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Pour sûr tu es un grand dieu 

Je t'ai vu de mes yeux comme nul autre 

Tu es encore couvert de terre et de sang tu viens de 

créer  

Tu es un vieux paysan qui ne sait rien  

Pour te remettre tu as mangé comme un cochon  

Tu es couvert de taches d'homme  

On voit que tu t'en es fourré jusqu'aux oreilles  

Tu n'entends plus 

Tu nous reluques d'un fond de coquillage  

Ta création te dit haut les mains et tu menaces encore  

Tu fais peur tu émerveilles 

(André Breton, 1948) 



 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo pensar de que modo os objetos levados à 
Europa por viajantes, missionários, colonos, comerciantes e etnólogos foram 
“elevados”, a partir do século XX, ao estatuto de objetos de arte “primitiva”. O 
processo de transformação destes objetos em “arte” implica na perda de seus 
significados e funções originais e, sobretudo, na invenção de uma nova 
categoria artística cujos cânones de apreciação e apreensão estão 
estritamente ligados a compreensão ocidental que se tinha do “outro” em 
momentos históricos e sociais específicos. Destacaremos alguns dos 
processos que promoveram o deslocamento destes objetos de seus universos 
originais aos museus etnográficos, galerias e museus de arte europeus, 
enfatizando o papel determinante de etnólogos, antropólogos, marchands de 
arte, colecionadores, entre outros, na invenção da categoria arte “primitiva” e 
na consolidação destes objetos no interior do mercado da arte. 

 

Palavras-chave: Antropologia da Arte e Estética. Artes não Ocidentais. 
Museologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

Ce travail a pour objectif de penser sous quelle forme les objets rapportés en 
Europe par les voyageurs, les missionaires, les colons, les marchands et les 
ethnologues furent “élevés”, à partir du XXe siècle, au rang d‟objets d‟art 
primitif. Le processus de transformation de ces objets en “oeuvre d‟art” implique 
la perte de leurs significations et de leurs fonctions originales ainsi que 
l´invention d‟une nouvelle catégorie artistique dont les critères d‟appréciation 
sont étroitement liés à la vision occidentale de “l‟autre” qui prédominait durant 
certaines périodes historiques et sociales spécifiques. Nous étudierons certains 
des processus qui favorisèrent le transfert de ces objets de leur univers original 
vers les musées ethnographiques, les galeries et les musées d‟art européens, 
en insistant sur le rôle déterminant des ethnologues, des anthropologues, des 
marchands d‟art, dans l‟invention de la catégorie d‟art primitif et dans la 
consolidation de ces objets au sein du marché de l‟art. 

  

Mots-clés: Anthropologie de l’art et de l’esthétique. Art non-occidental. 
Muséologie. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As relações estabelecidas entre o ocidente e os bens materiais das 

culturas não ocidentais tomaram diferentes feições ao longo da história. No 

início do século XV, os objetos recolhidos por cientistas, exploradores e 

missionários na África, Ásia, Oceania e América – e considerados inicialmente 

como “curiosidades”, ou como testemunhas das culturas ditas “primitivas” – 

foram levados à Europa, e incorporados primeiramente à coleções particulares 

e museus etnográficos. Já no início do século XX, estes mesmos objetos 

passaram a chamar a atenção de artistas como Picasso, Giacometti, Brâncusi 

entre outros, que se entusiasmaram pelas artes dos povos ditos “primitivos” a 

ponto de refletirem estas influências em suas próprias criações. 

 Se alguns descreveram o contato dos artistas da vanguarda europeia 

como a primeira forma de reconhecimento do valor estético destes objetos 

(GOLDWATER, 1938; LAUDE, 1968; PERRY, 1998; RUBIN, 1987), outros ao 

contrário, defendem que este processo foi muito mais complexo e amplo, 

enfatizando assim o papel determinante de etnólogos e marchands de arte1 no 

reconhecimento de seu caráter artístico e sua consolidação no interior dos 

circuitos comerciais da Europa e Estados Unidos (BIRO, 2013; CAZAUMAYO, 

2008; DIAS, 1998, 2001; MURPHY, 2103; PENNY, 2002). 

A aquisição de uma máscara Fang pelo pintor Vlaminck em 1906, e a 

primeira visita de Pablo Picasso ao Museu Etnográfico do Trocadero em 1907 

são consideradas um marco na descoberta destas expressões pelos artistas 

modernistas do início do século XX. Contudo, a ação destes artistas não deve 

ser considerada a única força propulsora do processo de reconhecimento do 

                                                           
1
 O termo marchand designa o profissional que negocia obras de arte, ou ainda, aquele que 
atua na divulgação do artista, podendo representa-lo comercialmente nas relações com 
galerias, colecionadores, museus entre outros. 
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caráter artístico das produções não ocidentais, ou mesmo, da formação de um 

“gosto” 2 pelas artes “primitivas” 3. 

 Além de sua introdução no campo das artes, no final do século XIX, os 

objetos provindos de outras culturas foram também o tema de numerosos 

debates e inquietações no seio da antropologia e museologia. Se nos 

debruçarmos, por exemplo, sobre a história do Museu Etnográfico do 

Trocadero, suas diferentes estratégias de exposição ou ainda as formas de 

classificação e organização museal adotadas por cada um de seus diretores, 

estas questões podem ser mais facilmente ilustradas.  Considerados no início 

do século XX como “documentos materiais” dos povos ditos “primitivos”, estes 

objetos foram, a partir da década de 1930, expostos, nesta mesma instituição, 

a partir de uma perspectiva que valorizava suas qualidades formais e a 

raridade de seus materiais (DIAS, 1998, 2001; LAURIÈRE, 2012; 

BARACCHINI, 2007).  

Esta mudança do olhar dirigido às produções não ocidentais e a 

emergência de um mercado foram o resultado de inúmeros processos que 

perpassam as fronteiras do movimento “primitivista” e revelam não só uma 

clara mudança dos paradigmas antropológicos, como também, as diversas 

conexões entre redes de marchands de arte “primitiva”, etnólogos, artistas e 

amateurs. As publicações em revistas especializadas em arte, leilões, 

publicidades e, sobretudo, as inúmeras exposições organizadas no período 

entre guerras – que por sua vez, podiam privilegiar as qualidades estéticas e 

formais, ou evidenciar o caráter etnológico das peças – permitiram ao público 

se familiarizar com estas expressões, até então pouco conhecidas, e lhes 

atribuíram um valor de mercado. 

Tentaremos então destacar ao longo deste trabalho alguns dos 

processos que promoveram o deslocamento destes objetos de seus universos 
                                                           
2
  Valemo-nos aqui da concepção de “gosto” em Bourdieu (2007). Para o autor os julgamentos 
de gosto e preferências são socialmente construídos, e não características inatas. 

3 Em nosso trabalho, nós adotaremos, sobretudo, os termos “arte primitiva” e “artes não 

ocidentais” para designar as artes da África, da Oceania, da Ásia e da América. Ainda que 

estas sejam categorias pouco científicas e bastante ambíguas, elas serão tomadas, em um 

sentido não analítico, como “termos nativos”, pois até o momento não encontramos um termo 

mais adequado para nos referir a estas produções, e eles foram os mais recorrentes nas 

produções teóricas utilizadas, tanto no domínio da antropologia como da história da arte. 



13 
 

originais aos museus etnográficos, galerias e museus de arte europeus no 

início do século XX e permitiram a mudança de seu status. Na primeira parte, 

enfatizaremos sua entrada nos museus de etnografia, a partir de uma reflexão 

sobre a coleta de objetos etnográficos, o impacto do colonialismo sobre seus 

métodos de aquisição, e algumas das mudanças conceituais e epistemológicas 

que alteraram sua percepção e exposição nos museus etnográficos do 

ocidente. Focalizaremos uma instituição, cujo nome e perspectivas de 

exposição e apreensão dos bens culturais não ocidentais foram intensamente 

redefinidos- O Museu Etnográfico do Trocadero, Museu do Homem, Museu do 

Quai Branly - a fim de evidenciar o caráter mutável e situacional destas 

transformações. 

Na segunda parte, enfatizaremos a incorporação destes objetos ao 

mercado de arte europeu, direcionando-nos à ação das redes marchands e 

algumas das principais exposições de arte “primitiva” realizadas até a metade 

do século XX. Evocaremos a figura do marchand e colecionador de artes 

“primitivas” Charles Ratton, cujas estratégias de exposição e promoção das 

artes não ocidentais, em especial das artes africanas, foram intensamente 

remarcadas pela imprensa e crítica especializada da época, contribuindo para 

a difusão e legitimação destes objetos, enquanto objetos de arte.  

A divisão deste trabalho em duas partes não pretende isolar ou 

hierarquizar as contribuições que etnólogos e marchands de arte tiveram no 

processo de “invenção” da categoria “arte primitiva”. Ao contrário, esperamos 

que ela possa detalhar e tornar ainda mais clara à interação entre domínios 

que eram, neste período, metodologicamente e discursivamente díspares. 

Museus etnográficos, galerias e museu de arte se valeram de estratégias e 

perspectivas diferentes no que tange à exposição, interpretação e formulação 

de um discurso sobre as “artes primitivas”. Veremos, no entanto, que estas 

esferas foram extremamente interdependentes, denotando a presença de 

relações econômicas, políticas, intelectuais e sociais na mediação do processo 

de transformação dos objetos não ocidentais, em objetos de arte.  

Finalmente, gostaríamos de chamar a atenção para uma característica 

marcante de nossas reflexões. Ainda que nossos esforços tenham convergido 

para a elucidação do contexto europeu de apreensão e ressignificação dos 
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objetos não ocidentais, grande parte das fontes teóricas as quais tivemos 

acesso apontava para o contexto Francês na virada do século XIX e início do 

século XX, e mais precisamente para a mudança de estatuto das “artes 

africanas”. Deste modo, nossas inferências versarão indubitavelmente neste 

sentido. 

Sem a pretensão de esgotar um tema tão vasto e complexo, nosso 

objetivo é traçar um panorama geral e introdutório, sugerindo de que maneira a 

antropologia, a museologia e a história da arte promoveram a invenção de uma 

nova categoria artística, ao mesmo tempo em que legitimaram e reforçaram a 

oposição discursiva entre objetos “etnográficos” e objetos de “arte”. 
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PARTE 1 -– OBJETOS ETNOGRÁFICOS: O caso do Museu do Trocadero / 

Homem / Quai Branly 

 

Ao longo dos capítulos que se seguem mencionaremos os tipos de 

coleções e categorias às quais estes objetos foram incorporados as partir do 

momento em que foram levados à Europa. Em seguida, analisaremos as 

perspectivas teóricas e estratégias de organização museal propostas pelo 

Museu Etnográfico do Trocadero, pelo Museu do Homem e pelo Museu do 

Quai Branly a fim de apontar alguns dos processos históricos, políticos, sociais 

e as diferentes orientações teóricas – nos campos da antropologia e 

museologia – que permitiram a inserção dos objetos não ocidentais à categoria 

“objetos etnográficos”. Destacaremos ainda, de que modo as singularidades 

desta definição podem se contrapor, ou ainda,  reificar a noção de objeto de 

“arte primitiva”.    
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2 DE “CURIOSIDADES” À “OBJETOS ETNOGRÁFICOS” 

 

O século XV marca o início das grandes explorações e da expansão 

das potências europeias. A busca por novas rotas de navegação e territórios 

provocou o encontro entre mundos distintos, o mundo “civilizado” e o mundo 

“selvagem”. As viagens se multiplicaram e as missões de conversão foram 

empreendidas nos novos territórios conquistados, favorecendo a produção de 

crônicas de viagem e dos primeiros escritos ditos “etnográficos”. Também foi 

neste período que surgiu o interesse pelos objetos manufaturados das culturas 

não ocidentais. Artefatos de diversas culturas foram recolhidos e 

posteriormente aludidos através de crônicas, gravuras e desenhos, tornando-se 

conhecidos por toda a Europa (VELTHEM, 1995, p.46), despertando cada vez 

mais o interesse do Ocidente pelos territórios ainda inexplorados.  

Na época, entretanto, estes objetos eram apreciados muito mais por 

seu caráter exótico e pela raridade de seus materiais, que por suas qualidades 

estéticas. Seu destino era, sobretudo, integrar as coleções dispostas nas 

“Wunderkammer”, nas “Chambres de Merveilles” e nos “Gabinetes de 

Curiosidades”- percussores dos atuais museus que se proliferaram em todo o 

continente europeu entre os séculos XVI e XVIII. 

Quando incorporados aos “Gabinetes de Curiosidades”, estes objetos 

eram designados como “Fetiches”, “Maravilhas”, “Curiosidades” 4. Não se fazia 

nenhuma distinção com relação aos outros artefatos encontrados no interior 

dessas coleções, fossem eles artefatos da antiguidade, do novo mundo, ou 

ainda espécimes naturais (plantas, animais, minerais) e não havia uma 

preocupação com relação à sua classificação e nomeação (FERNANDES 

DIAS, 2001:107; GOLDSTEIN, 2008, AKA-LÉVY, 1999).  K. Pomian cita um 

                                                           
4
 As coleções dos gabinetes dos séculos XVI e XVII eram organizadas em dois grandes eixos o 
Naturalia e o Mirabilia. Do primeiro faziam parte exemplares dos reinos animal, vegetal e 
mineral. Já o segundo comportava objetos produzidos pela ação humana (Artificialia), 
antiguidades e objetos exóticos dos povos desconhecidos, normalmente vendidos aos 
colecionadores ou oferecidos como presente à viajantes e marinheiros (POSSAS, 2005, 
p.153). 
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trecho do catálogo que Andrea Vendramin (1554-1629) fez para sua própria 

coleção que nos permite tomar parte desta heterogeneidade: 

 

[...] quadros, esculturas, divindades, oráculos e ídolos antigos; trajes 
de diversas nações; antigos instrumentos de sacrifício, urnas; 
luminárias; antigas medalhas romanas e venezianas de personagens 
ilustres; anéis e selos egípcios ornados com besouros, emblemas e 
outros signos talhados em gemas e pedras; coisas naturais puras, 
mistas e heterogêneas; búzios, carapaças e conchas de diversas 
partes do mundo; minerais; coisas curiosas vindas das Índias e outras 
regiões do mundo tanto orientais quanto ocidentais, livros ilustrados 
de cronologia, gravuras, animais, peixes e pássaros, plantas e flores. 
(POMIAN, 1987, p.86 apud FERNANDES DIAS, 2001, p.107, 

tradução minha). 

 

Inicialmente os “Gabinetes de Curiosidades” revelavam um caráter 

enciclopedista, tentava-se reunir em um pequeno espaço toda a diversidade do 

mundo para que se pudesse ter ao alcance dos olhos o que existia nos lugares 

mais distantes e desconhecidos (POSSAS, 2005, p.151). Seus proprietários 

pertenciam a categorias bastante variadas, desde reis, príncipes e outros 

nobres, até naturalistas5 e pessoas de posses mais modestas, mas de espírito 

curioso (RIVALLAIN, 2001, p.20). Para alguns essas coleções particulares 

denotavam poder e prestígio social, como era o caso dos gabinetes reais e 

senhoriais, para outros, elas tinham uma finalidade de reflexão e ensino, como 

acontecia com os chamados gabinetes enciclopédicos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Estes mais especificamente, a partir do século XVI (RIVALAIN, 2001, p.25).  
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FIGURA 1  –  FOLHA DE ROSTO DO LIVRO MUSEUM WORMIANUM, CATÁLOGO 
DO GABINETE DE CURIOSIDADES DO MÉDICO E COLECIONADOR 

DINAMARQUÊS OLW WORM (1588-1655). 

 

FONTE: <agoras.typepad.fr/regard_eloigne/cabinets_de_curiosites/> 

Ao longo do século XVI e XVII as viagens e descobertas ultra 

marítimas continuaram a se multiplicar promovendo uma entrada cada vez 

maior de espécimes naturais e artefatos produzidos por outros povos no 

ocidente. Como os objetos eram coletados por marinheiro e viajantes, não 

havia um método ou uma preocupação com a história e funcionalidade destes 

objetos, eles eram frequentemente coletados em grande quantidade e 

misturados sem marca distintiva. Assim que chegassem na Europa eles 

poderiam ser incorporados à coleções particulares, aos já citados “Gabinetes 

de Curiosidades”, ou à instituições, caso houvesse uma preocupação com 

relação à sua preservação (CAZAUMAYO, 2007, p.171). 

O aumento considerável das coleções durante este período acabou por 

impulsionar as reflexões científicas em torno de sua classificação e fez com 

que seus critérios de organização tornassem-se cada vez mais complexos, 

evidenciando a necessidade da criação de locais apropriados para guardar 
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estes objetos. Neste momento alguns colecionadores começaram a se 

especializar e surgiram estudiosos de botânica, zoologia assim como outros 

ramos da história natural (GOLDSTEIN, 2008). 

A partir do século XVIII os “Gabinetes de Curiosidades” deixaram 

paulatinamente de existir6. Algumas coleções foram vendidas, deixadas como 

herança, em sua totalidade ou parcialmente, outras se dispersaram entre 

coleções de universidades que em alguns casos possuíam um museu de 

etnologia- como, por exemplo, a Universidade de Cambridge - e museus de 

história natural7.  A partir do momento em que foram integradas a estes últimos 

às coleções de objetos “curiosos” passaram ser definidas, organizadas e 

classificadas como se fazia com as coleções “naturais”, a partir de sua 

localização geográfica e etnia (RIVALLAIN, 2001, p.32). Houve então uma 

mudança em seu estatuto, de objetos de curiosidade eles começaram a ser 

vistos como objetos de interesse científico (FERNANDES DIAS, 2001, p. 108; 

POSSAS 2005, p.159). 

O século XIX foi um período de expansão generalizada das ciências 

onde vários ramos dos saberes tenderam a se consolidar. A forte influência das 

teorias naturalistas refletia-se nos mais diversos domínios, impulsionando 

novas perspectivas de classificação e organização museais (RIVALLAIN, 2001, 

p. 32). No final do século os estabelecimentos, até então denominados 

genericamente “museus”, ganharam especificidades e subdivisões internas. A 

partir desse momento, segundo Elizabeth A. Williams (1985, p. 147) as mostras 

passaram a refletir uma clara e nova racionalidade - os museus de história 

natural apresentariam exposições instrutivas, ao passo que os de arte 

exporiam things of beauty, objetos para admiração estética 8.  

                                                           
6
 No caso da França, em particular, as coleções dos gabinetes privados foram integradas às 
coleções públicas durante o processo de nacionalização de bens reais e eclesiásticos 
ocorrido na Revolução Francesa, que buscava “democratizar” o acesso a tesouros culturais 
até então inacessíveis ao grande público, e os objetos provindos de outras culturas passaram 
a constituir o acervo de museus de história natural (RIVALLAIN, 2001, p. 34). 

7
 Além dos três reinos da natureza a história natural estuda e classifica também a espécie   
humana, suas características físicas e suas produções industriais. 

8
 A museologia do século XIX trouxe, portanto, um legado que de certa forma permanece até 
nossos dias: a separação entre beleza e instrução, entre exposições estéticas e funcionais 
(SCHWARCZ, 1989, p.32). 
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Neste contexto surgiram especializações disciplinares e institucionais 

como a “Etnografia” e os primeiros “Museus Etnográficos” 9. Nestes museus os 

objetos não ocidentais passaram a ser estudados, comparados e classificados 

segundo seu grau se desenvolvimento técnico e artístico, sob a influência dos 

postulados da teoria evolucionista, em voga entre 1870 e 1880, que 

considerava as sociedades não ocidentais testemunhas fósseis de diferentes 

estágios da história da humanidade. Também foi neste momento que surgiu a 

noção de “Objeto Etnográfico” que se definia por oposição a outros objetos:  

 

[...] aos naturais, por ser produto humano; aos arqueológicos, por ser 
de primitivos contemporâneos e não de povos desaparecidos; às 
obras de arte, por, ao contrário delas, ser um objeto funcional, ter 
uma utilidade prática e social. (FERNANDES DIAS, 2001, p.108). 

 

Segundo José António B. Fernandes Dias (Ibidem, p.108) esta última 

oposição aos objetos artísticos, foi a primeira a marcar a especificidade dos 

objetos etnográficos e da antropologia. Ao contrário das obras de arte, que 

valiam pela sua qualidade intrínseca, os objetos etnográficos serviam para o 

conhecimento.  

Contudo, essas oposições- entre objetos etnográficos e objetos 

artísticos- e os discursos em torno destas definições eram bastante nuançados. 

Alguns etnólogos argumentavam que estas produções nada tinham de belo e 

que as coleções etnográficas só serviam para o conhecimento, como foi do 

caso de E. F. Jomard, curador da Biblioteca Real de Paris, que afirmou: “O foco 

destas artes não é a beleza, são apenas objetos que devem ser considerados  

em relação a seu uso prático e social” (1831, p.423 apud A. WILLIAMS,1985, 

p.147, tradução minha). Outros, ao contrário, consideravam que nas 

expressões materiais dos “primitivos” estava o “embrião” de uma preocupação 

estética, a infância das belas artes. E-T Hamy, primeiro diretor do Museu de 

Etnografia do Trocadero, em Paris, escreveu: 

                                                           
9
 Podem-se citar os exemplos do “Museu Nacional de Etnologia de Leiden” nos Países Baixos 
e o “Museu Etnográfico de São Petersburgo” inaugurados em 1837, o “Museu Etnográfico de 
Copenhague” em 1841, o “Museu de etnográfico de Dresde” em 1875, e o “Museu 
Etnográfico do Trocadero” em 1878, como alguns dos pioneiros. 
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Acabamos de constatar que todo homem, por mais selvagem que ele 
possa ser, possui em certo grau, uma espécie de instinto artístico, 
que o permite reproduzir à sua maneira imagens grosseiras de coisas 
da natureza, e de si mesmo em particular, reduzido nos „primitivos‟ 
aos contornos mais simples, mas que em grupos menos atrasados 
podem se reverter em algumas características realmente étnicas (E-
T. HAMY apud FERNADES DIAS, 2000, p.109, tradução minha).  

 

Discussões como esta perduram até os dias de hoje e são o tema de 

debates acalorados entre antropólogos, filósofos e críticos de arte. As 

particularidades dos conceitos de arte e artefato ou a suposta oposição entre 

conhecimento e beleza são frequentemente vistos como incompatíveis, 

especialmente no contexto da exibição nos museus onde, espera-se que se 

escolha entre beleza e antropologia (Cf. GELL, 2001).  

Segundo Sally Price, a maioria das exposições que apresentam objetos 

como etnografia expõe informações a respeito de funções técnicas, sociais e 

religiosas, apagando assim a noção de que a qualidade estética do objeto 

possa falar “por si”. Nesta forma de apresentação o observador é convidado a 

elaborar uma compreensão do objeto com base na sua etiqueta, ao invés de 

reagir a ele por meio de suas qualidades plásticas (PRICE, 2000, p.122). Do 

mesmo modo, exposições que ressaltam apenas suas qualidades plásticas 

acabam por omitir uma parte importante de sua história e funções originais.  

Michel Leiris uma vez contou a Sally Price (Idem) que quando o Museu 

Etnográfico do Trocadero foi reinstalado no palácio de Chaillot em 1937, os 

objetos foram dispostos em austeras caixas de metal, e acompanhados de uma 

exaustiva contextualização etnográfica. Segundo Leiris havia um desejo 

explícito de enfatizar que a antropologia era uma ciência verdadeira: “etiquetas 

cada vez mais didáticas permitiam aos objetos serem promovidos da categoria 

curiosidades, à objetos científicos” (Ibidem, p.125). 

 No decorrer das ultimas décadas, a preocupação com o status da 

antropologia como ciência diminuiu, e é mais frequente que o prestígio de 

peças específicas seja elevado através da redução do texto da etiqueta. Nas 

palavras de Sally Price: 
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[...] objetos etnográficos tornam-se obras-primas da arte mundial no 
momento em que perdem sua contextualização antropológica e são 
considerados capazes de sustentar-se puramente pelo seu próprio 
mérito estético [...] (Ibidem, p.126).  

 

Podemos nos perguntar, no entanto, se essa dicotomia por vezes 

presente no contexto museal entre dados etnográficos e qualidades estéticas 

deve ou não, ser legitimada. Ou ainda, se existe uma real necessidade de 

construir uma oposição entre, a meu ver, domínios tão interdependentes.  

Ainda que diversos museus de belas artes privilegiem as qualidades 

estéticas e formais das obras exibidas, grande parte dos visitantes possuem 

conhecimentos, em maior ou menor grau, que os permitem situar grandes 

nomes da história da arte ocidental temporalmente e socialmente, ou associá-

los a alguma imagem ou obra amplamente conhecida. O mesmo não pode ser 

dito do visitante de um museu etnográfico, cujos conhecimentos sobre o artista 

e a sociedade a qual ele pertence são geralmente ínfimos e por vezes 

permeados de pré-conceitos e estereótipos. 

Neste ponto, a lógica que afirma que um objeto provindo de outra 

cultura passa a “falar por si mesmo” a partir do momento em que informações 

que o localizam em seu contexto histórico, social e cultural são omitidas, 

parece nos afastar cada vez mais da ideia de que eles possuem uma “estética”, 

uma “valoração” e uma concepção de “arte” que lhes é própria e que foge à 

nossos padrões. Ao reduzir ao máximo as informações que dispomos sobre 

estes povos, não estaríamos também reduzindo nossas possibilidades de 

inteligibilidade destas obras? 

Por hora não nos debruçaremos sobre esta questão, sua complexidade 

é demasiada, e acaba por ultrapassar os limites deste trabalho. O que 

queremos destacar, é que esta dicotomia estava presente nos principais 

espaços de exposição dos objetos não ocidentais na virada do século XIX. A 

partir do momento em que foram incorporados à algumas galerias de arte 

privadas, já no início do século XX, e tornaram-se o alvo do interesse de 

colecionadores, artistas e intelectuais da época esta polaridade  tendeu a 

aumentar. Construiu-se uma clara oposição entre instalações de artes não 

ocidentais nos museus etnográficos e galerias de arte privadas. 
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 Segundo Yaëlle Biro (2013) o caráter flexível das galerias de arte e a 

busca de uma identidade propriamente “moderna” facilitou a inserção dos 

objetos não ocidentais no circuito artístico, em oposição aos museus 

etnográficos que figuravam como representantes de um conhecimento 

estritamente ligado à ciência e à pedagogia. Paul Guillaume, poeta e grande 

entusiasta das artes africanas, afirmou que “Como sempre, os museus estão 

atrasados quando se trata de gosto” (Ibidem, 2013, p. 56, tradução minha). 

