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Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses é um dos maiores nomes, no país, 
no campo dos estudos sobre cultura material, cultura visual e museus. 
Doutor em Arqueologia Clássica pela Sorbonne, é titular aposentado de 
História Antiga e docente do Programa de Pós-Graduação em História 
Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo, da qual recebeu o título de professor emérito em 2008. Foi 
também agraciado com a comenda da Ordem Nacional do Mérito 
Científico, em 2002.  

Além de uma longa trajetória acadêmica, na qual publicou mais de uma 
centena de capítulos de livros e artigos, e organizou várias coletâneas, o 
professor Ulpiano tem também uma vasta experiência no campo 
institucional. Dirigiu o Museu de Arqueologia e Etnologia e o Museu 
Paulista, ambos ligados à USP, e integrou conselhos de órgãos públicos 
atuantes no campo do patrimônio, como o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(CONDEPHAAT), da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, e o 
Conselho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), no qual ainda atua. É fellow do Royal Anthropological Institute 
of Great Britain and Ireland, e participou dos comitês brasileiros do 
ICOM (International Council of Museums/UNESCO) e do ICOMOS 
(International Council of Monuments and Sites/UNESCO).  

Essa entrevista foi realizada em 31 de março de 2011, dia em que o 
professor Ulpiano veio ao CPDOC proferir a aula inaugural do Programa 
de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, em torno do 
tema “A problemática do valor no campo do patrimônio cultural”. A 
entrevista teve como objetivo percorrer sua longa trajetória, e explorar 
alguns temas que marcaram a sua reflexão, tais como o ensino da 
história, a visualidade, os museus e seu papel na apreensão da 
historicidade.  
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In ter view with Ulpiano To ledo Bezerra de Meneses 

Concedida a Luci ana Quil let Heymann e
Aline Lopes de Lacerda

Rio de Ja neiro, 31  de  março de 2011

O pri me i ro dado bi o grá fi co que nós te mos é o da sua gra du a ção em le tras clás si cas na
USP, onde você in gres sou em 1955. Mas gos ta ría mos de co me çar an tes dis so, fa lan do
um pou co so bre sua in fân cia. Onde você nas ceu?

– Nasci em um belo dia de sol, na ci da de de Cu nha, que fica no li mi te en -
tre São Pa u lo e Rio. Tenho al gum com po nen te flu mi nen se na mi nha per so na li -
da de, por que Cu nha fica na be i ra, jus ta men te, da serra do Mar, que des ce de po is
para Pa raty. Mas não mo rei em Cu nha. Como meu pai era juiz, ele cir cu lou pelo
in te ri or todo, até che gar à ca pi tal, São Pa u lo. Então, foi lá que eu fiz o es sen ci al
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dos meus es tu dos. Com ple tei o pri má rio em uma es co la his to ri ca men te mu i to
re le van te sob vá ri os as pec tos, in clu si ve do pa tri mô nio cul tu ral, que era a cha ma -
da Esco la da Pra ça, na pra ça da Re pú bli ca. Foi o pri me i ro edi fí cio, na Re pú bli ca
Ve lha ain da, cons tru í do es pe ci fi ca men te para ser uma es co la. De po is pas sei por
es co las como a Esco la dos Ma ris tas e o São Ben to. O São Ben to era uma es co la
meio som bria, aque le gos to ale mão pela tran qui li da de e a me di ta ção. De po is é
que fui per ce ber que ti nha apro ve i ta do mu i to dis so. Ago ra, as co i sas mais de ci si -
vas co me ça ram mesmo nas vés pe ras do ves ti bu lar.

No mo men to de es co lher a car re i ra? Como foi a op ção por le tras? 
– Como meu pai era ma gis tra do, nun ca ima gi nei ser nada na vida além

de ma gis tra do. Advo ga do não. Eu ia fa zer di re i to, mas pen san do que tra ba lha ria
de po is na ma gis tra tu ra, como ele. E tam bém não po de ria es ca par da vo ca ção fa -
mi li ar e do nome: Ulpi a no vem do la tim vul pes, que sig ni fi ca ra po sa. Então,
Ulpi a nus é aque le que tem as qua li da des da ra po sa. As boas, en ten da-se. É o
nome de um ju ris ta do sé cu lo II da nos sa era e um ju ris ta dos mais im por tan tes.
O mais im por tan te se cha ma va Pa pi ni a no. Meu pai que ria me cha mar de Pa pi ni -
a no, e mi nha mãe é que dis se: “Não. O ape li do dele de po is vai fi car hu mi lhan te”.
Então, ha via essa tra di ção, que para mim era tran qui la e, re al men te, eu via sen ti -
do na qui lo. Cla ro que me in te res sa va mu i to por li te ra tu ra, lia bas tan te. Mas ia fa -
zer di re i to, e meu pai é que me su ge riu: “Você não quer fa zer le tras? Por que a pri -
me i ra in ter pre ta ção do di re i to é li te ral”. Era uma vi são for mal do di re i to que era
cor ren te na que la épo ca e que me pa re ceu ade qua da. Tudo bem. Pres tei tam bém
le tras. E aí co me çou uma in ver são de in te res ses. Ma tri cu lei-me na Fa cul da de de
Di re i to, e com ple tei três anos de es tu dos. Mas já no ter ce i ro ano, eu me sen ta va
no fun do – era a Fa cul da de do Lar go de São Fran cis co, com aque las sa las imen -
sas, hi e rá ti cas –, sen ta va lá no fun do, e li toda a tra gé dia gre ga na úl ti ma fi le i ra. 

Como foi a ex pe riên cia de cur sar le tras na USP, na que le mo men to? 
– O cur so de le tras clás si cas foi ex tra or di na ri a men te im por tan te do pon -

to de vis ta ins tru men tal. Não tive ne nhum pro fes sor que ori en tas se mi nha ca be -
ça, mas que me ins tru men tas se, sim. Tive gen te mu i to com pe ten te e mu i to sé ria,
mas não tive, por exem plo, al guém como o Anto nio Can di do, que es ta va na se ção 
vi zi nha – de po is de par ta men to –, para abrir ho ri zon tes. Eu apro ve i tei mu i to do
Anto nio Can di do em cur sos de li te ra tu ra que ele dava no Cen tro Dom Vi tal. Eu
ti nha con ta to com esse pes so al la te ral men te, não no de par ta men to. Insis to que
al guns pro fes so res de i xa ram em mim um las tro que, ab so lu ta men te, não pos so
ne gar. Além dis so, o cur so foi uma base fun da men tal para per ce ber uma di men -
são lin guís ti ca da vida. E aí sur giu ain da ou tra aber tu ra, que foi a exis tên cia de
um pro fes sor de gre go, um fran cês que tra ba lha va com tra di ção li te rá ria gre ga,
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um eru di to ex tra or di ná rio. Era uma pes soa mu i to sé ria, mas mu i to agra dá vel e
de se jo sa de be ne fi ci ar os ou tros, e de de i xar aqui des cen den tes, quan do vol tas se
para a Fran ça. Apren di gre go e la tim, e quan do esse pro fes sor pen sou efe ti va -
men te em vol tar, ele es co lheu al guns alu nos para en vi ar à Fran ça como bol sis tas,
para fa zer his tó ria da fi lo so fia gre ga, es tu dos bi zan ti nos, gre go mo der no, la tim e
as sim por di an te. Fo ram uns cin co ou seis. Ele me dis se: “Você gos ta des sas co i -
sas de ci vi li za ção, não é? Você não quer fa zer ar que o lo gia?”. Eu res pon di na hora
que sim. Eu es ta va que ren do era ir para a Fran ça, mas tam bém por que o que se
cha ma va en tão de his tó ria da ci vi li za ção – era uma ca te go ria al ta men te fran ce sa
– era o es tu do des sas so ci e da des an ti gas. Então, eu me li cen ci ei em le tras clás si -
cas no fi nal de 1959 e fui para a Fran ça. No pri me i ro ano, es tu dei no Insti tu to de
Arte e Arque o lo gia, que faz par te da Fa cul da de de Le tras e Ciên ci as Hu ma nas, a
Sor bon ne.

Qual era o nome des se pro fes sor fran cês?
– Era Ro bert [Hen ri] Au bre ton. Era uma pes soa hu ma na de li ci o sa. A gen -

te se en ten deu mu i to bem com a fa mí lia dele, seja aqui, seja de po is, na Fran ça.

Além dele, hou ve ou tras fi gu ras mar can tes? Ha via ou tros fran ce ses? Ha via ain da a
mar ca da mis são fran ce sa na USP, nes se mo men to?

– Não. Ou me lhor, ha via em ou tras áre as, mas não em le tras clás si cas.
Por exem plo, o pes so al da fi lo so fia, e mes mo de his tó ria, so ci o lo gia. Não os da
pri me i ra fase, os he róis an te ri o res, como Bra u del. Ha via in clu si ve, eu di ria, uma
es pé cie de ge ne a lo gia mu i to vi vi da e, às ve zes, até mes mo uti li za da para au to di -
vul ga ção. Mas em le tras não. Em le tras ha via, sim, pro fes so res de ori gem por tu -
gue sa. O Fi de li no de Fi gue i re do ti nha aca ba do de se apo sen tar, e eu fui alu no do
gen ro e su ces sor dele, o Anto nio Au gus to So a res Amo ra, de quem fui mo ni tor
por dois anos. Em li te ra tu ra por tu gue sa, por exem plo, tive uma ex pe riên cia me -
to do ló gi ca de como se es tu da a li te ra tu ra, que foi mu i to im por tan te. Tive pro fes -
so res ex tre ma men te com pe ten tes e eru di tos, que me de ram in for ma ção e uma
cer ta dis ci pli na, mas não é que eles me te nham aber to a vi são de mun do. E nem
mes mo na Fran ça tive essa aber tu ra. Acho que isso se deu mais por con ta tos pes -
so a is que co me ça ram lá... Mas isso é um se gun do ca pí tu lo.

Antes de pas sar a ou tro ca pí tu lo, gos ta ria de sa ber o que o le vou a ace i tar pron ta men te 
a su ges tão de fa zer ar que o lo gia. Foi a in fluên cia des se pro fes sor? O que era fa zer
ar que o lo gia na que le mo men to? 

– Cer ta men te, eu po de ria ra ci o na li zar a mi nha es co lha e di zer: foi por tal 
e tal ra zão. Mas aí se ria uma his tó ria te le o ló gi ca, para ex pli car como é que eu che -
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guei até aqui. Não foi nada dis so. Acho que foi uma in tu i ção. Em pri me i ro lu gar,
no cur so de le tras clás si cas ha via uma dis ci pli na es qui si tís si ma que se cha ma va
his tó ria gre co-ro ma na. Mas não era a his tó ria, por exem plo, da ex pan são da ko i né
até Roma ou, a par tir de cer to mo men to, da ex pan são po lí ti ca e eco nô mi ca de
Roma. Um pe da ço era his tó ria da Gré cia e ou tro pe da ço era his tó ria de Roma. A
his tó ria da Gré cia pa re ce que ter mi na va no sé cu lo II a.C. e de po is co me ça va ou -
tro ne gó cio di fe ren te, era ou tra ca i xa de sa pa to. Mas, de qual quer ma ne i ra, essa
dis ci pli na des per tou um in te res se pela his tó ria da Gré cia. Qu an do se fa lou em
ar que o lo gia, eu dis se: “Acho que eu em bar co nes sa”. Mas não que eu ti ves se um
ho ri zon te bem de fi ni do do que iria fa zer e do que sig ni fi ca ria isso de po is como
car re i ra, como in te res se in te lec tu al ou como cam po de pesquisa. 

