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Todos índios doravante... 
 
Prezado Diretor do Museu do Quai Branly, 
Caros colegas e amigos, 
 

É uma honra para mim abrir hoje este congresso de brasilianistas europeus, neste local e nesta data. 
Certamente, o lugar justifica em parte a minha presença aqui, já que, como todos sabem, eu não sou 
especialista da história do Brasil. Este teatro Claude Lévi-Strauss nos leva a refletir sobre aqueles cuja 
vida acadêmica – e mesmo a vida, no sentido amplo -, foi transpassada pelo Brasil: esta audiência, eu 
mesma (ainda que indiretamente), Claude Lévi-Strauss e, na verdade, uma grande parte das ciências 
sociais europeias, particularmente na França, que, como notou Jacques Revel em 1978, sempre foi 
“fascinada” e “instigada” pelo continente latino-americano. Eu gostaria de articular essa “predileção 
consciente” a três períodos precisos que repercutem na vida de Lévi-Strauss, assim como na 
historiografia francesa e, de modo mais amplo, na europeia, cujas ambições de conhecimento 
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convocaram um vasto campo de saberes: não apenas a etnologia, como seria evidente, mas também a 
geografia, a economia e a demografia. 
Este século latino-americano das ciências sociais nos traz até hoje, em 2019, ou seja, 90 anos depois 
de Lucien Febvre publicar uma longa nota crítica nos Annales, em 1929, na qual identificava o continente 
latino-americano como um “campo privilegiado de pesquisas”: um “campo de experiências e 
comparações” que, segundo Febvre, era particularmente fértil. Uma terra que, embora distante da 
Europa, oferecia uma espécie de transplante da história europeia através do cotejo com a história 
colonial. Ou, em outras palavras, uma de suas variantes. 
Em 1948, ocorre o segundo momento forte dessa “predileção”, quando os Annales dedicam um número 
inteiro à América do Sul – sendo uma grande parte dos artigos focalizados no Brasil. Trata-se de aferir a 
“diferença americana”, mas com uma perspectiva ligeiramente distinta, tendo em vista a situação 
europeia: com os seus alicerces abalados pelo cataclismo da Segunda Guerra Mundial, a Europa 
procurava no Novo Mundo um espelho no qual pudesse redescobrir a identidade perdida e conter um 
sentimento persistente de inquietude. Essa América Latina, que muitos passaram a conhecer nos anos 
1930, deveria ajudar os europeus a melhor compreenderem a si mesmos enquanto europeus. 
E hoje? Depois do Brasil-laboratório e do Brasil-espelho, juntamente com Lévi-Strauss, eu gostaria de 
tentar examinar mais detalhadamente algo sobre o que nossa intuição e nossa sensibilidade já nos 
alertaram, a vocês mais do que a mim, e provavelmente de modo mais doloroso a vocês, que amam e 
conhecem esse país: depois de alguns anos de uma provável falsa euforia, no início do século XXI, o 
Brasil aparece agora como uma condensação de tudo o que ameaça a humanidade, a curto e a médio 
prazos e, ao mesmo tempo, como algo que talvez ainda lhe permita sair dessa lógica infernal. Essa 
ciência da catástrofe, que carrega dentro de si uma parte da etnologia, pelo menos aquela praticada por 
Lévi-Strauss, é hoje encarnada pelos mundos indígenas, que se apresentam a nós exatamente pelo que 
são: sobreviventes. É assim que à “subida do Amazonas”, segue-se, como conclusão, a “subida do 
Sena”. O que nos traz de volta aqui, ao Quai Branly, destino final de diversos objetos indígenas recolhidos 
por Claude Lévi-Strauss e que o incêndio do Museu Nacional do ano passado transformou no testemunho 
final desta vida que diz respeito diretamente a nós europeus, pois, como escreveu Lévi-Strauss, em 
2005, doravante somos “todos índios”. 
 
Desse momento epistemológico inicial do Brasil europeu, Claude Lévi-Strauss foi simultaneamente 
testemunha e ator, pois fez parte da epopeia da criação da Universidade de São Paulo, a partir de 1934. 