Além disso, a história da formação das coleções é bastante obscura e 

há questões éticas e de tradução cultural implicadas. Tanto o colonialismo 

quanto a etnologia se desenvolveram ao ritmo das expansões coloniais 

europeias. Enquanto o colonialismo oferecia um contexto de fascínio etnológico 

no qual a pesquisa e as coleções podiam se desenvolver, a expansão 

agressiva e dinâmica da dominação europeia sobre o globo e a conquista de 

vastos territórios oferecia a possibilidade de se apropriar dos objetos que viriam 

a constituir as coleções etnográficas por uma insistência amigável ou à força 

(GOLDSTEIN, 2008). 

Os métodos de comercialização e coleta de objetos não ocidentais se 

opunham ao discurso científico. Não eram raros os etnólogos a rejeitar, ao 

menos discursivamente, o mercado responsável por coletas selvagens e 

saques feitos por comerciantes inescrupulosos (CAZAUMAYO, 2007, p.31). 

Esta foi uma das razões que contribuiu para o desenvolvimento de expedições 

inteiramente dedicadas à coleta de objetos etnográficos financiadas por vários 

museus das grandes capitais europeias no final dos anos 1920. No entanto, se 

pegarmos o exemplo da missão Dakar-Djibuti organizada pelo Museu de 

Etnologia da Universidade de Paris e os relatos presentes no livro “África 

Fantasma” de Michel Leiris (1934), perceberemos que os paradoxos e 

contradições não se limitavam as coletas de cunho comercial 10. 

Contudo, marchands, colecionadores, galeristas, artistas e etnólogos 

foram simbioticamente interdependentes neste processo, cooperando e 

competindo pela possessão destes objetos, ainda que suas intencionalidades 

fossem distintas. Ao que parece, até o final do século XIX os etnólogos foram 

bastante dependentes de companhias especializadas na coleta de objetos 

                                                           
10

 Tratarei deste assunto mais adiante. 
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etnográficos e vice versa, assim como, a partir do século XX as cooperações 

entre marchands e etnólogos foram frequentes. 
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3 O MUSEU ETNOGRÁFICO DO TROCADERO 

 

3.1 O MUSEU ETNOGRÁFICO DO TROCADERO E AS NOVAS 

PERSPECTIVAS DE ORGANIZAÇÃO MUSEAL 

 

No século XIX, como citado no capítulo anterior, a etnologia era 

dominada pelo paradigma naturalista cuja derivação etnológica, o 

evolucionismo, implicava na ideia de que a humanidade passava por estágios 

sucessivos de desenvolvimento.  

Ao passo que esta estreita associação aos paradigmas das ciências 

naturais permitiu a etnologia se afirmar como ciência- pois aplicava os métodos 

“científicos” utilizados para classificar a natureza na classificação das 

sociedades humanas- os objetos provindos de outras culturas realocados nos 

museus das capitais europeias acabaram por se tornar os indicadores de um 

estágio da evolução das sociedades que os produziram. 

Apesar dos primeiros museus etnográficos europeus terem seguido 

modelos diversos – alguns focalizaram principalmente a pré-história, a 

arqueologia e a etnologia, outros tornaram-se museus da cultura nacional e 

popular – eles demoraram bastante para alcançar maturidade enquanto 

“instituições antropológicas” (STOCKING, 1985, p.8).  

Foi a partir da virada do século XIX para o XX que eles passaram a se 

destacar institucionalmente, graças aos avanços científicos e as inúmeras 

inquietações que mobilizavam parte da intelectualidade europeia. Neste sentido 

passaram-se a definir normas e características rígidas de funcionamento e 

novas perspectivas de organização museal.  

Na França, a criação dos museus etnográficos foi tardia se comparada 

a outros países da Europa, devido à sua política colonial, a existência de 

diversos anexos etnográficos nos museus de história natural, arqueologia e 

belas-artes e, sobretudo, devido ao fraco desenvolvimento da etnografia, que 
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até então era praticada por exploradores, missionários e agentes coloniais 

(SCHWARCZ, 1989, p.34).  

O final do século XIX viu, no entanto, nascer uma primeira tentativa de 

compreensão dos objetos etnográficos para além dos critérios de beleza, 

estranheza, raridade. Apesar da apatia dos meios governamentais, nos anos 

1870 surgiu uma corrente incentivada por pessoas ligadas aos meios políticos, 

artísticos e arqueológicos, favoráveis à criação de um museu etnográfico na 

capital francesa que culminou em 1880 na criação do Museu Etnográfico do 

Trocadero - MET (DIAS, 1988, p.28).  

A chegada de diversas coleções de objetos não ocidentais na Europa 

destinados a compor a Exposição Universal de 1878 e a evidente falta de um 

espaço adequado para conservá-los conduziu os poderes públicos a tomar 

uma série de medidas para definir o lugar desses novos objetos. Assim, alguns 

meses antes da abertura da Exposição Universal, uma exposição provisória 

aconteceu no Palácio da Indústria nos Campos Elísios a fim de valorizar o 

trabalho dos viajantes do serviço de missões do Ministério da Instrução Pública 

- atual Ministério da Educação- e verificar o interesse do público em um espaço 

de exposição de objetos etnográficos permanente (Ibidem, p.29).  

Tanto a exposição no palácio da indústria quanto a Exposição 

Universal, foram um sucesso de crítica e público e, um mês antes do 

encerramento desta última, uma comissão oficial foi encarregada de preparar a 

criação definitiva de um Museu Etnográfico.  

Em 1880, Ernest T. Hamy foi nomeado diretor e conservador chefe do 

novo museu que teria como espaço físico o Palácio do Trocadero. A nova 

instituição comportaria as coleções dispostas até então no “Museu de História 

Natural” e no “Museu de Antiguidades Nacionais”, além de doações de museus 

estrangeiros e colecionadores particulares (Idem).  

No mesmo ano o Museu Etnográfico do Trocadero foi finalmente 

inaugurado alcançando inicialmente um grande sucesso de público, cerca de 

4000 visitantes por dia iam admirar as coleções que provinham, sobretudo, da 

América e África (Idem). 
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O sistema de classificação adotado por Hamy, assim como sua 

taxonomia, eram fundados no postulado da universalidade das necessidades 

humanas (alimentação, defesa, vestimenta, meios de transporte), dentro do 

qual os objetos atestavam as etapas percorridas pela humanidade e a unidade 

da espécie humana. Neste sistema eles adquiriram o estatuto de “arquivo 

material”, passando a constituir uma fonte de informação sobre a cultura a qual 

pertenciam, na falta de documentos escritos (Idem). Em um momento em que a 

própria antropologia se definia como o estudo de todas as manifestações 

materiais da atividade humana a cultura passou a ser identificada a partir de 

suas manifestações materiais que por sua vez, podiam ser expostas e 

colocadas em uma vitrine. 

Este projeto museográfico, como afirma Yelles-Chaouche (2006) 

acabou por retomar as teorias científicas dominantes, que hierarquizavam as 

“raças” humanas, e corroboravam para a exotização dos povos e culturas em 

exibição no museu (YELLES-CHAOUCHE, 2006, p.20): 

 

As raras fotografias da época mostram uma disposição das coleções que 
deixam a desejar. Frequentemente estas eram amontoadas em um espaço 
bastante reduzido, tendo como única referência etiquetas, segundo uma 
lógica pouco aparente. Obviamente os objetos continuaram a ser prisioneiros 
de um tipo de apresentação que tenta recontextualizá-los, mas que acaba por 
acentuar seu aspecto folclórico. Quanto aos manequins que figuravam nas 
galerias entupidas, eles exibiam orgulhosamente armas e trajes tradicionais. 
Mas na verdade, é claro que a representação da qual eles faziam parte era 
confinada à um papel exótico, já que os objetos etnográficos não passavam 
de elementos decorativos. (Ibidem, 2006, p.20, tradução minha). 

 

Segundo Elizabeth A. Williams a proposta de organização museal de E. 

T. Hamy tinha um cunho exclusivamente científico e pedagógico. Nas raras 

ocasiões em que se demonstrava uma preocupação “estética” com relação a 

estes objetos as peças em questão eram descritas como “grotescas” e se 

afirmava que seus criadores de não conseguiam alcançar efeitos 

suficientemente “realistas” (A.WILLIAMS, 1985, p.159). Como afirma Robert 

Goldwater, apesar de Hamy defender a universalidade do impulso estético, e 

neste ponto se afastar daqueles que negavam aos artistas primitivos a 

capacidade de uma expressão em termos estéticos, as produções não 
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ocidentais continuavam a ser consideradas como uma expressão artística 

“primária” da capacidade humana (1938, apud WILLIAMS, 1985, p.159).  

E.T. Hamy desenvolveu, no entanto, um projeto bastante ambicioso do 

ponto de vista pedagógico e científico, que acabou por influenciar 

posteriormente Paul Rivet e G.H. Rivière. O museu tentava unir o interesse 

científico (o museu deveria ser um espaço de conservação e estudo), a 

preocupação pedagógica (ele deveria instruir colonos, missionários e 

comerciantes) e o tema patriótico (ele deveria difundir e exaltar as conquistas 

nacionais e coloniais). Nas palavras de Nélia Dias: 

 

A função do museu era instruir os visitantes sem cansá-los, aliar o útil 
ao agradável, mostrar os benefícios da civilização ocidental e a rota 
inexorável do progresso, atestar a unidade da nação francesa para 
além de particularismos regionais. (DIAS, 1988, p.31, tradução 
minha). 

 

Por conta da ausência de investimentos e uma aliança institucional 

forte, cada uma destas funções previamente delimitadas por Hamy eram 

bastante restritas, o caráter científico do museu resumiu-se à museografia, e foi 

apenas a partir da direção de Rivet e Rivière que o Trocadero tornou-se um 

centro de debates sobre a teoria das ciências e museus. 

 Além disso, pode-se afirmar que o que era exposto nas salas do 

museu era uma visão de mundo com a qual o público já estava de certo modo 

familiarizado. Na virada do século XIX a cultura colonial já havia sido bastante 

difundida no interior da sociedade francesa e, apesar de um contexto favorável, 

o projeto de Hamy acabou por deixar de atrair o público e contribuir para que o 

museu caísse paulatinamente no estado de abandono (YELLES-CHAOUCHE, 

2006, p.20).  

Após a morte de Ernest T. Hamy em 1908, o antropólogo René 

Verneau passou a ocupar a função de diretor e conservador chefe do museu. 

Ao contrário de Hamy, Verneau estava interessado em organizar mostras que 

impressionassem o público e era ligeiramente mais sensitivo às qualidades 
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estéticas destes objetos. Ele estava aberto à ideia de que existia “beleza” nas 

artes “primitivas”, mas fez pouco para promovê-las, ou sugerir, que a tradicional 

abordagem científica direcionada a estes objetos era limitada e inadequada 

(A.WILLIAMS, 1985, p.163). 

Elizabeth. A. Williams afirma que o posicionamento de Verneau, ou a 

falta dele, era um mero reflexo de seu tempo (Idem).  Neste momento a 

“revolução primitivista” das artes europeias começava a ganhar seus 

contornos, acompanhada de uma exaltação das qualidades estéticas destes 

objetos. Contudo, o reflexo desta mudança no “gosto” das elites artísticas e 

intelectuais da época teve pouco efeito sobre o discurso científico, se 

mostrando até mesmo contraditória aos preceitos que até então guiavam o 

estudo, exposição e apreciação dos objetos não ocidentais no contexto museal. 

Não obstante, a importância do MET no processo de familiarização das 

vanguardas artísticas com as artes “primitivas”, ainda que de certo modo 

irônica, é inegável. O desarranjo do museu, que causava revolta e embaraço 

aos etnógrafos, acabou por se tornar uma fonte de deleite para os artistas 

surrealistas e estetas, que o consideravam uma “confusão não científica de 

objetos exóticos, um lugar para encontrar curiosidades, objetos estéticos 

isolados” (Idem, tradução minha). Neste ponto, podemos destacar o relato de 

Pablo Picasso sobre sua primeira visita ao Trocadero, por volta de 1908, 

posteriormente registrado por sua companheira Françoise Gilot no livro “Vivre 

avec Picasso”:  

 

Quando eu descobri a arte nègre, há quarenta anos, e eu pintei o que 
chamam de minha Época Nègre, era para me opor ao que se chamava de 
„beleza‟ nos museus. Nesse momento para a maioria das pessoas, uma 
máscara nègre era apenas um objeto etnográfico. Quando eu fui pela 
primeira vez com Derain ao museu do Trocadero, o cheiro de mofo e de 
abandono me sufocou. Eu fiquei tão deprimido que queria ir embora 
imediatamente. Mas eu me forcei a ficar e examinar aquelas máscaras, todos 
aqueles objetos que homens haviam executado em um desenho sagrado, 
mágico, para que eles servissem como intermediários entre eles e as forças 
desconhecidas hostis que os rodeavam, tentando superar seu medo dando-
lhes cor e forma. Foi aí que eu entendi qual era o verdadeiro sentido da 
pintura. Não é um processo estético; é uma forma de magia que se interpõe 
entre o universo hostil e nós, uma maneira de se apropriar do poder, 
atribuindo uma forma tanto a nossos medos como a nossos desejos. O dia 
em que eu compreendi isso, eu soube que tinha encontrado meu caminho. 
(1964, apud MURPHY, 2009, tradução minha, grifo meu). 
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Apesar das artes americanas, africanas e oceânicas chamarem a 

atenção dos artistas vanguardistas, o museu continuou esquecido e 

abandonado. René Verneau apresentou inúmeras dificuldades para conseguir 

mantê-lo com sua pequena equipe e o baixo investimento governamental.  

No período entre guerras vários elementos sócio culturais contribuíram 

para a modificação da imagem que se fazia dos povos não ocidentais: o 

sucesso das artes nègres, do blues e do jazz que caíram no gosto dos 

europeus, das dançarinas Josephine Baker e Florence Mills, a expansão 

colonial europeia, o caráter transacional e plural dos combates antirracistas11,  

e a própria renovação teórica pela qual a etnologia francesa passou, marcada 

pela institucionalização da disciplina em 1925 sob a égide de Paul Rivet, 

Marcel Mauss e L. Lévy-Bruhl (YELLES-CHAOUCHE, 2006, p.20).  

Os novos métodos de pesquisa elaborados por Mauss encontraram um 

campo de aplicação tanto na etnografia, quanto na museologia. Era preciso 

conhecer o contexto de produção e de utilização do objeto para entender seu 

significado, elementos que apenas a pesquisa de campo poderia evocar. Assim 

era urgente que o museu também evoluísse em suas práticas e discursos e 

finalmente se renovasse. 

Em 1928, Paul Rivet foi nomeado professor titular da cadeira de 

antropologia do Museu de História Natural. Tradicionalmente o professor titular 

assumia o cargo de conservador chefe do Museu do Trocadero, atitude que 

visava combater o isolamento institucional do museu, articulando-o a um 

grande estabelecimento científico que pudesse fortalecer sua identidade e 

garantir o direcionamento de recursos à instituição (LAURIÈRE, 2012, p.40).  

Na época, o Trocadero se encontrava em um estado de total desleixo e 

Paul Rivet se dedicou a buscar um subdiretor competente e inovador para 

ajudá-lo em sua árdua tarefa de reestruturação do museu. Segundo Christine 

Laurière (Idem) a escolha de Georges-Henri Rivière foi o resultado de uma 

                                                           
11

 Neste sentido podemos citar a publicação da Negro Anthology (1931-1934), antologia 
dedicada a história da África, Madagascar e Américas, que reúne 250 artigos de 155 
autores diferentes. 
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“série de coincidências determinantes que expressavam a relação problemática 

e complexa entre a „etnografia‟ e as „belas artes‟” (Idem, tradução minha). 

Georges Henri Rivière não possuía formação acadêmica. Nas palavras 

de Christine Laurière ele “era um músico aficionado, um dandy que passava as 

noites em festas e que frequentava os artistas das vanguardas” (Idem, 

tradução minha). Ele estudou na Escola do Louvre, trabalhou em uma galeria 

de arte desde 1926, foi intendente das coleções de arte do financeiro e 

mecenas David-Well e escrevia esporadicamente artigos curtos para a revista 

vanguardista “Cahiers d‟Art”. 

 Após a voga das artes africanas na Europa no início do século XX, 

foram as artes oceânicas e pré-colombianas que passaram a chamar cada vez 

mais à atenção dos artistas da vanguarda, especialmente dos surrealistas.  Um 

exposição organizada na Galeria Surrealista em 1927 chamada “Yves Tanguy 

et objets d‟Amérique” suscitou um certo interesse no público parisiense, e G.H. 

Rivière foi encarregado  pelo diretor da “Cahiers d‟Art” da produção de uma 

artigo sobre as artes pré-colombianas (Idem).  

G.H. Rivière foi enviado ao MET, a fim de extrair o material necessário 

para fazer seu artigo. Encantado com a beleza das formas e expressões dos 

objetos vistos no museu, ele decidiu organizar uma exposição inteiramente 

dedicada às artes pré-colombianas, até então desconhecidas do público 

europeu (Ibidem, p.41). 

Para abrigar a futura exposição Rivière escolheu o pavilhão Marsan do 

Museu de Artes Decorativas, onde havia sido organizada em 1923 a celébre 

exposição “L‟art indigène des colonies françaises”, e onde o público francês 

tinha começado a se familiarizar com as artes mulçumanas, japonesas e 

khmers. Para a organização da exposição “Les arts Anciennes de L‟Amérique” 

Rivière reuniu em sua equipe de trabalho Alfred Metraux, americanista cuja 

tese de doutorado versava sobre os Tupi Guarani, André Schaeffner, 

musicólogo e autor de um dos primeiros livros sobre jazz publicados na França, 

Georges Salles, conservador adjunto do Museu do Louvre e Ernst Gutzwiller e 

Alexandre Bungener, colecionadores de arte (Idem). 
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Como era a primeira vez que a arte pré-colombiana seria objeto de 

uma manifestação de proporções tão grandes, todos os organizadores 

concordaram que a prioridade da exposição deveria versar sobre os aspectos 

formais e plásticos das obras selecionadas, e não dedicar muito tempo ao 

ponto de vista etnográfico. Para Laurière o que se buscava implicitamente é 

que essas obras pudessem sair dos “labirintos subterrâneos do Trocadero” 

(PONCETON, 1928, p.65 apud LAURIÈRE, 2012, p. 41). Assim que o público 

fosse estimulado, outras estratégias poderiam ser pensadas. Nas palavras de 

Georges Salles, a exposição não queria criar uma oposição entre arte e 

ciência: 

 

O objetivo desta exposição [...] é extrair de um terreno puramente 
científico certos objetos [...] que também merecem ser considerados 
sob um ponto de vista artístico. A ciência não tem nada a perder com 
isto. Pelo contrário, a força de atração que a arte exerce desperta a 
curiosidade do público pelas antigas civilizações americanas e 
motivará numerosas investigações [...]. Quando o público se 
transformar em amateur, ele exigirá que os objetos sejam estudados 
de maneira cada vez mais minuciosa. Os comerciantes de arte e 
colecionadores se converterão nos ajudantes e auxiliares dos 
investigadores (GUARDIA, 1928, p.82 apud LAURIÈRE, 2012, p.42, 
tradução minha). 

 

Em maio de 1928 a exposição foi inaugurada no pavilhão Marsan. 

Toda uma variedade de objetos provenientes da América pré-colombiana 

podiam ser observados, desde coluna totêmicas, à máscaras, vestidos de 

plumas e cerâmicas, classificados a partir de seu país de origem e matéria 

prima utilizada.  

A exposição foi um êxito entre artistas, amateurs e a comunidade 

científica, reunindo cerca de 10 mil visitantes em um mês, e sua influencia foi 

tão grande que quatro meses mais tarde a Academia de Belas artes de Berlim 

também apresentou uma exposição de artes pré-colombianas. 

Seu êxito constituiu paradoxalmente um êxito para o Museu 

Etnográfico do Trocadero, na medida em que o grande público estava 

descobrindo a riqueza de suas coleções. O americanista e colecionador Raoul 



33 
 

d‟Hacourt, na introdução do catálogo da exposição escreveu que o público 

finalmente poderia compreender a riqueza das coleções do MET: 

 

 [...] o profundo interesse das coleções conservadas nas ricas 
galerias do museu do Trocadero, que para saírem das trevas e da 
inércia empoeirada em que se encontram só necessitam de uma 
apresentação nova, um reagrupamento minucioso e uma melhor 
iluminação. Por mais árdua que pareça esta tarefa, estamos 
convencidos que ela será realizada graças à dinâmica da nova 
direção (D‟HACOURT, 1928, p.XI apud LAURIÈRE, p.42 tradução 
minha). 

 

A exposição do museu de artes decorativas tornou-se uma caixa de 

ressonância para mostrar ao público uma coleção que até então esperava para 

ser descoberta e foi uma oportunidade para assentar as bases da renovação 

do museu, permitindo-o popularizar a produção material das sociedades 

exóticas e difundir os avanços da etnologia (Ibidem, p.43). 

Paul Rivet foi convidado para a inauguração, pois além de ser um 

grande conhecedor da cerâmica e ourivesaria sul-americana, ele havia 

emprestado algumas peças de sua coleção pessoal. Ao visitá-la ele ficou 

impressionado pela qualidade da organização alcançada por G.H. Rivière. 

Após serem apresentados, Paul Rivet convenceu-se que o espírito inovador de 

G.H. Rivière era o que o Museu Etnográfico do Trocadero precisava pra 

finalmente renovar-se e acabou por oferecê-lo o cargo de subdiretor (Idem). 

Segundo Laurière o dueto formado por Rivet e Rivière na direção do 

Trocadero marcou o início de um período feliz de 10 anos que constituiu 

segundo o próprio Rivière “a grande aventura do Trocadero” (Ibidem, p.45) 

culminando no lançamento de um projeto museístico inédito. 
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3.2 UMA NOVA ERA PARA O MUSEU ETNOGRÁFICO DO TROCADERO 

 

Uma nova forma de apresentar as coleções e um novo estatuto foi 

conferido aos objetos não ocidentais – que até o momento eram vistos como 

testemunhos da evolução de suas respectivas sociedades. Para Paul Rivet e 

G.H. Rivière era imprescindível que a nova abordagem do museu passasse a 

contemplar o valor cultural e humano que tinha sido negado a estas produções  

até então. 

Neste contexto, é impossível não destacar o impacto que as produções 

de Marcel Mauss (1923-1924) e, sobretudo, o conceito de “fato social” tiveram 

sobre museologia de P. Rivet e G.H. Rivière e sobre a antropologia de um 

modo geral. Para Mauss, o todo é mais importante que as partes. Em um dado 

sistema, os elementos mantém uma relação de interdependência funcional, e 

não devem ser tomados separadamente. Eles devem ser considerados pelo 

etnólogo em sua relação íntima com o conjunto do corpo social do qual fazem 

parte (JAMIN, 2004, p.457 apud BARACCHINI, 2007, p.9). O estudo dos 

objetos deveria ser feito ao lado do estudo das próprias instituições sociais. 

Esta noção, de que é a cultura em sua globalidade que dá sentido ao 

objeto, teve consequências claras sobre a metodologia da pesquisa etnológica 

e estudo das produções materiais. Era preciso recolher o máximo de 

informações em torno dos objetos para que se pudesse finalmente 

compreendê-los. O objeto não poderia ser visto como significativo em si 

mesmo, mas como um “signo” que se remetia a um código cultural (mitos, 

crenças, etc.). Ele deveria ser reassociado à vida do homem para que se 

pudesse compreender seu significado (BARACCHINI, 2007, p.13). 

 O conceito de “fato social” introduziu igualmente a ideia de que a 

cultura se “materializa”, os objetos criados e utilizados em uma sociedade são 

o seu reflexo, e se forem percebidos como documentos, eles são capazes de 

representar uma cultura (JAMIN, 1984, p.48 apud BARACCHINI, 2007, p.9). 
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A partir destes preceitos Paul Rivet e G.H. Rivière tentaram 

desenvolver uma museografia que “devolvesse” a vida aos objetos12. Os 

“dioramas” desapareceram das galerias, os objetos- expostos agora em 

espaços abertos e bem iluminados- passaram a ser classificados por zona 

geográfica, tribo e matéria-prima e dispostos em novas vitrines, acompanhados 

de textos, mapas e fotografias (YELLES-CHAUCHE, 2006, p.20). Os objetos 

eram posicionados em situação de utilização, o que permitia dar-lhes um “valor 

de uso” (BARACCHINI, 2007, p.13). 

Esta perspectiva inspirava-se em um modelo já consolidado pela 

arqueologia, que permitia reconstruir uma cultura a partir de seus objetos. Se a 

entrada dessas produções nos museus ocidentais implicava em uma abstração 

e uma perda de seus significados, os documentos coletados, segundo os 

diretores do museu, permitiriam reassociá-los à sua função inicial:  

 

Uma coleção de objetos etnográficos é antes de tudo uma coleção de 

coisas vivas [...] é preciso conservar aquilo que dá vida ao objeto e 

reduzir tanto quanto possível os inconvenientes de sua 

transplantação (INSTRUCTIONS, 1931, p.10, tradução minha). 

 

Dentro desta perspectiva funcionalista os objetos etnográficos não 

deveriam ser reduzidos a seu valor “formal” ou “estético”. O interesse por seu 

“valor de uso” acabava por destacar o aspecto científico, e se opor a uma visão 

puramente “mercadológica”. 

Segundo as definições estabelecidas por Paul Rivet e G.H. Rivière, o 

museu passaria a ter quatro funções norteadoras, que demonstrariam a 

implicação cultural, social e política de uma etnologia preocupada em educar, 

combater os preconceitos raciais, ampliar os horizontes dos cidadãos 

franceses, e valorizar as populações coloniais (BARACCHINI, 2007, p.7): 

                                                           
12

 Essa necessidade de dar vida aos objetos rodeando-os de informações, documentos e 
relacionando-os à outros objetos originou posteriormente o conceito de “museu-laboratório”. 
(BARACCHINI, 2007, p.13). 
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– Função científica: As coleções devem ser uma fonte de informações 

para os pesquisadores. 

– Função educativa: As exposições têm como função tornar a etnologia 

pública e sensibilizar a metrópole às questões raciais. O museu torna-se o 

vetor de uma nova representação das culturas 

– Função artística: Os objetos etnográficos devem se tornar uma fonte 

de inspiração para os artistas, dada a multiplicidade de técnicas, formas e 

percepções estéticas desconhecidas pelo ocidente. 

– Função Nacional: Os museus são o instrumento mais eficaz da 

propaganda colonial e cultural. Para os atuais e futuros administradores 

coloniais ele é um centro de documentação sobre as populações colonizadas. 