Então, em 1959, você zar pa para Pa ris com uma bol sa de es tu dos para fa zer
ar que o lo gia.

– Para fa zer ar que o lo gia clás si ca. Mas acon te ce que no Insti tu to de Arte
e Arque o lo gia, ao con trá rio de toda a tra di ção ame ri ca na, o que ha via era his tó ria
da arte, es sen ci al men te. Tan to as sim que o ins ti tu to cha ma va-se Insti tu to de
Arte, e a ar que o lo gia era um com ple men to. No fun do, não se tra ta va pro pri a -
men te de ar que o lo gia, mas da que las obras de arte que a ar que o lo gia ha via co lo -
ca do à dis po si ção do es pe ci a lis ta. Então, eu di ria que meu con ta to ini ci al com
esse uni ver so ma te ri al foi por via da his tó ria da arte. Du ran te o pri me i ro ano, fiz
vá ri os cur sos – his tó ria da arte ro ma na, his tó ria da arte gre ga etc. Não ha via ne -
nhu ma pre o cu pa ção nem teó ri ca nem me to do ló gi ca com a pro du ção do co nhe ci -
men to nes sas áre as. Era a co i sa já dada como um a pri o ri. De po is do pri me i ro ano, 
acha ram que eu ti nha con di ções de ser ad mi ti do à Esco la Fran ce sa de Atenas. 

O que era essa Esco la Fran ce sa de Ate nas? 
– Não era pro pri a men te uma es co la. Cha ma-se as sim por que era a tra di -

ção do sé cu lo XIX. Ela é de 1856 ou qual quer co i sa as sim.1 Foi a pri me i ra mis são
ar que o ló gi ca es tran ge i ra que se ins ta lou na Gré cia. É uma es co la an ti quís si ma, de
uma tra di ção mu i to ve ne rá vel e que ti nha es ta be le ci do um sis te ma que eles cha -
ma vam de pro mo ção, de qua tro mem bros fran ce ses por ano, que fi ca vam três anos
na Gré cia. E co me ça ram a ace i tar tam bém co la bo ra do res es tran ge i ros, prin ci pal -
men te bel gas e su í ços, qua se sem pre um por ano. Acha ram que eu po dia ser ace i to
como mem bro es tran ge i ro, e en tão co me cei a fa zer uma sé rie de cur sos que eram
da dos para os can di da tos que se pre pa ra vam para a Esco la Fran ce sa.

Que tipo de cur sos? 
– Por exem plo, na Esco la Prá ti ca de Altos Estu dos, fiz epi gra fia, his tó ria

das re li giões etc. No De par ta men to de Anti gui da des Gre gas e Ro ma nas do Mu -
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seu do Lou vre, que era ge ri do, exa ta men te, por an ti gos mem bros da Esco la
Fran ce sa, tive au las com dois gran des mes tres: Pi er re De vam bez, es pe ci a lis ta
em ce râ mi ca gre ga, e Jean Char bon ne a ux, em es cul tu ra gre ga. Era um gru pi nho
de seis ou sete pes so as, que se re u nia às qua tro ho ras, quan do o mu seu fe cha va.
Era uma de lí cia, por que o mu seu fi ca va todo à nos sa dis po si ção; as vi tri nas eram
aber tas. A gen te se sen tia à von ta de e, re al men te, apren di mu i to. Foi meu pri me -
i ro con ta to com a co i sa fí si ca, as fon tes ma te ri a is...

Enquan to você está fa zen do o cur so de ar que o lo gia, você tam bém está fa zen do es ses
cur sos? 

– Não. Aí in ter rom pi ar que o lo gia e me ins cre vi no dou to ra do, à épo ca se
cha ma va dou to ra do de ter ce i ro ci clo. Meu ori en ta dor em Pa ris tam bém era an ti -
go mem bro da es co la. O re sul ta do do meu tra ba lho na Gré cia, se eu par ti ci pas se
das es ca va ções, se ria usa do para a mi nha tese. Já no pri me i ro ano fui es ca la do
para duas es ca va ções, que fo ram as mi nhas duas ex pe riên ci as prin ci pa is na Gré -
cia.

Como fo ram es sas ex pe riên ci as? Onde eram os sí ti os? 
– Uma foi em Argos, que hoje não é gran de co i sa, mas se a gen te pen sar

na Ilía da, toda a Argó li da era um gran de foco de po der na Gré cia. Era a es ca va ção
de uma es tra da ro ma na. Mas a gran de ex pe riên cia, que co me çou in clu si ve nes se
mes mo ano, foi na ilha de De los, onde me fi xei. De los é in te res san te por que é um
san tuá rio des de a épo ca ar ca i ca... A ocu pa ção de De los co me ça a ser sig ni fi ca ti va, 
in clu si ve para a Gré cia con tem po râ nea, no sé cu lo VI. De po is sur ge uma ci da de.
Qu an do Roma avan ça para o Me di ter râ neo ori en tal, no sé cu lo II a.C., há uma sé -
rie de cir cuns tân ci as que faz com que De los se trans for me no pri me i ro por to do
Me di ter râ neo. Aliás, o pri me i ro en tre pos to en tre o Ori en te e a Itá lia. Foi uma ci -
da de que cres ceu em 50 anos, trans for man do-se em me tró po le. De po is des co bri
que isso ia fa vo re cer o en ten di men to de uma sé rie de ques tões na que la que pas -
sou a ser a mi nha área de es pe ci a li da de, pin tu ra gre ga, es pe ci al men te pin tu ra
mu ral. Por que a es ca va ção que es ta va sen do fe i ta já não era mais no san tuá rio;
era em área de ha bi ta ção. Era um in te res se meu, ain da não de fi ni do, li ga do ao ur -
ba nis mo e à ha bi ta ção, e den tro da ha bi ta ção, ao pro ble ma da qua li fi ca ção do es -
pa ço com pin tu ra mu ral. Foi uma des co ber ta... Par ti ci pei des sas es ca va ções por
dois anos, nos qua is foi pos sí vel tra zer à luz, es tu dar e, mais tar de, pu bli car um
quar te i rão in te i ro. Tra ba lhei com a pin tu ra mu ral des se quar te i rão. E foi com
isso que fiz mi nha tese, quan do vol tei para a Fran ça. Além dis so, tra ba lhan do na
re ser va do mu seu, en con trei cer ca de 40 ou 50 ca i xo tes com frag men tos de es tu -
que pin ta dos.
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Que mu seu é esse? Ha via um mu seu em De los? 
– Sim, um mu seu lo cal. Por que De los, na épo ca das es ca va ções – ain da

hoje é um pou co isso – era uma ilha sem ha bi tan tes, com pou ca ve ge ta ção, qua se
tudo ro che do.  Agres te, mas linda! Toda a ilha é um sí tio ar que o ló gi co. Então, era 
ne ces sá rio que hou ves se um mu seu, in clu si ve para que as au to ri da des gre gas ti -
ves sem um pos to de fis ca li za ção per ma nen te, e para que você le vas se para lá as
pe ças en con tra das, aqui lo que vi ra va peça de mu seu. Des co bri en tão, na re ser va
do mu seu, es ses ca i xo tes, que es ta vam lá des de a fa mo sa es ca va ção de 1914, que
en vol veu cer ca de 300 ope rá ri os. Hoje já não se faz mais isso, mas à épo ca ha via
fun dos e um me ce nas, o du que de Lou bat.  Foi en tão, pela pri me i ra vez, que se
de sen ca vou a ci da de he le nís ti ca, o te a tro, a ágo ra e as sim por di an te. Só que os es -
ca va do res não se in te res sa vam por frag men tos de es tu que. Eles se in te res sa vam
por es cul tu ra, por ar qui te tu ra e por epi gra fia. O res to foi de i xa do de lado, e eu fui
o sucessor. 

Qual a im por tân cia des ses frag men tos? 
– O que in te res sa va nes sa pin tu ra era jus ta men te o fato de ser uma pin tu -

ra cor ren te, pa pel pin ta do. Esse ca rá ter or di ná rio me deu uma sé rie de pis tas
para en ten der o que ela po de ria sig ni fi car na or ga ni za ção do ha bi tar, so bre tu do,
de po is que des co bri que os qua dri nhos de co ra dos que apa re ci am nes ses frag -
men tos re pro du zi am, no sé cu lo II a.C., aqui lo que os pró pri os gre gos con si de ra -
vam a gran de pin tu ra, que era a do sé cu lo IV a.C. O que sig ni fi ca isso? Que nin -
guém que ria jo gar no es cu ro com a pin tu ra con tem po râ nea, que ri am co pi ar a
pin tu ra que já es ta va con sa gra da, que a gen te co nhe ce ago ra por in ter mé dio das
tum bas di nás ti cas da Ma ce dô nia.

Mas qual se ria a pin tu ra con tem po râ nea ao sé cu lo II a. C.? 
– Em De los, ou tro tipo de pin tu ra, que se en con tra va fora das ca sas,

prin ci pal men te nas en cru zi lha das. Ela traz uma sé rie de mar cas do que se ria a
pin tu ra de en tão, como a cons tru ção das fi gu ras com to ques de cor, e não com li -
nhas, a pers pec ti va e uma sé rie de ou tros as pec tos. Era uma pin tu ra li túr gi ca e et -
ni ca men te mar ca da, so bre tu do por que os cul tos e as fi gu ras a que se re fe re es tão
as so ci a dos a um con tex to re li gi o so, de es cra vos ro ma nos. A ou tra não é et ni ca -
men te mar ca da. E a gen te sabe que quan do De los vi rou um im por tan te en tre -
pos to, por lá cir cu la vam sí ri os, fe ní ci os, egíp ci os, ita li a nos, ro ma nos etc. Mas ne -
nhum tra ço ét ni co mar ca va a pin tu ra nas ca sas. Era tudo a mes ma co i sa. Aí você
en ten de uma por ção de co i sas. O que amal ga ma va esse pes so al todo que ia para
De los era o co mér cio, que fun ci o na va como uma lin gua gem co mum. A úni ca
lin gua gem? Não. Era ne ces sá rio le gi ti mar e va lo ri zar essa ati vi da de co mer ci al, o
que você fa zia mo bi li zan do as ca sas, ador nan do as habitações.
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 Ba se an do-se em um mo de lo gre go an te ri or, cer to? 
– Um mo de lo que ti nha que ser gre go por que não po dia ser nem fe ní cio,

nem ro ma no, nem egíp cio, por que ti nha que mos trar uma con ver gên cia de in te -
res ses. Então, você en ten de o que sig ni fi ca uma so ci e da de de al tís si ma mo bi li da -
de so ci al, mas toda amar ra da no co mér cio ma rí ti mo. Desen vol vi esse tema na
tese de dou to ra do. Foi minha pri me i ra opor tu ni da de de ver que a his tó ria da arte 
po dia aju dar a en ten der ou tros as pec tos que não a es té ti ca das co i sas. Mas foi por
con ta pró pria. Eu di ria que a úni ca in fluên cia que tive a esse res pe i to, nes se mo -
men to, foi de uma fi gu ra ex tra or di ná ria que mar cou toda a mi nha ge ra ção na Eu -
ro pa, que se cha ma va Ra nuc cio Bi an chi-Ban di nel li.

