioned the 
fairground entertainer’s story as the look of the 
ice (the position of little air bubbles) indi-
cated that the water had been frozen artificially 
and not spontaneously. Moreover, the creature had 
visibly been shot in the eye with a firearm, which 
had blown through the back of its skull. It had 
also been wounded (in the arm and perhaps the leg 
as well) before being killed, which made Bernard 
Heuvelmans think it had been held captive for 
some time before its death. He was therefore able 
to formulate several observations concerning the 
identity of the specimen: 

1.It was not a prehistoric man preserved in ice; 
the ice was too recent and an older individual 
would have decomposed long ago. Other organic ele-
ments are necessary (moss etc.) to preserve a body 
in ice as had been observed with mammoths. 

2.It was not an ordinary human being with malfor-
mations. 



mais antigo teria se decomposto há muito tempo. 
Outros elementos orgânicos são necessários (como 
musgos, entre outros) para preservar um corpo no 
gelo, como fora observado com os mamutes.

2.Não era um ser humano normal com más-formações.

3.Não era uma falsificação fabricada, pois o cheiro 
de carne em decomposição era perceptível.

4.Não era uma montagem: a cabeça não se parecia 
com a de nenhum espécime conhecido. Pode ter sido 
um homem com cabeça microcéfala e má-formação 
no nariz, com o corpo de um gorila albino, pelos 
tingidos e um polegar mais longo enxertado, ou 
ainda a pele clara e excessivamente esticada de 
um chimpanzé, mas não existem chimpanzés de pele 
clara. Se de fato alguém quisesse criar um espéci-
me desses a partir de outros indivíduos tão raros 
(macaco albino ou homem microcéfalo), certamente 
teria tomado mais cuidado para costurar o crânio 
ou inserir globos oculares nas respectivas cavi-
dades. De maneira geral, esse alguém teria tentado 
construir algo que se parecesse mais com a ideia 
que temos do homem pré-histórico.

5.Não era um tipo de cruzamento entre um humano 
e um gorila – um híbrido desse tipo é bastante 
duvidoso, em termos genéticos. A essa altura, Ber-
nard Heuvelmans citou Sherlock Holmes: “Depois 
de eliminar tudo o que é impossível, a hipótese 
restante, por mais improvável que seja, deve ser a 
verdadeira.”

6.Só pode ser um tipo sub-humano desconhecido ou 
um novo hominídeo. Os dois cientistas estudaram o 
espécime por três dias e Hansen continuou alegando 
tratar-se de uma farsa. Apesar disso, Heuvelmans e 
Sanderson mantiveram a opinião de que era um espé-
cime de valor inestimável e estavam impacientes 
para submetê-lo a testes mais aprofundados. Eles 
sugeriram comprá-lo por um preço mais elevado do 
que qualquer possível lucro que ele poderia gerar, 
mas Hansen declarou que o proprietário jamais o 
venderia, independente de qual fosse o preço. Em 

seguida, ele alegou que vinha sendo repreendido 
por ter mostrado o cadáver a eles, que não o mos-
traria a mais ninguém e cancelaria todas as datas 
agendadas em outras exposições.

De volta a Nova Jérsei, Heuvelmans e Sanderson pre-
tendiam publicar sua descoberta e decidiram chamá-
-la de Homo Pongoids, categorizando-o dentro da 
mesma subespécie que o homem de Neandertal.  
Bernard Heuvelmans então escreveu sua “Nota preli-
minar sobre um espécime hominídeo vivo preservado 
no gelo e até então desconhecido, o Homo Pongoids” 
e a enviou, em 14 de janeiro de 1969, ao Instituto 
Real de Ciências Naturais da Bélgica. Eles a publi-
caram em março do mesmo ano. Graças a seus contatos 
nos altos escalões da zoologia, Heuvelmans também 
notificou o famoso Instituto Smithsonian, que estava 
bastante interessado no caso e, por sua vez, aler-
tou o FBI e J. Edgar Hoover. Hansen ficou desconfiado 
e dizia ter eliminado o espécime, substituindo-o 
por um modelo de borracha. A imprensa insistia no 
assunto, primeiro na Bélgica e depois no resto do 
mundo. O secretário geral do Smithsonian escreveu 
pessoalmente a Hansen para solicitar o espécime em 
nome da ciência, mas Hansen respondeu que o pro-
prietário tinha decidido reavê-lo e o escondera por 
motivos de segurança. Um agente do FBI fez algumas 
perguntas a Hansen, mas não deu continuidade ao 
caso, posto que não havia provas de que um crime 
havia sido cometido. Pouco tempo depois, o Smith-
sonian veio a receber o relato de uma testemunha, 
um fabricante de modelos de cera, que confirmou ter 
feito um modelo para Hansen. Em seguida, o Smith-
sonian decidiu abandonar suas investigações e a 
imprensa concluiu que toda a história era uma farsa.

Em maio de 1969, Hansen, reavendo sua confiança, 
exibiu a criatura novamente, sob o novo título 
de “Criatura Siberskoya, uma ilusão fabricada, 
submetida à investigação do FBI”. No entanto, ao 
voltar de uma feira no Canadá, ele foi parado na 
fronteira americana, onde o controle de imigração 
queria fazer um raio-X da estranha criatura, mas, 
depois de alguns telefonemas de Hansen, teve sua 
passagem permitida.

3.It was not a manufactured fake, as the smell of 
decomposing flesh was apparent. 

4.It was not a composite: the head did not resem-
ble any known specimen. It would have to have been 
a man with a microcephalic head and a malformed 
nose, attached to the body of an albino gorilla 
with dyed fur and a longer thumb grafted on, or 
the light-colored over-stretched skin of a chim-
panzee, but there are no light-coloured chimpan-
zees. If indeed one had wanted to create such a 
specimen from other rare individuals (an albino 
monkey or a microcephalic man), one would cer-
tainly have taken more care to stitch the skull up 
or to insert glass eye balls into the bloody sock-
ets. Generally speaking, one would have wanted to 
attempt to construct something that looked more 
like the idea we have of a prehistoric man. 

5.It was not a sort of cross breed between a human 
and a gorilla: such a hybrid is genetically very 
doubtful. At this point, Bernard Heuvelmans quot-
ed Sherlock Holmes: “When one has eliminated all 
impossible hypotheses, the one that remains, how-
ever improbable it appears, is the correct one.” 

6.It can only be a type of unknown sub-human or 
a new hominid. The two scientists studied the 
specimen for three days and Hansen continued to 
claim that it was a hoax. However, Heuvelmans and 
Sanderson maintained it was an invaluable speci-
men and were impatient to submit it for further 
tests. They suggested buying it for a higher 
price than any potential profit he could otherwise 
have made, but Hansen declared that the owner 
would never sell it, whatever the price. He then 
claimed that he had been reprimanded for having 
shown the corpse to them, would no longer show it 
to anyone, and would cancel all planned dates at 
other fairs. 

On returning to New Jersey, Heuvelmans and 
Sanderson intended to publish their discovery 
and decided to call it Homo Pongoids, categoriz-
ing it with the same sub-species as that of the 

Neanderthal man. Bernard Heuvelmans then wrote 
his “Preliminary note on a hitherto unknown liv-
ing hominid specimen preserved in ice, Homo Pon-
goids” and sent it on January 14th, 1969, to the 
Royal Natural Sciences Institute in Belgium. They 
published it in March of the same year. Thanks to 
his contacts in the higher echelons of zoology, 
Heuvelmans also notified the famous Smithsonian 
Institute, who was very interested in the affair, 
who in its turn alerted the FBI and J. Edgar Hoo-
ver. Hansen became wary and said he had eliminated 
the specimen and replaced it with a rubber model. 
The press was hot on the topic, first in Belgium 
and then worldwide. The general secretary of the 
Smithsonian wrote personally to Hansen to reclaim 
it in the name of science, but Hansen replied that 
the owner had decided to take it back and had 
locked it away for security’s sake. An FBI agent 
asked Hansen a few questions, but did not pursue 
the case, as there was no proof a crime had been 
committed. Shortly afterwards, the Smithsonian 
received a witness account from a wax model maker 
who confirmed having made a model for Hansen. The 
Smithsonian then decided to abandon their inves-
tigations and the press concluded that the whole 
thing was a hoax. 

In May 1969, Hansen, feeling reassured, showed the 
creature again, under the new title of “Siberskoya 
creature, a manufactured illusion, submitted to 
an FBI investigation”. However, on returning from 
a fair in Canada, it was stopped at the US border 
where Customs wanted to do an x-ray on the strange 
creature, but after a few calls from Hansen it was 
allowed through. 

To put an end to all the furore, Hansen wrote an 
article in Saga magazine in 1970, giving his ver-
sion of the affair. He maintained that he had 
killed the specimen by accident on American soil, 
during a hunting trip. On his lawyer’s advice 
he had a fake rubber model made in the aim of 
showing it, as the original would have had him 
accused of murder and the illegal transportation 
of a corpse. 



Para colocar um fim a todo o furor, Hansen escreveu 
um artigo na revista Saga, em 1970, dando sua ver-
são da história. Ele insistia ter matado o espé-
cime por acidente em solo americano, durante uma 
viagem de caça. Seguindo conselhos de seu advoga-
do, ele mandou fazer um modelo de borracha com o 
objetivo de mostrá-lo, já que o original o levaria 
a ser acusado de assassinato e transporte ilegal 
de cadáver.

Bernard Heuvelmans não acreditou nessa versão. Se 
o modelo de borracha realmente tivesse sido fei-
to, com certeza teria tantas imperfeições que não 
poderia ser exibido. Ele também não acreditava 
que a criatura vinha dos próprios Estados Unidos. 
A correlação entre o homem congelado e os rela-
tos de testemunhas oculares desse homem selvagem 
do faroeste o convenceram de que o espécime tinha 
origem oriental. Assim, Heuvelmans resumiu o caso 
da seguinte maneira: enquanto servia na Força 
Aérea americana no Vietnã, Frank Hansen encontrou 
o cadáver de um homem congelado, por acaso ou não. 
Na sequência, ele pensou poder lucrar com a exi-
bição desse estranho ser, mas não tinha certeza de 
como podia levá-lo aos Estados Unidos. Conversando 
com alguns amigos soldados, um deles lhe diz que 
era possível chegar aos EUA usando a rota de trá-
fico de heroína. A criatura foi escondida em sacos 
do exército para corpos, usados para transportar 
cadáveres de soldados que estavam em tal estágio 
de decomposição ou danificação, que seus caixões 
eram lacrados com os dizeres “NÃO ABRIR” afixa-
dos na superfície. Esse procedimento foi revelado 
à imprensa em 1969. Como esse tráfico era ligado 
à Máfia e envolvia as mais elevadas autoridades 
militares, manter segredo quanto às origens do 
espécime era primordial. Isso explicava as reações 
desconfiadas de Hansen e sua constante recusa em 
permitir que o cadáver fosse submetido a testes. 
Providenciar uma cópia falsa faria com que ele 
evitasse todos os possíveis processos, consideran-
do que, na época, ele tinha documentos e relatos 
de testemunhas que poderiam provar que o cadáver 
era feito de borracha. Quaisquer problemas encon-
trados por Hansen foram rapidamente encobertos 

nas altas esferas, o espécime nunca foi examinado 
e concluiu-se que todo o caso era simplesmente 
uma farsa.