Sendo uma espécie de lieu de mémoire da França no Brasil, a USP passou a ser recentemente o objeto 
de pesquisas rigorosas e apaixonantes, feitas por historiadores da antropologia no Brasil, que tomaram 
para si a tarefa de investigar esse episódio de difícil interpretação. Pois seria fácil demais considerar toda 
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a aventura da USP como uma mera iniciativa impura! Impura do lado francês, disfarçando mal o 
“imperialismo cultural”, atrás das supostas “francofonia” ou “francofilia” – que não deixam de ser, aliás, o 
apanágio das elites latino-americanas do início do século XX. E impura também do lado brasileiro, ao 
mascarar os desejos de vingança de uma elite liberal paulista, em vias de ser removida ao segundo plano 
– o que será concretizado alguns anos depois, com o estabelecimento do Estado Novo varguista. Ao fim 
das contas, os atores principais dessa aventura são dois derrotados da história contemporânea: a 
francofonia latino-americana já não existe mais; e a grande burguesia paulista, da qual Lévi-Strauss 
escarneceu sutilmente em algumas páginas conhecidas de Tristes Trópicos, desapareceu do mapa 
igualmente. Contudo, contrariamente ao que pensam algumas almas ingênuas, incluir a USP em uma 
história de imperialismo cultural, não basta para retratar plenamente seu papel nessa aventura, ainda 
que ele tenha marcado seu início. Pois desses dois desejos impuros nasceu uma bela história de 
“empréstimos” e “retribuições”, como demonstram os itinerários de Lévi-Strauss, Fernand Braudel, Roger 
Bastide e Pierre Monbeig, para citar apenas alguns nomes. 
Curiosamente, Fernand Braudel afirmou que o Brasil o tornou “inteligente”1. Será que o Brasil torna as 
pessoas inteligentes? Ora, todas as pessoas às quais nos referimos a seguir, que certamente estavam 
longe de serem estúpidas, poderiam, de fato, concordar com essa assertiva do historiador. Todas elas, 
a começar por Lévi-Strauss, voltaram suas antenas sensíveis à realidade brasileira, que foram 
descobrindo aos poucos, em São Paulo e arredores, por meio de explorações entusiásticas, nas quais 
esses então jovens pesquisadores, muitas vezes acompanhados de suas esposas, mantinham os olhos 
bem abertos: para a geomorfologia do planalto do Mato Grosso, para a Mata Atlântica da Serra do Mar/da 
Mantiqueira, para o folclore brasileiro e mesmo para a “mise-en-scène sociológica” das elites paulistas. 
Mas, desde o início, a intuição já estava lá: o Brasil não era apenas um novo objeto de pesquisa, mas 
um operador teórico, enfim, um laboratório a céu aberto. Para sua grande satisfação, esses 
pesquisadores encontraram ali “um espaço experimental único, oferecido pelo Novo Mundo”. Vindo de 
diferentes disciplinas e origens, todos eles ambicionavam criar um campo fértil de pesquisas, capaz de 
formar ou reformar as ciências humanas. Até porque, contrariamente à própria lógica da missão liderada 
pelo Serviço Cultural do Ministério das Relações Exteriores, eles não tinham ido à América do Sul como 
“embaixadores da cultura francesa”, mas como jovens pesquisadores se construindo, prontos para 
ensinar, mas sobretudo para aprender.2 
 

                                         
1 F. Braudel, L’histoire au quotidien 
2 C. Charle, “Ambassadeurs de la culture française vs chercheurs”. 
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Filósofo, Lévi-Strauss foi fisgado pela realidade brasileira, pelas suas formas de desenvolvimento urbano, 
pela sua escala desmesurada, pela violência das suas transformações – quer se tratasse do ciclo do 
capitalismo cafeeiro ou daquele da borracha colhida pelos seringueiros – que ele observava com o seu 
gosto pronunciado por aquilo que aparece e desaparece. São Paulo estava em pleno processo de 
mutação. Era uma oportunidade para o jovem cientista social, que pode, assim, examinar processos 
massivos de transformação que, na Europa, levaram séculos para se tornar realidade: “São Paulo é uma 
cidade considerada feia, mas que eu acho extraordinariamente atraente, na sua desordem e incoerência. 
É o ‘fenômeno urbano’ na sua forma mais pura, e é possível, vagando pelos seus bairros, encontrar 
todos os estágios de existência da cidade, desde as choupanas de barro até os arranha-céus bem 
americanos. Do ponto de vista sociológico, é uma experiência magnífica, e o estudo da cidade, a análise 
do seu crescimento e dos seus limites, a distribuição espacial das suas profissões e das nacionalidades 
são a base dos meus cursos”, escreveu ele a Marcel Mauss. 