Quem foi essa fi gu ra? 
– Em pri me i ro lu gar, era um no bre; em se gun do lu gar, era um co mu nis -

ta, o que, aliás, na Itá lia, no mo men to, não ca u sa va gran de es tra nhe za. Foi uma
fi gu ra que, a meu ver, re no vou a his tó ria da arte, pelo me nos a his tó ria da arte an -
ti ga, na aca de mia. Eu me sen tia mu i to mais mem bro da ge ra ção que ele for mou
na Itá lia, com quem man ti ve mu i to con ta to de po is, do que com a pró pria ge ra ção 
fran ce sa, com a qual man ti ve mais re la ções de ami za de. 

E onde você teve con ta to com ele?
– Em Roma. Isso por que eu es ta va tra ba lhan do com pin tu ra e ele tam -

bém ha via tra ba lha do com pin tu ra, prin ci pal men te pin tu ra pré-ro ma na, mas da
Itá lia, em ci da des como Ná po les, Pompeia, Her cu la no e as sim por di an te. A pri -
meira gran de en ci clo pé dia mo der na – quer di zer, do sé cu lo XX, por que no sé cu -
lo XIX hou ve ou tras – so bre a Anti gui da de gre ga e ro ma na, prin ci pal men te no
cam po da arte, foi ele que or ga ni zou. Foi a pri me i ra vez que eu vi al gu ma co i sa
que se cha ma his tó ria so ci al da arte. Hoje, acho meio es tra nho fa lar em his tó ria
so ci al da arte ... Sei o que é his tó ria ar tís ti ca do so ci al, mas te nho uma cer ta di fi -
cul da de de en ten der his tó ria so ci al da arte. Mas foi a pri me i ra vez que vi al gu ma
co i sa nes sa pers pec ti va. Quer di zer, quan do fa lei de abrir ho ri zon tes, es ta va me
re fe rin do a esse tipo de co i sas. Foi a pri me i ra vez que me apro xi mei da tal cul tu ra
ma te ri al com ou tra perspectiva.

Nós es tá va mos fa lan do há pou co so bre a co ne xão da que las ma ni fes ta ções ar tís ti cas
com todo um con tex to so ci al. Você não cha ma ria isso de his tó ria so ci al da arte?

– Não. A mi nha res pos ta é ana crô ni ca por que es tou res pon den do na
pers pec ti va de hoje, cer to? Não que eu te nha pro cu ra do fa zer a tal his tó ria ar tís ti -
ca do so ci al em vez da his tó ria so ci al da arte. Isso é o que eu pen so hoje. Fa zer his -
tó ria so ci al da arte não é fa zer his tó ria da so ci e da de; é fa zer his tó ria da arte, por -
tan to, de um seg men to da so ci e da de ex tre ma men te im por tan te para que a so ci e -
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da de exis ta como tal, mas que você iso la. Só que você co lo ca uma es pé cie de pon te 
e vai en tão es ta be le cer as re la ções en tre arte e so ci e da de. Essa é uma vi são le gí ti -
ma da his tó ria da arte, mas o ob je ti vo não é co nhe cer a so ci e da de. Mes mo que às
ve zes caia no em pi ri cis mo, no fe ti chis mo, tem uti li da de para quem quer fa zer
ou tra co i sa. Não é o que me apraz. Meu ob je ti vo é es tu dar a so ci e da de, que é um
ne gó cio mu i to com pli ca do, você não pode es tu dar ho lis ti ca men te. Você tem
que... eu não di ria fa ti ar, mas es co lher pon tos de ob ser va ção. E um pon to de ob -
ser va ção fun da men tal, por que toca em co i sas às ve zes in vi sí ve is, é jus ta men te o
cam po ar tís ti co, seja lá o que for arte. Então, acre di to na his tó ria ar tís ti ca do so ci -
al. O que isso sig ni fi ca? Que a so ci e da de tem vá ri as di men sões, en tre as qua is a
cul tu ra. Isto é, a cul tu ra é uma di men são do so ci al, e não o so ci al uma di men são
da cultura. 

Não sei se os an tro pó lo gos es ta ri am de acor do.
– Acho que não, mas acho que re sol ve uma por ção de pro ble mas. Cria

ou tros, mas não para mim. 

Enten di qual é o seu pon to, nes sa dis tin ção. Mas, va mos vol tar um pou co. Você fi cou
dois anos e meio, en tre 1961 e 1964, na Gré cia...

– Tra ba lhan do como ar queó lo go. No pri me i ro ano, vi si tei mais a Gré cia. 
Meus co le gas fran ce ses, que che ga ram jun to co mi go, eram mu i to in te res san tes, e 
a gen te vi a jou mu i to jun tos. No se gun do, como já es ta va re di gin do a tese, di mi -
nuí. Re di gi a tese na Gré cia e vol tei para a Fran ça com o tem po exa to para de fen -
der. 

E quan do você vol tou ao Bra sil? 
– Che guei no dia 31 de mar ço de 1964. Eu vol tei de na vio, por que ti nha

mu i ta ba ga gem – li vros, pa péis etc. e tal – e fo ram 11 dias de vi a gem. E quan do a
gen te es ta va no meio do Atlân ti co, re ce bía mos te le gra mas, o fa mo so co mí cio dos
ma ri nhe i ros, e eu... “Meu Deus! O que é isso que está acon te cen do?!”. Não en -
ten dia nada. Eu ti nha pas sa do tan to tem po fora, não é?

Você não es ta va in for ma do so bre o que es ta va acon te cen do no Bra sil? 
– No fi nal da mi nha tem po ra da na Gré cia, já sa bia que es ta va meio ba -

gun ça do... A pri me i ra pers pec ti va que meu pai teve da si tu a ção, e logo de po is do
gol pe, era a de um ju ris ta tra di ci o nal. Ele di zia: “Está uma ba gun ça”, e me man -
da va re cor tes de edi to ri a is do Esta dão. Mi nha irmã, que es tu da va en tão na Ma ria
Antônia, que foi foco de agi ta ção da USP nes ses anos,2 me man da va re cor tes do
Bra sil ur gen te, do frei Car los Jo sap hat, de quem a gen te é gran de ami go. Então, as
duas co i sas não ba ti am. Meu pai de po is mu dou de opi nião, quan do viu o que era
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mes mo. E eu só vim a en ten der de po is de al gum tem po, por que re al men te foi um 
ba que.

Você che gou no olho do fu ra cão...  Você já ti nha uma pers pec ti va de tra ba lho ao
vol tar? 

– Eu ain da es ta va na Gré cia quan do o ti tu lar de his tó ria an ti ga e me di e -
val, que era o Eu rí pe des Si mões de Pa u la, me con vi dou: “Quan do você vol tar,
vem tra ba lhar com a gen te”. Na que le mo men to, o ca te drá ti co é que mon ta va sua
equi pe. Ha via pou ca gen te – es tou fa lan do da Fa cul da de de Fi lo so fia – que era
en vi a da para o ex te ri or para com ple tar a for ma ção. Então, eu já ti nha os trun fos
na mão. 

Quem era o pro fes sor Eu rí pe des Si mões de Pa u la? 
– Ele foi im por tan tís si mo na USP em ge ral, na Fa cul da de de Fi lo so fia,

da qual foi di re tor por duas ve zes, e no De par ta men to de His tó ria, onde foi alu no
do Bra u del e seu su ces sor. 

Fale-nos um pou co do con tex to da USP quan do você vol ta. Qual o peso da his tó ria
an ti ga, nes se pe río do, no De par ta men to de His tó ria? E nes se con tex to tão con tur ba do
po li ti ca men te.

– Eu di ria, para co me ço de con ver sa, que sen do, nes te mo men to, um de -
par ta men to me nor e ain da em for ma ção, era fan tás ti co o con ví vio com os pro fes -
so res, a gen te po den do com bi nar uma sé rie de as sun tos co muns. E isso tra zia be -
ne fí cio in clu si ve para a for ma ção dos alu nos e até, eu di ria, para cer ta co in ci dên -
cia de ação po lí ti ca, que ti nha que ser fe i ta com ca u te la. Par ti ci pei com mu i tos
des ses co le gas de pas se a tas e re u niões, se bem que não tan to em 1964, mas de
1968 em di an te. Mas di ria que, do pon to de vis ta da pe ri cu lo si da de de cer tas dis -
ci pli nas, aos olhos dos mi li ta res a his tó ria an ti ga não ti nha pro ble mas. Com a
his tó ria do Bra sil já era um pou co di fe ren te; a so ci o lo gia já era bem mais visada. 

E do pon to de vis ta aca dê mi co, qual o per fil da his tó ria an ti ga? 
– Você ain da ti nha um res quí cio do que an tes era a área de his tó ria an ti ga 

e me di e val, em que ha via mu i to bons me di e va lis tas. O pró prio Eu rí pe des, por
exem plo, foi fun da men tal na fa cul da de, no de par ta men to e mes mo na his tó ria
an ti ga, mas ele não era pro pri a men te um pes qui sa dor de his tó ria an ti ga. Eu vol -
tei do dou to ra do e era um dos pou cos dou to res do de par ta men to. Além dis so,
trou xe tam bém a no vi da de de tra ba lhar com fon tes que eram di ver sas da que las a
que se es ta va acos tu ma do. Isso me aju dou, in clu si ve, a de sen vol ver, pou co tem po 
de po is, o pro je to de um mu seu de ar que o lo gia. Ago ra, pen sar o lu gar da his tó ria
an ti ga na for ma ção do his to ri a dor, para mim, foi uma pre o cu pa ção que tive mais
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tar de. No co me ço, eu es ta va en tu si as ma do com aqui lo que ha via vis to, en tão,
dava cur sos be lís si mos so bre o san tuá rio na Gré cia an ti ga. Ti nha gen te que fi ca -
va emo ci o na da, mas do pon to de vis ta da for ma ção, não sei se isso tra zia um apor -
te significativo. 