Trecho de The frozen man, por Marie Voignier, art3 
publications, Valência 2010. Fotos da palestra de 
Stephanie Baumann, Cryptozoology and its images, 
por Marie Voignier, em 21 de janeiro de 2011, na 
art3, Valência. 

Bernard Heuvelmans did not believe this version. 
If the rubber model had really been made, it would 
have most certainly been so full of imperfec-
tions that it would not have been exhibited. He 
also did not believe that it came from the US. The 
correlation between the frozen man and the eye 
witness accounts of the wild men of the Far East 
convinced him that the specimen was of oriental 
origin. Thus Heuvelmans summed up the affair with 
the following story: while serving in the US Air 
Force in Vietnam, Frank Hansen came across the 
corpse of a frozen man, by chance or not. Straight 
away he imagines he could make a profit by showing 
this strange being, but was not sure how he could 
bring it back to the US. He chats with a few sol-
dier friends, one of whom tells him of a possible 
passage to the US using the heroin trade route. 
The creature was hidden in army body bags used 
for soldiers whose bodies are so badly decomposed 
or damaged that the coffins are sealed with “NOT 
TO BE OPENED” placarded on them. This procedure 
was revealed to the press in 1969. As this traffic 
is linked to the Mafia and involved the highest 
military authorities, keeping the secret of the 
specimen’s origins was paramount. This explained 
Hansen’s wary reactions and his constant refusal 
to allow the corpse to be submitted for tests. 
Having a fake made meant he could avoid all law-
suits as he then had bills and witness accounts 
that could prove that the corpse was made of rub-
ber. Any problems Hansen encountered were rapidly 
hushed up in the higher spheres, the specimen was 
never examined, and it was concluded that the who-
le affair was simply a hoax. 

Extract from The frozen man by Marie Voignier, 
art3 publications, Valence, 2010. Photos of Ste-
phanie Baumann’s lecture, Cryptozoology and its 
images, by Marie Voignier, 21 January, 2011, at 
art3, Valence.



Marie Voignier, THE FROZEN MAN, impressão fotográfica a partir de diapositivos, 160x100cm © Bernard Heuvelmans - Agence Martienne. Cortesia de Marcelle Alix, Paris.



A produção do filme Hinterland (2009), de Marie 
Voignier, foi feita no Tropical Islands Resort, 
instalado no maior hall sem pilares de sustenta-
ção, próximo de Berlim. Voignier ficou sabendo do 
projeto ao ler um artigo no jornal francês Libéra-
tion. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa área 
rural foi ocupada por uma base aérea soviética e, 
em seguida, transformada em galpão de montagem da 
Cargolifter, com formato parecido ao de um zepelim. 
Dentro do resort Tropical Islands, foi reproduzida 
uma imagem de Angelus Novus de Paul Klee num balão 
de ar quente que serve como decoração do espaço. 

Tese IX

“Minhas asas estão prontas para o voo 
Se pudesse, eu retrocederia 
Pois eu seria menos feliz 
Se permanecesse imerso no tempo vivo.” 
Gerhard Scholem, Saudação do Anjo.

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. 
Representa um anjo que parece querer afastar-se 
de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão 
escancarados, sua boca dilatada, suas asas aber-
tas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu 
rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos 
uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástro-
fe única, que acumula incansavelmente ruína sobre 
ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de 
deter-se para acordar os mortos e juntar os frag-
mentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e pren-
de-se em suas asas com tanta força que ele não pode 
mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresisti-
velmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, 
enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. 
Essa tempestade é o que chamamos progresso.

Walter Benjamin, Sobre o conceito da História, 1940.

The production of the film Hinterland (2009) by 
Marie Voignier was filmed in the Tropical Islands 
Resort, housed in the world’s largest single hall 
without supporting pillars, near Berlin. Voig-
nier became aware of the project after reading an 
article in the French Libération newspaper. After 
World War II, the rural site was occupied by a 
Soviet air base and then by an assembly hall for 
Cargolifter, akin in form to the zeppelin ballo-
on. Inside the Tropical Islands complex, an image 
of Paul Klee’s Angelus Novus (1920) was printed 
onto a hot-air balloon that serves as decoration. 

Thesis IX

“My wing is ready for flight, 
I would like to turn back. If I stayed timeless 
time, I would have little luck.” 
Gerhard Scholem, Greetings from Angelus.

A Klee painting named Angelus Novus shows an angel 
looking as though he is about to move away from 
something he is fixedly contemplating. His eyes are 
staring, his mouth is open, his wings are spread. 
This is how one pictures the angel of history. His 
face is turned toward the past. Where we perceive 
a chain of events, he sees one single catastrophe 
which keeps piling wreckage and hurls it in front 
of his feet. The angel would like to stay, awaken 
the dead, and make whole what has been smashed. But 
a storm is blowing in from Paradise; it has got 
caught in his wings with such a violence that the 
angel can no longer close them. The storm irresis-
tibly propels him into the future to which his back 
is turned, while the pile of debris before him gro-
ws skyward. This storm is what we call progress.

Walter Benjamin, On the Concept of History, 1940.

HINTERLAND

ODILE BENYAHIA-KOUIDER. En Allemagne, une bulle tropicale antimarasme. Libération. 26-27 de março de 2005.



Marie Voignier, stills do vídeo HINTERLAND, 2009, 49’ © Produção Capricci & CAC Brétigny / Cortesia de Marcelle Alix, Paris.
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Olaf Breuning, stills do vídeo HOME 2, 2007, 30’26”. Cortesia do artista.
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Christoph Keller, ARCHEOLOGY PLANTS SERIES (1-4), 2014, impressão digital artística com pigmento sobre papel fotográfico Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth. Ed. 4+1 AP, cortesia do artista.
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Christoph Keller, da série HERBARIUM AMAZONAS – SHEETS 1-5, 2014, impressão digital artística com pigmento sobre papel de arroz Hahnemühle, Ed. 4+1 AP, cortesia do artista.



LIBIDIUNGA CARDOSO

UMBELINA BEYOND 
CAVERNA



In order to contribute for both social and human 
evolution in the amerykanski continent, we under-
take the telepathic, psycho-scenic expedition of 
the lost tribe, namely, us. Us, the dwellers of 
the tropics that were deluded by tales of progress 
and the annual growth rate. We start our jour-
ney towards excelling the poor primitive man and 
his charcoal drawings by the cave. Our evolution-
ary sense does not depart from the stone talis-
man around the balefire, nor from pantomiming the 
hunt of beasts in plateaus. Neither from the major 
climb-down of trees on the forests, which recon-
nects humans and monkeys, in search of the miss-
ing link. We follow Umbelina Valeria, the prophet 
transmuted into a wilderness guide who rises to 
preach a new telluric insurgence – as well as the 
sense of a new civilizational complex. The jungle’s 
stupendous Eshu-berance nourishes a legacy of uto-
pian projections regarding the new world and the 
onset of the beyond-human. Utters Umbelina:

What about you,

would you want to be the reflux of such a huge flux?

You wandered through the paths that liaise worms 
and humans,

and yet a lot of the worm remains in you.

You have been monkeys in another era,

and now humans bear even more of monkeys than mon-
keys themselves.

The beyond-human (the further cave) is the sense of 
the earth.

I urge you to remain faithful to the Planet Earth

and not to believe those who reach out to you with 
superterrestrial hopes.

The beyond-human can only exist in and along with 
the earth.

Libidiunga Cardoso

Com o propósito de contribuir para a evolução 
social e humana no continente amerykanski, empre-
endemos a expedição telepática ou psicocênica da 
tribo perdida, que somos nós. Nós que habitamos os 
trópicos e fomos enganados pelo progresso e pela 
taxa de crescimento anual. Começamos nossa jorna-
da em direção ao além do pobre homem primitivo e 
seus desenhos de carvão na caverna. Nosso sentido 
evolucionário não principia no mocó de pedra, em 
volta da fogueira, e na imitação da caça animal 
nos chapadões. Tampouco na grande descida da árvo-
re nas florestas, que aparenta o humano ao maca-
co, em busca do missing link. Seguimos o profeta 
transmutado em guia da selva, Umbelina Valeria, 
que vem pregar uma nova insurgência telúrica – e o 
sentido de um novo complexo civilizatório. A pro-
digiosa Exu-berância da selva alimenta um legado 
de projeções utópicas sobre o novo mundo e o sur-
gimento do além-do-humano. Profere Umbelina:

E vós, 

quereis ser o refluxo desse grande fluxo?

Percorrestes o caminho que medeia do verme ao 
humano, 

e ainda em vós resta muito do verme. 

Noutro tempo fostes macacos, 

e hoje o humano é ainda mais macaco do que todos 
os macacos. 

O além-do-humano (beyond caverna) é o sentido da 
terra. 

Exorto-vos a permanecerem fiéis à Terra 

e a não acreditarem em quem vos fala de esperanças 
supraterrestres. 

O além-do-humano só poderá existir na terra e com 
a terra.

Libidiunga Cardoso
Nerefuh, OS WAKA WAKA, 2014.



Nerefuh, NORMA IRACEMA É UMBELINA VALERIA.

Nerefuh, ANCHIETA BORBOLETA.