Cursos inteiramente experimentais, uma vez que Lévi-Strauss mandava seus alunos às ruas e aos 
cruzamentos de São Paulo para observar, in situ, as transformações. Em seu trabalho, nós encontramos 
o interesse antigo da sociologia francesa pela “morfologia social”, pela organização das sociedades e 
sua inscrição espacial. Esse tropismo espacial das ciências sociais francesas, que muito cedo considerou 
a geografia como uma das mais importantes dentre elas, exprimia-se igualmente no interesse comum de 
Lévi-Strauss – naquele momento, ainda privado de índios – e do geógrafo Pierre Monbeig, com quem 
ele viajou pelo oeste de São Paulo e pelo norte do Paraná, com o objetivo de estudar as zonas pioneiras, 
essas “paisagens nômades”, feitas de desmatamentos e de ferrovias, que ele e Monbeig seguiram, 
pontuadas pelo aparecimento de proto-cidades: Londrina, a mais antiga, Nova Dantzig, Rolândia, 
Arapongas. Nesse Brasil pioneiro, as migrações europeias reviveram na toponímia e no “perfume 
queimado” que exalava do campo de batalha do desmatamento. Aqui, novamente, o nascimento da 
cidade, as suas vias perpendiculares, a especialização das funções (de um lado, o comércio, do outro, 
as tarefas administrativas), deixava-o boquiaberto: é o “fenômeno humano por excelência”. 
O folclore popular, descoberto com e graças à Mário de Andrade, filmado por Dina Lévi-Strauss com a 
câmera do Departamento de Cultura, nos lembra que esse momento fundador foi também de grandes 
amizades brasileiras, ou, em outras palavras, de mediações frente ao desconhecido. Os europeus não 
estavam sozinhos nesse laboratório brasileiro. Durante toda a sua vida Lévi-Strauss guardou destas 
trocas uma recordação maravilhosa – logo ele, que não era de muitos amigos. 
Para historiadores modernistas como Braudel, esse laboratório funcionava de forma diferente: não como 
uma visão reveladora do que emerge, mas como uma possível versão da globalização que, em diferentes 
momentos, integrou à órbita europeia mundos que não lhe pertenciam: o Brasil no século XVI, a Argélia, 
no XIX. Braudel acabara de passar dez anos na Argélia quando, armado com milhares de anotações 
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para alimentar a sua tese de Estado, chegou a São Paulo (conta-se que ele foi obrigado a alugar um 
segundo quarto de hotel para acomodar o material de pesquisa!). Cercado de jovens historiadores 
brasileiros, como Caio Prado Jr., no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Braudel tentou entender 
como a história econômica e social europeia se enraizara de forma diferente nos dois países, um “jovem”, 
o outro colonizado; as migrações provocadas pelo boom econômico, a urbanização, o estabelecimento 
de infraestruturas de transporte, enfim, toda a realidade brasileira era compreendida em um triângulo 
que passava pela Argélia, um espaço semicolonial. Em O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na 
época de Filipe II, Braudel percebeu a importância emergente do comércio atlântico. Da mesma forma, 
Lévi-Strauss, especializado nos índios sul-americanos, utilizou apenas parte dos dados de campo para 
a sua tese sobre As estruturas elementares do parentesco (1949). O paradigma estruturalista só se 
cristalizaria durante seu exílio em Nova York, em contato com a linguística jakobsoniana e as bibliotecas 
americanas, que lhe abriram o universo ameríndio do norte do continente. Em ambos os casos, embora 
o Brasil fosse o objeto de um interesse apaixonado, ele não foi examinado através de uma comparação 
direta, mas por processos de triangulação que operavam sobre os diferenciais (como o fez Lévi-Strauss 
com os mitos ameríndios), sobre as “transformações” de cosmogonias e as diversas maneiras pelas 
quais a história europeia foi mesclada ao continente latino-americano: isso é válido para a história 
econômica, mas também para os valores e os modelos religiosos, seja o cristianismo ou o positivismo 
comteano, tão estranhamente reimplantado no Brasil (e com que sucesso!). A esse respeito, Lucien 
Febvre já havia antecipado com uma sagacidade surpreendente, formulando, nas palavras da época, 
“As questões que se colocam às nossas respectivas disciplinas e que suscitam a nossa curiosidade, 
levantadas por este continente tão cheio de uma vitalidade ainda mal controlada, apenas se tornam 
verdadeiramente interessantes e merecedoras da nossa atenção porque elas encontram paralelos em 
outras regiões”. Todos esses pesquisadores, tanto historiadores quanto antropólogos, estavam no 
caminho do desenvolvimento de um novo comparativismo. O Brasil foi claramente um passo decisivo na 
emergência desse paradigma. O Brasil torna as pessoas “inteligentes” porque propicia que se pense de 
forma diversa, em uma outra escala. 