Também foi em 1931, durante a constituição deste novo projeto 

museográfico, que foi lançada junto do Instituto de Antropologia a missão 

Dakar-Djibuti, que inaugurou a profissionalização da etnografia e a era das 

pesquisas de campo, permitindo a aplicação prática dos princípios etnológicos 

e, sobretudo, o enriquecimento das coleções do Museu Etnográfico do 

Trocadero. 

 

3.3 A MISSÃO DAKAR-DJIBUTI 

 

A famosa missão Dakar-Djibuti que percorreu durante 28 meses uma 

quinzena de países africanos tinha como objetivo coletar “racionalmente” 

objetos que até então foram selecionados ao acaso, ou levando em conta 

apenas critérios estéticos, por viajantes, missionários, colonos e comerciantes. 

Durante a missão cerca de 3600 objetos foram coletados e 15.000 fichas de 

observação foram redigidas pela equipe a fim de restituir seus contextos 

utilitário, social ou religioso (DOQUET, 1999, p.621).  

Idealizada por Paul Rivet e Georges Henri Rivière, então diretor e sub-

diretor do MET, esta iniciativa fazia parte do projeto de reestruturação do 
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museu, cujas coleções eram até então carentes de objetos provindos da África. 

Sendo um dos membros fundadores do Instituto de Etnologia, P. Rivet se valeu 

de sua influência e relações políticas para persuadir possíveis investidores da 

necessidade de uma missão que permitiria enriquecer as reservas do museu e 

assim sensibilizar o público francês aos objetos provindos das colônias (Ibid., 

p.618). 

 Neste momento, a ideia de que as culturas “primitivas” estavam 

prestes a desaparecer mediante o contato com o homem branco, impulsionou 

uma procura desenfreada por suas produções.  Entendidas como “arquivos 

materiais” elas poderiam fornecer informações preciosas sobro o modo de vida, 

a concepção de mundo e a lógica de pensamento do “outro”. 

Para salvar estes objetos “testemunhas” o etnólogo deveria considerar 

todos os tipos de documentos, assim como suas variantes, para que 

posteriormente fosse possível extrair informações úteis. A coleta de objetos 

deveria ser realizada conjuntamente a coleta de informações sobre a função do 

objeto, sua forma, a técnica de fabricação, o termo nativo utilizado para 

designá-lo, e se possível, a outros documentos que pudessem recontextualizá-

lo, como fotografias ou registros sonoros.  Para Rivet e Rivière a coleta do 

máximo possível de dados permitiria informar tanto visitantes, quanto futuros 

pesquisadores, sobre qual era a função destes objetos e em que contexto eles 

se encontravam antes de sua entrada no museu.   

Em 1931, um manual de campo chamado “Instructions Sommaires 

Pour Les Collecteurs D‟Objets Ethnographiques” (Anônimo) foi redigido. Ele 

fornecia não só as diretrizes da coleta, como um modelo de “ficha” a ser 

preenchida pelos membros da missão. Este manual tinha como principal 

objetivo orientar a seleção dos coletores, a fim de evitar que eles se deixassem 

guiar por seus princípios morais e emoções estéticas, todo e qualquer objeto 

deveria ser considerado importante e digno de ser coletado: 

 

Os objetos mais comuns são aqueles que nos ensinam mais sob uma 
civilização. Uma lata de conserva, por exemplo, caracteriza melhor 
nossa sociedade que a joia mais suntuosa ou o selo mais raro. Não 
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se deve ter medo de recolher as coisas, mesmo as mais simples e 
mais desprezadas. Um objeto pode valer menos aos nossos olhos, 
que aos olhos de um indígena, e ainda assim ser uma fonte 
inesgotável de informações. [...] Os objetos mais raros e belos são 
geralmente objetos cerimoniais. No entanto os objetos de uso 
cotidiano são tão importantes quanto os objetos cerimoniais 
(Instructions, 1931, p.8-9, tradução minha). 

 

Neste ponto, a perspectiva etnológica da missão se opunha fortemente 

ao olhar estético e etnocêntrico que alguns marchands, galeristas e artistas 

modernistas tinham sobre as artes africanas no início século XX. Sem qualquer 

conhecimento científico relativo às produções em questão, elas eram 

apreciadas, na maioria dos casos, sob um ponto de vista estritamente formal. 

Em oposição a este olhar que excluía qualquer consideração sobre o “real” 

sentido dos objetos, se impôs uma metodologia de coleta que, 

discursivamente, ignorava sua dimensão estética e valorizava sua 

funcionalidade (DOQUET, 1999, p. 619). 

No entanto, como afirma Anne Doquet (Idem) mesmo antes de se 

deparar com os objetos em seu contexto cultural, os pesquisadores não 

estavam psicologicamente neutros para apreendê-los apenas a partir de sua 

função. Ao contrário, a coleta dos objetos atestava uma série de paradoxos, se 

pensada a partir das instruções redigidas pelos próprios pesquisadores: mais 

da metade dos objetos coletados pela missão eram objetos rituais, dentro dos 

quais a maioria eram máscaras e estátuas.  

Em “Primitivism in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the 

Modern” (1984, p.23) o historiador de arte William Rubin  observa que as 

coleções recolhidas pelos etnólogos nos anos 1930 diferiam enormemente 

daquelas trazidas a Europa por exploradores e colonos. Para Rubin, a 

qualidade dos objetos trazidos pelos etnólogos era superior “[...] porque eles 

tinham mais experiência e às vezes manifestavam mais bom gosto”. As 

escolhas efetuadas demonstravam que o método dos pesquisadores era 

implicitamente impregnado de um estetismo que eles rejeitavam 

metodologicamente. Contudo, julgar a superioridade estética destes objetos, 

como fez Rubin, também revela uma concepção estética centrada nos cânones 
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ocidentais de beleza que os qualifica como melhores do que outros a partir do 

momento em que os coletores estão mais familiarizados com a própria “arte” e 

a noção de “bom gosto”. 

A recusa de critérios como “beleza” e “raridade” também foi uma das 

características ligadas à apresentação desses objetos a partir do momento em 

que eram incorporados ao MET. Os antigos expositores de madeira foram 

substituídos por austeras caixas de metal. Segundo Anne Doquet (1999, p.621) 

o ambiente foi repensado para que a “razão” se colocasse à frente da 

“emoção”. Esta nova museografia permitiria que o objeto mais “insignificante” 

fosse exposto do mesmo modo que uma máscara ou uma estátua, sem que se 

estabelecesse uma relação hierárquica entre eles.  

Este modo de exposição privilegiava imensamente o texto explicativo. 

A construção do sentido do objeto se fundava unicamente sobre as 

informações coletadas pelos etnógrafos que, segundo Doquet (Idem), 

acabaram por se tornar mais importantes que o próprio objeto. Como também 

observou Jean Jamin “o objeto etnográfico não era nada além das palavras que 

o descreviam” (1984, p.42 apud DOQUET, p. 621, tradução minha).  

Tanto na etnografia, quanto na museologia, era preciso provar que a 

etnologia era uma ciência. Este desejo de legitimar o caráter científico de um 

campo do saber em construção orientava não só a coleta dos objetos, quanto 

sua exposição. Não havia espaço para considerações estéticas, estas nada 

tinham de científico. 

Paul Rivet era bastante engajado no combate da ideologia racista 

vigente na época, e inscreveu esta nova perspectiva na linha do relativismo 

cultural: os objetos, apresentados em seu contexto social, econômico e 

simbólico, legitimariam a aplicação da noção de cultura a toda e qualquer 

sociedade sem que houvesse uma noção de hierarquia entre elas (DOQUET, 

1999, p.620). 

Ainda é preciso destacar que para seus idealizadores, a missão 

deveria ajudar a humanizar e racionalizar as relações coloniais através da ação 
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dos etnógrafos. Como revela um trecho do caderno de Instruções de coleta de 

objetos etnográficos de 1931:   

 

A etnografia fornece uma contribuição indispensável aos métodos de 
colonização, revelando ao legislador, ao funcionário público e ao 
colono os costumes, leis e técnicas das populações indígenas, 
tornando possível uma colaboração mais fecunda e mais humana 
entre ambos, e conduzindo à uma exploração mais racional das 
riquezas naturais (Instructions, 1931, p.5 tradução minha). 

 

Ela deveria ser um meio de possibilitar uma colaboração mais 

“fecunda” entre colonizadores e os povos colonizados a partir de um “melhor 

conhecimento de sua mentalidade” (JAMIN, 1984, p.8 apud BARACCHINI, 

2007, p.5). Os poderes públicos também estavam implicados, ao financiar a 

missão, os administradores coloniais pretendiam estreitar laços e demonstrar 

preocupação com as populações das colônias, para além de seu caráter 

mercantil. 

Como aponta James Clifford (1982, p.101 apud BARACCHINI, 2007, 

p.5) a própria escolha do termo “missão” não foi ao acaso, pois ele evoca as 

ideias de dever militar, educação, auxílio médico, evangelização ou ainda 

etnografia. O saber colonial era instrumentalizado para fins políticos de 

controle, e utilizado como ideologia para manter a dominação colonial. Deste 

modo “poder” e “saber” estavam estritamente relacionados, nas palavras de 

Michel Foucault: “Não há relação de poder sem constituição correlativa de um 

campo de poder, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo 

tempo relações de poder” (Foucault, 1977, p.30).  

O livro publicado por Michel Leiris (1934), “A África Fantasma” é um 

documento bastante interessante para se pensar as relações estabelecidas 

durante a missão. A franqueza de seus relatos demonstra que em campo, as 

relações de dominação estabelecidas com as culturas que deveriam ser 

“salvas”, foram levadas ao último limite.  
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O caráter sublime que a expedição aspirava, e que seus idealizadores 

aspiravam, não correspondeu ao modo como as coisas foram de fato 

conduzidas. Os relatos de Leiris revelam, entre outras coisas, a maneira 

escandalosa com a qual a missão se apoderava, e até mesmo furtava, objetos 

africanos: 

 

12 de novembro 

Partida de nossa Roma lunar. Ontem, apavorados, eles se recusaram 
a nos vender diversas estatuetas para fazer chover, assim como uma 
figura de braços erguidos, achada em outro santuário. Se levássemos 
esses objetos, seria a vida do lugar que teríamos levado conosco, 
dizia um rapaz que – embora tenha “servido tirailleur”, permaneceu 
fiel a seus costumes – quase chorava ante a ideia das desgraças que 
nosso gesto ímpio iria desencadear e, opondo-se com todas as suas 
forças ao nosso desígnio funesto, amotinara os anciãos. Corações 
pérfidos: esta manhã, enquanto nos despedíamos com 
demonstrações de afeto dos anciãos, radiantes por termos 
consentido em poupá-los, vigiávamos o imenso guarda-chuva verde, 
habitualmente aberto para nos proteger, mas hoje cuidadosamente 
atado.Inflado por um estranho tumor que o tornava semelhante a um 
bico de pelicano, continha agora a famosa estatueta com os braços 
erguidos, por mim mesmo roubada ao pé do cone de terra que lhe 
servia de altar, bem como suas similares. Primeiro, eu a escondi 
debaixo de minha camisa, com uma escada reduzida que é o 
instrumento pelo qual Deus desce. Depois eu a coloquei dentro do 
guarda-chuva bem no alto do grande rochedo, em cujo topo se ergue 
o togouna, perto de onde dormíamos, fazendo de conta que mijava 
para não chamar atenção. 

Esta noite, em Touyogou- onde acampamos numa praça pública, 
perto de outro togouna (este em forma de barrete de cossaco)- tive o 
peito maculado de terra: minha camisa serviu mais uma vez de 
esconderijo, quando saía da caverna de máscaras desta aldeia, 
agora, para um tipo de lâmina de serra de dois gumes enferrujada, 
que na realidade é um bull-roarer de ferro [ ...] ( LEIRIS, 2007, p.194-
195, grifos do autor).  

 

Como afirma Sally Price (2000, p.108) este não foi um ato isolado, tais 

furtos aconteceram em outros pontos de exploração ocidental. Neste mesmo 

período André Malraux estava envolvido em atividades de natureza semelhante 

no Camboja, pelas quais ele cumpriu uma pena curta na prisão (GUIART, 

1985, p.16 apud PRICE, p.108); o Museu Nacional Imperial de História de 

Viena estava instalando uma coleção da Nova Zelândia que incluía múmias 

roubadas por maoris recrutados para tal prática por estarem “suficientemente 
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europeizados” a ponto de “se disporem a renunciar a seus princípios nacionais 

e religiosos em troca de ouro” (REISCHEK, 1930/1952, p.215 e 16 apud 

PRICE, p.109), e no interior do Suriname Melville e Frances Herskovits 

enganavam mulheres quilombolas a fim de obter objetos entalhados.  

Como já mencionado, o nascimento da etnografia francesa se deu em 

um momento de intensa expansão colonial. As relações que se estabeleceram 

neste contexto, acabaram por se refletir em seus métodos de pesquisa e ditar 

as regras de apresentação e apreciação das produções materiais dos povos 

colonizados nos museus franceses. Ainda que houvesse uma preocupação 

como o estabelecimento de diretrizes para o trabalho de campo e conduta dos 

pesquisadores, o que se via na prática eram relações mediadas pela força e 

dominação dos povos colonizados. 

No decorrer das transações entre possuidores não ocidentais e os 

futuros colecionadores, comerciantes ou etnólogos, direitos, procedimentos, e 

intenções foram menos negociados entre as duas partes do que simplesmente 

definidos, independentemente, por cada umas delas. Com frequência certos 

indivíduos tornaram-se vítimas de discrepâncias à medida que fidelidades 

foram manipuladas e novos conceitos de propriedade introduzidos durante o 

processo de coleta (PRICE, 2000, p.104).  

Uma leitura dos trabalhos antropológicos elaborados entre os anos 

1920 e 1930 pode revelar o quanto a transformação em tema de reflexão ou o 

debate da questão dos sentimentos dos indígenas com relação à coleta de 

bens materiais por visitantes ocidentais é recente. Apesar do rigor 

metodológico implicado na elaboração do manual de coleta “Instructions 

Sommaires pour les collecteurs d‟objets Etnographiques” elaborado para a 

missão Dakar-Djibuti, em nenhum momento são mencionados assuntos como 

a compensação adequada, a oposição dos índios à coleta científica, ou outras 

questões pertinentes às relações pessoais e éticas. Seu equivalente britânico, 

o “Notes and Queries” (1874/1951), define suas intenções exatamente da 

mesma maneira (PRICE, 2000, p.105). 
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Foi somente após este tipo de apropriação pura e simples de objetos, 

arrancando-os de seus locais de origem e, em grande parte, por causa das 

dúvidas éticas que tais atos despertaram em alguns daqueles que as 

realizaram, que antropólogos e funcionários de museus começaram a ver o 

exame cuidadoso de interesses conflitantes em campo como parte de sua 

responsabilidade profissional. Logo após a expedição Dakar-Djibuti, Michel 

Leiris assumiu um papel ativo na promoção do respeito pela cultura de outros 

povos e no “Committee on Museums”, no qual ele e vários de seus colegas 

mais próximos tiveram um papel importante, ajudando a mudar a opinião 

pública sobre estas questões, especialmente no período posterior à segunda 

Guerra Mundial (GUIART, 1985, p.16 apud PRICE, p.109). 

Por outro lado, a situação colonial foi benéfica ao desenvolvimento da 

etnografia. Inicialmente, ela oferecia aos etnógrafos condições sanitárias e 

seguras para conduzir seu trabalho. Além disso, a posição de poder ocupada 

pelos “brancos” permitiu que eles obtivessem informações e coletassem 

objetos com mais facilidade13, autorizando igualmente, o emprego de métodos 

de pesquisa intrusivos, e até mesmo agressivos. 

 

3.4 ENTRE PARADIGMAS ESTÉTICOS E ETNOLÓGICOS 

 

Em Paris o Museu Etnográfico do Trocadero não era o único lugar em 

que se podia encontrar obras exóticas. Para além de alguns museus – como 

por exemplo o Museu Guimet, o Museu da Marinha, o Museu de Sèvres e o 

Museu de Saint-Germain-en-Laye – haviam vários colecionadores e 

comerciantes de arte que organizavam exposições  de arte não ocidental, 

ainda que por um ângulo puramente estético, desde o começo do século XX. 

 Estas artes, chamadas na época de “exóticas”, “primitivas” ou 

“selvagens”, acabaram se incorporando duravelmente na paisagem cultural e 

                                                           
13

Segundo Jean Jamin a quantidade de objetos recolhidos nos países colonizados pela França 
era em média 303 objetos por mês, enquanto nos países livres, ou sob a dominação de 
outras potências europeias a coleta era menos intensa, não excedendo 16,9 objetos por mês 
(JAMIN, 1982, p.84 apud BARACCHINI, 2007, p.6). 
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intelectual das elites parisienses, mostrando ser muito mais do que uma “moda” 

passageira. Deste modo, o Museu Etnográfico do Trocadero não aspirava, e 

nem poderia, deter o único discurso legítimo sobre estes objetos. Havia uma 

infinidade de iniciativas públicas e privadas, cujas perspectivas de apreensão 

das artes “primitivas” diferiam dependendo de quem lhes havia aplicado: um 

artista, um colecionador, um marchand ou um etnógrafo (LAURIÈRE, 2012, 

p.46). 

Paradoxalmente esta voga das artes nègres incentivava o interesse 

pelo Museu Etnográfico do Trocadero e pela etnologia, mas o que Paul Rivet e 

Georges Henri Rivière desejavam era distanciar-se do campo artístico para 

finalmente dar ressonância a outros discursos. Como diretores do MET, seu 

objetivo era evitar que se impusesse um ponto de vista estético que não fizesse 

jus ao valor de uso das obras (Idem).  

No início dos anos 1930 foram organizadas em Paris duas exposições 

privadas bastante importantes. A primeira foi a “Exposition d‟art africain et d‟art 

océanien” organizada por  Charles Ratton na galeria do teatro Pigalle, com 

cerca de 400 peças dispostas em uma perspectiva puramente estética. E a 

segunda, realizada da Galerie de la Renaissance que reunia cerca de 300 

objetos  da África e Oceania guiados por uma perspectiva muito próxima à 

anterior.   

Georges Henri Rivière expressava um grande desconforto ao ver que 

estes objetos, pensados apenas a partir de suas características estéticas, 

acabavam por se transformar em obras-primas, sem que suas cargas 

simbólicas e funções fossem consideradas. Esta “estetização” desenfreada 

neutralizava e debilitava o caráter potencialmente subversivo de obras que, 

segundo ele, podiam mostrar outras “facetas” da condição humana. “Nós, nas 

futuras salas do Trocadero, mostraremos estes objetos com a maior 

documentação possível” apontou Rivière:  

 

Junto de um vaso colocaremos uma explicação sobre sua execução, 
os procedimentos empregados e o significado de sua decoração. 
Junto de uma máscara colocaremos o desenho feito por um 
historiador há dois séculos, e em uma resenha o visitante poderá 
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saber a qual sociedade ela deve ser associada. Um instrumento 
musical será visto em ação através de uma fotografia, uma partitura 
musical mostrará seu alcance, um disco permitirá escutar seu som 
(RIVIÈRE, 1931, p.81-83 apud LAURIÈRE, 2012, p.47 tradução 
minha). 

 

Ao contrário do que se podia esperar, este desejo em distanciar-se de 

uma postura estética foi muito bem recebido pelos marchands de arte, que por 

sua vez tiveram muito a ganhar com o enriquecimento do conhecimento sobre 

esses objetos e a legitimidade conferida pelos discursos proferidos por museus 

e universidades (LAURIÈRE, 2012, p.48).  Além disso, o caminho contrário foi 

em muitos momentos possíveis. Não foram raras as associações de Paul Rivet 

e G.H. Rivière com renomados marchands da época, dentre os quais podemos 

destacar os nomes de Paul Guillaume, e alguns anos depois, Charles Ratton, 

que por sua vez ajudaram o museu a recuperar sua força através de sua 

influência. 

 Algum tempo após o início de suas atividades Paul Rivet e G.H Rivière 

começaram a reavaliar suas propostas. O museu havia conseguido se afirmar 

e fazer valer em seu próprio campo, era chegado o momento da cooperação: 

 

Durante muito tempo fui injusto com este fervor (da arte nègre) que 
hoje me parece menos molesto, mais sensível e mais legítimo. Ainda 
que a origem de muitos objetos tenha sido confundida, ainda que 
muitos trabalhos científicos de qualidade tenham sido ignorados, 
devemos aceitar que os culpados desta situação são os mesmos que 
tornaram possível uma das maiores épocas da arte de Picasso 
(RIVIÈRE, G. H. 1931, p. 2 apud LAURIÈRE, 2012, p.48 tradução 
minha, grifo meu). 

 

Para Christine Laurière a relação que se estabelecia entre o belo e o 

útil passou a suscitar menos problemas que antes, pois cada uma dessas 

características passou a ocupar um lugar específico. A etnografia tinha um 

papel fundamental, pois organizava o conjunto, enquanto o discurso artístico 

ocupava um lugar secundário e enriquecia a maneira com que estas obras 

eram vistas (Ibidem, p.49). Esta relação acabou por se refletir nos novos 
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princípios de museografia que regiam instituição, suas estratégias de 

exposição e de atração do público. 

Neste sentido, podemos destacar a exposição temporária “Bronzes et 

Ivoires du Bénin”  organizada em junho de 1932 por Charles Ratton, Henri 

Labouret e G.H. Rivière. Descrita pela crítica como “brilhante” ela foi o “prelúdio 

de uma série de manifestações destinadas a ilustrar os diferentes aspectos da 

etnologia e das artes primitivas” (Idem). Assim como na exposição “Les arts 

Anciennes de L‟Amérique” G.H. Rivière conseguiu fazer o público descobrir 

produções artísticas até então desconhecidas na França.  

FIGURA 2 – DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO BRONZES ET IVOIRES 
DU BÉNIN (1932). 

 

FONTE: <www.museedelhomme.fr/ressources/expositions-passees/le-
musee-de-l-homme-l-affiche> 

A exposição dividiu-se em duas seções: uma artística, coordenada pelo 

marchand Charles Ratton com 130 peças, e outra etnográfica, coordenada por 

Henri Labouret, na qual havia um vasto arsenal etnográfico e documental 
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(fotografias, mapas, resenhas tecnológicas). O êxito foi inquestionável, em 

menos de um mês 10 mil pessoas visitaram-na, e ela se tornou a sensação do 

momento, tanto na França quanto no exterior (Idem). 

Ainda que fosse um museu etnográfico, o Museu do Trocadero não 

desdenhava a expressão artística, e antes de tudo, buscava apresentar uma 

vasta variedade de formas plásticas (Ibidem, p.50). A partir do momento em 

que ele mudou progressivamente sua perspectiva de exposição era perceptível 

que sua museografia se colocava tanto a serviço de uma vontade científica e 

política de renovação das mentalidades, quanto combater os preconceitos 

raciais e étnicos e mostrar a unidade do ser humano dentro de uma pluralidade 

de culturas. Esta série de mudanças culminou na criação do Museu do Homem 

em 1938. 
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4 O MUSEU DO HOMEM  

 

A partir de 1938 as coleções do antigo museu de etnografia do 

Trocadero foram realocadas em um novo museu, o Museu do Homem, 

construído durante a Exposição Universal de 1937 no Palácio de Chaillot. Para 

seu idealizador, Paul Rivet, este projeto não pretendia ser uma simples 

renovação do Museu do Trocadero, mas uma iniciativa única fundada sobre o 

seguinte princípio, tal qual ele enunciou em seu testamento científico (1948, 

p.112 apud BAHUCHET, 2002, p. 60): 

 

Ao criar esse nome, eu quis indicar que tudo o que concerne o ser 
humano, sob seus múltiplos aspectos, deveria e poderia ter um 
espaço no interior das coleções. Na França e em outros países, as 
divisões da ciência do homem, da etnologia, tiveram seu momento e 
alcançaram seu objetivo. Era preciso reunir em uma vasta síntese 
todos os resultados obtidos pelos especialistas, obrigá-los a 
confrontar suas conclusões, controlá-las e apoiarem-se mutuamente. 
A humanidade é um todo indivisível, não apenas no espaço, mas 
também no tempo. As divisões que resultam da imensidade desta 
tarefa impuseram aos cientistas: a antropologia física, a pré-história, a 
arqueologia, a etnografia, o folclore, a sociologia, a linguística, 
divisões que são tão artificiais quanto às classificações baseadas na 
geografia política [...] era tempo de romper com elas (Ibidem, p.60-61, 
tradução minha). 

 

O objetivo do Museu do Homem era romper com a visão evolucionista 

até então presente nas ciências e promover uma noção de “civilização” que 

pudesse ser empregada no plural. Suas diretrizes não se distanciam muito 

daquelas dadas por G. H. Rivière em 1931 ao museu do Trocadero, exceto por 

três características: a abordagem revolucionária do museu, seu caráter 

inovador e sua ênfase marcada no conceito de “museu-laboratório” 

(LAURIÈRE, 2012, p.52). Além disso, a associação do museu ao Instituto de 

Etnologia permitiu que ele dispusesse de meios materiais e financeiros, até 

então escassos sob a direção de E.T. Hamy e René Vernau, o que pôde se 
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refletir na concepção de novos projetos e na possibilidade real de sua 

reorganização.  

Para Paul Rivet o Museu do Homem era um museu para o homem, um 

museu que deveria estar ao alcance do “homem comum, ou seja, aquele 

desprovido de cultura, ou que tem uma cultura rudimentar” (RIVET, 1948, apud 

LAURIÈRE, 2012, p.53). O conhecimento difundido poderia elevá-lo ao 

esclarecimento: 

 

[...] é necessário despertar sua curiosidade e deste modo facilitar seu 
acesso a ele. Para tal, é indispensável apresentar-lhe as coleções do 
museu sem pedantismo, evitando qualquer vocabulário técnico. De 
fato, tudo pode ser explicado, expressado, comentado em uma 
linguagem simples, acessível a todos. Não há tarefa mais difícil que 
esta, mas também não existe um objetivo mais sublime para um 
conservador de arte que dedicar-se a trabalhar em favor das pessoas 
mais humildes que vistam o lugar que ele dirige (Idem, tradução 
minha).  

 

Por esta razão, seus dirigentes orgulhavam-se de abrir suas portas à 

noite, após da jornada de trabalho dos operários franceses. Atitude que visava 

tornar o museu acessível a todas as camadas sociais da população e confirmar 

sua missão na educação popular. Ele também era um “museu-laboratório” que 

buscava oferecer uma gama de serviços científicos destinados aos 

“trabalhadores-intelectuais”, um centro de documentação científica, de ensino, 

investigação, e conservação da cultura material inteiramente à disposição de 

estudantes e pesquisadores (LAURIÈRE, 2012, p.53). 