Facto desconhecido para aqueles fora dos círcu-
los de museologia, ou simplesmente para aqueles 
desatentos aos desenvolvimentos tecnológicos, o 
princípio deste século tem produzido um movimento 
generalizado de digitalização de coleções museoló-
gicas. Entre esses métodos tecnológicos incluem-se 
técnicas de captura, visualização e modelação tri-
dimensional de artefactos ou até mesmo ambientes 
(cavernas, florestas, acervos inteiros): fotografia 
de captura rápida ou fotogrametria, tecnologias 
laser, ou mesmo técnicas de TC — métodos de captura 
de dados, posteriormente processados em nuvens de 
pontos que permitem a sua renderização bidimensio-
nal ou simulação tridimensional. Essa tendência 
global de digitalização tem produzido um tráfego 
de objetos culturais jamais visto desde os tempos 
de Napoleão, desta vez no sentido contrário, isto 
é, dos países ditos desenvolvidos para aqueles 
outros ditos pouco civilizados. O investimento 
financeiro em países outrora subdesenvolvidos, jun-
to com a decadência dos centros ocidentais, muito 
tem contribuído para esta migração. A verdade é 
que a maioria dos museus, herdeiros do positivismo, 
vê a digitalização como um progresso tecnológico 
determinista a ser seguido — a desmaterialização 
da obra de arte por fim alcançada. E se a princí-
pio os pedidos de devolução de exemplares cultu-
rais ou artísticos preservados nos seus acervos 
foram encarados como uma ameaça, baseada tanto na 
razão (a ausência de critérios mínimos de preser-
vação em alguns países) quanto no preconceito (o 
atraso geral desses outros países ou comunidades), 
à medida que os processos de digitalização têm 
evoluído, os próprios museus, pressionados pelos 
seus governos endividados, aperceberam-se das van-
tagens económicas de renunciar à preservação dos 
seus exemplares, devolvendo-os de bom grado. Eis 
o raciocínio, inteligente, sem dúvida: uma vez 
digitalizados os seus inventários, o pressuposto 

PEDRO NEVES MARQUES

OS JURUPIXUNA
Unknown to most outside of museology, and in this 
case also of high-end technological developments, 
this century has produced a generalized tendency 
for the scanning and digitization of museum col-
lections. These technologies include mainly the 
tridimensional capture, visualization, and mod-
eling of objects, artifacts, and even environments 
(caverns, forests, complete storage sites): rapid 
capture photography workflows or photogrammetry, 
laser scanning technologies, or even CT technology 
for imaging the inside of objects — data capture 
methods that, once processed into a point cloud, 
allow for two-dimensional renderings and full tri-
dimensional simulation. This world scale tendency 
for digitization has spurred a traffic of cultural 
materials not seen since the times of Napoleon, 
this time around in reverse order of shipment. 
The financial investment on former underdeveloped 
countries, in parallel to the correlated decadence 
of western centers, has as much contributed to 
the migration. Most museums, heirs to positivism, 
see the digitization as a matter of irreversible 
technological progress to be deterministically 
followed — the dematerialization of art finally 
accomplished. And if at first claims over the 
return of given items was regarded as a threat — 
fueled as much by reason (the absence of adequate 
preservation requirements) as by prejudice (the 
original countries’ backwardness) — as the digiti-
zation process evolved, museums themselves, pres-
sured by indebted governments, have come to see 
the economic costs of preserving most items as 
an unneeded expenditure and are willingly ceding 
to their return. Here is how the reasoning goes, 
doubtlessly intelligent: once their inventories 
are fully digitized, the public goal of museums 
is accomplished, and they can therefore dispense 
with their physical inventories — if most of them 
can be displayed beyond any material constraints, 

público dos museus está cumprido, podendo estes 
então dispensar a materialidade das suas coleções. 
Estas podem agora ser partilhadas livremente na 
rede, ou mesmo ser replicadas por impressão tridi-
mensional, como de resto tem sido o caso. Réplicas 
perfeitas são produzidas e tomam o lugar dos ori-
ginais; caso assim o museu o deseje, essas répli-
cas podem mesmo induzir uma deterioração parcial 
da obra, de modo que a diferença entre o original 
e a cópia se torne absolutamente invisível a olho 
nu ou não especializado. Assim, preenchem-se subi-
tamente os acervos do suposto subdesenvolvimento, 
festeja-se a glória do Estado-Nação, e alegram-se 
as reduzidas comunidades locais há muito rouba-
das. No entando, qualquer acesso às digitalizações, 
frequentemente requisitadas para estudo, é-lhes 
vedado. A propriedade é daqueles que digitalizaram. 
O lucro é exclusivo. E o ciclo de endividamento 
colonial se recicla sob nova forma. 

*

1997 e os Jurupixuna a atravessar o Atlântico para 
ser expostos na cidade de Manaus, a capital branca 
do Amazonas, como os Jurupixuna certamente diriam, 
caso pudessem, por uma qualquer razão mágica há 
muito perdida, falar. O local escolhido para a 
exposição foi o Palácio Rio Negro, construído em 
1903 pelo barão da borracha alemão Karl Walde-
mar Scholz quando o ciclo da borracha no Amazonas 
estava ainda em ação, e mais tarde vendido quan-
do o ciclo enfraqueceu nos anos da grande guerra. 
Primeiro para outro seringalista, e novamente ven-
dido e remodelado para se tornar a casa do gover-
nador, função que exerceu até fins do século XX. Por 
fim, transformado em respeitado centro cultural 
dedicado às artes, cultura e história da região. 
Mordazmente, assim se expõem os Jurupixuna: sus-
pensos, à espera, nunca verdadeiramente serenos, 
como sugeriu certo dia um visitante da exposição 
— o vislumbre das feições Jurupixuna, por breve que 
seja, é tão fascinante como horrendo. 

Esta é a primeira exposição dos Jurupixuna no seu 
local de origem, desde a sua transladação para 

or even be replicated by tridimensional machinery, 
as is often becoming the case. Perfect replicas 
are made and take the place of their originals; 
museums can even, if so their taste dictates, age 
the replicas accordingly so that the difference 
between original and copy becomes invisible to the 
naked, unspecialized eye. Thus the storages of the 
supposed underdeveloped world are filled, the glory 
of Nation-States is celebrated, and local communi-
ties long robbed are happily restituted. Yet, all 
access to the digitized models, often requested 
for research, is blocked. Property resides with 
those who digitize. Profits are exclusive. And so 
the cycle of colonial indebtedness is once again 
recycled under a new guise. 

*

1997 and the Jurupixuna are traveling across 
the Atlantic, to be exhibited in the city of 
Manaus, the white capital of the Amazonas, as the 
Jurupixuna would probably state if they could, 
for some long lost magical reason, talk. The cho-
sen hosting location is the Rio Negro Palace, 
built in 1903 by the German rubber baron Karl 
Waldemar Scholz when the rubber cycle was at a 
high in the Amazon, and later sold, when in the 
years of the Great War it was at a low. First to 
another rubber boss, then resold and repurposed 
into the governors’ house until the late twenti-
eth century. Ultimately, it was transformed into 
a respected cultural center dedicated to the arts 
and history of the region. Poignantly, this is 
where the Jurupixuna stand exhibited, suspended, 
waiting, never fully serene, as a visitor upon 
leaving the museum once suggested — the sight of 
their features, no matter how brief and fleeting, 

was as much fascinating as horrendous. 

This is the first time the Jurupixuna are being 
shown back in their home state since they were 
originally taken to Portugal by the naturalist 
Alexandre Rodrigues Ferreira between 1783 and 
1792 when of his Philosophical Voyage to the land 
of Brazil. Given the invitation, at the Museum 



Portugal pelo naturalista Alexandre Rodrigues 
Ferreira entre 1783 e 1792, aquando da sua Viagem 
Filosófica pelas terras do Brasil. Feito o convite, 
para o Museu de Ciência e Antropologia da Univer-
sidade de Coimbra a escolha foi óbvia: um grupo de 
Jurupixuna do há muito extinto grupo Juruna — gru-
po indígena originário da Região do Rio Japurá, 
no sudoeste do Amazonas, mais tarde transferido 
pelos portugueses para o Nordeste ao longo do Rio 
Negro, onde os seus últimos representantes acaba-
riam por ser mortos ou desaparecer. Os últimos dos 
Jurupixuna são órfãos. Primeiro a colonização, o 
exame, a conversão e a apropriação, a demarcação 
e o extermínio; depois o museu devolve, peniten-
te, humanista, apresentando aos indígenas os seus 
antepassados — fossem os índios seres crédulos e 
não seria de admirar que o retorno dos Jurupixu-
na fosse encarado como um retorno dos espíritos, 
devolução invariavelmente carregada de um eleva-
do teor de predação, seja dos índios para com os 
Jurupixuna ou do museu para com os índios. Sobre 
os espíritos, é difícil dizer, os índios nada 
revelam. Ao saber-se do retorno iminente, ainda 
que temporário, dos Jurupixuna, várias comunida-
des indígenas da região logo se prepararam para 
receber os seus antepassados — os índios estavam 
curiosos. 

O empréstimo temporário dos Jurupixuna, entre 
outros trezentos elementos, levantou uma série de 
paradoxos a ser resolvidos por F. D. Tarde, cura-
dor português encarregue da exposição, escolhido, 
contudo, mais para cumprir o papel de cônsul tem-
porário do que pelo seu currículo antropológico. 
Dentre os interesses anunciados pelos indígenas, 
incluía-se o uso do palácio para a orquestração de 
rituais, e nestes rituais a inclusão dos Jurupixu-
na. De destaque nessa reivindicação foram os grupos 
Waimiri-Atroari e os Tuyuka. Alarmado, o museu não 
tardou em enviar um convite aos indígenas, conce-
dendo-lhes a liberdade de construir um par de malo-
cas no pátio do palácio e usá-las livremente, mas 
isso apenas se os serviços educativos da exposição 
também as pudessem usar. Os índios acederam. O 
museu, no entanto, permaneceu perplexo com a ideia, 

of Science and Anthropology of the University of 
Coimbra the choice was obvious. It comprised up 
to thirty Jurupixuna of the long extinct Juruna 
group, an indigenous group originally found in 
the region of the Japurá River, on the southwest 
of the Amazon, and later transferred by the Por-
tuguese up to the Northeast along the Rio Negro, 
where its last representatives would eventually 
be killed or die out. The last of the Jurupixuna 
are orphans. First, the colonization, the examina-
tion, the conversion and the appropriation, the 
demarcation and the genocide; afterwards, the 
museum restitutes, penitent, humanist, delivering 
back to the indigenous their ancestors — were the 
Indians credulous beings and it would not surprise 
that the Jurupixuna’s return should be taken as 
the return of the spirits, devolution invariably 
charged with predation, be it from the Indians 
towards the Jurupixuna, or from the museum towards 
the Indians; as for the spirits, it is hard to 
say, the Indians do not tell. Upon hearing about 
the imminent, even if temporary, return of the 
Jurupixuna, indigenous communities from the region 
prepared to receive the handcrafted heads of the 
ancestors — the Indians were curious.