Qual o lu gar, afi nal, da his tó ria an ti ga na for ma ção do his to ri a dor?  
– O Mo ses Fin ley, como bom ame ri ca no, mas tra ba lhan do na Ingla ter ra, 

di zia: “Olha, eu não con si go con ta to com meus co le gas de his tó ria an ti ga; mu i to
me nos para uma con ver sa de his to ri a dor. Te nho essa con ver sa com os his to ri a -
do res da mo der ni da de ou da con tem po ra ne i da de. Se que ro fa lar so bre es cra vi -
dão, não é com um es pe ci a lis ta em es cra vi dão na Gré cia ou em Roma que vou ter
al gum be ne fí cio, mas é fa lan do com os de ma is”. No co me ço, exis tia uma vi são
en cla u su ra da da his tó ria an ti ga tam bém na USP. Mas co me çou a ha ver aber tu -
ras, pro gres si va men te. Com o tem po, per ce bi que o gran de pa pel da his tó ria an -
ti ga na for ma ção do his to ri a dor se re la ci o na va com a ideia de que a his tó ria é a
dis ci pli na das di fe ren ças. Isto é, se o que se ten ta en ten der não é tan to o pas sa do,
mas, pelo pas sa do, a di nâ mi ca da so ci e da de, isso sig ni fi ca que a di fe ren ça é o que
con ta para você per cor rer esse ca mi nho. No caso das so ci e da des an ti gas, ain da
com uma van ta gem: elas pa re cem mu i to pró xi mas, prin ci pal men te a Gré cia -
quan do você pen sa em ins ti tu i ções po lí ti cas, arte – mas se a gen te for exa mi nar
de per to, não são. Então, eu di ria que a his tó ria an ti ga cria a opor tu ni da de de se
en ten der o que são as so ci e da des em seu fun ci o na men to e trans for ma ção, de en -
ten der a pró pria his to ri ci da de. O Paul Vey ne di zia: “A his tó ria é o re per tó rio das
di fe ren ças”. Nes sa pers pec ti va, a his tó ria an ti ga tem um pa pel fundamental. 

Você dis se a pou co que a ex pe riên cia no ex te ri or o aju dou na con cep ção de um pro je to
de mu seu, quan do você re tor nou ao Bra sil. Como foi isso?  

– Com re la ção a isso, hou ve ou tro fato. Em 1963, o Ci cil lo Ma ta raz zo3

con se guiu uma do a ção de qua se 400 pe ças ar que o ló gi cas, etrus cas e ro ma nas, por 
in ter mé dio do Mu seu Pi go ri ni, um mu seu de pré-his tó ria e et no gra fia de Roma.
Essa co le ção foi do a da à USP, que que ria fa zer um mu seu ar que o ló gi co. Ha via
uma co mis são com gen te mu i to im por tan te – o pró prio Eu rí pe des era o pre si -
den te, o Pa u lo Du ar te e al gu mas ou tras per so na li da des –, mas que não sa bia mu i -
to bem o que fa zer. Pen sa vam em uma es pé cie de co le ção di dá ti ca, para ilus trar
au las de his tó ria da Gré cia, his tó ria de Roma. Mas ilus trar, sem ma i o res pre ten -
sões. Eu dis se: “Va mos fa zer um mu seu dis so da qui”. E co me cei a pro je tar... 

Mas em 1963 você ain da es ta va na Gré cia, cer to? 
– Eu ain da es ta va na Gré cia quan do, um dia, re ce bi um te le gra ma do Ci -

cil lo Ma ta raz zo di zen do: “Você não quer me aju dar nes se pro je to? Se qui ser, me
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en con tre em Roma dia tal. To das as des pe sas pa gas”. Fui res pon der a esse te le -
gra ma e, in clu si ve, es que ci que “to das as des pe sas pa gas” in clu íam o pró prio te -
le gra ma. Pas sei al guns mi nu tos cor tan do pa la vras, para di zer que eu ace i ta va,
mas de uma for ma não mu i to brus ca. E no cor re io, na Gré cia, dis se ram: “Mas
tem mais umas 200 pa la vras aqui à dis po si ção”. Fui para a Itá lia e en trei em con -
ta to com o Ci cil lo e o Pe re gri no Ses ti e ri, di re tor do Mu seu Pi go ri ni, que es ta va
en vol vi do nes se in ter câm bio e que ha via agen ci a do a es co lha de pe ças de vá ri os
mu se us ita li a nos. Eu vi es sas pe ças, dei su ges tões, ima gi nan do, efe ti va men te,
que po dia ser o pon to de par ti da para um museu. 

E qual era a ide ia do Ci cil lo?
– A ide ia do Ci cil lo era de um mu seu, mas ele não sa bia mu i to bem como

se ria. O Ci cil lo in ven tou inú me ros mu se us. Qu a se to dos de ram cer to. Na USP,
fo ram dois: an tes do meu, o Mu seu de Arte Con tem po râ nea.4 Aliás, foi o Wal ter
Za ni ni, pri me i ro di re tor do Mu seu de Arte Con tem po râ nea e com quem con vi vi
no Insti tu to de Arte e Arque o lo gia – ele es ta va ter mi nan do a tese dele e eu co me -
çan do a mi nha - que deu meu nome para o Ci cil lo.

E como você ima gi na va mon tar o mu seu com as pe ças do a das? 
– Eu es ta va pen san do gran de. Ima gi na va que te ria sen ti do um mu seu

que in clu ís se aqui lo que en tão eu cha ma va, de uma ma ne i ra um pou co ide a lis ta,
de he ran ça do Ve lho Mun do – com pre en den do não só as so ci e da des clás si cas,
mas tam bém Egi to e Mé dio Ori en te –, e tam bém a he ran ça pré-co lo ni al, que en -
vol via co i sas que exis ti am na USP em ou tros mu se us, como é o caso da ar que o lo -
gia bra si le i ra. Além dis so, o mu seu de ve ria in clu ir tam bém a he ran ça da Amé ri -
ca pré-co lo ni al – pre fi ro fa lar pré-co lo ni al, e não pré-co lom bi a na, por uma sé rie
de ra zões –, e fi nal men te, a he ran ça afri ca na. Então, as três ra ças. Eu pen sa va as -
sim.

É uma ima gem bem tra di ci o nal.
– Eu pen sa va as sim, mas não me ar re pen do. Não me ar re pen do por que,

re al men te, isso ser viu para am pli ar a co i sa. Mas foi uma bri ga da na da com a tal
co mis são! Eu fiz um pro je to para o mu seu, por que sa bia como a co i sa fun ci o na -
va. Eu ha via tra ba lha do em mu se us: pri me i ro o Lou vre, no pe río do da que la pre -
pa ra ção para Ate nas, e de po is na re ser va téc ni ca do Mu seu de De los. Qu an do
pro pus que o mu seu ti ves se uma bi bli o te ca, todo mun do, a co me çar pelo Pa u lo
Du ar te, di zia: “Para que du pli car a bi bli o te ca do De par ta men to de His tó ria?”.
Eu pre ci sei de mons trar que pre ci sa va. Tam bém pre ci sei mos trar a ne ces si da de
de pes so al pró prio. Dis se ram: “Pes so al pró prio?! Mas e os pro fes so res de his tó -
ria an ti ga?”. Foi uma bri ga da na da! Qu an do vol tei, o mu seu ti nha aca ba do de ser 
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ins ta la do. Co me çou se cha man do Mu seu de Arte e Arque o lo gia, ain da um pou co 
na tra di ção fran ce sa. O Eu rí pe des era o di re tor, mas ele me dis se: “Eu es tou di re -
tor, mas, en quan to for di re tor, quem vai di ri gir é você.” 

Mas, de po is, você as su miu a di re ção do mu seu. Qu an do foi isso? 
– Em 1968, ele dis se: “Essa si tu a ção está in sus ten tá vel. Va mos for ma li -

zar?”. Nós fo mos con ver sar com o re i tor de en tão, que era o Hé lio Lou ren ço de
Oli ve i ra. Em 1968, data que a gen te não pode es que cer, o Hé lio dis se: “É pra já”, e 
me no me ou. Dali a 30 dias, Hé lio Lou ren ço de Oli ve i ra foi cas sa do. Cas sa do não, 
apo sen ta do pelo Ato Insti tu ci o nal no 5. Foi um re i tor ex tra or di ná rio. O que ele
re sis tiu às di ver sas pres sões na que le mo men to! Mas aca bou se tor nan do uma
per so na non gra ta para o gover no mi li tar, e pre ci sou sair.

Como di re tor do mu seu você per ma ne ceu vin cu la do ao De par ta men to de His tó ria? E
como fo ram os pri me i ros tem pos, de or ga ni za ção do mu seu?

– Sim, con ti nu ei na his tó ria an ti ga, com o Eu rí pe des, in clu si ve apro vei-
tando o mu seu para as au las. Mas para fun ci o nar efe ti va men te, con se guir pes so al 
téc ni co, foi di fí cil. Eu or ga ni zei os pri me i ros con cur sos. Trou xe gen te mu i to boa, 
como o Ma ri a no Car ne i ro da Cu nha, que era es pe ci a lis ta em Mé dio Ori en te, a
Ha i ga nuch Sa ri an, que tam bém ha via fre quen ta do a Esco la Fran ce sa, a Vera
Coelho, que ha via tra ba lha do no Peru... As pri me i ras co le ções me so po tâ mi cas
foi Ma ri a no que con se guiu, mas ele já co me ça ra, so bre tu do, a se in te res sar por
arte afro-bra si le i ra, e foi o pri me i ro res pon sá vel por aque le seg men to que eu ha -
via pro je ta do. Quer di zer, no fun do, essa his tó ria das três ra ças, ou das três he ran -
ças, va leu para os ou tros en ten de rem o que se po dia fa zer. Então, ti nha sen ti do
você ter aque la co le ção, não ape nas para ser vir aos ob je ti vos di dá ti cos ime di a tos,
mas para man ter ins ti tu ci o nal men te um mu seu des se tipo, aber to ao pú bli co,
que não exis tia na USP.

A par tir da que la co le ção que veio da Itá lia, você con se guiu ar ti cu lar a con ver gên cia,
para esse mu seu, de ou tros acer vos. De onde vi e ram os acer vos afri ca no e
pré-co lo ni al?

– Aí foi de po is que eu vol tei. No caso da tal he ran ça pré-co lo ni al, fiz um
pro je to de in te gra ção das áre as de ar que o lo gia da uni ver si da de. Onde exis tia
ar que o lo gia bra si le i ra? No Mu seu Pa u lis ta, que ain da ti nha um cer to ar de mu -
seu en ci clo pé di co, em bo ra a ge o lo gia, a bo tâ ni ca e a zo o lo gia ti ves sem sa í do na
dé ca da de 1920; no Insti tu to de Pré-His tó ria, que eu che guei a di ri gir tam bém,
jun to com o Mu seu de Arque o lo gia; e na Co le ção Plí nio Ayro sa, que era uma
co le ção de et no gra fia in dí ge na, na Fa cul da de de Fi lo so fia.5 Fiz um pro je to de
in te gra ção des sas áre as: as co le ções, bi bli o te cas, la bo ra tó ri os, pes so al e as sim
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por di an te. O Mi guel Re a le, que era o re i tor, ace i tou, mas o Con se lho Uni ver si -
tá rio não viu sen ti do. Aí en trou o Pa u lo Du ar te, por ca u sa do Insti tu to de
Pré-His tó ria, que ele ha via cri a do, di zen do que eu ia des tru ir o Insti tu to, que
eu era am bi ci o so etc e tal. Dis se até “eu du vi do in clu si ve que ele te nha mes mo
esse dou to ra do”. 