Mais que um simples local de exposição, o museu havia se tornado um 

verdadeiro laboratório onde os documentos seriam classificados, ordenados e 

analisados antes de serem apresentados ao público. Eles foram assim 

organizados nas vitrines segundo sua região e grupo étnico de origem e 

funcionalidade. Informações dispostas ao lado tentavam restituir as 

circunstâncias de fabricação e de uso de cada um, assim como as 

representações das quais eles faziam parte. Esta exposição rigorosa e 
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metódica era o fruto de um trabalho feito anteriormente em campo que 

valorizava, sobretudo, a funcionalidade dos objetos (DOQUET, 1999, p.621). 

Esses esforços convergiam para que os objetos expostos 

testemunhassem a unidade entre os seres humanos e demonstrassem as 

aptidões técnicas que toda a humanidade tinha em comum. Para Rivet, era 

preciso por um fim no injusto processo que condenava erroneamente as 

sociedades não ocidentais pelo seu “primitivismo”, “arcaísmo”, sua 

incapacidade de dominar o ambiente natural, sua ignorância da escrita, entre 

outros diversos preconceitos (LAURIÈRE, 2012, p.58). 

O Museu do Homem encarnou, para seus criadores, um projeto de 

modernidade ocidental caracterizado pelo novo “humanismo”, concebido como 

universal e plural (L‟ESTOILE, 2009, p.5). Contudo, como afirma Benoît de 

L‟Estoile, uma visão simplista do universo colonial pode fazer esse novo 

“humanismo” parecer uma oposição ao colonialismo, quando na realidade ele 

participava ativamente da afirmação do humanismo colonial14 .  

O Museu do Homem foi mais um dos lugares onde que se afirmou o 

novo humanismo colonial, cujo princípio fundamental era o reconhecimento, no 

sentido político e cognitivo, daquilo que pode ser chamado de “pluralismo 

cultural” (Ibidem, p.4). Para o autor o próprio nome do museu contém em si 

uma reivindicação humanista e política. Este duplo sentido aparece em uma 

carta de Paul Rivet à Léon Blum, indicando que o novo museu constituía um:  

 

[...] estabelecimento indispensável ao estudo do homem, e sob uma 
ótica mais realista, para o estudo de nossas populações coloniais, 
condição essencial para uma política humana de nossos territórios 
ultramarinos (Idem, p.4 tradução minha).   

 

A temática de uma política humana, em oposição a uma política ditada 

por interesses econômicos reuniu, para além das fronteiras políticas, 

                                                           
14

O humanismo colonial se considerava plenamente universal, no sentido de tentar abarcar 
toda a humanidade, e era ao mesmo tempo fundado sob o postulado da variedade das 
culturas e suas expressões (Ibidem, p.4). 
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numerosos reformadores coloniais que almejavam substituir a política de 

exploração das colônias por uma política humana. Para eles o reconhecimento 

da diferença permitira uma coexistência harmoniosa dentro de um império 

colonial indulgente e tolerante (Idem). Atualmente, esta “utopia” nos soa 

paternalista, e mesmo uma hipocrisia contraditória com relação à realidade da 

dominação colonial. 
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5 O MUSEU DO QUAI BRANLY 

 

Os anos de glória do Museu de Homem foram breves. Após a guerra, 

os cortes no orçamento restringiram suas atividades e, consequentemente, o 

número de funcionários. A frequentação do museu declinou seriamente e a 

situação não deixou de se agravar nos anos que se seguiram. Segundo Sally 

Price (PRICE, 2011, p.139) os problemas que o Museu do Homem sofria eram 

de diversas ordens, alguns resultavam de sua estrutura administrativa e do 

lugar que ele ocupava entre os museus do estado; outros se ligavam as 

limitações de seu espaço físico e a própria evolução da antropologia francesa.  

A etnologia se desinteressava gradualmente pelo estudo da cultura 

material e voltava-se aos estudos de parentesco, sistemas de crença e tradição 

oral. A pesquisa a partir de objetos coletados no campo, que haviam sido 

separados de seu contexto original, causava mais problemas que o trabalho de 

campo baseado em entrevistas. Os museus foram fisicamente e 

intelectualmente abandonados pelos antropólogos e passaram a ser 

progressivamente “lugares de memória”, cuja função era limitada a 

conservação de objetos (Ibidem, p.144).  

No meio dos anos 1980, tentou-se dar vida ao Museu do Homem. A 

primeira tentativa de renovação do estabelecimento foi a inauguração da 

exposição “Chefs-d‟oeuvre du Musée de l‟Homme”  em junho de 1987, 

destinada a comemorar o qüinquagésimo aniversário da instituição.  O 

jornalista francês Emmanuel De Roux compartilhou no jornal Le Monde suas 

impressões sobre o evento. Para ele, o hall central recebeu mais atenções que 

o restante do museu:  

 

[...] o lugar parecia ter dobrado de volume. Mas o resto do museu não 
teve direito as mesmas atenções, e muito deve ser feito. As vitrines 
com uma estrutura de metal cinza escuro, estilo anos 1930, se 
alinhavam em perspectivas monótonas e apagadas; as placas fixadas 
nas molduras datavam do tempo das colônias, cujo nome ainda era 
mencionado; alguns objetos expostos haviam sido roubados sem que 
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tenham se dado conta ou que os tenham procurado; os escritórios 
dos funcionários pareciam abrigos pré-históricos; e tentaram resolver 
os problemas acústicos da sala de projeções colando caixas de ovos 
no teto (Ibidem, p.145, tradução minha). 

 

Nos anos que se seguiram, o Museu do Homem conseguiu manter seu 

programa de pesquisa e exposições, mas seu gradual sucateamento fazia 

aumentar o pessimismo quanto à viabilidade da instituição. Após a eleição de 

Jacques Chirac como presidente da república, em 1995, foi criada uma 

comissão para estudar a possível entrada das artes “primitivas“ no Museu do 

Louvre, e decidir qual seriam os destinos do Museu do Homem e do Museu de 

Artes Africanas e Oceânicas (MAAO). O projeto inicial acabou mudando de 

rumo, e em 1996 Jacques Chirac anunciou a abertura de um novo museu 

inteiramente dedicado às civilizações e as artes “primeiras” 15, que culminou em 

2006 na inauguração do Museu do Quai Branly, assim como a abertura do 

“Pavilhão das Sessões” no Museu do Louvre no ano 2000, onde seriam 

expostas as obras mais marcantes das artes “primeiras”. 

 A criação do Museu do Quai Branly gerou fortes reações por parte de 

alguns antropólogos, pelo fato de o Museu do Homem ser um importante e 

tradicional centro de pesquisas e, sobretudo, por conta do eixo curatorial do 

novo museu privilegiar o aspecto estético das obras (GOLDSTEIN, 2008).  O 

colecionador e marchand de arte “primitiva” Jacques Kerchache16 – 

diretamente envolvido no projeto de criação do Quai Branly – sustentava que a 

beleza plástica das obras-primas seria capaz de falar por si só. Alguns 

etnólogos discordavam, afirmando que adotar uma atitude exclusivamente 

estetizante frente a construtos culturais alheios seria uma postura etnocêntrica 

e empobrecedora. Louis Dumont foi um dos que protestou: “O presidente da 

República é diretamente reacionário. Ele quer que olhemos os belos objetos de 

                                                           
15

 O termo “artes primeiras” (arts premiers) foi objeto de diversas polêmicas, pois segundo o 
conceito, o homem das sociedades industriais produziria uma arte “finalizada”, enquanto as 
artes “primeiras” seriam uma expressão incompleta, localizada entre as produções do homem 
da pré-história e do homem industrial. 
16

 Sally Price conta que a ideia do Museu do Quai Branly surgiu casualmente, a partir do 
encontro de Jacques Chirac e Jacques Kerchache em um hotel do luxo na Ilha Mauricio, em 
1992, quando os dois descobriram sua paixão em comum pela arte africana (PRICE, 2011). 
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outras culturas através dos preconceitos de um novo burguês” (DUPAIGNE, 

2006, p.37 apud GOLDSTEIN, 2008, tradução minha).  

A soma colossal investida no projeto, 400.000.000 de euros, também 

suscitou diversas críticas devido ao contexto de intensas restrições 

orçamentais e a real necessidade de se abrir um novo museu em Paris. De 

fato, os 150 milhões de francos gastos em 2001, apenas com aquisições para 

completar as lacunas do acervo do museu, eram exatamente a mesma quantia 

gasta por todos os outros museus franceses naquele ano (DUPAIGNE, 2006, 

p.117 apud GOLDSTEIN, 2008).  Além disso, havia a suspeita de que a súbita 

visibilidade das artes “primitivas” teria com principal objetivo a valorização 

desse segmento do mercado da arte, o que de fato ocorreu. No ano de 

inauguração das galerias permanentes do Quai Branly uma estátua fang do 

Camarões foi vendida pela módica soma de 4,34 milhões de euros, o terceiro 

preço mais elevado na compra de uma estátua africana. 

Percebeu-se ainda, no discurso institucional, uma certa preocupação 

em dar espaço ao “Outro” e  contextualizar os contatos interculturais entre 

europeus e não-ocidentais. Contudo, predominava a intenção de transformar a 

nova instituição em um ponto turístico nacional e internacional, voltado ao lazer 

e à diversão acessíveis ao grande público. Talvez seja em virtude dessa 

contradição aparente que na primeira publicação do Branly o diretor Stéphane 

Martin afirmou, sem ressalvas, que era possível falar em "obras-primas" 

africanas, asiáticas ou australianas, da mesma maneira que se falava em 

"obras-primas" no Ocidente; que seu foco era mostrar o "gênio inventivo" dos 

autores das peças e que e escolha era “incontestável em termos artísticos" 

(Musée du Quai Branly, 2006, p. 5, apud GOLDSTEIN, 2008, tradução da 

autora). 

Apesar de seu intuito pós-colonial, a criação do Quai Branly revelou 

uma série de tensões com relação ao modo de se lidar com a arte “primitiva”, 

tais como: a dicotomia entre tratar artefatos como “testemunhos etnográficos” 

ou como “criações estéticas”; às relações de poder envolvidas na aquisição dos 
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objetos17; a questão da autenticidade em uma era em que a globalização causa 

a produção de souvenirs étnicos e à atribuição de autoria e a datação nas 

legendas das exposições (GOLDSTEIN, 2008).  

 Ao que parece, muitos são os paradoxos e desafios enfrentados pela 

nova instituição, que para seus idealizadores, deveria ser um espaço de pleno 

“diálogo” entre as culturas. Baseado em uma definição ocidental de arte, o Quai 

Branly acaba por não ser o museu da ruptura anunciada, já que seu enfoque é 

direcionado ao objeto visível e colecionável e não leva em consideração as 

percepções dos povos e comunidades de onde estes mesmos objetos provém.  

Pensar as produções materiais de culturas não ocidentais em pleno 

século XXI continua a ser uma tarefa árdua e evidencia o fato de que ainda nos 

resta um logo caminho a percorrer até que estes objetos possam ser 

devidamente reconhecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Alguns dos objetos adquiridos recentemente pelo Quai Branly saíram de seus países de 
origem, ilegalmente. Em 1999, por exemplo, três estátuas de terracota nok, da Nigéria, foram 
adquiridas a preços milionários para o acervo do museu, de forma ilegal, já que a Nigéria 
proíbe a saída dessas esculturas de seu território (GOLDSTEIN, 2008) 
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PARTE 2- OBJETOS ARTÍSTICOS 

 

Neste segundo momento, enfatizaremos a incorporação destes objetos 

ao mercado de arte europeu, remetendo-nos aos comerciantes de objetos 

etnográficos, ao entusiasmo dos artistas da vanguarda europeia pelos objetos 

“primitivos”, assim como a ação das redes marchands e algumas das principais 

exposições de arte “primitiva” realizadas até a metade do século XX. 

Evocaremos a figura do marchand e colecionador de artes “primitivas” Charles 

Ratton, cujas estratégias de exposição e promoção das artes não ocidentais, 

em especial das artes africanas, foram intensamente remarcadas pela 

imprensa e crítica especializada da época, contribuindo para a difusão e 

legitimação destes objetos, enquanto objetos de arte.  
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6 ARTES NÃO OCIDENTAIS 

 

De artes “primitivas” às artes “premiers”, de “curiosidades” e “fetiches” 

às artes “nègres” e “tribais”, muitas foram às denominações utilizadas na busca 

de uma definição das produções artísticas não ocidentais, assim como 

numerosos foram os debates em torno da legitimidade ou não desses termos, 

seja na antropologia, filosofia ou na história da arte. 

 Atualmente estas produções podem ser tomadas como objetos de 

desejo, suas formas são admiradas, fala-se de sua composição plástica, do 

equilíbrio de volumes, de suas características estilísticas e singularidades 

estéticas. No entanto, referir-se a elas, e aos diversos deslocamentos que as 

conduziram aos museus e galerias de arte ocidentais, implica no 

reconhecimento de que suas diferentes denominações foram carregadas de 

um significado e de uma história particular.  

Ao contrário das produções artísticas ocidentais, situadas no interior de 

tradições estéticas bem delimitadas por seus contextos sociais e históricos, as 

artes de outras culturas foram durante muito tempo agrupadas em um conceito 

único, independente de suas particularidades regionais, estilísticas, e 

principalmente, da intencionalidade de seus artistas. O uso de denominações 

como “exóticas”, “primitivas” ou mesmo “nègres” pretendia abarcar uma 

multitude de expressões que nada tinham em comum, a não ser o fato de não 

pertencerem à tradição artística ocidental. Além disso, muitos dos discursos 

sobre estas produções foram do tipo “alocrônico” 18, pois insistiam em situar o 

“outro” no passado, ainda que suas produções fossem contemporâneas. 

                                                           
18

A partir da década de 1980 desenvolveu-se uma crítica radical à antropologia, por parte dos 

antropólogos americanos. Para eles esta perspectiva carecia de um elemento essencial na 

maneira de considerar o “outro”, aquele que se estuda, como um semelhante contemporâneo. 

A obra de Johannes Fabian, “Time and Other” (1983), é bastante representativa neste 

sentido. O autor questiona o fato do antropólogo sempre manter o “outro” a distância, 

caracterizando o que ele chama de “alocronismo” (alo, outro; cronos, tempo) que é uma 

maneira de sempre manter uma distância no tempo com relação ao “outro”. 
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Estas definições revelam a visão que o ocidente tinha de si mesmo 

como: normal, racional, civilizado e moderno, em oposição à visão que se 

construiu dos povos recém-descobertos e posteriormente colonizados, que por 

sua vez eram: anormais, irracionais, selvagens e atrasados (BOËSTCH, 2011). 

Como consequência, seus objetos foram classificados em diferentes categorias 

do saber (ciências naturais, ciências do homem, artes, etc.) respondendo às 

preocupações e necessidades da época, e principalmente, refletindo as 

relações que se estabeleceram a partir do contato entre a civilização ocidental 

com outras culturas.  

Entre os termos mais antigos utilizados para denominá-las 

encontramos: “curiosidades”. Utilizado desde o século XIII, ele designava os 

objetos difíceis de identificar e classificar, os objetos que interessavam às 

pessoas “curiosas” (CAZAUMAYO, 2007, p.22). A partir do século XV, época 

das grandes expansões marítimas e descobrimentos, diversos objetos do 

“Novo Mundo” foram trazidos à Europa. A falta de uma preocupação com 

relação à sua classificação e definição acabou por inseri-los no interior da 

categoria “curiosidades”.  

No século XVI, a moda dos “gabinetes de curiosidades” – salas 

consagradas à exposição de objetos raros e “exóticos” – inseriu os objetos 

“curiosos” de outras culturas no interior de coleções bastante heterogêneas, 

constituídas por: minerais, vegetais, animais, assim como obras de arte e 

vários outros tipos de objetos ou materiais inclassificáveis. 

Com o fim dos gabinetes de curiosidade, no século XVIII, o termo 

“curiosidades” passou a designar pequenos objetos de decoração de pouco 

valor (“bimbeloteries”). Paulatinamente ele foi substituído pelo o termo “exótico” 

que designava não só objetos provindos de lugares distantes, cuja forma e uso 

pareciam estranhos aos ocidentais, quanto os povos que os produziam e 

transcendiam a fronteiras do mundo até então conhecido (Idem).  

Após “exótico” difundiu-se “selvagem”, termo utilizado para designar 

tanto às produções materiais, quanto os povos que as concebiam. Segundo 

Adam Kuper (2008, p.50) este termo se referia, em um primeiro momento, ao 

homem rústico, não cultivado e não domesticado. Ele foi mais tarde utilizado 
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para descrever pessoas grossas e violentas. Ao surgir na consciência da 

Europa, a partir dos primeiros relatos sobre os habitantes da América já no 

século XV, a noção de “selvagem” se misturou aos monstros já presentes no 

imaginário medieval, que combinavam traços humanos e animais, e possuíam 

até mesmo atributos demoníacos. 

A partir do século XVIII começou-se a delinear o que posteriormente 

seria conhecido como o mito do “bom selvagem”. Os ensaios de Michel de 

Montaigne, dentro dos quais figuram “Dos Canibais” (1533-1592) são 

frequentemente citados como uma das obras que originaram este mito. 

Montaigne idealizava os homens que viviam em harmonia com a natureza, e 

condenava a “barbárie” e a ação destruidora da civilização europeia no novo 

mundo.  

A noção do “bom selvagem” foi ainda uma das grandes influências do 

movimento impressionista que se desenvolveu na França em meados do 

século XIX. Paul Gauguin, um de seus expoentes, é bastante conhecido por ter 

trocado Paris pelo Taiti, em busca de uma vida mais simples e próxima da 

natureza. 

Ainda no século XVIII o termo “selvagem” podia ter outra acepção. A 

difusão das primeiras teorias evolucionistas como, por exemplo, as de 

Georges-Louis Leclerc, mais conhecido como conde Buffon (1707-1788) 

situavam-no no primeiro estágio da humanidade. O “selvagem” era o “caçador-

coletor” condenado pela maldição orgânica à estagnação cultural 

(CAZAUMAYO, 2007, p.22). Já nos séculos XIX e início do século XX, o termo 

definia um tipo de homem “assustador”, que podia ser contemplado nas 

Exposições Coloniais ou Universais das capitais europeias (Idem). Os 

etnólogos da época, em revanche, utilizavam o termo “primitivo”, ao invés de 

“selvagem” para se referirem aos povos não ocidentais. 

Este foi ainda um dos termos mais utilizado por artistas e poetas 

surrealistas no início do século XX. Quando associado ao movimento, ele 

veiculava ideias particularmente ligadas às artes oceânicas, “selvagem” era 

investido de um caráter “subversivo” e “contracultural”. Neste mesmo período, o 

termo se estendia as artes populares, as artes dos doentes mentais e a artes 
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naif. As artes “selvagens” não faziam alusão ao homem, mas às produções fora 

das normas, excluídas dos paradigmas acadêmicos ocidentais (Idem). 

O termo arte “colonial” foi pouco empregado, caindo em desuso com o 

advento da descolonização no período posterior a Segunda Guerra Mundial. 

Sua definição é inexata, referindo-se tanto a uma produção europeia cujas 

inspirações vieram das colônias – assim como se deu no movimento 

“orientalista” 19 –  quanto aos objetos produzidos nas colônias por colonos, e a 

relações interculturais implicadas no processo de colonização. Em um artigo 

intitulado “L‟art colonial, entre orientalisme et art primitif” Dominique Jarassé, 

traduziu o embaraço ligado ao uso desta  expressão rejeitada por suas 

conotações imperialistas (JARASSÉ, 2002, p. 3-16 apud CAZAUMAYO, 2007, 

p.23).  

O termo arte “nègre” foi utilizado pela primeira vez por artistas 

modernistas no início do século XX, dentre os quais podemos citar Pablo 

Picasso, Henri Matisse, André Derain, Georges Braque, Maurice Vlaminck, que 

as descobriram nos museus e galerias de arte europeias (DIOP, 2011, p.85). 

Este termo designava, inicialmente, todo o conjunto de produções de origem 

africana indistintamente. Ele não se remetia a traços culturais específicos, na 

“Antologia „nègre‟” de Blaise Cendrars, por exemplo, o termo “nègre” se referia 

aos negros africanos, norte-americanos, brasileiros e antilhenses 

(CAZAUMAYO, 2007, p.23). 

O termo “nègre” também foi incorporado em certa medida pelo 

movimento surrealista no início da década de 1920, mas neste contexto ele não 

se referia a uma única “raça”, ou seja, a características étnicas precisas, 

referindo-se a produções de diversas origens. Quando o escritor dadaísta 

Tristan Tzara fez a organização dos “Poèmes nègres”, ele mesclou textos da 

Melanésia, de Madagascar e da África. 

                                                           
19

Orientalismo é um termo comumente utilizado para definir o estudo do conjunto histórico e 
cultural teoricamente constituído por todas as sociedades "fora" do contexto ocidental da 
cultura europeia. O termo é também utilizado para designar a utilização por artistas e 
criadores „ocidentais de elementos, descrições ou imitações culturalmente conotadas com as 
culturas ditas orientais. Popularizado como um campo de estudo desde o século XVIII, mas 
tendo adquirido particularidades institucionais a partir do colonialismo moderno do século XIX, 
o "orientalismo" estudava, sem distinções, um vasto grupo de civilizações que incluem 
o Extremo Oriente, a Índia, a Ásia Central, o Médio Oriente (vulgarizado pela 
designação mundo árabe) e mesmo a África, em alguns casos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dio_Oriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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Sob a influência dos trabalhos de Émile Durkheim e da escola 

sociológica francesa, a categoria arte “nègre” foi paulatinamente substituída por 

arte “primitiva”, o que permitia englobar os quatro continentes de onde 

provinham os objetos sem, no entanto, ater-se às suas especificidades 

(BONNAIN-DULON, 2005). Na antropologia, ela passou a ser usada para 

descrever as artes estilizadas das sociedades sem escrita, de um modo geral 

(BOAS,1927). 

 Na linguagem das belas artes, os “primitivos” designavam os artistas 

flamengos e italianos anteriores ao Renascimento. Ao ser empregado no 

contexto das artes não ocidentais ele designava os objetos provenientes da 

África subsaariana, da Oceania, da América do Norte e algumas regiões do 

sudeste da Ásia de um modo geral. Como estas regiões foram por muito tempo 

excluídas dos grandes impérios ditos “civilizados”, segundo as concepções 

ocidentais – domínio da escrita, arquitetura monumental, organização política 

estruturada, entre outros – o termo “primitivo” acabava por situá-las no 

primeiro, e mais baixo patamar da cadeia evolutiva (CAZAUMAYOU, 2007, 

p.24). O termo “primitivismo” por outro lado, foi usado para descrever o 

interesse ocidental nas sociedades designadas como “primitivas” e seus 

artefatos (PERRY, 1998, p.5).  

A partir dos anos 1960, as ideias ligadas à descolonização 

questionaram esta expressão impregnada de conotações racistas e 

evolucionistas. No entanto o termo “primitivo” foi o mais utilizado entre 

colecionadores e marchands até o final dos anos 1990 para designar os 

objetos não ocidentais produzidos antes da colonização (Idem). 

O etnólogo e historiador de arte William Fagg (1965 apud DIOP, 2001, 

p.91) propôs o conceito de arte “tribal” como alternativa à nominação das artes 

não ocidentais. O termo compara as artes não ocidentais a fim de classificá-las 

em estilos que variam de acordo com as sociedades que as produziram. 

Segundo Fagg cada “tribo” forma seu próprio universo no plano artístico, cada 

universo é fechado em si mesmo, exclusivo, e não ultrapassa suas próprias 

fronteiras. O termo “tribal” não foi adotado por todos já que noção “tribo” se 

referia a uma estrutura social complexa e delimitada que acabava por não 

representar todas as sociedades e culturas em questão (DIOP, 2007). 
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 Finalmente, temos o termo “artes primeiras” (“arts premiers”), que 

emergiu na metade do século XX e parece perdurar até os dias de hoje. Ele é 

utilizado atualmente a fim de evitar os termos “primitivo” e “tribal”, carregados 

de conotações evolucionistas e colonialistas, mas na realidade, as expressões 

“primitiva” e “primeira” são sinônimas. J.Bazin e A. Bensa afirmaram assim a 

contradição do próprio termo, apesar de serem designadas como “primeiras” 

elas são consideradas as “últimas” na cadeia de avaliação das artes pelo 

ocidente: 

 

Longe de ser uma arte primeira, elas estão localizadas em último 

lugar na linha das criações humanas desenvolvida pela história da 

arte e das civilizações. (BAZIN e BENSA, 2000). 

 

O termo foi bastante utilizado pela imprensa no momento de abertura 

do “Pavillion des Sessions du Louvre” em 2000, e uma das maiores sociedades 

especializadas na venda de obras de arte em leilões, a   Sotheby‟s20,  utilizou-o 

para anunciar a venda em Melbourne e Nova Iorque, de uma pintura indígena 

contemporânea (CAZAUMAYO, 2007, p. 25). Apesar da rejeição que o termo 

sofreu dentro da comunidade científica, ele tem sido um dos mais populares no 

interior das redes de marchands, e imprensa. O museu francês Quai Brainly – 

atualmente o maior e mais importante museu etnográfico da França – por 

exemplo, utiliza com frequência o termo “premier” para se referir às suas 

coleções e o adota constantemente para nomear exposições. 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

                                                           
20

 Sotheby‟s Melboyurne, venda do 31 de março de 2000. 
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7 OBJETOS NÃO OCIDENTAIS E VANGUARDAS ARTÍSTICAS 

 

O início do século XX foi marcado por mais uma mudança radical nas 

relações estabelecidas entre o Ocidente e os objetos provindos das culturas 

ditas “primitivas”. De objetos de curiosidade, espécimes etnográficos e troféus 

coloniais, eles começaram a ser apreciados por seu valor estético nos museus 

e galerias de arte europeus. 

Movimentos da vanguarda artística europeia, tais como o Die Brücke21 

na Alemanha e o Fauvismo22 na França descobriram as artes “primitivas”, 

abrindo uma brecha na muralha do modelo greco-romano de beleza. Estes 

artistas, que hoje denominamos “modernos”, se inspiraram nas artes não 

ocidentais a fim de romper com os cânones clássicos e criar formas de 

expressão artísticas distintas daquelas de seus antececessores, apropriando-

se de temas e técnicas ditas “primitivas”. 