The temporary loan, a set of three hundred items, 
presented a series of paradoxes to be solved by 
F. D. Tarde, Portuguese curator appointed for the 
exhibition, chosen, however, more for the role 
of temporary consul than necessarily for his 
anthropological curriculum. Among the announced 
demands made by the indigenous was the use, so 
they intended, of the museum for their own ritual 
meetings, according to their own customs, and 
even those of the Jurupixuna. Of particular rel-
evance in this takeover were the Waimiri-Atroari 
and Tuyuka groups. Alarmed, the museum forwarded 
an open invitation to the indigenous, so that they 
could set up a pair of malocas within the museum 
and use them freely, but only under the condition 
that the museum’s educational services could also 
take place within these. The Indians consented. 
In spite of that, the museum was perplexed by the 
idea brought forth by the indigenous of the sup-

invocada pelos indígenas, dos supostos direitos (os 
modos) dos Jurupixuna, como se estes tivessem de 
algum misterioso modo uma agência ou subjetividade 
própria — no fundo, a sua surpresa vinha do modo 
como os indígenas se haviam apropriado da lingua-
gem legal de negociação e da lógica moderna. Porém, 
já com ambos os pés no Amazonas, a perspicácia dos 
índios pouco surpreendeu F. D. Tarde. Contra Cristo, 
a Igreja, a Economia Política, a Lei. A posse con-
tra a propriedade. Por quinhentos anos, a perda dos 
ameríndios é o resultado de um (outro) mundo regido 
pela Lei. No entanto, e cada vez mais, os índios 
das Américas têm aprendido com o seu pecado origi-
nal — a sua inabilidade em compreender, ou melhor 
dito, em seguir a Razão — distorcendo a retórica 
legal, o discurso (do outro), a seu favor.

Feito o negócio, no interior das malocas são ensi-
nadas semanalmente técnicas artesanais indígenas 
e padrões são tatuados em peles brancas. Ambas as 
malocas foram construídas pelos Waimiri-Atroari e 
pelos Tuyuka, respectivamente. A primeira foi cons-

truída em três dias por trinta índios, com mate-
riais e ferramentas trazidas pelos Waimiri-Atroari 
— agora é um cenário, um diorama vivo, que simula 
uma vida comunal. A segunda quase alcança as varan-
das do palácio, e é usada para rituais, narrações 
e manufactura artesanal. Impressiona o contraste 
entre a regimentação operada pela planta do palácio, 
como se uma materialização do racismo científico 
do homem branco, e a comunalidade aberta das malo-
cas. Duzentos anos após a primeira grande expedição 
naturalista feita pelos portugueses ao interior da 
selva brasileira, após todo o extermínio resultante 
da escravatura da borracha, do ouro, da madeira, do 
petróleo, das estradas e do investimento militar, 
os índios têm por fim uma vitória sobre o palácio 
branco. Não tardou, ainda assim, em que os índios 
abandonassem a área que lhes havia sido destinada, 
desinteressados pela mundana profanação da sua lin-
guagem e visão cosmopolítica, para sempre vedada ao 
homem branco, independentemente da sua experiência 
e boa vontade. Com ou sem autorização, os índios 
estavam dispostos a ocupar a sala dos Jurupixuna.

posed rights (the ways) of the Jurupixuna, as if 
these had somehow an agency or a personhood to 
themselves, when in fact what surprised them most 
was the ease with which the indigenous handled 
legal matters, appropriating the modern logic for 
themselves. For F. D. Tarde, though, with his feet 
already in the Amazon, the wit was not surprising. 
Against Christ, the Church, Political Economy, 
Law. Ownership against property. For five hundred 
years, the Amerindians’ loss has been the fault of 
an other world ruled by law. Increasingly though, 
the Amerindians have learned from their original 
sin — their inability to understand, or better 
yet, to follow Reason — and are twisting legal 
rhetoric, the (other) discourse, in their favor. 

Once closed the bargain, weekly inside the malocas 
indigenous crafts are taught to the white peo-
ple, and tattooed patterns and signs painted on 
white skins. The two malocas were built each by the 
Waimiri-Atroari and Tuyuka respectively. The first 
was built in three days by thirty Indians, with 
materials and tools made by the Waimiri-Atroari; it 
is now a set, a live diorama, simulating communal 
life. The second reaches almost onto the palace’s 
balconies and is used for rituals, story-telling, 
and crafts — the contrast between the regimenta-
tion of the palace’s floor plan, as a stand-in for 
the white people’s scientific racism, and the com-
monality felt in the malocas is staggering. Two 
hundred years after the first comprehensive natu-
ralist expedition made by the Portuguese into the 
forest lands of Brazil, after all the extermina-
tion wreaked by the rubber slavery, and the gold, 
and the wood, and the oil, and the highways, and 
the military investment in the region, the indig-
enous have at last their symbolic victory over 
the white palace. However, soon enough most of the 
indigenous were abandoning the area they themselves 
had built, uninterested in the mundane profanation 
of their signs, their language and cosmopolitical 
world view, forever, no matter the learned know-how 
and good will, barred to white people. Regardless 
of authorization, they were intent on occupying the 

Jurupixuna’s room. 



Para os indígenas, os Jurupixuna vinham com normas 
e preceitos específicos — a sua visão é interdita a 
mulheres e crianças; apenas aos homens, em particu-
lar aos já iniciados, é permitido presenciar. F. D. 
Tarde compreendia. Por fim, foi-lhes destinada uma 
sala do palácio, escurecida e adaptada com um pro-
grama de computador concebido com o propósito de 
regular a luminosidade da sala, focos de luz que, 
por breves instantes apenas (10 segundos), ilumina-
riam um Jurupixuna de cada vez. A contemplação não 
seria permitida. O museu consentiu. E, ainda assim, 
o gesto não satisfez os indígenas, de modo que F. 
D. Tarde viu-se forçado a permitir a presença diá-
ria de um índio à entrada da sala, interditando, a 
certa hora, a entrada a visitantes. Para o palácio, 
a inclusão dos indígenas era tarefa fácil, senão 
mesmo obrigatória, institucionalmente cosmopolita. 
A solução encontrada para os Jurupixuna, pelo con-
trário, implicava um processo explícito de exclu-
são, difícil de justificar.

Visitantes que entram, a maioria atentos, receosos, 
ignorantes, contaminados pelo peso característico 
de um museu, surpreendem-se mas apressam o passo, 
de volta à luz dos corredores do palácio. Ocasio-
nalmente, no entanto, demoram-se os visitantes, 
um ou dois, aguardando expectantes, no escuro, na 
procura, em vão, por detalhes naquelas vagas, obs-
curas silhuetas, iluminadas em turnos, mais pró-
xima, mais lá ao longe (mas há outra presença mais 
longínqua ainda, turva, iluminada de súbito, o 
visitante sabe). Uma instalação frustrante, reco-
nhece o antropólogo Tarde, mas justa, e, para mais, 
profissional. Na espera, revelam-se os Jurupixuna, 
evidentes e em toda a sua estranheza. Olhos nos 
olhos, um olhar sobre a antropomorfia, ou zoomor-
fia (dependendo da perspectiva), para encontrar 
no interior do outro, para lá da sua forma, uma 
familiar, inegável, ainda que estranha, humanida-
de. Fugaz, apaga-se a luz, e vai-se o sentimento. 
Devolvido à penumbra da sala, permanece a seme-
lhança da forma e da qualidade, como se uma imagem 
impressa na retina do observador, uma imagem em 
negativo daquilo que se julga ter visto, ou, pior, 
daquilo que se julga ser. 

For the indigenous, the Jurupixuna came with spe-
cific norms and precepts — their sight was forbid-
den to women and children; only men, in particular 
those initiated, were allowed to see them. F. D. 
Tarde understood. In the end, a room in the museum 
was chosen, darkened, and closed off; and a comput-
er program devised specifically for the purpose of 
regulating the room’s spotlights, which glare for 
the briefest of moments (10 seconds) upon one mask 
at a time. Contemplation was not to be allowed. 
The museum consented. And still the indigenous 
were not fully satisfied, and, ultimately, F. D. 
Tarde was forced to accept the daily presence of an 
Indian guard at the entrance to the room, forbid-
ding, at a certain hour, visitors from entering. 
For the palace, involving the indigenous proved 
easy: it was an obligatory inclusion, institution-
ally cosmopolitan. In contrast, the solution found 
for the Jurupixuna implied a process of exclusion, 
harder to justify.

Visitors that enter, attentively, fearful, igno-
rant, for the most, weighted by that characteris-
tic tiredness museums easily contaminate visitors 
with, and are awed, but skip quickly through, back 
into the light of the palace’s corridors. Occa-
sionally however, a visitor lingers, one or two, 
waiting, in expectation, in the dark, searching in 
vain for details of those vague, dim, superficial 
silhouettes, lightened in turns, those closer, or 
farther away (but not quite, there appears to be 
another farther still, diffuse, abruptly illumi-
nated, the visitor can tell). A most frustrating 
exhibition display, acknowledges the anthropolo-
gist Tarde, but fair, and what is more, profes-
sionally correct. However, if a visitor waits and 
is persistent enough, he will eventually find a 
Jurupixuna revealed to him, clearly and in all 
of its weirdness, and then, even if for a moment 
only, he will be able to detail it, gaze upon its 
zoomorphism or anthropomorphism (depending on the 
perspective, and see eye to eye with it, and see 
in it, beyond its actual shape, a familiar, unmis-
takable, even if made strange, humanity. Fleet-
ing, the light fades out, and the feeling is gone. 

ele vê uma onça;  
eu vejo uma onça, diz ele; 
os arquivos do museu registam uma onça; 
aquilo vê um homem.

ele vê um macaco; 
eu vejo um macaco, diz ele; 
os arquivos do museu registam um macaco; 
aquilo vê um homem.

ele vê um peixe; 
eu vejo um peixe, diz ele; 
os arquivos do museu registam um peixe; 
aquilo vê um homem.

ele vê um morcego; 
eu vejo um morcego, diz ele;  
os arquivos do museu registam um morcego; 
aquilo vê um homem.

ele vê, claramente, um tamanduá; 
eu vejo, isto é claramente um tamanduá; 
os arquivos do museu registam um tamanduá; 
aquilo vê, potencialmente, um predador.

ele vê bizarras criaturas, as quais não consegue identificar; 
eu vejo macacos, macacos enraivecidos, furiosos, diz ele; 
os arquivos do museu registam n/a; 
aquilo vê um predador.

ele vê um mamífero de pele vermelha, e a cabeça de um jacaré a 
saltar da sua boca; 
eu vejo um animal saltando da boca de outro animal, diz ele; 
os arquivos do museu registam n/a; 
aquilo vê que isto pode ser um homem.

ele vê três criatura bicéfalas; 
eu vejo uma coruja das costas da qual sai um jaguar bebé, diz 
ele, eu vejo um bovino siamês, eu vejo uma criatura qual Jano, 
a qual não consigo identificar, em torno da sua cabeça (as suas 
faces) orbitam anéis como os de Saturno; 
os arquivos do museu registam criatura bicéfala; 
aquilo vê e compreende.