 
Depois de 1945, o Novo Mundo já não era mais aquela colmeia feliz para onde se dirigiram os “enxames 
da velha Europa” – porque a Europa estava mais velha do que nunca, sobrevivendo a um cataclismo 
cujas profundezas estão sendo sondadas até hoje. Lucien Febvre, então sem Marc Bloch, assassinado 
pelos nazistas, tentou tirar disso todas as conclusões, começando por constatar: “Porque o mundo, o 
nosso mundo, duvida. Procura. Entra em um período de grandes terremotos, dolorosas experimentações 
e impulsos interrompidos, bem como de enormes quedas. E, assim, jogar a água benta das explicações 
pedagógicas sobre essa paisagem devastada é condenar a si mesmo e aos outros a não compreender 
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nada do drama que está em jogo.” É o que Febvre começou a fazer, implementando em 1944-1945, no 
currículo do Collège de France, um curso sobre “Civilização Europeia”, seguido de numerosas 
publicações e reflexões, algumas dentro da Unesco, nova instituição criada em 1949, da qual foi um dos 
principais atores, embora muitas vezes contrariado. Desse modo, a edição dos Annales de 1948 deve 
ser entendida num contexto moral, institucional e político preciso: o início da construção europeia. A 
América do Sul, no seu aspecto opulento e inacabado, era, aos olhos do historiador, uma formidável 
máquina do tempo, um observatório que permitia “lançar luz sobre tantos traços obscuros do passado 
europeu”. Quem somos nós? De onde viemos? Marc Bloch havia varrido, em um passe de mágica, o 
“sonho das origens”, mas a viagem latino-americana do pós-guerra o fez renascer como uma quimera 
desejável: “A história da América é nada menos que um grande livro de história viva, perpetuamente 
aberto, em dois volumes que, do outro lado do Atlântico, nos ajuda a nos compreender a nós mesmos”. 
Tratava-se de pedir ao espelho americano que identificasse o que é a Europa. De um lado, porque ele 
carregava o conhecimento das origens e, de outro, porque refletia uma história comum. Os historiadores 
do Novo e do Velho Mundo compartilharam o Atlântico: a história da América do Sul, Febvre continua, é 
“... uma história que é parte integrante das nossas histórias nacionais, em particular da nossa história 
cultural. Uma história de idas e vindas, de empréstimos e retribuições, de empréstimos e recusas de 
empréstimos, de partidas aventureiras e chegadas com juros compostos”. Esse programa antecipado de 
história transnacional e, mais precisamente, de história transatlântica, permitiu controlar e conter a 
grande inquietação do presente, dando forma a um novo internacionalismo acadêmico. Lucien Febvre 
foi em pessoa para a América do Sul em 1949, passando notadamente pelo Brasil, onde visitou inúmeras 
cidades e conheceu Gilberto Freyre, em Recife. Do Rio, ele assinou um texto: “Rumo a outra história”, 
como se estivesse contemplando a Europa à distância, sendo, por isso mesmo, capaz de cogitar o seu 
significado profundo. Ser europeu, escreveu ele então, é experimentar um certo tipo de historicidade, 
uma certa relação “quente” com o tempo, uma intoxicação pela “bebida embriagante” da evolução 
humana. Enquanto as sociedades “jovens” se esquecem do passado, as mais antigas têm respeito por 
ele e desejam preservá-lo; nas sociedades europeias modernas, os homens tendem, no seu orgulho, a 
sentir-se filhos das suas obras, e não dos seus antepassados. E ao mesmo tempo, eles são esmagados 
sob uma camada de experiências passadas que às vezes lhes é fatal. Desse modo, a história tem, 
nessas sociedades, a missão cívica de organizar a relação entre o passado e o presente, com o objetivo 
de impedir “a pressão irresistível dos mortos que esmagam os vivos”. Essa meditação sobre o tempo 
acompanha uma mediação sobre o espaço na América, expressão viva da diferença americana, vivida 
desde o navio, nessas longas travessias transatlânticas, verdadeiros compartimentos sensíveis de 
translado, cujo papel na história intelectual do século ainda não foi antropologicamente estudado ou 
aferido em seu verdadeiro valor. Em todo o caso, foi exatamente em um navio que vinha da América do 
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Sul que Lucien Febvre conheceu Fernand Braudel em sua viagem de volta do Brasil, em 1937. Mas em 
1949, Lucien Febvre defendeu mais uma vez as virtudes oxigenantes da viagem latino-americana, 
aconselhando-a aos jovens historiadores da Europa: “Conte a esses jovens, um pouco cansados dessa 
ruminação entediante e sem incidentes de histórias ocidentais: ‘Vão até lá. Abram os olhos. Deixem o 
presente chegar até vocês, a explicação do seu próprio passado. Não leiam muito. Observem tudo. 