Diz-se que os fauvistas descobriram as artes africanas e oceânicas em 

1906, após a aquisição de uma máscara Fang pelo pintor Vlaminck, e foi em 

1907 que Pablo Picasso visitou pela primeira vez o Museu Etnográfico do 

Trocadero e pintou “Les demoiselles d‟Avignon”, visto por muitos como a obra 

que inaugurou a arte do século XX, onde são evidentes as referências à 

estatuária e máscaras africanas (RIBEIRO, 2010, p.175), mas ao que parece, 

as origens do “primitivismo” remontam há muito antes do contato de ícones 

modernistas com as artes africanas.  

Para o historiador de arte Robert Goldwater, o primeiro a escrever 

sobre o tema (1938), muito antes de artistas como Vlaminck ou Picasso terem 

começado a incorporar elementos “primitivos” em suas telas, muitos artistas 

oitocentistas, entre eles Paul Gauguin, já haviam pesquisado fontes e 

sociedades “primitivas”, identificando nelas uma cultura artística que 

correspondia aos interesses de muitos artistas ocidentais modernos: a 

                                                           
21

O Die Brücke foi um grupo artístico alemão, surgido no início do século XX, que se inseria no 
interior do movimento expressionista. Seu objetivo era estabelecer uma ponte entre a arte do 
seu tempo e a arte do “futuro”, renegando os cânones existentes na arte alemã neo-romântica 
e estabelecendo um contato íntimo com a natureza e a realidade (CALADO, 2005).  

22
O Fauvismo é uma tendência estética da pintura, surgida no final do século XIX e 
desenvolvida no início do século XX, que tinha como características principais o uso 
exacerbado de cores fortes e o teor dramático nas obras. O movimento foi tipicamente 
francês, iniciou-se por parte dos artistas da época que se opunham as regras da estética 
impressionistas, em vigor na época (DEMPSEY, 2003, p. 66-69).  
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oposição ao processo de modernização, entendido neste momento como as 

forças da industrialização e urbanização na sociedade capitalista ocidental.  A 

partir desta abordagem, o que se afirma dentro da teoria da arte moderna é 

que as características das fontes “primitivas” não apenas inspiraram os 

interesses mutáveis dos artistas modernos, mas “conformaram-se” a elas 

(PERRY,1998, p.3). 

Ainda que o debate sobre a apropriação ou, como prefere Robert 

Goldwater, a conformação da estética das artes não ocidentais aos anseios de 

artistas modernistas, não seja nossa principal querela, as “afinidades” que se 

encontram nas obras de artistas “primitivistas” como Vlamnick, Derain, Matisse, 

Picasso, Nolde, Kandinski, Marc, Carrà, entre outros, evidenciam a forte 

influência do “primitivo” sobre as produções ocidentais (SEVERI, 2000, p.4). 

Essa constatação foi definitivamente estabelecida a partir da 

publicação do catálogo da exposição “Primitivism in 20th Century Art: Affinity of 

the Tribal and the Modern” (1984), pelo diretor do Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque (MOMA) William Rubin e sua equipe, que nos oferece uma série 

de evidências que apontam as profundas “afinidades” que se estabeleceram 

entre o “primitivo” e o “moderno” (SEVERI, 2000, p.5). 

FIGURA 3 - CAPA DO CATÁLOGO DA 
EXPOSIÇÂO DO MOMA (1984) 

 

FONTE: 
http://www.theimagist.com/files/images/516BE

ACE4TL._SS500_.jpg 

http://www.theimagist.com/files/images/516BEACE4TL._SS500_.jpg
http://www.theimagist.com/files/images/516BEACE4TL._SS500_.jpg
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Nos últimos anos essas abordagens têm sido relativizadas e debatidas 

por muitos historiadores e críticos de arte, podendo-se destacar a teoria do 

discurso, fortemente influenciada pela obra do filósofo historiador Michel 

Foucault (1996). Esta abordagem tenta explorar as ramificações políticas e 

culturais do “primitivismo” por meio de uma teoria do discurso23, em vez de 

focalizar nas afinidades formais e os significados autônomos dos objetos.  

A partir desta perspectiva o “primitivismo” pode ser entendido, pela 

teoria crítica da arte, como uma complexa rede de interesses - “discursos” 

sociológicos, ideológicos, estéticos, científicos, antropológicos, políticos e 

legais - que são introduzidos em uma cultura e a determinam. Como discurso 

ele envolve uma relação de poder. Aqueles que na sociedade ocidental, 

analisam, ensinam, pintam ou reproduzem uma visão do “primitivo” estariam 

por meio dessa atividade dominando, reestruturando e tendo autoridade sobre 

aqueles que definem como “primitivos” (PERRY, 1998, p.4). 

 Neste sentido, podemos citar como exemplo uma imagem publicada 

no jornal The New York Times24 a fim de promover a já citada exposição 

realizada pelo MOMA, “Primitivismo no século XX. Afinidade entre o tribal e o 

moderno”, onde figuravam uma escultura fang do Gabão, atualmente 

conhecida como “Tête de Brummer”, ao lado de uma escultura de Pablo 

Picasso chamada “Tête de Femme” sob o título “Qual delas é primitiva? Qual 

delas é Moderna?” (PRICE, 2000, p.137).  

A disposição das duas obras acaba por provocar no observador uma 

sensação de igualdade entre elas, já que a compreensão ocidental da relação 

entre arte “primitiva” e arte “moderna” inclui o reconhecimento de algum tipo de 

imitação artística- o que explica, por exemplo, a importância de se determinar a 

data exata da visita de Pablo Picasso ao Museu Etnográfico do Trocadero e 

que objetos ele viu lá (Idem). No entanto, como afirma Price, se olharmos mais 

de perto, as semelhanças entre as duas obras e o tratamento publicitário 

aparentemente igualitário acabam por maquiar um paradoxo intrigante. 

                                                           
23

Foucault (1996) usa o termo discurso para nomear um conjunto de declarações e interesses 
inscritos em toda uma gama de textos. Por “textos” ele entende todos os tipos de produtos 
culturais inclusive documentos e publicações de livros e jornais a anúncios e cartas; alguns 
historiadores da arte ampliaram essa noção de “texto” para incorporar imagens. 

24
 9 de setembro de 1984. 
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Historicamente a máscara africana surgiu primeiro, e Picasso foi 

influenciado por ela, mas para os visitantes do museu, o nome e a fama de 

Picasso são muito anteriores, para eles é a máscara africana que está sendo 

apresentada pela primeira vez. A história da criação e da apreciação estão, 

nesse caso, inversamente relacionadas. A arte primitiva tem seu status elevado 

ao ser mostrada no contexto da arte moderna, o procedimento contrário não 

teria o mesmo efeito- ou seja, uma mostra que apresentasse arte moderna em 

um  museu antropológico ( Ibidem, p.138). 

A arte moderna reclama os títulos de autenticidade e o status de obra-

prima, e boa parte da admiração popular pela arte primitiva baseia-se em 

associações à características que atraíram nosso interesse pela primeira vez 

através da obra de artistas do século XX. Isto por que o gênio artístico de 

Picasso permitiu, aos olhos ocidentais, que sua “cópia” superasse o original 

que lhe servia de modelo (Ibidem, p.139).  

Se o status de um dos dois objetos depende do fato dele ser 

reconhecido como praticamente “tão bom quanto” o outro, certamente não será 

o objeto de Picasso, ele está suficientemente estabelecido na mente do público 

por seu próprio mérito, é a máscara africana que é maravilhosa por ser “tão 

boa quanto” (Idem). 

Deste modo, podemos perceber que em certos escritos teóricos e 

críticos da arte ocidental que tratam do surgimento da corrente “primitivista” (Cf. 

PERRY, 1988) a ideia de que artistas modernos se “apropriaram” de elementos 

formais e estéticos “primitivos” é por vezes suavizada pelo uso de conceitos 

como “conformação” ou “afinidade”. Estas escolhas semânticas podem 

camuflar a meu ver, uma espécie de desconforto com relação ao fato de que as 

artes primitivas influenciaram concretamente as produções artísticas do século 

XX. Picasso, Matisse ou ainda Braque são considerados artistas cuja produção 

é tão original e singular, que o fato de se apropriarem de elementos 

estrangeiros e incorporarem às suas produções é para alguns, inaceitável, 

dado o caráter quase sacralizado da arte ocidental e de seus artistas, e pelo 

fato do conceito de “criatividade” – contraposto à noção “cópia” e, portanto à 

“inspiração” ou “influência” – ser inerente ao conceito de arte. É preciso explicar 

este fenômeno em outros termos, que por sua vez, podem pormenorizar estas 

influências. 
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Por outro lado, o momento de profusão do movimento “primitivista” foi 

permeado de nuances discursivas, tanto no campo antropológico, quanto no 

campo artístico. Ainda que tomar as artes não ocidentais como referência, ou 

fonte de inspiração artística fosse uma proposta inovadora e condizente com os 

ideais modernistas da época, o próprio uso do termo “primitivo” indica que o 

reconhecimento dado a estas artes e o tratamento a elas destinado, pouco se 

igualava as obras concebidas por artistas ocidentais. 

“Primitivo” é um conceito eurocêntrico, e revela uma visão que se dirige 

a uma cultura estrangeira essencialmente centrada no ocidente. O simples uso 

do termo acaba por definir essa cultura como diferente da nossa, como 

“primitiva” segundo uma noção ocidental do que é “civilizado”.  

No final do século XIX uma variedade de pressupostos e preconceitos 

culturais contribuiu para os discursos sobre o “primitivo”. Para a maioria do 

público burguês da época a palavra significava povos e culturas atrasados e 

incivilizados. Enquanto os franceses, ingleses e alemães, estendiam suas 

conquistas coloniais pela África e mares do Sul, os artefatos dos povos 

colonizados eram vistos amplamente como prova de sua natureza incivilizada e 

bárbara, de sua falta de progresso cultural. Essa visão era reforçada pela 

crescente popularidade das teorias sobre a evolução cultural difundidas nos 

meios científicos (PERRY,1998, p.5). 

Neste contexto o termo “arte” era reservado apenas a tradição 

ocidental. Não se admitia que as produções plásticas ou picturais de 

sociedades ditas primitivas pudessem refletir uma atitude comparável a de um 

artista europeu. O crítico de arte inglês John Ruskin declarou que “nunca 

existiu algo comparável à arte fora da civilização ocidental” (SEVERI, 2000, p.3, 

tradução minha). 

Ao mesmo tempo, coexistiam visões da pureza e bondade essencial da 

vida “primitiva”, que em contraste com a decadência das sociedades ocidentais 

supercivilizadas ganharam paulatinamente espaço dentro da cultura europeia 

(PERRY, 1998, p.5-6). Dentro da estética “primitivista” postulava-se a 

universalidade absoluta da linguagem artística: qualquer objeto de arte poderia 

ser compreendido independente do significado que ele foi revestido na 

sociedade em que foi concebido (SEVERI, 2000, p.3). 
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Entre os “primitivistas” era comum afirmar- como fizeram Paul 

Guillaume e Munro em “Primitive Negro Sculpture” (1926) que o interesse pela 

escultura africana deveria se direcionar apenas às: 

 

[...] qualidades plásticas das figuras- suas linhas, seu plano, seu 
efeito de massa e cor- independente da associação de qualquer outro 
fato. Os antecedentes etnográficos não permitem a apreciação de 
suas qualidades plásticas (HARCOURT e BRACE, 1926, p.7 apud 
SEVERI, 2000, p.3 tradução minha). 

 

Assim, dentro da perspectiva “primitivista” a apreensão dos objetos não 

levava em consideração qualquer tipo de informação que se remetesse à sua 

antiga funcionalidade ou suas origens, mais uma vez, eram suas qualidades 

estéticas que estavam em evidência. 

A partir dos anos 1920 uma nova geração de artistas vanguardistas se 

interessou pelas artes não ocidentais, em especial os integrantes do 

movimento “surrealista”.  A busca por elementos que pudessem diferenciá-los 

de seus predecessores “primitivistas” fez com que estes privilegiassem as artes 

da América indígena e da Oceania em detrimento das artes africanas.  

Ainda que suas coleções particulares comportassem objetos provindos 

da África, eles eram bem menos numerosos que aqueles provindos da América 

do Norte, América do Sul e Oceania. O leilão das coleções de objetos 

“primitivos” de André Breton e Paul Éluard organizado por Charles Ratton em 

1931 no Hôtel Druot, por exemplo, contava com 311 objetos no total, dentre os 

quais figuravam apenas 30 objetos africanos (VENTE, 2012).  

Esta preferência pode ser explicada, em certa medida, pela própria 

ideologia do movimento. Os surrealistas desejavam romper com todos os 

elementos que a cultura ocidental havia criado e com aquilo que ela continuava 

a produzir, eles rejeitavam a ordem estabelecida, seus valores e estética. 

Tentava-se restaurar os poderes da imaginação, castrados pelos limites do 

utilitarismo da sociedade burguesa, e superar a contradição entre objetividade 

e subjetividade então imperantes. 
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Fortemente influenciados pelas teorias de Sigmund Freud e pela 

antropologia25, eles enfatizavam o papel do inconsciente e do sonho na 

atividade criativa. Para eles, existia uma base mental comum a todos os 

homens que se manifestava a partir dos sonhos e mitos. Nas sociedades ditas 

“primitivas” esta manifestação era mais clara e presente, de tal modo, que a 

separação entre a “arte” e a “vida” não existia.  

Segundo André Breton os povos tradicionais das Américas e Oceania, 

ao contrário dos africanos, ainda não haviam sido corrompidos pelo 

cristianismo e racionalismo ocidentais, mostrando-se uma alternativa vivificante 

a seus anseios estéticos (DE L‟OBJET-DIEU, 2011). Nas palavras de Hal 

Foster (1996, p.175 apud LAGROU, 2008, p.224) o surrealismo era marcado 

por uma "fantasia primitivista": a fantasia de que o outro “tem um acesso 

especial a processos psíquicos e sociais primários aos quais o sujeito branco 

teria o acesso bloqueado". Os artefatos provindos de outras culturas 

significavam possibilidades de experiências subjetivas, de “iluminações” mais 

do que de “elucidações”, como diria Breton (WATTHEE-DELMOTTE, 2006, p. 4 

apud LAGROU, 2008, p.224). 

Sabemos ainda que a busca pelo “novo”, tanto no plano sociológico 

quanto poético, era um dos principais predicados do movimento. É provável, 

que este também tenha sido um dos motivos da predileção que os membros do 

movimento tinham pelas artes oceânicas e americanas. As artes africanas já 

haviam sido associadas à ideia de “modernidade”, sobretudo pelos artistas 

“primitivistas”, e acabavam por não representar em si uma “ruptura” com as 

tendências estéticas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Michel Leiris pode ser citado como um exemplo de surrealista que se tornou mais tarde 
etnólogo. 
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8 O COMÉRCIO DE OBJETOS ETNOGRÁFICOS NO ÍNICIO DO SÉCULO XX 

 

Apesar do papel da vanguarda artística europeia no processo de 

reconhecimento do caráter artístico destes objetos ser bastante conhecido - 

foram eles, que a partir de 1906, encontraram inspiração nas artes africanas, e 

começaram a colecioná-las- e deste momento de “descoberta” sistemática ser 

citado como o momento de transformação do olhar dirigido a estes objetos no 

Ocidente, os fatos constitutivos deste período são bastante complexos e, ainda, 

pouco conhecidos. Esta complexidade, como afirma Yaëlle Biro (2013, p.43-44) 

foi constantemente reduzida a algumas características simplistas, geralmente 

ligadas à história da vanguarda europeia e ao estreito contexto do 

“primitivismo”.  

Sabemos que na época em que Pablo Picasso, Matisse, Vlaminck e 

Derain começaram a se interessar aos objetos da África, entre os anos 1906 e 

1907, o campo de seus conhecimentos era bastante restrito- os objetos que 

eles adquiriram provinham, em sua maioria, do Império Colonial francês, e do 

Congo Belga. A esta redução do campo de seleção pode-se acrescentar a 

seletividade dos artistas, que como escreveu o marchand Charles Ratton só 

apreciavam “as esculturas cujas formas eram suficientemente estilizadas para 

confirmar suas teorias” (MURPHY, 2013, p.77-78, tradução minha). Os artistas, 

no seu desejo de romper com a estética de seu tempo, concentraram-se nos 

objetos que melhor respondiam à sua revolta, sua rejeição do academicismo, 

seu desejo de evasão, e posicionamentos contrários à colonização. 

A proximidade com os círculos vanguardistas participou ativamente no 

desenvolvimento do interesse pelos objetos africanos. Neste contexto eles 

podiam ser apreciados unicamente por suas qualidades estéticas. A ausência 

de informações sobre as peças e o anonimato de seus criadores permitiu que 

se projetassem sobre eles as mais diferentes interpretações. Como afirmou o 

historiador de arte Robert Goldwater, “através dos olhos dos artistas, as obras 

africanas tornaram-se o receptáculo de grande parte da „subjetividade, 
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exageros mal interpretados e especulações românticas‟” (GOLDWATER, 1986, 

p.274-275 apud BIRO, 2013, p.44, tradução minha, grifo do autor). 

No entanto apenas o entusiasmo e notoriedade de alguns destes 

artistas não pode ser visto como a única forma de promoção, valorização e 

elevação ao estatuto de “arte”. Marchands, etnólogos, amateurs e 

colecionadores contribuíram para uma mudança das mentalidades e 

valorização das artes africanas estimulando a apreciação estética dos objetos 

trazidos das colônias.  

Quando abordamos o comércio e a circulação dos objetos não 

ocidentais no início do século XX, é indispensável que nos inclinemos 

primeiramente sobre os circuitos comerciais que os precederam: aqueles 

dedicados a coleta, compra e venda de objetos etnográficos. Este mercado se 

desenvolveu na Europa e Estados Unidos ao longo da segunda metade do 

século XIX, acompanhando a formação da antropologia, a criação dos 

primeiros museus etnográficos, a expansão do colonialismo europeu, e a 

própria redefinição do estatuto desses objetos. 

A abertura de diversos museus etnográficos na segunda metade do 

século XIX impulsionou a procura por artefatos de outras culturas. O fato de 

serem considerados testemunhos fósseis de culturas em vias de extinção foi 

um fator determinante ao imperativo da acumulação. Em 1877, por exemplo, 

Adolf Bastien, diretor do Museu Real de Etnologia de Berlim, declarou que a 

coleta deveria ser prioridade, antes mesmo da investigação, ordenamento e 

exposição dos objetos. Deveria-se salvar “o que pode ser salvo” para que os 

artefatos fossem “rapidamente coletados e protegidos nos museus” (PENNY, 

2002, p.163, tradução minha). 

Concomitantemente organizaram-se nas principais capitais europeias 

as primeiras exposições Universais e Coloniais assim como os “Zoológicos 

Humanos”, cujo objetivo era não só sensibilizar os cidadãos europeus à 

“grandiosidade” dos impérios coloniais, como popularizar a causa da 

colonização, e principalmente, justificar a empreitada “civilizatória” por meio da 

exposição e exotização dos povos conquistados, seu ambiente natural, 

monumentos e artefatos materiais. Como afirma Gilles Boëtsch (2011) esses 
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espetáculos de caráter “racialista” e “étnico” reforçavam a crença que os 

ocidentais tinham sobre o progresso e enfatizavam a suposta distância, 

construída pelo discurso científico e midiático da época, entre o “nós” e o 

“outro”, fazendo-os acreditar ser o grau mais elevado do gênero humano.  

Este contexto também foi propício ao surgimento das expedições 

coloniais de pesquisa e coleta de matérias-primas e objetos manufaturados – 

podendo-se citar a expedição francesa Dakar-Djibuti, mencionada nos 

capítulos anteriores, a Expedição Punitiva do Benin26 (1897) organizada pelo 

funcionário do império inglês Sir Harry Rawson e as expedições do alemão Leo 

Froebenius na África Central e no Congo (1904) - e criação de museus e 

instituições voltados à coleta de objetos nas colônias. Marinheiros, 

missionários, colecionadores, funcionários dos estados coloniais, médicos, 

jornalistas, colonos ingleses, franceses e alemães também participaram 

ativamente no deslocamento desses objetos para o Ocidente.  

Houve ainda a proliferação de marchands e companhias 

especializadas na venda de objetos etnográficos, que rapidamente se tornaram 

fornecedores dos principais Museus de Etnografia27 da época, colecionadores 

e amateurs (BIRO, 2013, p.45). Entre alguns dos nomes mais conhecidos e 

citados nos registros de alguns museus etnográficos europeus e americanos, 

estão os dos ingleses William O. Oldman e William D. Webster, a sociedade 

alemã J.F.G Umlauff de Hamburgo e o belga Henri Pareyn.28  

                                                           
26

Em 1897 o cônsul adjunto James Robert Philips e alguns funcionários do governo britânico 
planejaram “secretamente” a tomada do reino de Benin (Benin city). Ao chegar no reino, sua 
visita foi julgada inoportuna- por questões religiosas e ritualísticas-  pelo rei,  Philips e 7 de 
seus homens foram então mortos. Ao tomar conhecimento da morte do cônsul o governo 
britânico organizou uma expedição “punitiva”. A cidade foi inteiramente destruída, seus 
habitantes mortos, e o tesouro do reino foi levado para a Europa. Foi assim que se 
dispersaram os mais de 2.500 bronzes do Benin, que mais tarde acabaram no mercado de 
arte primitiva e museus, como é o caso do British Museum (GANTLY, 2010, p. 275). 

27
Além disso, os museus não eram apenas compradores, podendo ser também fornecedores. 
Numerosos foram os Museus que organizaram expedições de coleta, buscando sua 
independência com relação aos marchands. Entre os objetos coletados durante as 
expedições, os repetidos (doublons) foram inseridos nos circuitos comerciais (BIRO, 2013, 
p.45). 

28
Apesar dos nomes dos ingleses W. D. Webster, W. O. Oldmann, e do belga Henri Pareyn 
serem citados, pouco encontramos sobre suas trajetórias pessoais e métodos de coleta. O 
marchand inglês William. D. Webster, um “Collector of ethnological specimens, European and 
Eastern arms and armour”, tornou-se influente e conhecido na Inglaterra no início dos anos 
1898 após trazer um número vasto de artefatos do Benin para os museus continentais. Além 
disso, Webster foi o primeiro vendedor de objetos etnográficos a publicar catálogos para 
venda e divulgação de coleções na Inglaterra. W. O. Oldmann também publicava catálogos 
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As atividades da sociedade Umlauff acabam por ilustrar as relações 

mantidas entre vendedores de objetos etnográficos e museus neste período 

(Ibidem, p.46). Durante os primeiros anos de existência a sociedade fundada 

em 1868, pelo ex- carpinteiro de navios Johann Freidrich Gustav Umlauff, 

vendia tudo o que podia ser comprado diretamente dos barcos ancorados no 

porto de Hamburgo: desde animais, conchas, esqueletos de répteis e chifres de 

antílope, joias, roupas, ou ainda, um vasto conjunto de objetos que foram 

chamados de “fetiches”.  

No início do século XX, seu filho e sucessor, Heinrich Umlauff, fez da 

coleta de objetos uma prioridade, organizando expedições por todo o mundo 

com este fim- Islândia, Grécia, Lituânia, ilhas do Pacífico e África- e 

progressivamente a sociedade Umlauff tornou-se uma das principais 

fornecedoras de material etnográfico dos museus alemães e suíços, 

estendendo suas atividades até os Estados Unidos.  

Umlauff era especializado na venda em “atacado” daquilo que seus 

contemporâneos chamavam de ”coleções completas” 29 –  um conjunto de 

objetos provenientes de uma mesma fonte, entendidos na época como 

representativos de toda a produção de um determinado grupo cultural. As 

atividades da sociedade “Umlauff Weltmuseum” (Museu do Mundo de Umlauff) 

não se restringiam ao fornecimento de peças aos museus30, eles organizavam 

as coleções e montavam as salas de exposições, onde havia os populares 

“dioramas” 31: 

 

[...] a influência dos Umlauff não se resumia ao fornecimento de 
diferentes peças à estas instituições. Na maioria dos casos, eles 
montavam as coleções, faziam os arranjos, encomendavam as peças 
e depois as mandavam para os museus […] (PENNY, 2002, p.104, 
tradução minha).  

                                                                                                                                                                          
ricamente ilustrados a fim de promover suas coleções, e tinha um interesse particular pelas 
artes oceânicas. O colecionador e marchand belga Henry Pareyen possuía uma coleção de 
cerca de 2000 objetos do Congo (PENNY, 2002, p.77). 

29
A escassez de informações sobre cada um dos objetos que figuravam no interior das 
coleções dificultava a venda de peças isoladas (BIRO, 2013, p.46). 

30
Apesar de participarem ativamente na coleta, catalogação e exposição desses objetos, ainda 
eram os diretores de museu que ditavam as regras de autenticidade e rejeição das coleções. 

31
Cenários reconstituídos com manequins e animais selvagens empalhados. 



74 
 

Além disso, para promover suas coleções eles se valiam de técnicas 

promocionais que podem rivalizar com as atuais. Umlauff produzia álbuns 

ricamente ilustrados que eram enviados aos clientes institucionais, incluindo 

até mesmo fotografias das expedições – registros da coleta e transporte, por 

exemplo – a fim de afirmar o caráter científico dos bens que seriam 

futuramente negociados com museus e colecionadores.  

Umlauff não teve formação científica, mas era bem quisto no mercado 

internacional de objetos etnográficos; sua autoridade foi assentada na 

possessão ao invés da ciência. Ele não era membro de uma comunidade 

científica, mas era certamente uma parte importante da cultura de coleta e, 

apesar de sua sede por lucro, ao que parece etnólogos trabalharam junto dele 

e de sua família durante décadas.  

Por outro lado, as relações entre etnólogos e marchands podiam ser 

permeadas de tensões. Por vezes descritos por etnólogos como 

inescrupulosos, predatórios, ou ainda, como pessoas de quem se deveria 

desconfiar, fazer negócios com estes comerciantes sedentos por lucro era, 

discursivamente, digno de repúdio. Ao revelar que estava prestes a fazer 

negócios com o marchand de objetos etnográficos Heinrich Umlauff, Georg 

Thilenius, diretor do Museu Etnológico de Monique afirmou:  

 

[…] A propósito, eu também decidi adquirir, com o coração pesado, a 
velha caixa de couro que o Umlauff ofereceu. Nós temos tão poucas 
coisas da Nova Zelândia que tive que fazer isso […] (PENNY, 2002, 
p.103, tradução minha).  

 

Havia então um paradoxo entre o discurso que os etnólogos tinham 

sobre estes negociantes, e as atividades comerciais que mantinham com eles. 

Contudo, a estreita relação entre cientistas e comerciantes de objetos 

etnográficos é tão antiga quanto os museus de etnografia e continua até hoje.  