No interior da sala, por uma hora diária apenas, 
reúnem-se os índios na penumbra, em pé, sentados, 
mas cada qual a cantar, a fumar, a beber cauim, a 
queimar incenso que se infiltra pela ventilação do 
palácio, para transtorno da direção, de mais uma 
roda de negociação encurralada entre os direi-
tos indígenas e a logística museológica, ou, pior, 
arriscando a ofensa ou o desrespeito. Alastra-se 
pelo palácio um murmúrio intraduzível, e o fumo 
domina, impregnando-se nos espaços de exposi-
ção, nas salas dos governadores, na coleção real, 

Back in the darkness, he remembers only the shape 
and the quality, like an imprinted shape in the 
observer’s retina, a negative image of what he 
believes to have just seen, or worse, of what he 
believes himself to be. 

he sees a jaguar; 
I see a jaguar, he says; 
the museum archives register a jaguar; 
it sees a man.

he sees a monkey; 
I see a monkey, he says; 
the museum archives register a monkey; 
it sees a man.

he sees a fish; 
I see a fish, he says; 
the museum archives register a fish; 
it sees a man.

he sees a bat; 
I see a bat, he says; 
the museum archives register a bat; 
it sees a man.

he sees, clearly, an ant-eater; 
I see, this is surely an ant-eater, he says; 
the museum archives register an ant-eater; 
it sees, perhaps, a hunter.

he sees weird creatures he cannot identify; 
I see monkeys, angry, ferocious monkeys, he says; 
the museum archives register n/a; 
it sees a hunter.

he sees a red skinned mammal from whose mouth jumps the head 
of a small caiman; 
I see an animal jumping out from the mouth of another animal, 
he says; 
the museum archives register n/a; 
it sees that this might be a human.

he sees three bicephalous creatures; 
I see a howl from whose back grows a baby jaguar, he says, I 
see a siamese bovine, I see a Janus-like creature I cannot 
identify, around its head (its faces) spin rings like Saturn’s; 
the museum archives register bicephalous creature; 
it sees and understands.

Inside the room, for one hour a day only, the 
Indians gather in the dark, sitting, standing, 
but at each ritual humming, chanting, smoking, 
drinking cauim, burning incense that infiltrates 
the palace’s ventilation system, to the worry of 



nos móveis de mogno amazónico, na biblioteca de 
madeiras coloniais (colonizadas). Nos visitantes, 
um nervosismo culpado. Na direção do palácio, um 
desconforto orgânico. Na sua imaginação é uma alu-
cinação de Manaus, como se a floresta planeasse um 
cerco à cidade, a vegetação marchando viral, na 
conquista do que é, naturalmente, a sua proprie-
dade — eis como o palácio imagina o interior da 
sala, quando não lhe é permitido entrar, rituais 
pré-coloniais codificadas por livros, cultura e 
educação. Porém, no interior da sala não há qual-
quer canto senão um cancioneiro pré-gravado repro-
duzido por telefonia, projetado a um volume alto 
o suficiente para impressionar. Não há qualquer 
fumo, apenas um queimar de folhas secas para atear 
a imaginação daqueles no exterior. Não há sequer 
qualquer bebida, apenas um teatro distraindo das 
verdadeiras intenções do grupo.

Ali, contra as normas, os Jurupixuna são removi-
dos dos seus pedestais. A sua manipulação é algo 
que o museu não havia considerado, e no entanto 
os índios estudam os Jurupixuna: o seu interior e 
exterior, a costura, o tipo de madeira usada para 
a estrutura, a casca de árvore feita pele, a juta 
por vezes usada (pendendo de excêntricos focinhos, 
de orelhas meio animal meio humano), a composi-
ção da pintura, a geometria dos padrões pinta-
dos (variações relativas ao animal inspirado). Os 
índios despendem o tempo necessário à observação 
da manufactura dos Jurupixuna, aproveitando-se 
da negociação para reaprender técnicas roubadas, 
para reproduzir os Jurpixuna, para multiplicar 
a sua existência fora de controlo, no cumprir de 
função que seja, ritual ou comercial. Na verdade, 
a descrição burocrática dos Jurupixuna feita pelo 
museu é o que lhes interessa, não uma qualquer 
afirmação antropológica sobre a sua legitimidade 
ou seus atributos mágicos. Certo dia, na estação 
das chuvas, surge em Santarém um Jurupixuna no 
mercado de artesanato local, a ser vendido por 
preço modesto. Materialmente, é uma reprodução 
fiel do original. São muitos os que se aproximam 
e regateiam pelo exemplar. A palavra espalha-se 
e torna-se história. Em simultâneo, bem do inte-

the museum staff, hoping not needing to negoti-
ate further, to be cornered between the rights 
of indigenous people and museum logistics, and, 
worse, to be offensive or disrespectful. An 
untranslatable murmur spreads throughout the 
palace, along with smoke that has by now become 
part of the exhibition spaces, part of the gover-
nors’ rooms, the royal collection, the Amazonian 
mahogany furniture, the colonial (colonized) wood 
library. In the visitors a guilty nervousness, in 
the palace’s team an organic discomfort. In their 
minds it is Manaus that feels different, as if the 
forest were circling the city, marching virally 
in on the city, to take over that which is, natu-
rally, its property — this is what the palace 
believes to be happening, inside where it is not 
allowed, pre-colonial rituals codified in books, 
culture, and education. Inside the Jurupixuna’s 
room though, there is no chanting, only a stereo 
playing pre-recorded chants at a high enough vol-
ume. And there is no smoking, only burning leaves 
that pretend it is so to those imaginative minds 
outside. There is even no drinking at all, only a 
theater play distracting from the real intentions 
of the group. 

Against norms, the Jurupixuna are taken off their 
display stands. The indigenous hold each Jurupixu-
na in their hands and study them, turn them upside 
down, examining their insides, the stitching, the 
type of wood used in their structure, the tree 
bast which makes up their skin, the jute which 
is sometimes used (falling from queer nostrils, 
from half human, half animal ears), the composi-
tion of the paints, the geometry of the patterns 
or dots (depending on the animal invocation). The 
Indians take the time to observe the manufacture 
of the Jurupixuna, profiting from their bargained 
time alone to relearn lost crafts, to reproduce 
the Jurupixuna, multiply their existence beyond 
control and for any purpose, either ritualistic or 
commercial. In fact, the bureaucratic description 
made by the museum about the Jurupixuna is what 
interests the indigenous, not any anthropologi-
cal claim about their legitimacy or the magical 

rior da floresta, escutam-se rumores de rituais 
mascarados como não se via desde o século XVIII; 
são intensamente perspectivistas, abundantes em 
cauim, e terminam em longos dias de vómito seguido 
de reclusão generalizada fundada na abstinência. 
Nesses períodos, as mulheres tomam o controlo das 
aldeias, e as crianças agem como se fossem guer-
reiros pigmeus. A confirmação de tais festivida-
des, ratificadas pela compra de uma reprodução de 
Jurupixuna, causa a primeira das várias febres de 
frustração sentidas pelo antropólogo Tarde nos 
anos por vir — naquela fase, era-lhe impossível 
imaginar a sua futura contradição, ao ser respon-
sabilizado pela restituição final dos Jurupixuna 
à floresta. Escapava-lhe a dedicação e o cuidado 
profissional que havia imposto a si mesmo no que 
respeita à integridade dos Jurupixuna, essa inte-
gração responsável na cosmologia social à qual 
outrora haviam pertencido e nas comunidades com 
as quais ele estava em dívida. 

F. D. Tarde carregará tal frustração de volta para 
Portugal. Anos depois, atormentado ainda pelos 
procedimentos que havia negociado em 1997, argu-
mentará contra a digitalização dos mesmos pelo 
museu e, entre gabinetes, contra a patenteação 
dos seus modelos virtuais. Sabia ele como os pre-
ceitos relativos aos Jurupixuna seriam suprimidos 
pela sua digitalização e provável viralidade na 
fronteira do mundo virtual. Quem sabe, no entan-
to, se não estará Tarde errado. Incapaz de segurar 
a tendência do novo século em lucrar com a total 
transparência da sociedade e da informação, per-
derá o caso. Confirmada a reprodução e circulação 
dos Jurupixuna no norte do Brasil, admitirá a sua 
depressão, acabando por trocar a inconstância dos 
ameríndios pela devoção estável dos grupos tribais 
da África Central. Incongruente consigo mesmo, 
porém, uma vez digitalizados os Jurupixuna, é F. 
D. Tarde quem permite o acórdão que os fará atra-
vessar o Atlântico pela última vez. A devolução 
dos Jurupixuna à floresta pode bem ter sido o últi-
mo gesto relevante do antropólogo Tarde, do lado 
errado do Atlântico, antes de seguir e perder-se 
algures nas planícies de África, como se num reen-

attributes. One cloudy day in the rain season up 
in Santarém, a Jurupixuna pops up in the local 
crafts market, where it is being sold for a modest 
price. Materially, it is quite the reproduction, 
faithful in every respect. Many gather around and 
bargain for it. The word spreads and becomes his-
tory. Simultaneously, from deep inside the forest 
come rumors of masked rituals, the like of which 
has not been heard since the eighteenth century; 
they are heavily perspectivists, abundant in 
cauim, and end in long days of vomiting followed 
by generalized retreat and abstinence. During such 
periods the women take over the villages, while 
the children act like pygmy warriors. The confir-
mation of such festivities, along with the pur-
chase of a copy of a Jurupixuna, causes the first 
of several fits of frustration to be felt in the 
following years by the anthropologist Tarde — at 
that stage it was impossible for him to imagine 
his future contradiction, as the one responsible 
for the final restitution of the Jurupixuna back 
to the forest. The professional, but also passion-
ate care he had imposed on himself in respect to 
the integrity of the Jurupixuna, that responsible 
integration into the social cosmology to which 
they once belonged and into the communities to 
which he, in planning for their exhibition back in 
their homeland, was indebted to, now escaped him.