Tentem compreender. Prolongando. Transpondo’.” Lucien Febvre conheceu Gilberto Freyre, como eu 
disse. Este último foi, posteriormente, muito bem recebido na França na década de 1950, quando seu 
livro foi traduzido para o francês por Roger Bastide. Naquele momento, em 1949, Febvre o teria lido em 
português? Ele provavelmente conhecia a resenha elogiosa de Casa-Grande et Senzala escrita por 
Fernand Braudel em 1943, então prisioneiro de guerra em um campo da Alemanha nazista. Tendo sofrido 
na pele o empreendimento sanguinário do ódio racial nazista, os europeus foram extremamente 
favoráveis à adoção da visão de mestiçagem harmoniosa do luso-tropicalismo de Gilberto Freyre. Lucien 
Febvre escreveu um prefácio para a edição francesa: “Brasil, terra da história”. Como se a história 
fracassada da Europa pudesse ter sido retomada e repetida no Brasil. Mas deixemos por um instante o 
mundo das ciências sociais para apreciar esse mesmo tipo de consideração da parte de um famoso 
hóspede do Brasil durante os anos de guerra. Como todos sabem, Stefan Zweig, exilado da Áustria 
nazista e da Europa sob domínio alemão, chegou em 1940 ao Brasil, após uma primeira viagem, em 
1936. No limite das forças, ele ainda escreveria mais dois livros, nos últimos anos de sua vida – dois 
livros que parecem duas decorações laterais, na lareira que estou construindo diante de vocês: Brasil, 
país do futuro (1941), um elogio paradoxal ao Brasil de Vargas, sendo que este o acolheu, como muitos 
exilados e imigrantes europeus, em um país que não lhe imporia o racismo, promovendo, aliás, a 
miscigenação como valor nacional. Ao mesmo tempo, o relativo isolamento de Zweig lhe permitiu iniciar 
um “exame reflexivo” de sua qualidade de europeu e escrever a sua grande Odisseia à distância. Foi 
então, em Petrópolis, nas montanhas do Rio, que foram escritas as suas Memórias de um europeu, que 
ainda hoje permanecem um dos testemunhos mais densos e deslumbrantes sobre a entrada na era dos 
desastres do século XX, ressuscitando, não sem idealizá-lo, o “mundo de ontem”, estável, pacífico, 
próspero, do século XIX europeu, aquele que, segundo Zweig, afundou em 1914 e desapareceu 
definitivamente em 1939. O escritor suicidou-se em 1942. E é, portanto, ironicamente sobre a obra 
brasileira que sua bibliografia termina temporariamente – antes que O mundo de ontem fosse publicado 
postumamente. 
 
A expressão “Brasil, terra do futuro” é, por si mesma, carregada de esperanças, e foi declinada de 
diversas formas na segunda metade do século XX. Em 1954, Charles Morazé, historiador próximo de 
Lucien Febvre, cristalizou a imagem em Les trois âges du Brésil: “A Europa de ontem explica o Brasil de 
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hoje, o Brasil de amanhã pode muito bem moldar o futuro da Europa de depois de amanhã.” Depois de 
ter sido o campo por excelência a partir do qual se podia questionar as temporalidades europeias, o 
Brasil, nas disparidades que lhe são próprias (os arranha-céus perto dos rebanhos de cabras...) 