Segundo Glenn Penny, estas transações nunca se limitavam a circunstâncias 

excepcionais, e apesar da profissionalização da etnologia ao redor do mundo 

na virada do século XIX, o quadro não se alterou significativamente após a 

segunda guerra mundial (Ibidem, p.102-103). 
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 A suposta divisão que se estabeleceu entre os dois campos parece 

responder a uma das estratégias de retórica que os etnólogos usavam para 

manter sua própria auto imagem e legitimidade. No entanto, os relatos sobre as 

práticas de aquisição dos etnólogos durante as expedições de coleta de 

objetos etnográficos são um belo exemplo de como aqueles que recolhiam 

objetos em nome da ciência também poderiam se valer de práticas 

“inescrupulosas” em nome de seus interesses. 

 

8.1 O MERCADO DAS ARTES “PRIMTIVAS” 

 

Como visto anteriormente, assim que chegavam no ocidente os objetos 

provindos de outras culturas poderiam ser incorporados tanto às coleções de 

objetos etnográficos quanto às galerias de arte, adquirindo um status  e uma 

funcionalidade completamente distintas. Enquanto nos museus eles serviam a 

elaboração do conhecimento, as galerias enfatizavam suas formas e 

qualidades estéticas, contribuindo para que estes objetos fossem 

paulatinamente vistos como objetos de arte. 

Neste processo podemos destacar a atividade dos marchands de arte 

“primitiva”, que deslocaram esses objetos do domínio etnográfico para o 

universo dos colecionadores de arte. Ao longo dos anos, essas figuras se 

consolidaram dentro do mercado das artes, mas suas histórias ainda precisam 

ser escritas. 

Em Paris, alguns colecionadores-marchands como Moris32, Heyman33, 

Joseph Brummer, Paul Guillaume e Charles Ratton tiveram um papel 

determinante na criação de um mercado das artes ditas “primitivas”. 

Tentaremos resgatar o papel desses marchands, e em certa medida explicitá-

                                                           
32

Antony Innocent Moris, ou como o chamavam alguns amantes das artes “Père Moris”, é 
considerado hoje um dos percursores do comércio de objetos não ocidentais, foi em sua loja 
que o marchand Paul Guillaume adquiriu seus primeiros objetos “nègres”.  

33
Emile Heyman era chamado por Matisse de “négrier da rua Rennes”, tinha sua própria loja e 
desde 1890 vendia objetos africanos e outros objetos de “curiosidade. 
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lo, a fim de elucidar o processo de transformação dos objetos “primitivos” em 

objetos de arte. 

Quando nos inclinamos sobre as origens do colecionismo das artes 

africanas na Europa, nos deparamos inevitavelmente com o nome do 

marchand de origem húngara Joseph Brummer, cuja galeria no bulevar Raspail 

em Paris teve um papel determinante na “invenção” do objeto de arte africano. 

Ajudado por seus dois irmãos Imre e Ernest, Joseph Brummer se encontrava 

no centro da rede de difusão de artistas africanos na Europa, até 1914. O início 

da primeira guerra mundial e sua ambição insaciável o impulsionaram a 

expandir suas atividades, ele deixou Paris e foi para Nova Iorque, iniciando um 

intenso mercado transatlântico, tornando-se um dos galeristas mais 

respeitados nas Américas até sua morte em 1947 (BIRO, 2013, p.48). 

Joseph Brummer possuía uma formação de escultor, e sabe-se que 

desde o início de seus estudos ele já se mostrava bastante engajado nos 

círculos artísticos da vanguarda da capital francesa. Em 1909, ele passou a se 

dedicar oficialmente a carreira de marchand de arte, estabelecendo o que viria 

a ser a Maison Brummer.  

Graças à suas viagens incessantes através da Europa, desde seus 

primeiros anos de atividade, Brummer vendia obras de diferentes origens, 

adquiridas em uma rede internacional de fornecedores, e vendedores a uma 

clientela vasta. Durante suas viagens para a Inglaterra e Alemanha, ele 

adquiriu objetos africanos com vendedores de objetos etnográficos, tais como 

William D. Webster e Heinrich Umlauff (Idem). Estes objetos vendidos em 

atacado pelos marchands de objetos etnográficos acabavam por se tornar 

peças únicas nas estantes da Maison Brummer. Elas eram numeradas 

individualmente, apresentadas com cuidado ao lado de antiguidades e de 

pinturas modernistas de Douanier Rousseau e Pablo Picasso, e finalmente 

vendidas separadamente, permitindo aos irmãos Brummer obter um grande 

lucro. 

Um artigo publicado no jornal Comoedia, “Artes decorativas e 

curiosidades artísticas”, escrito pelo crítico de arte André Warnod, pode ser 

citado como exemplo das associações feitas na época entre objetos africanos e 
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obras de artistas modernos. Foram reproduzidas três obras provindas 

certamente da Maison Brummer: um baixo-relevo egípcio, uma escultura em 

bronze de Matisse, o Nu allongé, e um poste esculpido de Madagascar, que 

mesmo datando de diferentes épocas e origens, foram considerados da mesma 

maneira devido as suas qualidades estéticas. Segundo Yaëlle Biro (2013, 

p.48), esta justaposição demonstrava a dúbia identidade projetada sobre as 

obras africanas no início do século, ao passo que evocavam a noção de 

modernidade, elas eram simultaneamente percebidas como antiguidades. 

Também é importante destacar um método essencial adotado por 

Brummer para valorizar as obras de sua galeria: a fotografia. Esta foi 

constantemente utilizada como estratégia de promoção de suas coleções, 

possibilitando sua inclusão na mídia impressa da época, em obras teóricas e 

revistas de arte especializadas.  

Além da fotografia, Brummer se utilizava habilmente de exposições 

como maneira de promover as artes africanas. Ainda que não tenha organizado 

nenhuma antes de 1922, ele participou desde 1911 de exposições de arte 

organizadas nas capitais europeias, emprestando ou vendendo obras africanas 

de sua coleção. Este foi o caso da “Exposição do oriente” (Keleti Kiállitás) 

realizada na Casa dos Artistas (Müvészház) em 1911 em Budapeste, na qual 

Brummer vendeu a um dos organizadores, o jornalista húngaro Miklós Vitéz, 

diversos objetos africanos, e para o qual ele emprestou pessoalmente um 

conjunto de cerâmicas asiáticas. Esta foi a primeira vez que objetos africanos e 

oceânicos foram expostos ao lado de objetos de arte, enquanto objetos de arte.  

Pode-se citar também o ano de 1913, quando ele forneceu ao dono de 

antiquário Charles Vignier um conjunto importante de obras africanas pouco 

antes de uma exposição prestigiosa nas galerias Levesque & Co, em Paris, 

intitulada: “Coleções do senhor Charles Vignier: que consistem em esculturas, 

pinturas e objetos de arte antigos da Ásia, assim como algumas peças de arte 

egípcia, „nègre‟ e asteca” (BIRO, 2103, p.49, tradução minha) . A localização 

prestigiosa das galerias Levesque, acrescido do número impressionante de 

objetos expostos, assim como a publicação de um catálogo da exposição 

conferiram ao evento um caráter excepcional (Idem). 
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Joseph Brummer também foi um incentivador da produção teórica 

sobre as artes africanas, colaborando financeiramente e fornecendo grande 

parte das fotografias que figuraram na obra Negerplastik de Carl Einstein 

(1915), primeiro tratado teórico sobre arte africana escrito por europeus. 

A partir das iniciativas de Brummer a “Maison Brummer” tornou-se um 

recanto para amantes de arte com gostos variados, que se deixavam guiar 

pelos conselhos de um marchand hábil e experiente, e acumulavam desde 

antiguidades de diversas origens, como obras de arte moderna. Algumas obras 

vendidas neste contexto são consideradas hoje como ícones da arte africana. 

 Uma quantidade considerável de obras, atualmente distribuídas tanto 

em coleções públicas como privadas, apesar de não guardarem traços de suas 

proveniências, certamente passaram pelas mãos de Joseph Brummer (BIRO, 

2013, p.50). Em outros termos, mesmo que o nome de Brummer seja nos dias 

de hoje menos conhecido que o de seus sucessores – Paul Guillaume ou 

Charles Ratton, por exemplo – ele foi um dos principais fornecedores de 

objetos não ocidentais aos colecionadores desta época. O historiador de arte 

Jean-Louis Paudrat (1984 apud BIRO, 2013, p.50) situa Brummer como o 

maior responsável pela difusão das “artes primitivas” no período que precedeu 

a Primeira Guerra Mundial, o que também fez dele um dos maiores marchands 

de Nova Iorque.  

No período entre guerras, outros nomes se impuseram no mercado e 

são frequentemente citados como fornecedores de grandes colecionadores: 

Loeb, André Level, Hessel, Louis Carré, Bela Hein, Ernst Ascher, Le Veel, 

Vérité e Charles Ratton. Esses marchands atuaram na consolidação e no 

reconhecimento destas artes, fazendo florescer um espírito de especulação e 

organizando a venda de coleções renomadas (CAZAUMAYO, 2007, p.46). 

  

8.1.1 AS “ARTES PRIMITIVAS” EM NOVA IORQUE 

 

A partir de 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial, a 

plataforma das artes não ocidentais deslocou-se temporariamente para os 
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Estados Unidos, conservando ainda assim uma estreita relação com a Europa 

(BIRO, 2013, p.52). 

Ainda que bastante influenciados pela Europa, devido às intensas 

relações comerciais estabelecidas entre os dois pólos, é interessante destacar 

que os Estados Unidos apreenderam as artes africanas de maneira bastante 

singular. Enquanto o primeiro contato da vanguarda europeia com os objetos 

ditos “primitivos” se deu através de encenações etnográficas influenciadas pelo 

pensamento colonial34, nos Estados Unidos tanto a descoberta das vanguardas 

europeias, quanto dos objetos africanos se deu simultaneamente (Idem). 

Em 1914 duas galerias americanas começaram a expor esculturas 

africanas, a Washignton Square Gallery de Robert J. Coady e a Little Galleries 

Of The Photo- Secession de Alfred Stieglitz. Ambas almejavam despertar o 

público americano para a arte moderna e confrontá-lo com as novas tendências 

estéticas em voga na Europa. Segundo Yaëlle-Biro (Idem) a disposição das 

obras nestas galerias intercalava obras africanas a criações de Henri 

Rousseau, de Pablo Picasso e de Constantin Brâncusi, denotando 

implicitamente uma estreita relação entre artes africanas e arte moderna. 

 Contudo, se pensarmos no título da exposição realizada na Little 

Galleries por Coady – a “Statuary in Wood by African Savages. The Root of 

Modern Art” – perceberemos uma das contradições presentes na recepção das 

artes africanas. Ainda que obras apresentadas fossem consideradas elementos 

constitutivos da ideia de “modernidade”, seus criadores ainda eram associados 

a inúmeros preconceitos relacionados a África. A ideia de que os africanos 

eram “selvagens” parecia ditar, em certa medida, os discursos sobre estes 

objetos e permeava o imaginário social da época. 

Por outro lado, o anseio em definir uma modernidade tipicamente 

americana acabou por inserir os objetos africanos em um terceiro discurso. 

Robert J. Coady, proprietário da Washington Square é um bom exemplo desta 

mudança. Ele adquiriu um conjunto de esculturas africanas por intermédio de 

Joseph Brummer e passou a promovê-las a partir de uma nova lógica, elas 

                                                           
34

Exposições Coloniais, Universais e Zoológicos Humanos. 
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passaram a ser vistas como um dos elementos constitutivos de uma 

“modernidade” especificamente americana (Idem, p.52).  

Neste sentido, podemos mencionar a publicação da revista The Soil 

entre 1916 e 1917 por Coady. Onde foram abordados os mais diversos 

assuntos, considerados por ele, profundamente ligados a esta nova identidade 

urbana americana, como: “o design industrial, o jazz, e o boxe, às vitrines 

iluminadas da Brodway” (Ibidem, p. 53, tradução minha).  

 Em julho de 1917, no último número da The Soil, a imagem de uma 

relíquia Fang foi estampada na capa. O que indicava não só a admiração que 

Robert J. Coady tinha por esta obra, como também as conexões que ele 

percebia entre a modernidade nova-iorquina, a América negra e a arte clássica 

africana. 

 Segundo Yaëlle- Biro (Idem), este tipo de interpretação fundava-se em 

uma ideia racial que englobava na mesma perspectiva Africanos e Afro-

americanos. Nesta época a presença de uma população afro-americana nas 

cidades do norte dos Estados-Unidos, à procura de empregos e de relações 

raciais menos violentas que aquelas encontradas no sul, levou à apropriação 

de bairros, nos quais o Harlem em Nova York foi um dos exemplos mais 

importantes. 

 Essa especificidade americana marcou profundamente a aproximação 

e apreciação das artes africanas nos Estados Unidos. Influenciando não 

apenas a maneira como alguns círculos vanguardistas a apreendiam, como 

também, alguns membros do movimento cultural afro-americano conhecidos 

pelo nome de “Harlem Renaissance”, que na metade dos anos 1920 

começaram a atuar no mercado de arte africana em Nova Iorque, organizando 

diversos eventos no Harlem, Brooklyn e Chicago. Estas manifestações eram 

dedicadas à promoção das criações artísticas dos afro-americanos e 

colocavam as artes clássicas africanas no centro de sua herança cultural, 

tendo um papel fundamental na promoção do orgulho indenitário afro-

americano (Idem). 

Paulatinamente, Nova Iorque tornou-se um centro dinâmico para o 

mercado das artes africanas. O período compreendido entre os anos 1915 e 
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1919 foi de intensa aprendizagem tanto para marchands de arte, quanto para 

colecionadores. Durante esses anos a França figurou como única fonte de 

aquisição de objetos africanos para os numerosos comerciantes americanos 

que se lançavam em uma promoção sistemática destas obras, criando 

múltiplas ocasiões de cooperação transatlântica. 

 Entre aqueles que eram considerados “agitadores do gosto”, o mais 

ativo foi o artista e galerista mexicano Marius de Zayas35. Como artista, ele foi 

um dos primeiros a incorporar em seus projetos o que aos seus olhos 

representava o poder de transformação exercido pela arte africana sobre a 

criação contemporânea. Além disso, as coleções que ele fornecia de objetos 

africanos pertenciam aos amadores de arte moderna mais audaciosos da 

década de 1910, entre os quais os americanos Walter e Louise Arensberg, 

Jhon Quinn, Agnes e Eugéne Meyer (Ibidem, p. 54) 

Em 1914, pouco antes de abrir sua própria galeria, a Modern Gallery, 

De Zayas conheceu o jovem marchand francês Paul Guillaume, que acabou 

por tornar-se o seu fornecedor exclusivo de objetos africanos. Entre 1915 e 

1917 De Zayas expôs cerca de 164 objetos da África e Oceania pertencentes a 

galeria Guillaume.  

Em 1918 a Modern Gallery fechou suas portas, De Zayas foi à Paris a 

fim de ampliar suas redes, e acabou por conhecer o dono de antiquário Charles 

Vignier que rapidamente tornou-se o novo fornecedor da De Zayas Gallery, 

inaugurada em 1919. No período que compreende a data de abertura, até seu 

fechamento em 1921 Vignier enviou à Nova Iorque algumas esculturas 

renomadas adquiridas no início de 1910 com o intermédio de Joseph Brummer 

(Ibidem, p.54). 

 Assim como Bummer e Stieglitz, De Zayas se valeu da fotografia para 

colocar em evidência a natureza artística dos objetos africanos. Para tal, ele 

estabeleceu uma parceria como artista americano Charles Sheeler, cujas 

                                                           
35

Apesar de suas contribuições serem consideradas controversas, por conta da conotação 
racista de alguns de seus escritos sobre a arte africana - em particular da publicação “African 
Negro Art, Its influence on Modern Art” (1916) - elas foram essenciais e destacaram o caráter 
radical do pensamento vanguardista, em uma época de grandes tensões raciais, onde alguns 
viram na arte africana um meio de evolução e não de regressão (Ibidem, p.54). 
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fotografias fazem parte dos raros arquivos da época que testemunharam a 

circulação de algumas obras africanas em Nova Iorque. Uma seleção das 

obras expostas na Modern Gallery e na De Zayas Gallery ilustrou dois álbuns 

fotográficos produzidos por Sheeler entre 1917 e 1919, o “African Negro Wood 

Sculpture”, fruto de uma colaboração com De Zayas, e o álbum fotográfico da 

coleção do advogado e mecenas John Quinn. 

Dado o intenso fluxo de mercadorias entre Guillaume e De Zayas 

nessa época, a “African Negro Wood Sculpture” foi certamente inspirada por 

“Sculptures Nègres”, o álbum fotográfico publicado anteriormente por Paul 

Guillaume em abril de 1917. Encorajado pelo sucesso de crítica e público da 

exposição organizada pela associação Lyre et Palette em 1916, para qual ele 

fez o empréstimo de cerca de 25 esculturas africanas, Guillaume decidiu editar 

uma obra ilustrada consagrada às arte africanas. Dois curtos textos 

introdutórios - um de Guillaume Apollinare, e outro de Paul Guillaume- 

precederam as fotografias de 25 objetos provenientes de coleções parisienses.  

A coleção de Guillaume é a melhor representada, transparecendo o intuito 

comercial e promocional desta publicação36 (Ibidem, p.56).  

De volta à Paris, Paul Guillaume organizou em julho de 1919 a 

"Première exposition d‟art nègre et océanien”37 na galeria Devambez e a "Fête 

Nègre", na “Comédie des Champs-Élysées”. Os dois eventos foram um 

sucesso de público, pois nas palavras no próprio Guillaume “A arte nègre está 

na moda” (Idem). 

A partir de 1920 a “moda “ das artes nègres e sua promoção cada vez 

maior nos Estados Unidos e Europa acabaram por impulsionar seu comércio e 

abrir vias para sua apreciação. Em 1923 tanto a França como os Estados-

Unidos viram o início da institucionalização das obras de arte africanas, a partir 

da “Exposição de artes indígenas das colônias francesas” no pavilhão de 

Marsan em Paris, e da "Primitive Negro art. Cheifly from the Belgian Congo" no 

Brooklyn Museum.  

                                                           
36

Sua publicação marcou o início de uma nova era para a Galeria Guillaume, situando-a como 
um dos mais dinâmicos centros culturais da capital francesa e uma plataforma 
consideravelmente eficaz para as artes africanas (Ibidem, p.56).  

37
Esta foi a primeira exposição a apresentar as artes africanas e artes oceânicas sem 
referência as artes ocidentais. 
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Estas exposições traduziram uma mudança de atitude com relação aos 

objetos de arte africanos iniciadas pelos marchands e colecionadores no início 

do século XX. Estas artes e tudo o que denotava uma influência africana (o 

design, a dança, a música) estavam realmente "na moda" e começavam a ser 

expostas em espaços renomados, para além de galerias de arte privadas e 

museus etnográficos. Além disso, a partir deste período houve uma renovação 

no quadro de marchands responsáveis pela difusão e exposição das artes não 

ocidentais na Europa e Estados Unidos, destacando-se, principalmente, o 

nome do marchand francês Charles Ratton.  

 

8.2 CHARLES RATTON 

 

Charles Ratton foi um dos marchands mais conhecidos de seu tempo. 

Sua ação contribuiu para uma mudança significativa no olhar dirigido as artes 

não ocidentais e, sua associação a algumas figuras chaves da vanguarda 

artística europeia38 permitiram-lhe desenvolver uma imensa rede circulação das 

obras ditas “primitivas” tanto na Europa , quanto nos Estados-Unidos. 

Ratton não foi o primeiro, nem o único a se interessar pelas artes não 

ocidentais. Na época de aquisição de suas primeiras peças “nègres”, por volta 

de 1926, uma geração de artistas e marchands já estava inserida na cena 

artística do pré-guerra. Uma destas figuras foi o marchand Paul Guillaume39, 

frequentemente citado como seu alter ego nos anos 1910 e 1920.   

Diferente de Paul Guillaume, e da maioria de seus compatriotas, 

Charles Ratton estudou Arqueologia Medieval na École du Louvre. Após obter 

                                                           
38Sabe-se que ele mantinha relações estreitas com diversas figuras da vanguarda europeia e 

americana, dentre os quais se podem citar Tristan Tzara, Roland Tual, André Breton, Paul 
Éluard- que o chamava de “maniaque de la beauté”- , Joan Miró, Yves Tanguy, Man Ray e 
com os integrantes da equipe que dirigiu o Museu Etnográfico do Trocadero e posteriormente 
o Museu do Homem (BIRO, 2013). 

39
Paul Guillaume tinha origens modestas, não tinha estudos e começou a trabalhar com 15 
anos em uma oficina que importava borracha do Gabão para fabricar pneus. Como 
frequentemente recebia presentes de seus fornecedores, ele pôde pouco a pouco se iniciar 
nas “nègreries” (objetos “nègres”), tão apreciadas pelos artistas da vanguarda. Uma das 
primeiras exposições de obras africanas e modernas da época aconteceu em sua oficina 
(MURPHY, 2013, p.66). 
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seu diploma, em 1923, ele se especializou nas artes do século XVII, Idade 

Média Asiática e Ocidental, e Renascimento – a chamada “art des hautes 

époques”. No final dos anos 1920, ele obteve autorização para exercer a 

profissão de “brocanteur à demeure” 40,mas o fato de ter estudado história da 

arte o diferenciou rapidamente de grande parte de seus colegas broncanteurs, 

antiquários e marchands.  

Seu interesse pelas artes “primitivas” deu-se à medida que suas 

relações com artistas, colecionadores e outros marchands se intensificou, 

epelo entusiasmo causado pela “mode nègre” lançada pelos artistas cubistas. 

Ele conta que sua paixão pelas artes “africanas” nasceu da compra de uma 

escultura que pertencia ao pintor Angel Zarraga, a obra representava um 

homem cuja cabeça era engolida por uma serpente. A estátua foi considerada 

ao longo de toda sua vida como um “talismã” e como símbolo de sua paixão 

pelas artes “primitivas” (MURPHY, 2013, p.65). 

 As exposições organizadas por Ratton, e as colaborações que eles 

estabeleceu entre as décadas de 1930 e 1960, são atualmente consideradas 

fundamentais para a consolidação do mercado e popularização das “artes 

primitivas”. Ao contrário das exposições organizadas no início do século XX, 

àquelas organizadas por Ratton sempre estiveram em busca do inédito, e 

privilegiavam produções cuja virtuosidade técnica utilização de materiais 

preciosos em sua execução chamaram a atenção do público e crítica 

especializada. 

Destacaremos então algumas das exposições mais importantes de sua 

carreira, a fim de enfatizar a natureza, por vezes contraditória, de suas 

atividades e o reflexo de suas iniciativas sobre o olhar dirigido às artes não 

ocidentais.  

 

 

                                                           
40

O brocanteur não se distingue do antiquário juridicamente, nos dois casos trata-se de 
revendedores de bens culturais móveis usados. No entanto, enquanto o antiquário revende 
antiguidades que datam de mais de 100 anos de idade, o brocanteur revende objetos usados 
independente de sua idade. 
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8.2.1 L‟Exposition d‟art africain et océanien (1930) 

 

No início da década de 1930, expor objetos da África, Oceania, 

América indígena e Ásia sob uma ótica estética já não era considerada uma 

atitude subversiva ou provocadora. As inúmeras iniciativas de promoção e 

valorização das artes não ocidentais, sobretudo entre as décadas de 1910 e 

1920 denotavam o intenso trânsito dos objetos não ocidentais entre as esferas 

“etnográfica” e “artística”. Contudo, a “Exposition d‟art africain et océanien” 

organizada em 1930 na galeria do teatro Pigalle pelos experts e marchands 

Charles Ratton e Pierre Loeb e o poeta dadaísta Tristan Tzara, acabou por 

suscitar um escândalo e colocar em xeque a dimensão artística destas obras. 

Na ocasião a revista Cahiers d‟art  escreveu que a exposição do teatro Pigalle 

havia provocado os “guardiões da moral”: 

 

Nossos leitores sabem, por conta das numerosas reproduções que 
publicamos, que os artistas africanos e oceânicos [...] nunca 
ridicularizam suas esculturas cobrindo o sexo com uma folha de vinha 
[...]. Nossos moralistas não fizeram estas considerações. Para eles, 
algumas destas esculturas eram obscenas (MURPHY, 2009 tradução 
minha). 

 

Sete esculturas foram julgadas demasiadamente obscenas pelo público 

e retiradas da exposição devido seu grande realismo:  

 

Alguns visitantes da galeria Pigalle, localizada no teatro do barão de 
Rothschild, se ofenderam com o grande realismo de algumas 
estátuas de arte africana que estavam expostas, levando o barão à  
retirar os objetos que causaram o problema (MURPHY, 2013, p.70 
tradução minha).  
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Entre estes objetos, estava uma estatueta naturalista do deus Gou41, 

que originalmente, apresentava o pênis ereto.  Após as queixas dos visitantes 

e, em particular do colecionador e marchand Bela Hein, Charles Ratton decidiu 

entortar o pênis para que ele se adequasse as normas de decência da época, 

modificando consideravelmente o seu sentido (MURPHY, 2013, p.72). 

FIGURA 4 – ESTÁTUA ASSOCIADO AO DEUS GOU 
(REINO DAOMÉ, REPÚBLICA DO BENIN, 1818-1889) 

 

FONTE: <http://www.20minutos.es/fotos/artes/el-promotor-
del-arte-salvaje-9662/> 

 Apesar da atitude de Charles Ratton nos chocar atualmente, ela não 

foi um ato isolado durante os anos 1930. Galeristas e marchands triavam 

minuciosamente os objetos, manipulavam, cortavam, e retiravam elementos de 

esculturas trazidas das colônias a fim de adequá-las ao gosto e aos preceitos 

morais ocidentais. Sobre a exposição lemos ainda na revista  L‟Intransigeant: 

 

                                                           
41

 Divindade do ferro e da Guerra para a cultura fon do Benim. 
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Eles estão aqui catalogados, identificados, etiquetados [...] lustrados, 
desinfetados, assexuados e protegidos. Todos os seus ornamentos 
despareceram. Tiraram suas barbas de rafia, tiraram suas tangas, 
suas camisolas, seus guarda-sóis e amuletos. Eles estão tão limpos e 
brilhantes quanto os móveis do bairro Saint-Antoine. Nós os 
colocamos sobre expositores feitos de madeiras raras: vi até mesmo 
um que havia sido reparado, tinham lhe dado um belo par de pernas 
artificiais (RAYNAL,1930 apud CAZAMAUYOU, 2007, p.73 tradução 
minha). 

 

De acordo com este raciocínio, a responsabilidade em definir que 

objetos devem ser considerados “obras de arte”, e de que modo eles devem 

ser apresentados, cabe aos “conhecedores” ocidentais. As declarações de 

Raynal nos dão a impressão de que a manipulação e modificação destes 

objetos era justificável em nome da “arte” e que de fato “marchands” usufruíam 

de toda liberdade para exercer estas práticas.   