F. D. Tarde will take such frustration back home 
to Portugal. Years later, still tormented by the 
procedures he had negotiated back in 1997, he 
will argue against their digitization and, behind 
closed doors, against the patenting of the virtu-
al models — for he knew how the precepts over the 
Jurupixuna would be suppressed by their digitiza-
tion and likely virality on the virtual frontier. 
But who knows, perhaps F. D. Tarde will be wrong. 
Unable to stop the new century’s tendency to 
profit from the total transparency of society, he 
will ultimately lose the case. Once confirmed how 
indigenous groups across Amazon were reproducing 
and circulating the Jurupixuna, he will finally 
acknowledge his anthropological depression, 
exchanging the inconstancy of the Amerindians for 



cenar da segunda vida de Rimbaud no Djibouti e em 
Adis Abeba. Quanto à digitalização, será possível 
que os Jurupixuna compreendam, melhor que o homem, 
melhor que o antropólogo Tarde, o ecossistema vivo 
gerado na promessa da inteligência computacional? 
A resposta pode bem estar na floresta.

the pious stability of local groups in central 
Africa. However, once digitized the Jurupixuna, 
it is F. D. Tarde who signs the agreement allow-
ing them to sail the Atlantic for the last time. 
Returning the Jurupixuna to the forest may very 
well have been F. D. Tarde’s last relevant gesture 
on the wrong side of the Atlantic, before vanish-
ing, lost somewhere in the African plains, as if 
in a reenactment of the second life of Rimbaud 
in Djibouti and Addis Ababa. As for the digitiza-
tion, is it possible for the Jurupixuna to see, 
much clearly than man, clearly than F.D. Tarde, 
the scanner network ecosystem out from computers 
and generate the promise of intelligence, it all 
alive and independent too? The answer may very 
well be found deep in the forest. 



CLAUDE LÉVI-STRAUSS

SÃO PAULO 
Um espírito malicioso definiu a América como uma 
terra que passou da barbárie à decadência sem 
conhecer a civilização. Poder-se-ia, com mais 
acerto, aplicar a fórmula às cidades do Novo 
Mundo: elas vão do viço à decrepitude sem parar 
na idade avançada. Uma estudante brasileira 
voltou-me em lágrimas após sua primeira viagem 
à França: Paris lhe parecera suja, com seus pré-
dios enegrecidos. A brancura e a limpeza eram os 
únicos critérios à sua disposição para apreciar 
uma cidade. Mas essas férias fora do tempo a que 
convida o gênero monumental, essa vida sem idade 
que caracteriza as mais belas cidades, trans-
formadas em objeto de contemplação e de reflexão, 
e não mais em simples instrumentos da função 
urbana - as cidades americanas nunca chegam a 
tal. Nas cidades do Novo Mundo, seja Nova York, 
Chicago ou São Paulo, que muitas vezes lhe foi 
comparada, o que me impressiona não é a falta 
de vestígios: essa ausência é um elemento de seu 
significado. Ao contrário desses turistas euro-
peus que torcem o nariz porque não podem acres-
centar a seus troféus de caça mais uma catedral 
do século XIII, alegro-me em me adaptar a um 
sistema sem dimensão temporal, para interpretar 
uma forma diferente de civilização. Mas é no erro 
contrário que caio: já que as cidades são novas 
e tiram dessa novidade sua essência e sua justi-
ficação, custo a perdoá-las por não continuarem a 
sê-lo. Para as cidades europeias, a passagem dos 
séculos constitui uma promoção; para as ameri-
canas, a dos anos é uma decadência. Pois não são 
apenas construídas recentemente; são constru-
ídas para se renovarem com a mesma rapidez com 
que foram erguidas, quer dizer, mal. No momento 
em que surgem, os novos bairros nem sequer são 
elementos urbanos: são brilhantes demais, novos 
demais, alegres demais para tanto. Mais se pen-
saria numa feira, numa exposição internacional 

construída para poucos meses. Após esse prazo, a 
festa termina e esses grandes bibelôs fenecem: 
as fachadas descascam, a chuva e a fuligem traçam 
seus sulcos, o estilo sai de moda, o ordenamento 
primitivo desaparece sob as demolições exigidas, 
ao lado, por outra impaciência. Não são cidades 
novas contrastando com cidades velhas; mas cida-
des com ciclo de evolução curtíssimo, comparadas 
com cidades de ciclo lento. Certas cidades da 
Europa adormecem suavemente na morte; as do Novo 
Mundo vivem febrilmente uma doença crônica; eter-
namente jovens, jamais são saudáveis, porém. 

Ao visitar Nova York ou Chicago em 1941, ao chegar 
a São Paulo em 1935, não foi, portanto, o aspecto 
novo que de início me espantou, mas a precocidade 
dos estragos do tempo. Não me surpreendeu que a 
essas cidades faltassem dez séculos, impressio-
nou-me verificar que tantos bairros já tivessem 
cinquenta anos; que, sem pejo, alardeassem tais 
estigmas, visto que o único encanto a que pode-
riam aspirar seria o de uma juventude fugaz tan-
to para eles como para os vivos. Ferros-velhos, 
bondes vermelhos como carros de bombeiros, bares 
de mogno com balcão de latão polido, depósitos de 
tijolos em ruelas solitárias onde só o vento varre 
o lixo, paróquias rústicas ao pé de escritórios e 
de Bolsas de valores em estilo de catedral, labi-
rintos de prédios esverdeados encimando abismos 
entrecortados por trincheiras, viadutos sinuosos 
e passarelas, cidade que cresce permanentemente 
em altura pela acumulação de seus próprios escom-
bros que sustentam as construções novas: Chicago, 
imagem das Américas, não surpreende que em ti o 
Novo Mundo preze a memória dos anos 1880! Pois a 
única antiguidade a que ele pode aspirar em sua 
sede de renovação é essa modesta distância de meio 
século, curta demais para servir à apreciação de 
nossas sociedades milenares que lhe dá, a ele que 

não pensa no tempo, uma ínfima oportunidade de se 
enternecer com sua juventude transitória. 

Em 1935, os paulistas vangloriavam-se de que cons-
truíam em sua cidade, em média, uma casa por hora. 
Tratava-se, na época, de mansões; garantem-me que 
o ritmo se manteve igual, mas com edifícios. A 
cidade desenvolve-se a tal velocidade que é impos-
sível obter seu mapa: cada semana demandaria uma 
nova edição. Parece, inclusive, que se formos de 
táxi a um encontro marcado algumas semanas antes, 
corremos o risco de chegar com um dia de avanço em 
relação ao bairro. Em tais condições, a evocação 
de lembranças de quase vinte anos atrás asseme-
lha-se à contemplação de uma fotografia apagada. 
Mas pode, ao menos, oferecer um interesse documen-
tal; despejo os fundos de gaveta de minha memória 
nos arquivos municipais. 

Na época, descrevia-se São Paulo como uma cidade 
feia. Sem dúvida, os prédios do centro eram pompo-
sos e antiquados; a pretensiosa indigência de sua 
ornamentação agravava-se mais ainda pela pobreza 
da construção: estátuas e guirlandas não eram de 
pedra, mas de gesso caiado de amarelo para fingir 
uma pátina. De modo geral, a cidade mostrava esses 
tons fortes e arbitrários que caracterizam as 
más construções cujo arquiteto teve de recorrer à 
caiação tanto para proteger quanto para dissimu-
lar o substrato. 

Nas construções de pedra, as extravagâncias do 
estilo 1890 são parcialmente desculpáveis pelo 
peso e pela densidade do material: situam-se em 
seu nível de acessório. Ao passo que lá, aque-
las intumescências trabalhosas evocam apenas as 
improvisações dérmicas da lepra. Sob as cores fal-
sas, as sombras ficam mais negras; as ruas estrei-
tas não deixam que uma camada de ar fina demais 
“crie um clima”, e disso resulta uma sensação de 
irrealidade, como se tudo aquilo não fosse uma 
cidade, mas um simulacro de construções edificadas 
às pressas para atender a uma filmagem cinemato-
gráfica ou a uma representação teatral. 

E, contudo, São Paulo nunca me pareceu feia: era 
uma cidade selvagem, como o são todas as cidades 
americanas, com exceção talvez de Washington, DC, 
nem selvagem, nem domesticada, essa aí, mas antes 
cativa e morrendo de tédio na gaiola estrelada 
de avenidas dentro da qual Lenfant a encarcerou. 
Quanto a São Paulo, era, na época, indômita. Cons-
truída originalmente sobre um terraço em forma de 
esporão apontando para o Norte, na confluência de 
dois pequenos rios, o Anhangabaú e o Tamanduateí, 
que se lançam um pouco mais abaixo no rio Tietê, 
afluente do Paraná, foi uma simples “redução de 
índios”: centro missionário em torno do qual os 
jesuítas portugueses esforçaram-se, desde o sécu-
lo XVI, em agrupar os selvagens e iniciá-los nas 
virtudes da civilização. Sobre o talude que desce 
para o Tamanduateí e que domina os bairros popu-
lares do Brás e da Penha, ainda subsistiam em 1935 
algumas ruelas interioranas e os ‘largos’: pra-
ças quadradas e cheias de mato, cercadas de casas 
baixas com teto de telhas e janelinhas de grade, 
caiadas, tendo de um lado uma igreja paroquial 
austera, cuja única decoração era o duplo arco 
cortando o frontão barroco na parte superior da 
fachada. Muito longe, rumo ao Norte, o Tietê pro-
longava seus meandros prateados pelas ‘várzeas’ 
– pântanos transformando-se pouco a pouco em vilas 
– cercadas por um rosário irregular de subúrbios 
e loteamentos. Logo atrás, ficava o centro de negó-
cios, fiel ao estilo e às aspirações da Exposição 
de 1889: a praça da Sé, a meio caminho entre o can-
teiro de obras e a ruína. Depois, o famoso Triân-
gulo, do qual São Paulo tinha tanto orgulho quanto 
Chicago de seu Loop: zona de comércio formada pela 
interseção das ruas Direita, São Bento e 15 de 
Novembro, vias atulhadas de letreiros onde se com-
primia uma multidão de comerciantes e de funcioná-
rios que, com seus trajes escuros, proclamavam sua 
fidelidade aos valores europeus ou norte-america-
nos, ao mesmo tempo que seu orgulho pelos oitocen-
tos metros de altitude que os livrava dos langores 
do trópico (o qual, porém, passa em plena cidade). 