Então essa ten ta ti va de uni fi ca ção dos acer vos pro vo cou um con fli to?
– Pois é, mas o in te res san te é que a pri me i ra vez que eu fa lei com o Pa u lo

Du ar te so bre o pro je to, ele dis se: “Fan tás ti co!”. Aí fui fa lar com o Má rio Neme,
que era o di re tor do Mu seu Pa u lis ta, que res pon deu: “Fan tás ti co!”. Só que quan -
do o Má rio Neme sou be que eu ti nha fa la do com o Pa u lo Du ar te e vice-ver sa,
tudo me lou. Os dois eram ini mi gos. Esse pro je to le vou 21 anos para ser re a li za -
do. O re i tor de en tão, José Gol dem berg, que es ta va no Con se lho Uni ver si tá rio
quan do o pro je to foi apre sen ta do pela pri me i ra vez, dis se: “Olha, achei aque le
pro je to bom. Va mos bo tar para fren te?”. Ou seja, de po is que o pro je to atin giu a
ma i o ri da de, fui o res pon sá vel por im ple men tá-lo, en ca mi nhan do o ma te ri al ar -
que o ló gi co para o MAE, que já era en tão um mu seu de ar que o lo gia e et no lo gia.
Nes sa épo ca, as su mi a di re ção do Mu seu Pa u lis ta, que, por sua vez, te ria que vi rar 
um mu seu de his tó ria. Essa foi a mi nha se gun da vi ra da com mu se us.

Va mos fa lar so bre o Mu seu Pa u lis ta, mas é im por tan te si tu ar por que você di ri giu o
Mu seu de Arque o lo gia e Etno lo gia por dez anos e de po is hou ve um lon go pe río do,
en tre o fi nal des sa atu a ção e a di re ção do Mu seu Pa u lis ta, que você as su miu em
1989. 

– Mes mo sa in do do Mu seu de Arque o lo gia, con ti nu ei a me in te res sar
por mu se us, a par ti ci par de en con tros. Qu an do o Gol dem berg se lem brou do
pro je to, me no me ou como re la tor da co mis são en car re ga da de pro por a in te gra -
ção das áre as de ar que o lo gia e et no lo gia da uni ver si da de. Ago ra, uma vez que eu
as su mi o Mu seu Pa u lis ta, no con tex to des sa in te gra ção – o que sig ni fi ca que saiu
mu i ta co i sa para o Mu seu de Arque o lo gia e Etno lo gia –, o que res tou de via ser
trans for ma do em mu seu his tó ri co. Aí pro pus o pla no di re tor, que na épo ca tam -
bém foi uma no vi da de. “Mas pla no di re tor?! Pre ci sa?” Pre ci sa. Con se gui re u nir
mu i ta gen te para dis cu tir esse pla no di re tor, gen te da USP e de fora, de áre as
como ar tes e ur ba nis mo. E o mais in te res san te é que pela pri me i ra vez o pes so al
do Mu seu Pa u lis ta, que ain da es ta va den tro de uma cer ta tra di ção de mu seu his -
tó ri co, que vi nha do Ta u nay, da dé ca da de 1920, pôde dis cu tir es sas ques tões.6

Era no vi da de, por que não se dis cu tia o que eles fa zi am, o por quê de se fa zer da -
que le je i to, se exis ti ria ou tro tipo de pro pos ta e as sim por di an te. Pela pri me i ra
vez, o pes so al do mu seu, nes sas re u niões pre pa ra tó ri as do pla no di re tor, teve a
opor tu ni da de de se manifestar. 
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Qu a is as prin ci pa is pro pos tas in se ri das nes se pla no di re tor? 
– O pla no me gui ou du ran te meus qua tro anos de ges tão. No pri me i ro

mo men to, era o se guin te: “Nós va mos or ga ni zar um mu seu de his tó ria. Um mu -
seu de his tó ria não é o cor res pon den te vi su al de um ma nu al de his tó ria, por tan -
to, o ob je ti vo do mu seu não é en si nar his tó ria”. Se você qui ser apren der his tó ria,
no sen ti do in clu si ve de nar ra ção, de mar cos do pas sa do, pe gue um bom ma nu al.
Mas o mu seu pode mos trar a his to ri ci da de das co i sas, que as co i sas são his to ri ca -
men te con tin gen tes. O mu seu de his tó ria tem a gran de mis são de en si nar a his to -
ri ci da de do mun do ma te ri al em que es ta mos mer gu lha dos. Ele tra ba lha com es -
sas me di a ções sen so ri a is, en tão, é nes se sen ti do que se deve in ves tir. Ele pre ci sa
ser um mu seu de cul tu ra ma te ri al, mas não para você ter sé ri es de ar te fa tos e di -
zer, “olha, os ar te fa tos de co zi nha co nhe ci dos eram es ses e es ses”. Isso é uma
base, um pon to de par ti da para você tra ba lhar pro ble mas his tó ri cos. A pri me i ra
co i sa que pre ci sei dis cu tir foi se o mu seu de his tó ria deve ser um mu seu de pro -
ble mas his tó ri cos ou de co i sas his tó ri cas. Ou tra ques tão diz res pe i to à dis tin ção
que a gen te tem que fa zer en tre do cu men to his tó ri co e peça his tó ri ca. Qu an do
você tem a mesa de jogo do pa dre Fe i jó, ela cos tu ma ser tra ta da como ob je to his -
tó ri co, não como do cu men to his tó ri co. Mas acon te ce que dá para você fa zer as
duas co i sas, in clu si ve por que o fato de ela ter se trans for ma do em um ob je to his -
tó ri co já é um pro ble ma his tó ri co que você pode ex plo rar. No mu seu, a fe ti chi za -
ção é cor ren te. Mas, em vez de di zer “va mos eli mi nar a fe ti chi za ção”, você a tra -
ba lha tam bém como um ob je to de es tu do, para en ten der por que e como a gen te
fe ti chi za, e o que isso significa historicamente. 

Como es sas pre o cu pa ções mais teó ri cas se tra du zi ram na or ga ni za ção do acer vo? 
– A pri me i ra pers pec ti va foi de que não de vía mos par tir da co le ção, mas

sim do pro ble ma (por que an tes só se pen sa va em co le ção). Então, fo ram de fi ni das
as três li nhas mes tras que es tão no pla no di re tor: his tó ria do co ti di a no; his tó ria do
mun do do tra ba lho, e – como a gen te ti nha uma be lís si ma co le ção de te las e de se -
nhos – his tó ria do ima gi ná rio, isto é, como a his tó ria vira ima gi ná rio vi su al. De fi -
ni mos tam bém um cor te cro no ló gi co, por que se não não da ria para tra ba lhar, que
se ria mais ou me nos de 1850 a 1950. Com re la ção às te las, há uma co i sa go za dís si -
ma. A pri me i ra gran de pi na co te ca de São Pa u lo foi a do Mu seu Pa u lis ta, ain da no
sé cu lo XIX, e quan do, em 1904, se or ga ni zou a Pi na co te ca do Esta do, quem é que
for ne ceu a pri me i ra co le ção de te las? O Mu seu Pa u lis ta, que man dou para lá as te -
las de “tema ar tís ti co”, fi can do com as “de his tó ria”. Se vo cês pen sam que foi só em 
1904 que esse cri té rio va leu, não. Qu an do o pró prio Sér gio Bu ar que era o di re tor,
mais tar de, uma nova leva foi en vi a da e de novo se dis se: “Tela de tema his tó ri co
fica aqui e tela de tema ar tís ti co vai para lá”. Quer di zer, se ti rou a his to ri ci da de da
arte e a ar tis ti ci da de da his tó ria. Então, eu dis se: “Uma ex po si ção como essa não é
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para você sa ber como é que as mon ções par ti am no rio Ti e tê, ou como é que a ci da -
de de São Vi cen te foi fun da da”, que são as te las que exis tem lá, “é para a gen te sa ber 
como é que, na vi ra da do sé cu lo XIX para o sé cu lo XX, a his tó ria vi rou ima gem”.
Esse é o sen ti do de um mu seu his tó ri co. Se não, pega um ma nu al ou um li vro com
boa ilus tra ção. Se é para ter um mu seu, é para a gen te es tu dar des sa pers pec ti va.

E essa pro pos ta deu cer to?
– Hou ve cer ta di fi cul da de de en ten di men to no iní cio, mas deu cer to e

es ses três ve to res estão se de sen vol ven do. O ve tor do ima gi ná rio é o me nos de -
sen vol vi do. Por que há uma co i sa in te res san te: ain da con ti nua essa di vi são en tre
pin tu ra his tó ri ca – que, aliás, é um gê ne ro pic tó ri co – e pin tu ra ar tís ti ca, e quan -
do se tra ba lha a pin tu ra his tó ri ca, não se tra ba lha den tro da his tó ria da pin tu ra,
mas como al gu ma co i sa à par te. Se ria ne ces sá rio re en qua drar o que é tema his tó -
ri co den tro da his tó ria da pin tu ra. His to ri ci zar a pin tu ra do sé cu lo XIX, por
exem plo, ou do co me ço do sé cu lo XX, e não ter um cri té rio pu ra men te for mal,
como o do gê ne ro. Isso ain da não foi su fi ci en te men te tra ba lha do. Mas nas ou tras
áre as, a co i sa vai bem. 

O Mu seu Pa u lis ta é con si de ra do um mu seu de re fe rên cia, com gran de cir cu la ção de
pú bli co. A que você atri bui isso? 