Neste sentido podemos citar uma conversa entre marchands de arte 

primitiva e Sally Price (2000, p.148) que, a meu ver, nos possibilita pensar a 

função que eles próprios se atribuem. Ao serem questionados sobre o que 

fazia um marchand, eles afirmaram que é ele quem primeiro “enxerga” as 

qualidades artísticas de uma peça. Ele é o responsável pela criação de um 

“todo estético” ao selecionar de acordo com sua visão pessoal obras 

excepcionais criadas por indivíduos que não tinham nenhuma “visão” 

comparada à deles, pessoas cujos critérios de excelência não possuíam 

nenhum componente estético significativo (Ibidem, p.149): 

 

[...] Ao fim de uma discussão rica em detalhes, perguntei se ele 
achava que aquilo que via num dado objeto poderia ter sido 
reconhecido ou talvez até pretendido pelo artista que o tinha criado. A 
resposta foi imediata e enfática: “Claro que não!”. O artista criador de 
tal objeto estava no máximo interessado em fazer um bom trabalho, 
de acordo com os padrões (técnicos e não estéticos) da comunidade; 
ele não reconhecia as qualidades artísticas do objeto, que dependiam 
do olhar europeu para serem descobertas (Ibidem, p.148). 

 

A função do próprio marchand é vista como crucial no processo de 

determinação daquilo que é “arte”. Não nos surpreende que ações como as de 

Charles Ratton foram investidas de tamanha legitimidade e vistas como uma 
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forma de adequar estes objetos esteticamente e moralmente ao “gosto” 

ocidental. 

Em uma discussão sobre os objetos que foram escolhidos pelos 

connaisseurs ocidentais para tornarem-se obras de arte “primitiva”, Shelly 

Errington (1994, p. 204) afirma que entre aqueles selecionados, grande parte 

era de fácil deslocamento – nem muito grandes, nem muito pequenos – e feitos 

com materiais não perecíveis.  Caso as peças cujo potencial artístico 

chamassem à atenção de marchands e colecionadores apresentassem 

elementos fabricados com materiais considerados “efêmeros”, estes itens 

certamente desapareceriam antes que os objetos ganhassem o estatuto de 

“arte” e passassem a ser expostos nos museus europeus e galerias de arte. 

Segundo Errington (Idem), retirar elementos propensos à deterioração 

das peças era uma prática comum entre comerciantes de arte “primitiva” do 

século XX. Entre algumas das peças que foram modificadas, podemos ainda 

citar os guardiões de relicários do Gabão. O “Center for African Art” de Nova 

Iorque exibiu em 1984 diversas dessas peças durante a exposição “Show of 

African Masterpieces From The Musée de L‟Homme” . Na ocasião uma das 

peças foi exibida segurando um cesto, que originalmente, todos os guardiões 

portavam. No catálogo da exposição podia ser lido: 

 

 [...] geralmente nós vemos os guardiões do relicário Kota sem seus 
cestos e objetos de decoração, o que os faz parecer abstratos, 
minimalistas, modernos... Como visto aqui, com a parte de baixo 
inserida no cesto, toda a leitura da peça é radicalmente modificada! 
(VOGEL e N‟DIAYE, 1985, p.48 apud ERRIGNTON, 1994, p.204, 
tradução minha). 

 

Certamente, acessórios feitos de materiais cuja durabilidade é curta, 

demandam cuidados especiais e em mau estado podem alterar radicalmente o 

valor de exibição e de mercado dos objetos que os comportam. Contudo, sua 

omissão ou modificação altera radicalmente seu sentido original. No interior de 

culturas e tradições cujos membros não partilham de nossas concepções 

estéticas cada um de seus componentes, que do ponto de vista ocidental 
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podem parecer puramente decorativos, revelam muito mais que preocupações 

estéticas.  

A escolha de cores, formas e técnicas refere-se à lógica de 

pensamento e a visão de mundo destas sociedades. Os objetos não são 

criados com simples intuito de serem “belos”, eles tem uma função e um poder 

de ação. Nas palavras de Els Lagrou “a decoração não se quer bonita, mas 

poderosa, visa uma eficácia, uma agência, visa produzir resultados práticos em 

vez de contemplação” (LAGROU, 2003, p.97). Temos aqui mais uma das 

grandes tensões imbricadas na transformação dos objetos não ocidentais em 

objetos de arte, os elementos estéticos valorizados por marchands e galeristas 

ocidentais não correspondem aos critérios de valoração da estética nativa. 

 Além disso, o que podemos perceber é que estas ações preservam, 

ou ainda, criam uma estética particular relacionada à exibição dos objetos 

“primitivos”, tornando-os visualmente “modernos”.  A ausência de adornos ou 

outros elementos distintivos facilita a justaposição, e associação de peças 

cujas origens e funcionalidades nada têm em comum. Sendo a associação 

entre o “moderno” e o “primitivo” mais uma das estratégias de “artificação” 42 

destes últimos, estas alterações mostram-se bastante convenientes ao 

processo de associação das artes não ocidentais às artes já canonizadas. 

 

8.2.2 L‟exposition Coloniale Internationale (1931), L‟Exposition ethnographique 

des colonies françaises (1931), La contre-exposition coloniale (1931) e a venda 

das coleções Breton e Éluard (1931) 

 

Em 1931 Ratton emprestou uma série de objetos ao Museu de 

Etnografia do Trocadero para a “Exposition Ethnographique des Colonies 

Françaises”. Este foi um dos primeiros eventos organizados por Paul Rivet e 

G.H. Rivière desde que assumiram a direção do MET. Segundo Murphy (2013, 

p.88) a apresentação dos objetos foi feita de maneira sóbria e individualizada, o 

objetivo de seus organizadores era se distanciar de uma estética dos “troféus 
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 Retomaremos este conceito em nossas conclusões. 
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de guerra” voltada unicamente a exaltação da potência colonial. Além disso, os 

objetos dispunham de diversas informações etnográficas que pretendiam 

difundir o conhecimento que se tinha sobre os povos colonizados (LAURIÈRE, 

2012, p.42). 

 Esta exposição coincidiu com a “Exposition Coloniale Internationale”, 

organizada no bosque de Vincennes43, que por sua vez também contou com a 

colaboração de Ratton, que emprestou algumas de suas peças ao Museu 

Permanente das Colônias, construído para a ocasião. Ambas as manifestações 

tinham como objetivo valorizar e promover as conquistas do Império Colonial 

Francês (MURPHY, 2013, p.88). 

FIGURA 5 – RÉPLICA DO TEMPLO DE ANGKOR-VAT, EXPOSIÇÂO 
COLONIAL (1931). 

 

FONTE: <toutsurlecambodge.lescigales.org/ExpoColoniale/monde.jpg> 

                                                           
43

Sob a direção do marechal Hubert Lyautey, esta exposição expunha aquilo que havia sido 
recolhido durante a colonização na África, em Madagascar, Indochina, Síria e Líbano 
(MURPHY, 2013, p.88). 
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Em resposta a exposição colonial a liga “anti-imperialista”, na qual se 

associavam grupos de artistas e intelectuais surrealistas, organizou uma 

exposição para protestar contra a política imperialista francesa chamada 

“Contre-exposition coloniale: La verité sur les Colonies”, no entanto este evento 

teve um impacto muito pequeno, atraindo menos de 10 mil visitantes, contra 8 

milhões da exposição colonial internacional (L‟EXPOSITION, 2008). 

Apesar de manter relações com alguns artistas do movimento 

surrealista, é pouco provável que Charles Ratton tenha participado da “Contre-

Exposition coloniale” pois,  para além de colaborar com os dois maiores 

eventos de promoção do império colonial francês, ele não partilhava das 

mesmas convicções políticas do movimento.  

O pensamento anticolonial contava na época com uma corrente 

minoritária. Ainda que os excessos da colonização fossem condenados por um 

número cada vez maior de pessoas, o desejo de uma “evacuação imediata das 

colônias” tal como formularam os surrealistas, era raro. A própria posição 

desses últimos era bastante ambígua e permite relativizar a natureza das 

relações que o marchand mantinha com a vanguarda artística (MURPHY, 

2013, p.88).  

Um exemplo desta ambiguidade foi a venda das coleções de objetos 

“primitivos” dos artistas surrealistas Paul Éluard e André Breton organizada por 

Ratton no Hôtel Drouot na mesma época em que ocorria a “Exposição 

Colonial”. Ainda que se opusessem a empreitada colonialista, o evento acabou 

por aumentar o interesse pelas artes “primitivas” e promover a venda de suas 

coleções.  Ao que parece, tanto Breton quanto Éluard tinham plena consciência 

deste efeito e de suas próprias contradições, em uma carta escrita à sua 

companheira Gala, Éluard afirma: 

 

Falta dinheiro. Eu encontrei o Ratton ontem. Ele se ofereceu para 
organizar a venda dos meus objetos e dos objetos do Breton no início 
de maio. [...] É um risco a correr. Bellier séra meu comissário. Ele 
pensa que a exposição colonial pode ajudar (ÉLUARD,1984, p.31 
apud DAGEN, 2013, p. 121 tradução minha) 
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A imprensa também não deixou de citar que a venda só foi possível 

porque estava sendo realizada simultaneamente a “Exposição Colonial”: 

 

Coincidindo com o sucesso da Exposição Colonial, uma venda de 
esculturas exóticas no Hôtel Drouot não poderia deixar de chamar a 
atenção de amateurs e curiosos [...] auxiliado por assistentes 
qualificados como Ratton, Carré e Keller, Bellier começou ontem a 
dispersar as coleções de André Breton e Paul Éluard compostas de 
esculturas da África, América e Oceania (L‟Écho de Paris apud BIRO, 

2013, p.88, tradução minha, grifo meu).  

 

Ainda que a “Exposição Colonial” tenha sido alvo de ataques por parte 

dos integrantes do movimento surrealista, como atesta a “contra-exposição 

colonial”, ela foi inegavelmente uma vitrine para o leilão organizado por Ratton 

e permitiu que os preços  associados as coleções de Breton e Eluard 

superassem as expectativas de venda. 

 

8.2.3 Brozes et Ivoires du Bénin (1932) e Sculptures et Objets (1933) 

 

Durante os anos 1930 Charles Ratton estabeleceu uma série de 

parcerias com a equipe Museu Etnográfico do Trocadero/Museu do homem, 

dentre as quais podemos destacar o empréstimo de algumas peças de sua 

coleção para a “Exposição Etnográfica Das Colônias Francesas” em 1931, 

citado anteriormente, e a organização de sua primeira exposição, “Bronzes et 

Ivoires du Bénin”,em 1932.  

Estas alianças deram à Ratton a visibilidade que ele precisava para 

consolidar sua reputação, tanto no campo científico, quanto institucional e 

promoveram inegavelmente suas coleções. Ao passo que, para o Museu 

Etnográfico do Trocadero/Museu do Homem, a aliança com o meio artístico e 

às esferas privadas do mundo da arte constituíram uma segurança para a 

instituição, que buscava estender suas redes de colaboração.  
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A exposição de 1932, “Bronzes et Ivoires du Bénin” representou uma 

virada na imagem que até então se fazia das artes africanas. Pela primeira vez 

foram expostas obras pertencentes a um mesmo grupo. Além disso, devido à 

suas inclinações pelas artes da Idade Média e Renascimento, em particular as 

artes cortesãs, Ratton escolheu valorizar a produção de um reino até então 

pouco conhecido na França, o reino Edo situado na atual Nigéria, cujas 

produções fascinaram o público por sua virtuosidade técnica, pelo uso de 

materiais nobres e por seu naturalismo: 

 

Em oposição à uma visão arcaica, decrépita, misteriosa, e até mesmo 
assustadora, o museu expõe a arte de um reino conquistador e 
guerreiro, cujo uso de materiais nobres e preciosos (o bronze e o 
marfim) impressiona os europeus desde o século XV (MURPHY, 
2103, p.76, tradução minha). 

 

Não apenas a escolha dos objetos ultrapassou as expectativas do 

público, mais habituado à estatuetas de madeira e a máscaras – as artes 

“populares” e “religiosas” – como a associação das artes africanas às artes 

oceânicas por vezes subentendida no termo “arte nègre”  deixou de existir. A 

exposição se concentrou exclusivamente na criação artística de um único reino 

africano em um período determinado.  Esta perspectiva acabou por distingui-la 

radicalmente da abordagem, até então imperante, que colocava no mesmo 

imaginário exótico produções que nada tinham em comum de um ponto de 

vista histórico, cultural e simbólico. 

No ano seguinte Ratton e o marchand Louis Carré organizaram na 

mansão Guiberta exposição “Sculptures et Objets” (1933),que reunia peças da 

África, América indígena, Polinésia e Melanésia 44. O evento foi bastante 

elogiado pela imprensa, que destacava mais uma vez a surpreendente 

“qualidade” de escolha dos objetos, mais em consonância com o gosto 

naturalista da época que as obras que figuraram nas exposições de artes 

primitivas durante as décadas de 1910 e 1920.  

                                                           
44

Nesta ocasião também foram expostas obras, em sua maioria naturalistas,que 
testemunhavam uma grande virtuosidade técnica, e continham materiais preciosos. Entre elas 
figuravam esculturas de bronze e marfim do reino nigeriano edo, objetos reais daomés, 
cerâmicas pré-colombianas, e esculturas da polinésia e melanésia (MURPHY, 2013, p.83). 
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Devido ao entusiasmo suscitado pelas exposições de 1932 e 1933, 

Charles Ratton e Louis Carré escolheram continuar próximos dos cânones 

artísticos ocidentais nas exposições que se seguiriam. William Rubin (1987, 

p.17) desconfia que a adesão dos colecionadores a este gosto clássico 

esconde um “vestígio inconsciente” da antiga doutrina evolucionista que 

localizava os estilos mais realistas, e consequentemente mais próximos da arte 

ocidental tradicional “no topo da cadeia de valores”. Ao contrário dos artistas 

vanguardistas que direcionavam seu interesse às obras africanas que tinham 

menos pontos em comum com as referências estéticas europeias, Ratton e 

Carré valorizavam a “execução cuidadosa, as superfícies perfeitamente polidas 

e um realismo moderadamente estilizado”. 

Após a exposição da mansão Guibert a “Sociedade de Amigos do 

Louvre” que havia inaugurado o evento, relançou o projeto de integração das 

“artes longínquas” ao museu (MURPHY, 2013, p.83 - 86). Depois do evento lia-

se nos jornais “A arte „nègre‟ entrará no Louvre?”. A hipótese do retorno dos 

objetos não ocidentais ao Louvre como obras de arte, e não mais como 

símbolos da potência marítima francesa, já havia sido evocada entre os anos 

1920 e 193145. Em 1933, o debate foi reavivado, mas não recebeu o 

assentimento de todos. Para o crítico de arte Maurice Raynal, autor de vários 

artigos da revista L‟intransigeant, as obras do Benin pareciam meras cópias da 

arte grega: 

 

Foram reunidas na mansão Guibert peças de aspecto clássico. Não 
são, a meu ver, as obras mais interessantes dos negros. Sente-se 
uma influencia européia, sobretudo nas obras do Benin. Aqui, não 
podemos exagerar. Clássico por clássico, se eu tiver na minha casa 
um bronze do Benin, é porque eu não pude adquirir, pelo mesmo 
preço, um Phidias ou um Jean Goujon. As obras mais importantes 
dos negros são aquelas onde floresce de maneira lírica uma 
imaginação desenfreada, satânica, cruel, animal, feita de exaltação, 
de febre, de delírio religioso e sensualidade hiperbólica (RAYNAL, 
1933 apud MURPHY, 2013, p.86 tradução minha).  

                                                           
45

Em 1920, Félix Féneon lançou uma enquete sobre a entrada das “arts lointains” no Museu do 
Louvre. Em 1931, durante a Exposição Colonial do bosque de Vincennes, o projeto foi 
defendido por Henri Clouzot, um dos organizadores de uma das primeiras exposições 
dedicadas as artes da África e Oceania na galeria Devambez em 1919 (MURPHY, 2013, 
p.86). 
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Esta visão é herdeira da classificação evolucionista que reinava desde 

a descoberta da arte real africana e foi partilhada por diversos historiadores de 

arte, antropólogos e etnólogos do início do inicio século XX. Neste sentido, 

podemos citar a reação do antropólogo Léo Frobenius em 1910, que ao ser 

confrontado com a perfeição formal e realismo de bustos Ifé esculpidos em 

bronze, recuperados em uma escavação da Nigéria, pensou ter encontrado 

antiguidades gregas. O Benin não poderia produzir, segundo ele, obras de 

estilo “clássico”, tão diferentes das reproduções de figuras humanas 

características das artes africanas até então conhecidas (MURPHY, 2103, 

p.86; DIOP, 2011, p.42).  

Em 1935, Charles Ratton também chamou atenção para este aspecto 

da história da recepção das artes da África e Oceania, onde qualquer traço de 

“realismo”,“refinamento” e “elegância” era considerado pelos artistas da 

vanguarda como influências árabes e europeias:  

 

A arte „nègre‟ se tornou uma garantia para os cubistas, a justificativa 
necessária para sua saída repentina dos lugares comuns. Envolvidos 
em experimentações revolucionárias, eles só apreciavam como 
realmente „nègres‟ (e entre as poucas obras conhecidas até então) as 
esculturas que apresentavam formas suficientemente estilizadas para 
confirmar suas teorias. Por outro lado, qualquer traço de realismo, 
refinamento, elegância na execução era desdenhosamente 
considerado como uma prova das influências árabes ou europeias. 
Assim, eles só admiravam as obras do que podia ter sido um escultor 
indolente, que trabalhava uma matéria rebelde com ferramentas 
primitivas. Atualmente, nós nos distanciamos destas considerações, e 
conseguimos apreciar a arte „nègre‟ segundo critérios distintos dos 
primeiros críticos, cujos escritos testemunham suas opiniões. Para 
nós a arte „nègre‟ não é um fenômeno de moda efêmero. 
Aprendemos a amá-la, e desejamos estudá-la seriamente (RAYNAL, 
1933 apud MURPHY, 2013, p.86).  

 

As visões que se tinham sobre as artes não ocidentais eram, então, 

bastante nuançadas. Ao mesmo tempo em que estas eram consideradas a 

alavanca da revolução estética e política vanguardista, os elementos formais e 

estéticos valorizados dentro da cultura ocidental, eram para alguns, a prova de 

um contato anterior com as artes clássicas. O naturalismo das obras e sua 

precisão técnica intrigava a visão que publico tinha das artes africanas, até 

então consideradas como primitivas, selvagens e sem história. 
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8.2.4 African Negro Art (1935) e African Sulptures from the Ratton Colletion 

(1935) 

 

A “African Negro Art”, realizada no Museu de Arte Moderna (MOMA) de 

Nova Iorque,foi a primeira exposição totalmente dedicada às artes africanas 

realizada em um museu de arte moderna.  A ideia dos organizadores do evento 

era homenagear as vanguardas artísticas do início do século XX, remetendo-se 

às origens reivindicadas por seus fundadores, a saber, as artes “primitivas”. 

Guiada por uma perspectiva puramente estética, a exposição enfatizava as 

qualidades plásticas das obras, a fim de, mais uma vez, salientar as afinidades 

presentes entre as artes “primitivas” e as artes “modernas”.  

No boletim do museu publicado na época da exposição, foram 

justapostas duas esculturas cuja legenda destacava sua extraordinária 

“semelhança”. A escultura da direita era uma cabeça esculpida por um cego de 

nascença, e a da esquerda um cachimbo de bronze do Camarões, a imagem 

era acompanhada da legenda: “O escultor africano tribal foi sem dúvidas mais 

guiado pela ponta de seus dedos que por seus olhos” (Ibidem, p. 94 tradução 

minha).  

Ainda que a intenção da exposição fosse “homenagear” as artes 

africanas, o que está implícito nesta afirmação é que os artistas africanos 

seriam incapazes de representar fielmente o real, ou que seus corpos os 

guiariam mais que seu espírito. Paradoxalmente, o distanciamento entre o 

objeto e seu sentido real, propostos por uma abordagem estritamente formal, 

autorizava, em certa medida, os organizadores da exposição a fazer tais 

comparações, o que obviamente pode nos chocar quando pensamos que este 

fora um evento cujo objetivo era valorizar estas expressões. 

Além de expor obras que pertenciam às coleções privadas de artistas 

modernistas, o museu expôs um número considerável de obras arqueológicas, 

artes antigas, reais populares e religiosas. Charles Rattton descreveu assim a 

disposição das obras:  
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As esculturas foram expostas a fim de satisfazer os olhos, sem 
nenhuma ordem aparente; entre um fetiche fang e uma estatueta 
camaronesa, havia uma figurado Sudão, simplesmente porque suas 
massas se equilibravam. Esta disposição rompia com toda a 
monotonia, e convinha ao grande público (RATTON, 1934 apud 

MURPHY, 2014, p.94).  

 

A exposição acompanhou o padrão até então vigente nas exposições 

de artes “primitivas”. As informações etnográficas continuaram a ser omitidas, o 

que para seus organizadores realçava suas qualidades estéticas, e objetos de 

origens distintas continuaram a ser expostos lado a lado, permitindo ao 

observador interpretá-las e associá-las a seu bel prazer.   

Apesar de ganharem visibilidade, a constante associação das artes 

“primitivas” ao modernismo artístico acabava por torná-las, em certa medida, 

“modernas”. Paulatinamente, elas perderam sua carga de alteridade e foram 

reunidas em uma categoria indistinta que falava muito mais sobre a corrente 

artística europeia, que sobre as diversas artes africanas.  

Ainda em 1935, Charles Ratton organizou na Galeria Pierre Matisse 

uma exposição de artes africanas chamada “African Sulptures from the Ratton 

Colletion”. O sucesso de crítica e público da exposição organizada 

anteriormente no MOMA indicava um reflexo positivo sobre o mercado das 

artes primitivas, mas como revela uma carta de Matisse à Ratton, a curiosidade 

do público não era a garantia de bons negócios:  

 

O fato do Museu de Arte Moderna ter organizado uma exposição não 
vai ajudar o mercado. Certamente todos estão curiosos, mas não lhes 
passa pela cabeça ter estes objetos em casa. Além disso, até o 
momento nenhum valor financeiro foi associado a estes objetos, e 
não existe mercado. (Arquivos de Pierre Matisse apud MURPHY, 
2013, p.97). 

As exposições que foram organizadas após a “African Negro Art” no 

MOMA foram remarcadas pela imprensa e certamente contribuíram para a 

difusão das artes “primitivas” nos Estados Unidos. No entanto, o 

reconhecimento esperado pelos marchands europeus só aconteceu após a 

Segunda Guerra Mundial, com o deslocamento da capital da arte moderna, que 

até então era Paris, para Nova Iorque (Ibidem, 2013 p. 97). 



98 
 

 

8.2.5 Masques et ivoires eskimos (1935) e L‟Exposition Surréaliste d‟objets 

(1936) 

 

Em 1935, Charles Ratton organizou em sua galeria a exposição 

“Masques et ivoires eskimos”. A exposição se reivindicava como “a primeira 

exposição do gênero”. Apesar de não chamar a atenção do público parisiense 

e da crítica, já que estes objetos eram até então desconhecidos, ela suscitou o 

entusiasmo dos artistas surrealistas que a visitaram em peso e incorporaram 

alguns dos objetos expostos em eventos e exposições posteriores 

(LECLERCQ, 2006). 

No ano seguinte, 1936, foi organizada por André Breton na galeria 

Charles Ratton a “Exposition Surréaliste d‟objets”, claramente influenciada pela 

exposição de Ratton “Masques et ivoires eskimos”. A exposição surrealista 

reuniu pela primeira vez objetos surrealistas, objetos da América indígena e 

oceânicos (MURPHY, 2013, p.91). Obras de Salvador Dalí, René Magritte, 

Yves Tanguy foram expostas ao lado de artistas que não pertenciam ao grupo 

– como Jean Arp, Marcel Duchamp, Pablo Picasso – e à “aos mais belos 

fetiches e máscaras americanas e oceânicas, escolhidas dentro da coleção 

privada de Charles Ratton”,46 que por sua vez, foram expostos sem conter 

informações geográficas, etnográficas ou históricas (DAGEN, 2013, p.138). 

Como lembra Jean Jamin (1996, p.48-49 apud LAGROU, 2008, p.227) 

os artistas surrealistas não demonstravam muito interesse com relação à este 

tipo de análise contextualizadora. O encontro destes com as peças era feito 

sem a mediação de produtores, e eram poucos aqueles que procuravam viajar 

para conhecer os que fizeram as obras que tanto admiravam. Para André 

Breton, a ausência de informações que contextualizassem estes objetos 

pretendia explicitar o que havia em comum entre os pensamentos surrealista e 

                                                           
46

Segundo Philippe Dagen (2013, p.138) não existem fontes que permitam especular a reação 
de Ratton à exposição de objetos surrealistas. A apresentação e agrupamento dos objetos 
nada tinham em comum com a já conhecida estratégia de Ratton, que expunha os objetos de 
acordo com suas origens e época. Por outro lado, sua galeria nunca mais acolheu 
manifestações como esta, nem outras manifestações surrealistas. 



99 
 

“primitivo”. Em 1935 ele já havia escrito à Ratton confessando seu intuito de 

expor essas afinidades: “Um dia eu tentarei esclarecer esta questão : o que é 

surrealista na arte primitiva e o que não é” (apud MURPHY, 2013 p.91; 

DAGEN, 2013, p.126-127 tradução minha).  

Na ocasião só foram expostos objetos da Oceania e América do Norte. 

Se havia algo de surrealista nas artes “primitivas”, este elemento não estava 

presente nas artes “africanas”. Segundo Breton, em uma carta escrita a 

Charles Ratton em 1935 após a solicitação de um ensaio sobre as influências 

das artes africanas sobre o surrealismo, as relações entre ambas eram 

“insignificantes” (MURPHY, 2013, p.90; DAGEN, 2013, p.124):  

 

[...] esses objetos africanos nunca me tocaram diretamente, ao 
contrário dos objetos oceânicos e americanos. [...] hesito quando 
penso que nesta circunstância cabe à mim valorizá-los, quando na 
verdade eu só poderia fazê-lo se os investisse artificialmente de um 
poder que eles não tem sobre mim, fingindo preferi-los, em 
detrimento daqueles que de fato figuravam entre minhas 
preocupações. O mal-estar alcança seu paroxismo quando eu me 
proponho a demonstrar as relações entre a escultura africana e o 
surrealismo. Temo descobrir relações insignificantes. Estou muito 
atormentado com a ideia de te confessar isso, mas não posso tardar 
a fazê-lo se eu quiser que você tenha tempo de encontrar alguém 
mais qualificado para esta tarefa. (DAGEN, 2013, p. 124, tradução 
minha). 