Em São Paulo. No mês de janeiro, a chuva não “che-
ga”, mas é engendrada pela umidade ambiente, como 



se o vapor d’água de que tudo se embebe se mate-
rializasse em pérolas aquáticas caindo abundantes 
mas que dariam a impressão de serem freadas pela 
afinidade com toda essa neblina pela qual deslizam. 
Não é, como na Europa, uma chuvinha riscadinha, 
mas um cintilar pálido, formado por uma profusão 
de bolinhas d’água que rolam numa atmosfera úmida: 
cascata de consomê claro com tapioca. E tampouco é 
quando a nuvem passa que a chuva para, mas quando 
o ar local, pela punção pluviosa, livrou-se sufi-
cientemente de um excesso de umidade. Então, o céu 
clareia, entrevê-se o azul muito pálido entre as 
nuvens amarelas, enquanto enxurradas alpinas cor-
rem pelas ruas. 

Na extremidade norte do terraço, um gigantes-
co canteiro de obras estava no início: era o da 
avenida São João, artéria de vários quilômetros 
que se começava a traçar paralelamente ao Tietê, 
seguindo o percurso da velha estrada do Norte para 
Itu, Sorocaba e as ricas plantações de Campinas. 
Presa por seu início à ponta do esporão, a ave-
nida descia pelos escombros de velhos bairros. 
Cruzava primeiro, à direita, com a rua Florêncio 
de Abreu, que ia dar na estação de trem, entre os 
bazares sírios que abasteciam todo o interior de 
bugigangas, e calmas oficinas de seleiros e esto-
fadores onde prosseguia – mas por quanto tempo? 
– a fabricação de grandes selas de couro traba-
lhado, de xairéis para cavalos com grossos fios de 
algodão, de arreios decorados com prata lavrada, 
destinados aos fazendeiros e aos peões do mato tão 
próximo. Depois, a avenida, passando ao pé de um 
arranha-céu – então único e inacabado -, o rosado 
Prédio Martinelli, enfiava-se pelos Campos Elí-
seos, outrora domicílio dos ricos, onde os pala-
cetes de madeira pintada se deterioravam no meio 
de jardins de eucaliptos e mangueiras; a popular 
Santa Ifigênia, margeada por um bairro reserva-
do de casebres com porão alto, de onde as moças 
berravam para os clientes pelas janelas. Por fim, 
nos limites da cidade, progrediam os loteamentos 
pequeno-burgueses de Perdizes e de Água Branca, 
fundindo-se a sudoeste na colina verdejante e mais 
aristocrática do Pacaembu. 

Para o Sul, o terraço continua a se elevar; modes-
tas avenidas o escalam, juntando-se no alto, sobre 
a própria espinha dorsal do relevo, pela avenida 
Paulista e suas residências outrora fastuosas dos 
milionários do último meio século, num estilo de 
cassino e de estação de águas. Bem no final, para o 
Leste, a avenida domina a planície acima do novo 
bairro do Pacaembu, onde se constroem desordenada-
mente mansões cúbicas ao longo de avenidas sinuo-
sas salpicadas pelo azul-violeta dos jacarandás em 
flor, entre rampas gramadas e aterros de terra ocre. 
Mas os milionários abandonaram a Avenida Paulis-
ta. Seguindo a expansão da cidade, desceram com ela 
o Sul da colina, para bairros sossegados de ruas 
sinuosas. Suas residências de inspiração califor-
niana, em cimento misturado à mica e com sacadas de 
ferro fundido, deixam-se entrever no fundo de jar-
dins abertos nos pequenos bosques rústicos onde se 
implantam esses loteamentos para os ricos. 

Pastos de vacas estendem-se ao pé de imóveis 
em concreto, um bairro surge como uma miragem, 
avenidas ladeadas de luxuosas residências são 
interrompidas de um lado e outro por ribancei-
ras; ali, uma torrente barrenta circula entre as 
bananeiras, servindo ao mesmo tempo de nascente 
e de esgoto para casebres de taipa sobre estru-
tura de bambu, onde se encontra a mesma população 
negra que, no Rio, se instala no alto dos morros. 
As cabras correm pelas encostas. Certos locais 
privilegiados da cidade conseguem acumular todos 
os aspectos. Assim, à saída de duas ruas divergen-
tes que seguem em direção do mar, desembocamos na 
beira do barranco do rio Anhangabaú, cruzado por 
uma ponte que é uma das principais artérias da 
cidade. A parte baixa é ocupada por um parque ao 
gosto inglês: gramados enfeitados com estátuas e 
coretos, enquanto na perpendicular dos dois talu-
des erguem-se os principais edifícios, o Teatro 
Municipal, o Hotel Esplanada, o Automóvel Clube, 
os escritórios da companhia canadense que explo-
ra a eletricidade e os transportes. Seus volumes 
heteróclitos afrontam-se numa desordem imóvel. 
Essa confusão de imóveis lembra grandes manadas 
de mamíferos reunidos à noite em torno de um bebe-

douro, por alguns instantes indecisos e imóveis; 
condenados, por uma necessidade mais premente que 
o medo, a misturar temporariamente suas espécies 
antagônicas. A evolução animal se cumpre segundo 
fases mais lentas que as da vida urbana; se hoje 
eu contemplasse o mesmo local, talvez verificas-
se que o híbrido rebanho desapareceu: pisoteado 
por uma raça mais vigorosa e mais homogênea de 
arranha-céus implantados nessas margens que uma 
autoestrada fossilizou com asfalto. 

Protegida dessa fauna de pedra, a elite paulista, 
tal como as suas orquídeas prediletas, formava 
uma flora indolente e mais exótica do que imagi-
nava. Os botânicos ensinam que as espécies tro-
picais incluem variedades mais numerosas que as 
das zonas temperadas, embora, em contrapartida, 
cada uma seja formada por um número às vezes muito 
pequeno de indivíduos. O ‘grã-fino’ local levara ao 
extremo essa especialização.

Uma sociedade restrita distribuíra os papéis entre 
si. Todas as atividades, os gostos, as curiosi-
dades dignas da civilização contemporânea ali se 
encontravam, mas cada uma encarnada por um único 
representante. Nossos amigos não eram propria-
mente pessoas, eram mais funções cuja importância 
intrínseca, menos que sua disponibilidade, parecia 
haver determinado a lista. Assim, havia o católi-
co, o liberal, o legitimista, o comunista; ou, em 
outro plano, o gastrônomo, o bibliófilo, o amador 
de cães (ou de cavalos) de raça, de pintura antiga, 
de pintura moderna; e também o erudito local, o 
poeta surrealista, o musicólogo, o pintor. Nenhu-
ma verdadeira preocupação em aprofundar um campo 
do conhecimento estava na origem dessas vocações; 
se dois indivíduos, após uma manobra em falso ou 
por ciúmes, viam-se ocupando o mesmo terreno ou 
terrenos distintos mas demasiado próximos, tinham 
uma única ideia: destruírem-se mutuamente, e nis-
so demostravam uma persistência e uma ferocidade 
admiráveis. Em compensação, entre feudos vizinhos 
havia visitas intelectuais, faziam-se reverências: 
cada um estava interessado não só em defender seu 
papel, mas também em aperfeiçoar esse minueto 

sociológico em cuja a execução a sociedade paulis-
ta parecia encontrar inesgotável deleite. 

Cabe reconhecer que certos papéis eram represen-
tados com um brio extraordinário, graças à com-
binação entre a fortuna herdada, o charme inato e 
a matreirice adquirida, que tornavam a frequen-
tação dos salões tão deliciosa e ao mesmo tempo 
tão decepcionante. Mas a necessidade, que exigia 
que todos os papéis fossem ocupados para perfa-
zer o microcosmo e representar o grande jogo da 
civilização, também acarretava alguns paradoxos: 
que casualmente o comunista fosse o rico herdei-
ro do feudalismo local, e que uma sociedade muito 
pretensiosa permitisse, ainda assim, a um de seus 
membros, mas a um só – já que era preciso ter o 
poeta de vanguarda -, sair com sua jovem amante em 
público. Alguns papéis não puderam ser desempenha-
dos pelo que havia de melhor: o criminologista era 
um dentista que introduzira na polícia civil os 
moldes de maxilares para substituir as impressões 
digitais como sistema de identificação; e o monar-
quista vivia para colecionar espécimes de louça de 
todas as famílias reais do universo: as paredes de 
seu salão estavam cobertas de pratos, salvo o lugar 
necessário ao cofre-forte onde ele conservava as 
cartas em que damas de honra das rainhas demostra-
vam interesse por suas solicitações domésticas. 

Essa especialização no plano mundano ia de par 
com um apetite enciclopédico. O Brasil culto 
devorava os manuais e as obras de vulgarização. 
Em vez de se gabarem do prestígio ainda inigua-
lado da França no estrangeiro, nossos ministros 
teriam sido mais sensatos caso se empenhassem em 
compreendê-lo; infelizmente, desde essa época ele 
já não decorria tanto da riqueza e da originalida-
de de uma criação científica declinante quanto do 
talento, de que muitos de nossos cientistas ainda 
eram dotados, para tornar acessíveis problemas 
difíceis que eles haviam ajudado modestamente a 
solucionar. Nesse sentido, o amor demonstrado pela 
América do Sul à França derivava em parte de uma 
conivência secreta baseada na mesma inclinação a 
consumir e a facilitar aos outros o consumo, mais 



do que a produzir. Os grandes nomes que eram vene-
rados por lá, Pasteur, Curie, Durkheim, pertenciam 
todos ao passado, decerto bastante próximo para 
justificar um amplo crédito; mas desse crédito nós 
ainda só pagávamos os juros em dinheiro miúdo, 
apreciado na medida em que uma clientela pródiga 
preferia ela própria gastar a investir. Nós lhe 
poupávamos apenas o esforço de liquidar. 