– É um lu gar de re fe rên cia mu i to for te. Para co me çar, você tem que en -
ten der que foi o pri me i ro mu seu de São Pa u lo. Aliás, é um dos qua tro mais an ti -
gos do país, jun to com o Mu seu Na ci o nal, o Mu seu Go el di e o Pa ra na en se. Qu an -
do se fa la va em mu seu em São Pa u lo, ti nha que ser o Mu seu Pa u lis ta. Em se gun -
do lu gar, há uma as so ci a ção for tís si ma com a in de pen dên cia: “Foi lá que o ne gó -
cio acon te ceu”. Essa mar ca é ab so lu ta men te fun da men tal. Aliás, foi fun da men -
tal para que exis tis se o pró prio mu seu, que não foi con ce bi do como mu seu, mas
como mo nu men to. O pro je to de mo nu men to sur giu logo de po is de 1822, mas
não deu cer to, por que não ha via ver ba. Até que, no úl ti mo quar tel do sé cu lo, se
pen sou em lo te ria: a Lo te ria do Mo nu men to con se guiu ar re ca dar ver ba su fi ci -
en te e hou ve um con cur so in te res san tís si mo, todo che io de pe ri pé ci as. O pro je to
ven ce dor foi um edi fí cio que re pro du zia um mo nu men to re nas cen tis ta de Vig -
no la, um pa lá cio. Não era um edi fí cio que de ves se ter al gu ma ser ven tia, mas fun -
ci o nar como pon to de re fe rên cia para um even to. Po rém, como a Co mis são do
Mo nu men to era cons ti tu í da em gran de par te por po si ti vis tas e o pro ble ma da
edu ca ção era uma ban de i ra, logo se co me çou a pen sar: “Ah! Va mos trans for mar
em es co la”. A pri me i ra re a ção das au to ri da des foi di zer: “Não dá. Por que fica na
be i ra da serra do Mar, en tão, vêm os ven tos fri os e úmi dos do sul e aí as cri an ças
vão fi car rou cas”. Então, não dava para es co la. “O que a gen te faz? Ah! Mu seu”. E 
aí se cri ou o Mu seu do Estado, com uma pri me i ra co le ção.
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Uma pri me i ra co le ção de que tipo? 
– De his tó ria na tu ral. O pri me i ro di re tor foi um ilus tre zoó lo go, por -

tan to, o mu seu se de sen vol veu nes sa área. Mas ti nha uma par te que era a ce le -
bra ção. É in te res san te por que você ti nha dois es ta tu tos ope ran do no mu seu:
um es ta tu to cog ni ti vo, con subs tan ci a do nos es pé ci mes ve ge ta is, ge o ló gi cos e
zo o ló gi cos, que você des cre via e clas si fi ca va; e um es ta tu to afe ti vo, li ga do aos
ob je tos ce le bra tó ri os. No re gi men to do mu seu, es ta va até pre vis ta uma ala para
“bus tos de már mo re de pes so as ilus tres”. Você ti nha o es ta tu to cog ni ti vo e o
afe ti vo con vi ven do em per fe i ta tran qui li da de. Mais tar de, quan do se de sen vol -
ve ram as co le ções de an tro po lo gia e et no gra fia, você teve ou tras con vi vên ci as
ex tra or di ná ri as. Por exem plo, o ín dio da tela his tó ri ca con vi via com o ín dio da
et no gra fia, em bo ra fos sem pers pec ti vas to tal men te di fe ren tes: o ín dio da et no -
gra fia ti nha for ne ci do do cu men tos; o ín dio da his tó ria ti nha for ne ci do ma té -
ria-pri ma para a ide o lo gia. Além dis so, você ti nha o ban de i ran te, que era o ca -
ça dor de ín di os, numa fra ter ni da de ex tra or di ná ria com sua pre sa, den tro do
mes mo es pa ço fí si co. Então, quan do as su mi, dis se: “A gen te vai ter que pen sar
es sas co i sas”. 

Gos ta ria de dis cu tir a di men são pú bli ca do mu seu a par tir des sa dis tin ção en tre
cog ni ti vo e afe ti vo. Acho que o Mu seu Pa u lis ta é pró prio para se fa lar dis so,
exa ta men te por ser um pon to de re fe rên cia do pa u lis ta no. Você sen tiu al gum tipo de
re a ção quan do su ge riu uma re vi são da con cep ção do mu seu? Como o pú bli co re a giu? 

– Em pri me i ro lu gar, como você dis se, o mu seu é uma re fe rên cia, mas
não só mo nu men tal; é tam bém um lu gar de so ci a bi li da de. Embo ra es ses lu ga -
res de so ci a bi li da de te nham se mul ti pli ca do na ci da de, o mu seu con ti nua a ser
fre quen ta do em fins de se ma na. Eu di ria até que exis te uma es pé cie de re li gião
cí vi ca, de que fa lam os ame ri ca nos, por exem plo, que não é tão for te como já foi, 
mas que ain da per sis te. É per cep tí vel no mês de se tem bro, quan do a vi si ta ção
au men ta con si de ra vel men te. Na Se ma na da Pá tria, en tão, você nem ima gi na!
É tra di ção, para cer to tipo de pú bli co – e que não é um pú bli co de eli te –, vi si tar
o Mu seu Pa u lis ta, como se fos se um ri tu al ne ces sá rio de ce le bra ção da sua pró -
pria iden ti da de. Essa ide ia de na ci o na li da de é al gu ma co i sa que está pre sen te
lá, efe ti va men te. A pró pria sala em que se en con tra a tela do Pe dro Amé ri co é
vi si ta da como se fos se uma ca pe la ou uma igre ja, e você vai lá pres tar sua de vo -
ção. Qu an do os sar có fa gos do D. Pe dro e da es po sa fo ram re ti ra dos do mo nu -
men to que se en con tra no jar dim, e co lo ca dos no Sa lão No bre do mu seu, al guns 
vi si tan tes che ga vam lá e se per sig na vam. Então, essa re li gião cí vi ca exis te mes -
mo, e pre ci sa ria ser ob je to de um es tu do. Bom, en tão, a pri me i ra ques tão é essa:
o mu seu ain da faz par te do re fe ren ci al afe ti vo da ci da de. Em se gun do lu gar, o
mu seu fun ci o na como mu seu – qua se todo es co lar vi si ta. A im pres são que se
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tem é que a vi si ta faz par te do ca len dá rio es co lar, aliás, o nú me ro ma i or de vi si -
tan tes é de es co la res. Mas não sei para que ser ve essa vi si ta, por que você vê
aque las cen te nas de me ni nos e me ni nas com seus ca der ni nhos, que en tram no
mu seu e fa zem o quê? Co pi am as le gen das. Pa re cem ca i ti tus, aque les por qui -
nhos-do-mato que têm uma con so li da ção na cer vi cal e não po dem le van tar o
pes co ço. Eles não veem o que está aci ma da le gen da. Então, o que isso sig ni fi ca? 
Que se man tém a tra di ção lo go cên tri ca da for ma ção. Eles fo ram al fa be ti za dos,
como o ter mo in di ca, ape nas com as pa la vras. E isso se ma ni fes ta no mu seu, em
que você te ria a opor tu ni da de de uti li zar ou tros có di gos, ou tros sen ti dos, que
pre ci sam ser tra ba lha dos. Por que o que a gen te tem de uni ver sal, do pon to de
vis ta fi si o ló gi co, é o apa ra to per cep tí vel, mas o uso des se apa ra to é his tó ri ca e
cul tu ral men te mu tá vel. A gran de opor tu ni da de de apren di za gem se ria no mu -
seu. No en tan to, o que se faz é re pro du zir – eu di ria, de uma for ma até per ver ti -
da – essa li mi ta ção da es co la. 

Como se ria pos sí vel en fren tar esse pro ble ma? 
– Sem pre pen sei que a gen te tem que tra ba lhar com os pro fes so res. Co -

me cei, in clu si ve, a or ga ni zar cur sos para pro fes so res gui a rem as suas tur mas e
ava li a rem de po is a vi si ta, o que só pode ser fe i to em pe que na es ca la. Não é a es ca la 
da ne ces si da de, mas é al gu ma co i sa que tem que co me çar pe que no e de po is pode
cres cer, os pro fes so res po dem eles pró pri os se or ga ni zar para mul ti pli car es sas
ex pe riên ci as ori en ta das. Ago ra, você per gun tou se as al te ra ções pro pos tas na or -
ga ni za ção do mu seu trou xe ram gran de re per cus são. Não trou xe ram, jus ta men te
por essa ques tão do uso que se faz do mu seu, pelo seu ba i xo apro ve i ta men to.
Acho que a úni ca re a ção, que no co me ço foi ne ga ti va e de po is se tor nou po si ti va,
foi quan do re pin tei a par te ex ter na do mu seu, que es ta va bas tan te de te ri o ra da. A
gen te fez es tudos, com o Insti tu to de Pes qui sa Tec no ló gi ca (IPT), com o Iphan e
o Con dep ha at,7 para sa ber qual era a cor ori gi nal, e con se gui mos uma cor que era
di fe ren te da que la a que o pú bli co es ta va acos tu ma do. Mu i ta gen te dis se: “Essa
não é a cor da mi nha in fân cia”. Não era, efe ti va men te, mas a cor da in fân cia não
era a cor do fi nal do sé cu lo XIX, que era uma es pé cie de rosa, mas um pou co ama -
re la do. Dis se ram: “O mu seu está com ic te rí cia”. 

Con si de ran do sua ex pe riên cia nes ses dois mu se us da USP, você ve ria uma di fe ren ça
en tre mu se us uni ver si tá ri os e ou tros mu se us? 

– Vejo, pe las van ta gens que você tem de per ten cer a uma uni ver si da de.
Essa é a pri me i ra afir ma ção. De cer ta ma ne i ra, en fra que ci da pela se gun da: as
uni ver si da des não têm sa bi do apro ve i tar essa van ta gem, e nem os mu se us. Por -
que quan do pen so em um mu seu uni ver si tá rio, não es tou pen san do em um mu -
seu para a uni ver si da de. Mas já que está na uni ver si da de, ele vai ter mu i to mais
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con di ção de as su mir to das suas res pon sa bi li da des. Para mim, o mu seu tem ob je -
ti vos que são de na tu re za ci en tí fi co-do cu men tal, cul tu ral e edu ca ci o nal. Prin ci -
pal men te no que se re fe re ao ci en tí fi co-do cu men tal, ele já te ria o res pal do da uni -
ver si da de. Por ou tro lado, a uni ver si da de te ria con di ções de se be ne fi ci ar di re ta -
men te, usan do o mu seu como uma pos si bi li da de de so ci a li zar o co nhe ci men to
pro du zi do. Eu pen so, por exem plo, em um de par ta men to de his tó ria e um mu -
seu de his tó ria. Se o mu seu de his tó ria tem como foco jus ta men te a cul tu ra ma te -
ri al, isso sig ni fi ca que há uma fa i xa de ques tões que po de ria se in cor po rar ao de -
par ta men to. Mas não há in te res se, e as co i sas con ti nu am seg men ta das. Qu an do,
por exem plo, o pes so al do mu seu é con vo ca do para cur sos no de par ta men to, são
cur sos que ig no ram aque le apor te es pe cí fi co que o his to ri a dor de mu seu po de ria
tra zer para a his tó ria como dis ci pli na. Então, é como se o mu seu fos se uma es pé -
cie de apên di ce, e não como se fos se um cen tro pro du tor de co nhe ci men to his tó -
ri co. Aí pre ci so di zer uma co i sa que acho im por tan te: não ima gi no que deva ha -
ver uma his tó ria da cul tu ra ma te ri al, por que aí não é his tó ria, é his tó ria do cu -
men tal, é his tó ria de fon te. Você es ta ria con fun din do a fon te com o pro ble ma.
Você faz a his tó ria das me i as, das es co vas de den te, do que quer que seja. Numa
es ca la de qua li da de su pe ri or, é o tra ba lho do Da ni el Ro che, por exem plo, que
tem que ser fe i to. Mas, para mim, a cul tu ra ma te ri al deve dar con ta da di men são
ma te ri al de qual quer seg men to da vida so ci al. Em to dos os seg men tos da his tó ria 
há uma di men são sen so ri al: na his tó ria eco nô mi ca, na his tó ria po lí ti ca, na his tó -
ria ins ti tu ci o nal, na his tó ria das mi no ri as, das ma i o ri as, seja lá o que for. Então, a
ide ia de uma his tó ria à par te do ma te ri al, para mim, des fi gu ra a na tu re za do pro -
ble ma his tó ri co. Nes sa pers pec ti va, tan to o tra ba lho do mu seu quan to o do de -
par ta men to de his tó ria te ri am que es tar ar ti cu la dos. Eu di ria até se exis te uma
per cep ção da im por tân cia do que se faz no de par ta men to a par tir do mu seu, o in -
ver so não ocor re. Por que se ima gi na que, no mu seu, o que se faz é es tu dar ar te fa -
to. O ar te fa to é o do cu men to; o que você es tu da é a so ci e da de. O ar te fa to está no
jogo so ci al, e esse jogo so ci al tem que ser en ten di do em to das as di men sões e a di -
men são ma te ri al é uma de las.