alcançaria a Europa saltando alguns passos? O que Morazé, numa forma de evolucionismo banal, 
concebia ainda com otimismo (o Brasil como uma nova grande potência com a qual se podia contar) 
assumiu hoje um significado muito diferente. Com certeza, o Brasil aderiu ao “ritmo do mundo”, mas para 
pior. Se ele desenha hoje o destino da Europa, não se trata de uma previsão planejada, mas de uma 
maneira semelhante à daquelas videntes supersticiosas, que anunciam os problemas futuros, através 
dos métodos de clarividência. Sobreposição de múltiplas crises em diferentes escalas, impressão da 
ingovernabilidade fundamental de metástases urbanas, destruição de todos os ecossistemas, o Brasil 
aparece na vanguarda de uma história absolutamente fora de controle. 
 

 
Photo 1 – Claude Lévi-Strauss (terceiro a partir da direita) no Museu Nacional, Rio de Janeiro 

Fonte: Museu Nacional/Univerdade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
 
Há algum tempo, alguns colegas brasileiros me perguntaram se eu tinha a versão digital desta foto, 
perdida, como muitas outras, no incêndio do Museu Nacional: Heloisa Alberto Torres, Claude Lévi-
Strauss contraído como nunca, à sua esquerda, uma jovem etnóloga da Columbia University, Ruth 
Landes, Charles Wagley, Luiz de Castro Faria. Esplêndido clichê de uma etnologia franco-americano-
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brasileira onde a figura tutelar do Brasil foi representada pela presença cuidadosa e bastante matriarcal 
de Dona Heloisa, a quem apelidei de “madrinha” das expedições etnológicas ao Brasil. “Sim, eu tinha 
essa fotografia.” E foi com um profundo sentimento de gratidão que restitui essa imagem através do 
Atlântico para a instituição de quem eu a recebera. História de empréstimos e retribuições, novamente. 
Talvez sejam as árvores brasileiras que tropicalizarão a estrutura de Notre Dame? Desta tempestade a 
que chamamos “progresso” para retomar a imagem de Walter Benjamin, devemos agora nos emancipar, 
libertar-nos do domínio do tempo e oxigenar as nossas mentes, novamente, através de uma viagem pelo 
espaço, que é também uma outra concepção do tempo. O Brasil está na linha de frente porque possui 
em si esse problemático coração palpitante, a presença em seu âmago dos ameríndios – aqueles 
mesmos que Claude Lévi-Strauss estudou com a intuição, comprovada hoje, de que eles eram os 
vestígios, os restos de sociedades maiores e mais prósperas que haviam governado as terras baixas da 
Amazônia. Essa viagem rio acima pelo Amazonas, realizado nas últimas duas décadas por etnólogos 
europeus e brasileiros (Philippe Descola, Anne-Christine Taylor, Eduardo Viveiros de Castro) teve 
poderosos efeitos teóricos que afetam todas as ciências sociais do encontro colonial: a ideia de que o 
saber antropológico e a praxis indígena estão no mesmo nível de conhecimento e constituem uma 
variante uma da outra. Anne-Christine Taylor demonstrou como o estruturalismo de Lévi-Strauss estava 
profundamente enraizado na “indianização” do seu imaginário acadêmico – ele próprio referindo-se aos 
Bororos como estruturalistas espontâneos. O Brasil já não é mais um laboratório e nem mesmo um 
espelho, mas, prefiro dizer, um trampolim, de onde nós todos podemos saltar juntos nas águas 
refrescantes do Rio Papagaio. Não é apenas a etnologia americanista, mas também a filosofia ocidental 
que se renova com o encontro com a metafísica indígena. Este é o profundo desafio intelectual e político 
de toda a obra antropológica de Claude Lévi-Strauss e daqueles que, desse ponto de vista, são seus 
herdeiros. E, conscientes ou não, eles hoje constituem legiões, porque a figura dos índios americanos 
se eleva a uma realidade trágica e profundamente contemporânea: reduzidos a grupos de sobreviventes 
vagando no mato, como depois de um desastre nuclear, esses índios nos parecem prefigurar um futuro 
que poderá ser nosso. Aqui novamente, uma história de empréstimos e retribuições, porque os que 
pagaram o preço de parte da construção do Ocidente são de fato aqueles homens e aquelas mulheres 
miseráveis que Lévi-Strauss descreveu com carinho em Tristes Trópicos. Respondendo à famosa 