É triste verificar que até mesmo esse papel de cor-
retor intelectual, para o qual a França se deixava 
arrastar, parece hoje tornar-se-lhe pesado demais. 
Seremos nós a esse ponto prisioneiros de uma pers-
pectiva científica herdada do século XIX, quando 
cada campo do pensamento era restrito o bastante 
para que um homem munido de qualidades tradicio-
nalmente francesas - cultura geral, vivacidade 
e clareza, espírito lógico e talento literário 
– chegasse a abarcá-lo por inteiro e, trabalhan-
do de maneira isolada, conseguisse repensá-lo por 
conta própria e apresentar uma síntese? Que nos 
alegremos ou a deploremos, a ciência moderna já 
não permite essa exploração artesanal. Ali onde 
bastava um especialista para ilustrar seu país, 
é preciso um exército, que nos falta; as biblio-
tecas pessoais transformaram-se em curiosidades 
museográficas, mas nossas bibliotecas públicas, 
sem locais, sem crédito, sem pessoal documentalis-
ta e inclusive sem número suficiente de cadeiras 
para os leitores, desencorajam os pesquisadores, 
em vez de servi-los. Enfim, a criação científica 
representa hoje uma realização coletiva e ampla-
mente anônima, para o que estamos o menos prepa-
rados possível, tendo nos ocupado demasiado apenas 
em prolongar mais além de seu tempo os sucessos 
fáceis de nossos velhos virtuoses. Estes continu-
arão a crer por muito tempo que um estilo a toda 
prova pode remediar a ausência de partitura? 

Países mais jovens aprenderam a lição. Nesse Bra-
sil que conhecera certos êxitos individuais bri-
lhantes, mas raros – Euclides da Cunha, Oswaldo 
Cruz, Chagas, Villa-Lobos -, a cultura permanece-
ra, até época recente, um brinquedo para os ricos. 
E era porque essa oligarquia precisava de uma 

opinião pública de inspiração civil e laica, para 
fazer frente à influência tradicional da Igreja e 
do exército, assim como ao poder pessoal, que, ao 
criar a Universidade de São Paulo, ela se propôs 
levar a cultura a uma clientela mais vasta. 

Quando cheguei ao Brasil para participar dessa 
fundação, julguei – lembro-me ainda – a condição 
humilhante de meus colegas locais com uma compai-
xão um pouco arrogante. Ao ver aqueles professores 
miseravelmente pagos, obrigados, para comer, a 
fazer obscuros trabalhos, senti orgulho de perten-
cer a um país de velha cultura onde o exercício de 
uma profissão liberal era cercado de garantias e de 
prestígio. Não desconfiava que, vinte anos depois, 
meus alunos necessitados de então ocupariam cáte-
dras universitárias, às vezes mais numerosas e 
melhor equipadas do que as nossas, servidos por 
bibliotecas como gostaríamos de possuir. 

No entanto, vinham de longe, esses homens e essas 
mulheres de todas as idades que se amontoavam em 
nossas aulas com um fervor desconfiado: jovens de 
olho nos empregos acessíveis com os diplomas que 
conferíamos; ou advogados, engenheiros, políticos 
bem implantados, que temiam a concorrência próxi-
ma dos títulos universitários se eles próprios não 
tivessem o bom-senso de disputá-los. Todos estavam 
minados por um espírito mundano e destruidor, em 
parte inspirado por uma tradição francesa obsoleta 
no estilo da “vida parisiense” do século passa-
do, introduzido por alguns brasileiros primos do 
personagem de Meilhac e Halévy, porém, mais ain-
da, traço sintomático de uma evolução que foi a 
de Paris no século XIX e que São Paulo e o Rio de 
Janeiro reproduziram então por conta própria, pelo 
ritmo acelerado de diferenciação entre a cidade e o 
campo, aquela desenvolvendo-se às custas deste, com 
a resultante preocupação, para uma população urba-
nizada havia pouco, de se desvincular da ingenuida-
de rústica simbolizada no Brasil do século XX pelo 
‘caipira’, como ocorrera com o natural de Arpajon 
ou de Charentonneau no nosso teatro de bulevar. 
Lembro-me de um exemplo desse humor duvidoso. 

No meio de uma dessas ruas quase rurais, embora 
com três ou quatro quilômetros de extensão, que 
prolongavam o centro de São Paulo, a colônia ita-
liana mandara erguer uma estátua de Augusto.  
Era uma reprodução de bronze, em tamanho natu-
ral, de um mármore antigo, medíocre, para falar 
a verdade, mas que merecia algum respeito numa 
cidade onde nada mais evocava a história anterior 
ao século passado. Contudo, a população de São 
Paulo decidiu que o braço levantado para a sauda-
ção romana significava: “É aqui que mora Carlito”. 
Carlos Pereira de Sousa, ex-ministro e político 
influente, possuía na direção indicada pela mão 
imperial uma dessas vastas casas térreas, cons-
truídas com tijolos e taipa e coberta por um 
reboco de cal acinzentado e descascado fazia vin-
te anos mas que pretendera sugerir, por volutas e 
rosáceas, os faustos da época colonial.

Concluiu-se também que Augusto estava de short, 
o que só era engraçado em parte, pois a maioria 
dos passantes ignoravam o saiote romano. Essas 
boas piadas corriam pela cidade uma hora depois 

da inauguração, e repetiram-nas, acompanhadas por 
uns bons tapinhas nas costas, na “noite elegante” 
do cinema Odeon que se realizava no mesmo dia. 
Era assim que a burguesia de São Paulo (responsá-
vel pela instituição de uma sessão cinematográfica 
semanal a preço alto, destinada a protegê-la dos 
contatos plebeus) vingava-se de ter, por sua incú-
ria, permitido a formação de uma aristocracia de 
emigrantes italianos chegados há meio século para 
vender gravatas pelas ruas, e hoje donos das mais 
vistosas residências da “Avenida” e doadores do 
bronze tão comentado. 

Nossos estudantes queriam saber tudo; mas, em 
qualquer campo que fosse, só a teoria mais recente 
parecia merecer-lhes a atenção. Fartos de todos 
os festins intelectuais do passado, que aliás 
só conheciam por ouvir dizer, já que não liam as 
obras originais, conservavam um entusiasmo sem-
pre disponível pelos pratos novos. No caso deles, 
conviria falar mais de moda que de gastronomia: 
ideias e doutrinas não ofereciam, em seu entender, 

um interesse intrínseco, consideravam-nas como 
instrumentos de prestígio cujas primícias deviam 
conseguir. Partilhar uma teoria conhecida com 
outros equivalia a usar um vestido já visto; 
expunham-se a um vexame. Em compensação, pratica-
vam uma concorrência ferrenha às custas de muitas 
revistas de vulgarização, periódicos sensaciona-
listas e compêndios, para conseguir a exclusivi-
dade do modelo mais recente no campo das ideias. 
Produtos selecionados dos viveiros acadêmicos, 
meus colegas e eu mesmo muitas vezes nos sentía-
mos encabulados: criados apenas para respeitar as 
ideias maduras, ficávamos expostos às investidas de 
estudantes de uma ignorância completa quanto ao 
passado mas cuja informação tinha sempre alguns 
meses de avanço em relação à nossa. No entanto, a 
erudição, da qual não tinham o gosto nem o método, 
parecia-lhes, mesmo assim, um dever; de modo que 
suas dissertações consistiam, qualquer que fosse 
o tema, numa evocação da história geral da humani-
dade desde os macacos antropoides, para terminar, 
por meio de algumas citações de Platão, Aristóte-
les e Comte, na paráfrase de polígrafo enfadonho 
cuja obra tinha tanto mais valor na medida em que, 
por sua própria obscuridade, era bem possível que 
nenhum outro tivesse a ideia de pilhá-la. 

A universidade apresentava-se para eles como um 
fruto tentador, mas envenenado. Para esses jovens 
que não tinham percorrido o mundo e cuja condição 
muitas vezes modestíssima privava da esperança 
de conhecer a Europa, nós havíamos sido levados 
como magos exóticos por filhinhos de papai dupla-
mente execrados: primeiro, porque representavam 
a classe dominante, e depois, em virtude mesmo de 
sua existência cosmopolita que lhes conferia uma 
superioridade em relação a todos os que haviam 
ficado na cidade pequena, o que os isolara da vida 
e das aspirações nacionais. Pelas mesmas razões 
que eles, parecíamos suspeitos; porém, trazía-
mos em nossas mãos os frutos da sabedoria, e os 
estudantes fugiam de nós e nos cortejavam alter-
nadamente, ora cativados e ora rebeldes. Cada um 
de nós media sua influência pela importância da 
pequena corte que se organizava em torno de si. 



Essas clientelas travavam uma guerra de prestígio 
da qual os queridos professores eram os símbolos, 
os beneficiários ou as vítimas. Isso se traduzia 
pelas ‘homenagens’, quer dizer, pelas manifesta-
ções em homenagem ao mestre, almoços ou chás ofe-
recidos graças a esforços tanto mais comoventes 
quanto supunham autênticas privações. As pessoas e 
as disciplinas flutuavam durante essas festas como 
títulos da bolsa de valores, em razão do prestígio 
do estabelecimento, do número de participantes, 
da categoria das personalidades mundanas ou ofi-
ciais que aceitavam comparecer. E como cada grande 
nação tinha em São Paulo sua embaixada em forma 
de loja: o Chá Inglês, a Confeitaria Vienense, ou 
Parisiense, a Cervejaria Alemã, intenções tortuo-
sas expressavam-se também segundo esta ou aquela 
que fosse escolhida. 

Que todos aqueles que entre vós lançarem os olhos 
nestas linhas, alunos encantadores, hoje colegas 
estimados, não sintam rancor. Pensando em vós, 
segundo vosso costume, por vossos nomes de batis-
mo tão barrocos para um ouvido europeu, mas cuja 
diversidade exprime o privilégio que foi ainda o de 
vossos pais, de poder livremente, de todas as flores 
de uma humanidade milenar, colher o viçoso buquê da 
vossa: Anita, Corina, Zenaida, Lavínia, Thaís, Gio-
conda, Gilda, Oneide, Lucilla, Zenith, Cecília, e 
vós, Egon, Mário Wagner, Nicanor, Ruy, Lívio, James, 
Azor, Achilles, Décio, Euclides, Mílton, evoco esse 
período balbuciante sem ironia. Muito pelo contrá-
rio, pois me ensinou uma lição: a da precariedade 
das vantagens conferidas pelo tempo. Pensando no 
que era a Europa da época e no que é hoje, apren-
di, vendo-vos vencer em poucos anos uma distância 
intelectual que se poderia supor da ordem de vários 
decênios, como desaparecem e como nascem as socie-
dades; e que essas grandes reviravoltas da história 
que, nos livros, parecem resultar do jogo das for-
ças anônimas agindo no centro das trevas, também 
podem, num claro instante, realizar-se pela reso-
lução viril de um punhado de crianças bem-dotadas. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Tradução 
de Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2014, pp. 102-112.
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