A tra di ção de uma his tó ria da cul tu ra ma te ri al es ta ria an co ra da lá atrás, nos es tu dos
clás si cos? 

– Não, ab so lu ta men te. Em pri me i ro lu gar, a his tó ria da cul tu ra ma te ri al
se ria uma co i sa mais re cen te. A pró pria ide ia de cul tu ra ma te ri al sur ge na an tro -
po lo gia, com os es tu dos fe i tos nos qua dros da do mi na ção co lo ni al eu ro pe ia.
Então, era um re gis tro so bre os po vos co lo ni za dos. Isso mar ca mu i to a pró pria
feitura das co le ções e o uso que se fez pos te ri or men te. Você pre ci sa va do cu men -
tar es sas so ci e da des por in ter mé dio dos seus ar te fa tos. Sem con tar que ha via uma 
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pers pec ti va mu i to mar ca da, evo lu ci o nis ta, que fa ci li ta va até mes mo uma ide o lo -
gia co lo ni al. Co me ça aí a sur gir a aten ção pelo es tu do do ar te fa to, e é por isso que
a an tro po lo gia cul tu ral sur ge li ga da a mu se us. É mais tar de que ela vai se des lo -
car para a uni ver si da de.

Essa aten ção aos ar te fa tos foi en fa ti za da pelo di fu si o nis mo, cer to?
– Cer to. Ago ra, quan do sur gem ou tras abor da gens, so bre tu do, quan do

es tou ra o es tru tu ra lis mo, o mu seu de i xa de ter a mes ma re le vân cia. O es tru tu ra -
lis mo, em prin cí pio, não pre ci sa de mu se us, por que se qui ser fa lar de mito, você
pre ci sa da pa la vra. É ou tro tipo de re gis tro. Qu an do os ob je tos vol tam à cena, já
mais tar de, é numa ou tra pers pec ti va. Ape sar de a Esco la dos Anna les, an tes dis -
so, ter dito “é do cu men to tudo aqui lo que pode res pon der a uma per gun ta”, a
ide ia de que exis tem do cu men tos de pri me i ra e de se gun da clas ses é vi gen te ain -
da hoje. A úl ti ma pu bli ca ção que eu re ce bi so bre a ma té ria, da Rou tled ge, de
Lon dres, que é uma gran de edi to ra, é uma sé rie so bre fon tes para o es tu do da his -
tó ria lan ça da em 2008. Nes sa sé rie, há um vo lu me que se cha ma Fon tes al ter na ti -
vas para o es tu do da his tó ria, onde se en con tra a cul tu ra vi su al e a cul tu ra ma te ri al.
Ain da se fala, por tan to, em “fon tes al ter na ti vas”. Sem con tar que o pro ble ma não 
está nas fon tes. O es tu do da cul tu ra ma te ri al não é o es tu do das fon tes ma te ri a is.
A na tu re za do pro ble ma his tó ri co é que vai con fi gu rar a ma te ri a li da de a ser tra -
ba lha da. Para isso, su põe-se que as fon tes ma te ri a is te nham al gu ma co i sa de es -
pe cí fi co a di zer, mas não se tra ta de fa zer his tó ria dos do cu men tos, his tó ria de
fon tes. 

Como você ex pli ca, ain da hoje, esse es ta tu to “al ter na ti vo” ou “se cun dá rio” atri bu í do
às fon tes vi su a is e ma te ri a is?  

– O que acon te ce é o se guin te, o his to ri a dor nas ce lo go cên tri co. A for ma -
ção que ele tem, des de o en si no fun da men tal, é ba se a da na pa la vra. E mes mo no
cur so uni ver si tá rio con ti nua sen do a pa la vra. O his to ri a dor não tem aqui lo que o
an tro pó lo go e o so ció lo go têm, que fa ci li ta sair des se uni ver so lo go cên tri co, que é 
a pes qui sa de cam po. A pes qui sa de cam po do his to ri a dor é no ar qui vo, mas não
se com pa ra com a pes qui sa de cam po do an tro pó lo go. A do so ció lo go já é um
pou co di fe ren te, mas tam bém exi ge con ta to com o em pí ri co. Já a his tó ria é abs -
tra ção. Você tra ba lha com os tais ide a is-ti pos; você não tra ba lha com clas ses so ci -
a is em ação. Clas se so ci al não exis te, a não ser como abs tra ção, para você en ten -
der cer to tipo de in te ra ção. Mas o his to ri a dor não pen sa a abs tra ção como um re -
cur so he u rís ti co; pen sa que é o his tó ri co. Não é. É um ins tru men to pelo qual
você con se gue pro du zir o seu co nhe ci men to. O his to ri a dor não está acos tu ma do
com o em pí ri co. Eu tive a per cep ção bem ní ti da dis so com um gran de his to ri a -
dor que eu res pe i to mu i to e é um ami go, que vi si tan do ca sas ope rá ri as as so ci a das
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à pri me i ra re vo lu ção in dus tri al na Ingla ter ra di zia: “Mas en tão eram as sim?!”.
Quer di zer, ele co nhe cia tudo so bre a Re vo lu ção Indus tri al, me nos como é que,
no em pí ri co, a co i sa se pas sa va. Então, uma co i sa é você fa lar so bre ha bi ta ção
ope rá ria len do Engels e ou tra co i sa é você sa ber, con cre ta men te, o que é o habitar
operário. 

Você di ria que essa fal ta de fa mi li a ri da de do his to ri a dor com o em pí ri co está na
ori gem do fas cí nio pela ima gem, mais pre ci sa men te, a ima gem fo to grá fi ca, como se ela 
pu des se abrir uma ja ne la para o em pí ri co a par tir da sua re la ção com o re fe ren te?

– Eu di ria que sim, não pelo in te res se his tó ri co, mas pelo atri bu to do
exó ti co. Qu an do você des co bre a di men são do em pí ri co, é como se fos se uma co i -
sa de ou tro mun do, mas não da que le mun do que você es tu dou. Esta be le cer a ar -
ti cu la ção de mo ra al gum tem po. Eu vejo mu i to mais como uma re a ção ex ter na,
pelo exó ti co: “Como é que eu nun ca ima gi nei isso?!”. Não é como se você dis ses -
se: “Ah, aqui eu vou en con trar um tipo de his to ri ci da de que eu não en con trei em
ou tros do cu men tos”. Acho que esse ra ci o cí nio faz par te do fas cí nio a que você se
re fe riu, mas es tou dan do uma res pos ta pu ra men te sub je ti va e in tu i ti va. Ago ra,
in te res san te é jus ta men te essa mar ca do lo go cen tris mo, in clu si ve quan do se tra -
ba lha a vi su a li da de. 

Você po de ria de sen vol ver um pou co mais so bre a di fi cul da de de apre en são da
vi su a li da de como um atri bu to es pe cí fi co? 

– Em pri me i ro lu gar, eu di ria que a pa la vra e a ima gem são dois sis te -
mas di fe ren tes de apre en são do mun do em pí ri co. De po is, exis te a no ção de que
ima gens e co i sas são lin gua gens, mas não são lin gua gem co i sa ne nhu ma; têm
po ten ci al lin guís ti co, o que é ou tra con ver sa. Por exem plo, o mar te lo não in te -
gra uma lin gua gem. Se o mar te lo fos se com po nen te de uma lin gua gem, eu não
po de ria pre gar um pre go, por que não es tou emi tin do men sa gem ne nhu ma.
Ago ra, o mar te lo pode ser usa do em um con tex to lin guís ti co. Você pega o mar -
te lo e diz: “Re pre sen ta o tra ba lho ope rá rio”, bota a fo i ce e se com ple ta. Mas não 
é para isso que se in ven tou o mar te lo. Essa des ma te ri a li za ção das co i sas ma te ri -
a is e essa des vi su a li za ção das co i sas vi su a is, nes sa con cep ção, jus ta men te, de
que ob je tos e ima gens são com po nen tes de lin gua gem se me lhan te à ar ti cu la da,
como a lin gua gem ver bal, com pro me tem ab so lu ta men te o en ten di men to do
jogo so ci al de que par ti ci pam co i sas e ima gens.  Se você vai usar a ima gem como 
ilus tra ção da qui lo que lhe foi for ne ci do por fon tes ver ba is, você não vê jogo ne -
nhum, por que aí o que con ta é a re pre sen ta ção, é o dis cur so so bre a co i sa e não a
co i sa fun ci o nan do como dis cur so. Em suma, as co i sas e as ima gens (que são co -
i sas), não po dem ser re du zi das a re pre sen ta ções, mas de vem ser con si de ra das
na sua efe ti va agên cia, que en ten do como po tên cia de ação.
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Você acha que há uma for ma de apro pri a ção, pelo his to ri a dor, des se tipo de ma te ri al a 
par tir do ins tru men tal da his tó ria ou é pre ci so lan çar mão de ou tros ins tru men ta is,
como a se mió ti ca?