 

 

Ainda que seja preciso relativizar a rejeição das artes africanas pelos 

membros do movimento surrealista – já que para alguns elas eram objetos de 

desejo. O que percebemos no discurso de Breton, é um verdadeiro repúdio. 

Em 1920, o poeta surrealista Jean Cocteau já falava em uma “crise negra”. A 

arte africana estava tão na moda entre a vanguarda parisiense que Cocteau 

disse estar saturado e empanturrado pelas “coisas negras” (Leiris, 1996, 

p.1154). Segundo Michel Leiris, se a novidade para os cubistas era a arte 

africana, os surrealistas gostavam da arte da Oceania, especialmente de 

esculturas do tipo malagan 47 (LEIRIS, 1996, p.1149; MAURER, 1984, p.538, 

546 apud LAGROU, 2006, p.226).  

                                                           
47

 Esculturas cerimoniais da Papua-Nova Guiné. 
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Vários estudos procuraram explicar a atração que os surrealistas 

tinham pelos objetos da Oceania e América do Norte, mas entre aqueles que 

tivemos acesso, nenhum problematiza o fato das peças africanas fazerem 

parte de suas coleções, mas raramente aparecerem nos discursos de seus 

integrantes sobre as origens e influências do movimento. Se o marchand de 

arte Charles Ratton incumbiu André Breton da realização de um ensaio sobre 

estas influências, é porque provavelmente ele via esta relação entre ambas, e 

provavelmente na própria obra de Breton. 

 

8.2.6 “The Green Pastures” (1937) e “La mode au Congo” (1937) 

 

De retorno a Paris, Charles Ratton expandiu mais uma vez o campo de 

suas atividades. No final do ano de 1937 ele foi solicitado pela direção do teatro 

Édouard - VII para organizar uma exposição de artes africanas que precederia 

a estréia do filme do diretor americano Marc Connely, “The green Pastures”. 

 Para a exposição o marchand reuniu uma série de obras africanas que 

pertenciam à algumas das coleções mais prestigiosas de Paris: Helena 

Rubistein, Ascher, Paul Colin, Félix Fénéon, Anthony Moris, Pierre Loeb, Paul 

Éluard, Pablo Picasso, Michel Leiris, Tristan Tzara e Jacques Lipchitz 

(MURPHY, 2013, p.100). 

O filme “The Green Pastures” propunha uma versão da bíblia 

interpretada por atores afro-americanos. Apesar de ter sido considerado 

subversivo em alguns países da Europa e até mesmo censurado – o fato de 

Deus ser representado por um ator negro chocou imensamente o público da 

época – sua recepção e crítica foram favoráveis na França. A popularidade de 

certas figuras afro-americanas como, por exemplo, Josephine Baker e o 

entusiasmo pela música negra, em especial o jazz, se misturavam ao interesse 

pelas artes “africanas”. De um ponto de vista mais político, os debates 

transatlânticos entre autores como Aimé Césaire e Léopold Sédar Senghor em 

torno da noção de “negritude” no início dos anos 1930, e a luta “pan-africanista” 
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buscavam estabelecer pontos em comum entre os continentes africano e 

europeu (Ibidem, p.104). 

O prefácio da exposição, escrito por Ratton, condensa a perspectiva 

pela qual ele expunha estes objetos: 

 

Sabemos que a arte africana foi descoberta há 30 anos por pintores. 
Picasso, Matisse, Derain, Vlaminck estavam entre os primeiros a se 
interessar e a considerar belas esculturas que até então foram vistas 
como tentativas desajeitadas de povos denominados „selvagens‟, no 
máximo, usadas para decorar as estantes de viajantes ou as vitrines 
empoeiradas dos museus de etnografia. Os sacarmos do qual elas 
foram alvo no início desta descoberta deram lugar ao respeito. A arte 
da África Negra se encontra atualmente entre as grandes tradições 
artísticas do mundo. Nós aprendemos a considerar as manifestações 
artísticas das culturas que nos são estrangeiras para além de seu 
conteúdo psicológico, que para nós é bastante obscuro, nos 
baseando apenas em suas qualidades plásticas. (DAGEN, 2013, 
p.27). 

 

Para Ratton as artes primitivas deveriam ser apreendidas por suas 

qualidades plásticas, o desconhecimento de seus significados não impedia o 

observador ocidental de apreciá-las. A partir desta perspectiva, ele acaba por 

refletir as contradições de um olhar ocidental capaz de “descobrir”  o valor 

estético das artes “primitivas” sem, no entanto, reconhecer as intenções de 

seus artistas e os significados que as peças poderiam ter em suas culturas, 

considerados por sua vez, obscuros. 
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FIGURA 6 – MAN RAY, RETRATO DE ADRIENNE FIDELIN,  “LA 
MODE AU CONGO” (1937) 

 

FONTE: < http://www.pinterest.com/pin/368802656955322026/> 

Alguns meses depois foi pela moda que o marchand se interessou, 

organizando mais uma vez um evento inédito que testemunhava seu anseio de 

expandir suas atividades a outros campos. A exposição “La mode au Congo” 

realizada em sua própria galeria reuniu uma série de joias e antigos chapéus 

congoleses. Para a ocasião, Ratton pediu ainda ao fotógrafo americano Man 

Ray que realizasse uma série de retratos onde a modelo e dançarina Adrienne 

Fidelin e a condessa Saint-Exupèry posariam com as joias e chapéus expostos, 

e seriam reproduzidos pela imprensa a fim de divulgar a exposição.  

“La mode au Congo” foi devidamente remarcada pelo público e por 

aqueles que se interessavam pela moda. Lilly Daché, uma conhecida 

chapeleira francesa instalada em Nova Iorque se inspirou na exposição para 

confeccionar um conjunto de chapéus que foram uma grande “sensação” 

segundo a imprensa da época 48 (MURPHY, 2013, p.106). 

 

                                                           
48

Os chapéus expostos por Charles Ratton foram adquiridos por Lilly Daché e se encontram 
atualmente na coleção do Metropolitan Museum of Art, no departamento de vestimentas 
(MURPHY, 2013, p.106). 
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8.2.7 Ratton e a exportação ilícita de bens culturais 

 

Diferente de vários dos seus compatriotas Charles Ratton continuou 

em Paris durante a guerra. A procura por objetos da África e Oceania não 

diminui neste período, ao contrário, a maior dificuldade dos marchands era 

obter objetos de qualidade das colônias, que pareciam “esvaziadas”. Em uma 

carta de 1946 ele escreveu ao barão Von der Heydt: 

 

Atualmente, os objetos “nègres” são muito procurados aqui e no 
exterior. Infelizmente, nada mais chega das colônias, que começam a 
ser esvaziadas e, eu acredito que em breve a exportação de obras de 
arte indígenas será proibida (RATTON, 1946 apud MURPHY, 2013, 

p.109). 

 

Apesar de Charles Ratton se referir à uma possível interdição da 

exportação de artefatos indígenas das colônias francesas, foi só a partir de 

1972 que medidas efetivas foram tomadas para impedir a importação e 

exportação ilícita de bens culturais, a saber adoção da “Convenção relativa às 

medidas a serem adotadas para impedir a importação, exportação e 

transferência de propriedades ilícitas dos bens culturais” pela Unesco49. Com 

exceção dos Estados Unidos, a França e outros grandes países importadores 

de bens não aderiram a esta convenção antes dos anos 1990. Além disso, em 

1966 uma circular emitida pela “Préfecture” do Congo, foi endereçada aos 

presidentes da federação a fim de “freiar” a exportação ilícita de bens culturais:  

 

Em 18 de novembro eu havia escrito uma carta na qual eu vos 
aconselhava a não vos desfazer dos fetiches ou artes mágicas 
quando prenderem feiticeiros e mágicos. Guardem cuidadosamente 
estes fetiches e objetos mágicos, e tragam-nos aqui, para que 

                                                           
49

A convenção estabelece como compromissos aos estados-partes adotar procedimentos 
como inventários e certificados de exportação de bens, e de atuar para recuperar e devolver 
bens culturais importados ilicitamente. Também oferece um marco de cooperação 
internacional estipulando que o controle de importações e exportações pode ser adotado, em 
casos de risco de pilhagem, e incentiva acordos bilaterais entre os países (UNESCO, 1972). 
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possamos levá-los para o depósito do Museu Nacional do Congo 
(MURPHY, 2013, p.110). 

 

Mesmo depois de tomar conhecimento desta circular, Ratton não 

deixou de vender os objetos que lhe eram enviados regularmente por seu 

amigo J. Rogué que na época ocupava uma função política no Congo. Isto 

denota claramente sua despreocupação com os métodos de obtenção e coleta 

de objetos que futuramente seriam inseridos no mercado de artes “primitivas” 

europeu50.  

Segundo Maureen Murphy (Idem) a imagem de um Charles Ratton 

defensor das artes africanas deve ser relativizada a luz destas informações. Ao 

mesmo tempo em que o marchand promoveu a difusão dessas obras, ele 

também contribuiu para sua exportação ilícita e omitiu a origem das obras 

trazidas a fim de garantir o monopólio de seu comércio. Em um rascunho não 

datado, endereçado a Henri Kamer, marchand de artes “primitivas” influente em 

Paris e Nova Iorque, Ratton o aconselha a nunca revelar a seus clientes a 

origem das obras vendidas, a indicação de proveniência poderia colocar em 

risco suas transações comerciais: 

[...] a regra imperativa é nunca revelar aos seus clientes a origem dos 
objetos, que com frequência levamos anos para encontrar [...] trata-se 
de uma prática não só comercial, mas também vital do ponto de vista 
profissional, pois revelar as fontes permitiria aos nossos clientes 
entrar em contato direto com nossos fornecedores, o que obviamente, 
levaria à ruina em curto prazo, nossa atividade [...] Eu devo adicionar 
que é comum dentro da minha profissão dar aos clientes falsas 
indicações sobre a origem, quando eles insistem demais (Arquivos 
privados Charles Ratton – Guy Laudrière apud MURPHY, 2013, 

p.110).   

 

Ratton não media esforços para assegurar a exclusividade de sua 

profissão, e incentivava explicitamente seus colegas a fazerem o mesmo. Para 

o marchand o imperativo mercadológico se sobrepunha às considerações 

éticas e a transparência de seus métodos.  A consequência de atitudes como 

                                                           
50

Segundo Maureen Murphy (2013, p.110) entre as décadas de 1940 e 1960, o continente 
africano foi o alvo de saques massivos gerando um crescimento do mercado de artes 
“primitivas” sem precedentes, 70% dos objetos africanos que se encontram atualmente nos 
museus ocidentais saíram da África durante a década de 1960.  
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esta se refletem na imensa dificuldade em retraçar a origem de diversas obras, 

ocultando os processos que promoveram sua entrada no ocidente, além de 

corroborar para a construção da imagem de um "artista primitivo anônimo”.  

Após a guerra, Ratton retomou suas ligações com os surrealistas que 

retornaram do exílio nos Estados Unidos e deu continuidade a suas atividades 

como marchand internacional. Considerado então, o grande expert das vendas 

parisienses, ele era frequentemente visto em Londres, Nova Iorque, Suíça e 

Alemanha. Até o final dos anos 1970, apesar da idade e da aparição de uma 

nova geração de marchands, ele se manteve no topo, e continuou a ser a 

principal referência quando se falava do comércio de artes não ocidentais e sua 

galeria era visitada por todos os que se interessavam, ou queriam fazer 

negócios (QUAI BRANLY, 2013, p.13). 

Charles Ratton foi um homem que soube correr riscos para relativizar a 

visão que se tinha das artes “primitivas”, participando ativamente da criação de 

um novo nicho de mercado, e contribuindo para a valorização e atribuição de 

um valor monetário a estas obras. No entanto, ele defendia uma apreciação 

profundamente estética das artes não ocidentais, e em consequência, 

desenraizada de seus fundamentos sociais e históricos.  

A omissão proposital de dados que localizassem os objetos 

temporalmente e geograficamente, a ausência de informações etnográficas e 

sua conivência com os mecanismos de importação de bens culturais ilícitos  

mostram que ele foi um homem que não se deixava influenciar por 

considerações éticas e morais, e não questionava os pressupostos ideológicos 

subjacentes ao sistema colonial. Deste modo, ele acaba por refletir as 

contradições de um olhar ocidental capaz de “descobrir”  o valor estético das 

artes primitivas sem, no entanto, reconhecer a importância de outras culturas  

de maneira ética, responsável e política. 
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9 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Os objetos não precisam ser diferentes para operar em domínios 
diferentes, vale a pena examinar como às vezes um mesmo objeto 
pode ser sucessivamente vendido, ofertado, e terminar esquecido no 
tesouro de uma família ou de um clan. Não é o objeto que cria as 
diferenças, são as lógicas de diferentes domínios da vida social que o 
conferem sentidos diferentes a medida que ele se desloca de um 
para outro e muda de função e emprego. (GODELIER, 1996, p. 151 
tradução minha). 

 

Desde os anos iniciais do modernismo e da antropologia cultural, os 

objetos não ocidentais encontraram um lugar, seja nos discursos institucionais 

da “arte” ou nos da antropologia. Os domínios se excluíam e confirmavam um 

ao outro, disputando engenhosamente o direito de contextualizar e representar 

os mesmos objetos.  

Nos museus etnográficos, eles foram apreendidos como “testemunhas” 

de suas próprias culturas, ou ainda, como base da promoção política das 

conquistas coloniais europeias. Sendo a antropologia uma ciência em busca de 

legitimidade, considerações sobre suas qualidades estéticas eram 

frequentemente malquistas. Para os connaisseurs do mundo das artes, ao 

contrário, a presença de dados etnográficos – essencial para os museus de 

etnografia – impedia que os objetos pudessem falar por si mesmos. Deste 

modo, eles foram com frequência expostos sem informações que os 

contextualizassem, sendo o alvo de interpretações que faziam muito mais 

referência ao contexto histórico e social ao qual estavam inseridos, que 

àquelas que lhes poderiam ser atribuídas dentro de suas culturas. 

A partir daí, construiu-se uma clara tensão – que perdura em diversos 

espaços de exposição até hoje51 - entre as concepções de “arte” e de 

“artefato”. Desde Kant, o Ocidente tem associado o fenômeno artístico ao 

“extraordinário” e ao “sublime”. Deste modo, grande parte dos objetos 

“primitivos” incluídos nas coleções de arte ocidental foram peças consideradas 

                                                           
51

 O Museu do Quai Branly é um exemplo bastante interessante neste sentido. 
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“incomuns”, “espetaculares” e de uso não cotidiano. Esta separação entre a 

vida cotidiana e a “arte” acabou por ignorar não só o fato de que a maior parte 

da produção artística destas sociedades se encontra no campo da chamada 

„arte decorativa‟ de uso cotidiano (GELL 1998, p.73), como a realidade da 

avaliação nativa da qualidade das peças nem sempre segue a lógica da 

valorização do “incomum” (OVERING, 1996; LAGROU, 1998, 2007; LAGROU, 

2012, p.13). 

André Malraux (1949 apud ERRINGTON, 1998, p. 203) afirma que 

grande parte dos objetos encontrados nos museus de arte ocidentais não foi 

concebida como “arte” por seus criadores, eles eram originalmente outras 

coisas. Segundo o autor, muitos dos objetos considerados atualmente como 

“obras de arte” passaram por uma “metamorfose” a fim de tornarem-se “arte”. 

Esses objetos são considerados “arte” porque foram aclamados como tal em 

momentos históricos determinados. 

O termo “metamorfose” de Malraux é demasiadamente sutil para 

descrever as tensas relações de poder imbricadas nas práticas de coleta e 

ressignificação dos objetos de outras culturas. Neste sentido, poderíamos optar 

por aquilo que Shelly Errington chama de “arte por apropriação” (ao invés de 

metamorfose) e “arte por intenção”. A “arte por intenção” foi feita como arte, 

criada em um contexto cujo conceito de “arte” era bastante próximo daquele 

que sustentamos atualmente, por exemplo, os objetos criados durante 

renascimento italiano. Já a “arte por apropriação” se refere aos diversos 

objetos que se tornaram arte, com o respaldo de críticos de arte e museus de 

belas artes (ERRINGTON, 1998, p. 203).  

Roberta Shapiro (2007) também se refere a este fenômeno ao valer-se 

do termo “artificação”. Para a autora este é o processo pelo qual os atores 

sociais passam a considerar como arte um objeto, ou uma atividade que eles, 

anteriormente, não consideravam como tal. A atribuição da nova categoria 

(arte) é acompanhada por uma transfiguração das pessoas, dos objetos, da 

representação e da ação (Ibidem, p.137).  

O pressuposto elementar da “artificação” é a crença no valor superior 

da “arte”. Esta crença se desenvolveu mediante a constituição da própria 
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categoria “arte”, cuja origem pode ser remontada aos séculos XVII e XIX na 

Europa Ocidental (Idem). Este processo foi concomitante a criação de uma 

instituição reguladora – a Academia – e de um corpus de obras e carreiras 

canônicas que estabeleceram uma barreira entre os artistas e os outros- 

especialmente artesãos e amantes de “arte”. Outro aspecto determinante da 

constituição da categoria “arte” foram as transformações sociais que 

desfizeram a condição de dependência que os artistas tinham com relação aos 

aristocratas, permitindo a emergência de um mercado, de um público e de uma 

estética (Cf. WEBER, 1975; SCHAEFFER, 1992). 

O século XX, ao contrário, não reconhecia mais o cânone único e viu 

as instâncias de regulação e de reconhecimento das artes se multiplicarem. 

Entre as condições que tornaram esse processo possível e explicam sua 

tensão, podemos situar o destaque sobre a obra de arte como atividade (e não 

tanto como objeto) e a multiplicação das instâncias de legitimação artísticas 

(SHAPIRO, 2007, p. 138). Não é mais a academia que faz o artista, mas “[...] o 

público, os jornalistas, os livros e revistas, os colecionadores, os júris, os 

diretores de galeria ou de festival, as comissões de atribuição de subvenções, 

as instituições públicas ou privadas que solicitam artistas, os estatísticos, os 

historiadores e sociólogos [...]” (Idem).  

Assim, outros atores passaram a questionar as categorias existentes e 

oferecer novos espaços para a incubação do valor artístico. No caso das artes 

“primitivas”, estas operações de deslocamento simbólico apontaram para a 

ação determinante daqueles que por seu acesso aos bens culturais não 

ocidentais, poder e legitimidade de discurso promoveram uma mudança radical 

no estatuto dos objetos de outras culturas, na sua compreensão e 

interpretação. 

 Não sem tensões, o longo percurso que levou ao reconhecimento de 

seu potencial artístico foi caracterizado por relações assimétricas, pela omissão 

de suas histórias particulares e da identidade de seus criadores. Como observa 

Sally Price (PRICE, 2000, p.87) ainda que estas produções possam ser 

reconhecidas como obras-primas, seus produtores são envoltos pela sombra 

do “anonimato”.  
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 Na compreensão ocidental, uma obra originada fora das “Grandes 

Tradições” deve ter sido criada por um personagem sem nome, que representa 

sua comunidade e cuja arte respeita os ditames de tradições antiquíssimas 

(Idem). Os artistas da África, Oceania e América Indígena foram muitas vezes 

entendidos com servos da tradição coletiva, fabricando objetos de acordo com 

regras consagradas e herdadas das gerações anteriores (Ibidem, p.89).  

Nesta perspectiva, as identidades dos artistas específicos perderam 

sua importância, uma vez que eles estão participando da produção estética da 

mesma forma como “um operário participa da linha de montagem”. A partir da 

afirmação de que o artista não possui “criatividade individual”, ele torna-se 

“anônimo” (Ibidem, p.91). Este anonimato foi a consequência direta da falta de 

uma preocupação com relação à suas identidades individuais, seus critérios de 

valoração estética e da própria percepção que estes artistas poderiam ter sobre 

suas produções no momento em que foram coletadas. Na falta de informações 

precisas sobre suas origens, quem as produziu e por quais motivos, coube a 

“nós” decidirmos o que é, ou o que não é arte, em que espaços estes objetos 

deveriam ser expostos – museus ou galerias – ou ainda, quais significados lhes 

atribuiríamos.  

A figura do “artista” foi então transportada ao proprietário, que por seu 

olhar “treinado” conseguiu perceber as qualidades do objeto. Por extensão, a 

ideologia da criação, que no ocidente faz de seu autor o pilar fundamental da 

construção do valor de uma obra, foi aqui aplicada à figura daquele que o 

“descobriu”. Os “descobridores” produziram o valor simbólico e o valor 

econômico dos objetos “primitivos”, eles são como “artistas do olhar” 

(BEAUFORT, 2009, p.84).  Valendo-me ainda de uma metáfora utilizada por 

Shelly Errington (1998) a noção de arte foi utilizada como um “contêiner” no 

qual os depositários do bom gosto – as autoridades legítimas tais como 

etnólogos, colecionadores, marchands, e críticos – depositaram os objetos que 

escolheram. 

O processo pelo qual estes objetos foram transformados em arte e em 

objetos etnográficos, dividiu-se em diversas fazes. A primeira delas ocorreu no 

momento de coleta, onde as “almas intrépidas” que localizavam os objetos das 
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culturas “primitivas” no seu local de origem viam-se frente a frente com seus 

fornecedores (PRICE, 2000, p.103).  

Os métodos de coleta empreendidos por etnólogos, comerciantes de 

objetos etnográficos, viajantes, missionários, entre outros, possuíam suas 

particularidades, assim como os objetos visados apresentavam qualidades 

plásticas e funcionais distintas. Quando realizada por comerciantes de objetos 

etnográficos, missionários e viajantes, a coleta não priorizava a obtenção de 

informações que pudessem situar historicamente e socialmente estes objetos, 

a seleção era majoritariamente orientada por critérios como “exotismo” ou 

“beleza”. Por outro lado, a seleção de objetos feita por etnólogos deveria ser 

minuciosa e orientada por preceitos éticos e metodológicos bastante rígidos, 

mas na prática, refletia não só as contradições do contexto colonial, como as 

dificuldades que seus coletores tinham em se desvencilhar de suas próprias 

considerações estéticas.  

Posteriormente, estes objetos foram incorporados tanto a coleções 

particulares, como museus de etnografia, galerias e museus de arte ocidentais, 

tornando-se o alvo de diversas transformações ligadas às mudanças 

ideológicas, teóricas, e as variações de pontos de vista estéticos.  Apesar de 

seu intenso trânsito – eles podiam ser expostos em museus etnográficos, 

museus e galerias de arte, sob uma perspectiva estética ou científica e 

pedagógica – cada um destes espaços operacionalizou seu processo de 

“artificação”, ou de transformação em objeto “etnográfico”, de modo bastante 

particular.  

Nas galerias e museus de arte a apreensão destes objetos a partir de 

suas qualidades plásticas e formais, deu vazão a interpretações estritamente 

centradas nos cânones artísticos ocidentais. Eles foram “elevados” ao status de 

objetos artísticos a partir de sua incorporação a noção de “modernidade” – os 

objetos eram constantemente expostos ao lado de artistas ocidentais da 

vanguarda europeia, a fim de associá-los a uma categoria artística já 

consagrada, se as estátuas africanas pareciam tanto com Picasso, Brancusi e 

Paul Klee, elas deveriam ser valiosas esteticamente –  e em diversas ocasiões, 

foram “higienizados” e modificados concretamente a fim de conformarem-se 
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aos preceitos morais e estéticos ocidentais, ou simplesmente confirmarem as 

afinidades pretendidas entre o “tribal” e o “moderno”. 

Já nos museus etnográficos, era preciso enfatizar suas cargas 

simbólicas e funções. Se a entrada dessas produções no ocidente implicava 

em uma abstração e uma perda de seus significados, os documentos coletados 

permitiriam reassociá-los à sua função original. 

 Mesmo que os museus de etnografia desejassem distanciar-se de 

uma postura estética, esta atitude foi muito bem recebida pelos marchands de 

arte, que por sua vez tiveram muito a ganhar com o enriquecimento do 

conhecimento sobre esses objetos e a legitimidade conferida pelos discursos 

proferidos por museus e universidades (LAURIÈRE, 2012, p.48).  

Além disso, o mercado de arte europeu repousava, em grande parte, 

sobre as relações estabelecidas entre etnólogos, artistas e marchands 

europeus em círculos de sociabilidade como o Cabaret de Berlin ou o Café du 

Dôme. Estes espaços foram frequentados, durante os anos 1910 e 1920, por 

personalidades como os marchands Joseph Brummer e André Level e artistas 

como Pablo Picasso e Amadeo Modigliani (IVANOFF, 2013). Podemos citar 

ainda, Charles Ratton, que mantinha relações estreitas com diversos membros 

da corrente surrealista, e com os diretores do Museu etnográfico do Trocadero 

Georges Henri Rivière e Paul Rivet.  

Também foi nos museus etnográficos – em especial no Trocadero – 

que os artistas das vanguardistas europeias começaram a se familiarizar com 

os objetos “primitivos” no início do século XX, e como vimos, em diversos 

momentos estas instituições se valeram de estratégias de exposição 

notadamente estéticas, a fim de estimular o público e atrair visitantes. 

Havia então, um intenso fluxo de ideias e informações, e uma série de 

parcerias estabelecidas no decorrer do século XX entre diversos atores, que 

como vimos, foram capitais para os processos de definição destas produções, 

ainda que seus campos de atuação e suas intencionalidades diferissem 

enormemente. 
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 Deste modo, o que queremos enfatizar é que estas mudanças de 

estatuto (arte ou objeto etnográfico) não se referiram, necessariamente, a uma 

mudança “objetiva” dos próprios objetos, e sim, a uma mudança do olhar 

dirigido a eles. Mais precisamente, trataram-se de momentos críticos de 

elaboração estética e científica que se dedicaram à atribuição de um valor 

documental, ou ainda, a “elevação” dos objetos ao estatuto de arte a partir da 

invenção de novas categorias de apreensão e de redefinições institucionais.  

Ao passo em que se criaram definições rígidas do que seriam objetos 

“estéticos” e objetos de “conhecimento” e de suas estratégias de exposição, 

estes conceitos se retroalimentaram. Os objetos de arte “primitivos” existiam a 

partir da oposição aos objetos “etnográficos”, e vice versa. 

Finalmente, nenhum objeto “nasce” objeto de museu ou objeto de arte, 

o acesso a este estatuto, considerado privilegiado, ou mortífero, é o fruto de 

uma construção no tempo e no espaço, da qual participam numerosos atores e 

instituições.   
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