fórmula de Sartre, “O inferno são os outros”, com uma resposta muito mais subversiva, “O inferno somos 
nós mesmos”, Claude Lévi-Strauss viveu tempo suficiente para ver muitas das suas constatações, feitas 
no contato com os índios, tristemente justificadas: o conhecimento do desastre é antes de tudo identificar 
a sua origem humana, seja a explosão demográfica, o distanciamento da natureza, ou a restrição do 
espaço vital. Se hoje somos tão sensíveis à situação dos índios, se tantos brasileiros tomaram 
consciência, e com eles o mundo inteiro, da exemplaridade de sua existência, é porque, continua o 
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etnólogo: “Expropriados de nossa cultura, despojados dos valores que prezamos – da pureza da água e 
do ar, dos bens da natureza, da diversidade de espécies animais e vegetais – todos índios doravante, 
estamos fazendo de nós mesmos o que fizemos aos outros.” Talvez a judaicidade de Lévi-Strauss tenha 
um papel nesse ponto do raciocínio: o despertar da sensibilidade pública em relação aos índios tem 
apenas uma causa: sabemos confusamente que “nós somos os próximos na lista”. No entanto, os índios, 
por mais desamparados e empobrecidos que possam estar, resistiram à sua própria catástrofe, 
nomeadamente ao encontro com os europeus nas condições assimétricas fatais do século XVI. Em seu 
discurso de recepção ao Prêmio Erasmus em 1974, em Amsterdã, Lévi-Strauss explicitou a importância 
política da etnologia: há muito que se aprender com as vítimas. Os etnólogos são responsáveis por 
“recolher lições de sabedoria que podem inspirar o Ocidente”. Esta viagem rio acima pelo Amazonas 
deve, portanto, culminar logicamente em uma subida pelo Sena, o que, gostaria de lembrar, ocorreu de 
fato no outono de 1989, exatamente há trinta anos. 
 

 
Photo 2 – Claude Lévi-Strauss subindo o Sena, de Rouen para Paris, em uma canoa,  

com remadores Haida da Columbia Britânica (1989) 
Fonte: coleção pessoal de Monique Lévi-Strauss 

 
Assim, concluo com uma foto: vemos Claude Lévi-Strauss subindo o Sena, de Rouen para Paris, em 
uma canoa, com remadores Haida da Columbia Britânica. Estamos no outono de 1989, na ocasião da 
exposição “As Américas de Claude Lévi-Strauss”, no Musée de l’Homme. A canoa de 18 metros é feita 
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de cedro vermelho e foi realizada pelo artista ameríndio-canadense Bill Reid, um símbolo desta arte 
nativa da costa noroeste do Pacífico, que agora é reconhecida, em museus e galerias do mundo 
ocidental, como uma das maiores já feitas. Essa canoa subiu o Sena de Rouen até Paris, onde se juntou 
ao antropólogo, antes de ser recebida na prefeitura, pelo então prefeito Jacques Chirac. É preciso 
imaginar a cena. A imprensa a relatou em parte: durante seis dias, o batimento regular dos remos, as 
paisagens da Normandia, seguidas pelas da região parisiense, diante destes corpos indígenas; na 
margem, crianças francesas, enfeitadas com penas multicoloridas gritavam: “Os índios estão chegando! 
Os índios estão chegando” e, finalmente, a chegada absurda a uma cidade ocidental no final do século 
XX. O poder político dessa encenação, à qual submeteu-se gentilmente Lévi-Strauss, reside na 
recuperação vagarosa do passado que ela representa, invertendo simbolicamente os termos da 
descoberta: já que dessa vez são os índios que vêm ao encontro dos brancos. O terrível encontro do 
século XVI, que inaugurou o cataclismo da modernidade para Lévi-Strauss – a chamada “descoberta da 
América” – é repetido, invertendo os seus termos. O que foi feito pode ser desfeito. O passado retorna a 
um presente que algumas vezes pode ser redentor. 
O devenir indígena da humanidade para pior poderia ser transformado em devenir indígena para melhor. 
Essa fábula lévi-straussiana empenha muito dos nossos trabalhos futuros – nós, os historiadores, os 
geógrafos, os sociólogos, os etnólogos do velho e do novo mundo –, em nossos objetos, mas, acima de 
tudo, na ótica da abordagem, na forma que lhe daremos; na qualidade de um debate acadêmico onde 
os parceiros forem equalizados pela consciência comum de nossa enorme fragilidade. 
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