– Per mi tam-me  fa zer uma dis tin ção. Você pode usar aqui lo que for ca -
paz de es cla re cer al gu ma co i sa. Te nho mu i ta des con fi an ça, não tan to da se mió ti -
ca, mas dos se mió ti cos, mas não des car to a se mió ti ca. O que eu per gun to é que
fun ção deve ter a se mió ti ca ou qual quer ou tro re cur so, de den tro ou de fora? É
para for mu lar ques tões, não para ter as res pos tas. O pro ble ma exis te quan do você 
pro cu ra, na se mió ti ca, por exem plo, as res pos tas. Não dá cer to. Mas se você am -
pli ar o seu ho ri zon te de in da ga ção pode ser fan tás ti co. Ve ja mos uma gran de dis -
cus são com re la ção a duas ques tões: no cam po da his tó ria, o ana cro nis mo, e no
cam po da ar que o lo gia ou mes mo da an tro po lo gia, a ana lo gia. Qu an to ao ana cro -
nis mo, é con de na do você par tir da sua pró pria experiên cia para in da gar o pas sa -
do: “ Isso não se faz!”. Eu acho que deve ser fe i to, mas sa ben do que você vai en -
con trar co i sas di fe ren tes, ja ma is para lhe dar uma res pos ta. Se você está es tu dan -
do es cra vi dão, par ta da qui lo que sua pró pria ex pe riên cia so bre a or ga ni za ção do
tra ba lho lhe traz, mas sa ben do, a pri o ri, que a res pos ta tem que ser di fe ren te, por -
que se não você não está fa zen do his tó ria. Para mim, o ana cro nis mo é, sim, um re -
cur so he u rís ti co. Nos meus cur sos de le i tu ra, eu pe ga va um tex to que fa las se, por
exem plo, de um pro ble ma de na tu re za re li gi o sa. Antes pe dia o se guin te: va mos
par tir da nos sa ex pe riên cia, para sa ber qual é o qua dro de fe nô me nos re li gi o sos
que a gen te tem que exa mi nar. Posso con si de rar a re li gião do pon to de vis ta da
cren ça – a cren ça como con ce i to, como te o lo gia, como um tipo de re la ção sub je ti -
va com o trans cen den te, seja lá o que for. Mas tam bém te nho que pen sar nas prá -
ti cas. De po is te nho que pen sar na éti ca, te nho que pen sar no as pec to ins ti tu ci o -
nal, que en vol ve o eco nô mi co e por aí vai. Tenho que pen sar em uma por ção de
co i sas que a mi nha ex pe riên cia traz, ela me aju da a for mu lar per gun tas. Eu vou
exa mi nan do o tex to e per ce ben do as di fe ren ças. Eu pos so es tar es tu dan do uma
so ci e da de em que o pro ble ma da cren ça não exis te: Roma. Por isso dis se que há
um as pec to ins tru men tal no es tu do da Anti gui da de: para você ter um mo de lo
que pode ser con tra pos to ao da so ci e da de, vamos dizer, pós-século XVIII. 

Vamos sair um pou qui nho da te o ria e vol tar para o bi o grá fi co. Sua tra je tó ria é
mar ca da por um trân si to en tre o mun do aca dê mi co e o mun do das ins ti tu i ções. Isso
me fez pen sar no Darcy Ri be i ro, pro fes sor como você, an tro pó lo go, que cri ou o Mu seu 
do Índio, o Me mo ri al da Amé ri ca La ti na, uni ver si da des, CIEPs etc. Darcy
va lo ri za va for te men te a in ter ven ção dos in te lec tu a is nas ques tões da so ci e da de, e cri ar
ins ti tu i ções é uma for ma im por tan te de in ter vir. Você se vê nes sa pers pec ti va?

– Não exa ta men te nes ses ter mos, mas se me lhan te. Aliás, apro ve i to para
di zer que fui gran de ami go do Darcy. Eu o co nhe ci quan do ele fez o pro je to do
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Mu seu do Ho mem, lá em Belo Ho ri zon te. Um dia, apa re ceu al guém lá no Mu seu 
de Arque o lo gia e a se cre tá ria foi me cha mar, di zen do: “Tem um tal de Darcy aí
que quer fa lar com o se nhor. Ele dis se que foi mi nis tro, mas não pa re ce não”. 

O Darcy es ta va pro je tan do o Mu seu do Ho mem?
– Ele es ta va pen san do. O mu seu foi o pon to de par ti da e de po is a gen te

teve lon gas con ver sas. Para mim, cri ar o Mu seu de Arque o lo gia sig ni fi cou um ca -
mi nho de so ci a li za ção da pro du ção aca dê mi ca. Eu não en ten dia mu i to bem o que
era isso, mas en ten dia o po ten ci al dis so, quer di zer, cri ar o mu seu abria uma pos si -
bi li da de de sair da “tor re de mar fim”. Por que esse é um pe ri go re al men te exis ten te, 
so bre tu do para a área de his tó ria an ti ga. O mu seu foi a pri me i ra pla ta for ma para,
jus ta men te, como di ria o Darcy, in ter vir na so ci e da de: pro du ção de co nhe ci men -
to, for ma ção, as pec tos edu ca ci o na is e cul tu ra is, edu ca ção de sen si bi li da de e es sas
co i sas. Era con fu so, mas eu já sen tia que era um ca mi nho a ser per cor ri do. Pa ra le -
la men te a isso, acon te ceu uma co i sa que me for ne ceu um se gun do ca mi nho. O Eu -
rí pe des era re pre sen tan te do Insti tu to de Pré-His tó ria no Con dep ha at. Qu an do as -
su mi o Insti tu to de Pré-His tó ria, ele dis se: “Ago ra você vai ter que par ti ci par”. Em
1971 en trei no Con se lho. E acon te ce que tan to o uni ver so dos mu se us quan to o do
pa tri mô nio cul tu ral aju da ram a fer ti li zar mi nha pró pria ati vi da de na aca de mia,
seja de pes qui sa ou de do cên cia. Fo ram as duas gran des vi ra das.

A par tir des sas ex pe riên ci as, en tão, você co me ça a pro du zir so bre mu seu e
pa tri mô nio? 

– Pois é. É go za do, por que a par tir de cer to mo men to, a pro du ção so bre
mu seu e pa tri mô nio vai ser mais im por tan te do que a pro du ção so bre a anti gui -
da de. Essas no vas áre as aca ba ram por exi gir no vos con ta tos de todo tipo, prin ci -
pal men te in te lec tu a is, no cam po da an tro po lo gia, da vi su a li da de, dos es tu dos de
per cep ção e cog ni ção etc. Às ve zes pode pa re cer que co me cei nas le tras e che guei
à cul tu ra ma te ri al, que é co i sa mu i to di fe ren te, mas tem cer ta ló gi ca, em bo ra não
te nha sido ra ci o nal men te pre vis to, não era um pro je to. Ve jam vocês. Ao tra ba -
lhar com o pa tri mô nio cul tu ral, o pro ble ma da ci da de as su me uma di men são ex -
tra or di ná ria, por que a ci da de é tudo que você pos sa ima gi nar. Eu co me cei a me
in te res sar por ci da de a par tir jus ta men te do es tu do de uma ci da de an ti ga e de po is 
in cor po rei a esse in te res se o de ba te so bre o pa tri mô nio. 

Como foi tra ba lhar no Con dep ha at, do pon to de vis ta, exa ta men te, da in ter ven ção, da 
de fi ni ção de po lí ti cas para o pa tri mô nio no es ta do de São Pa u lo?

– Foi uma gran de di fi cul da de, por que, em 1971, pen sar o pa tri mô nio
cul tu ral como fato so ci al era uma agres são. Hou ve até um caso cé le bre. Ipo ran ga
é uma ci da de de mi ne ra ção do sé cu lo XVIII mu i to in te res san te e que, pela po -
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bre za, con se guiu re sis tir do pon to de vis ta fí si co, da car ca ça. Ha via a pos si bi li da -
de de fa zer um pro je to de res ta u ra ção de mo nu men tos, e eu dis se: “A gen te não
tem que fa zer um pro je to de res ta u ra ção de mo nu men tos; a gen te tem que fa zer
um pro je to de vi a bi li da de e qua li fi ca ção cul tu ral da ci da de”. A ci da de é um bem
cul tu ral, ou seja, ela é uma co i sa boa. Boa para você con tem plar, fru ir es te ti ca -
men te, vi si tar. Está cer to. Mas tem que ser boa tam bém para você usar, pra ti car
como ci da de – deve ser boa para o ha bi tan te mo rar. Pen sar a ci da de como um
bem a ser fru í do por quem vem de fora é com ple ta men te iló gi co. A ci da de boa
para ha bi tar e cul tu ral men te qua li fi ca da tem que ter in fra es tru tu ra, es go to, não é 
só res ta u rar o pré dio bo ni to. Tom bar a ci da de toda, no es ta do em que ela se en -
con tra va, se ria jus ta men te você con de nar os ha bi tan tes a de i xa rem a ci da de ou a
vi ve rem em con di ções in fra-hu ma nas. A ide ia de que a ci da de é bem cul tu ral se
for boa para ha bi tar qua li fi ca da men te não foi bem com pre en di da, e na hora das
de ci sões, se deu para trás. Foi uma das mi nhas gran des frus tra ções. Acho que
hoje já se ria di fe ren te. 

Qu an do você acha que essa pers pec ti va co me ça a mu dar? Em ní vel fe de ral, a
li te ra tu ra en fa ti za uma mu dan ça que ocor re no fi nal dos anos 1970, iní cio dos 1980,
com a ges tão do Alo í sio Ma ga lhães. 

– Não, a co i sa co me çou an tes, no Con dep ha at. Eu con se gui me en ten der
com o Nes tor Gou lart Reis Fi lho, que era his to ri a dor da ar qui te tu ra e foi o pri -
me i ro di re tor ar qui te to da FAU, a Fa cul da de de Arqui te tu ra e Urba nis mo da
USP, e nós or ga ni za mos o pri me i ro cur so de es pe ci a li za ção em con ser va ção e res -
ta u ra ção de pa tri mô nio ur ba nís ti co. Eu era tam bém mu i to ami go do Luis Saia,
que é um dos he róis fun da do res do Iphan, do tem po in clu si ve do Ro dri go Melo
Fran co. O Saia es ta va fora da uni ver si da de, mas foi in cor po ra do ao cur so, as sim
como gen te mu i to boa de fora, en tre eles o Hu gues de Va ri ne-Bo han. Arqui te tos
de to dos os pon tos do país, um gru po de umas trin ta pes so as, vie ram fa zer o cur -
so. A ma i o ria já tra ba lha va no pa tri mô nio e, pela pri me i ra vez, ou viu fa lar de cer -
tas co i sas, por que eles es ta vam en ga i o la dos na que le uni ver so de pe dra e cal. O
Va ri ne, na que la épo ca, era o se cre tá rio do Icom, Inter na ti o nal Coun cil of Mu se -
ums. Ele fa lou de cul tu ra de uma for ma que abriu por tas, ja ne las e cla ra bo i as
para esse pes so al todo. Hou ve de po is uma se gun da edi ção des se cur so, já com a
in ter ven ção do Con dep ha at, e a gen te trou xe de Bo lo nha o Pier Lu i gi Cer vel la -
ti.8 Bo lo nha, eu acho, é a ci da de mais re pre sen ta ti va de uma nova men ta li da de
na re no va ção ur ba na da que las ci da des des tru í das ou bom bar de a das du ran te a
guer ra. Mu i tos da que les que ti nham fe i to o pri me i ro cur so tam bém fi ze ram esse, 
mas ha via um pú bli co mais vas to, por que já era um pro je to do Con dep ha at. Veio
mu i ta gen te, não só ar qui te tos, mas de ou tras for ma ções, que, pela pri me i ra vez,
ou vi ram fa lar de re no va ção so ci al. E o Cer vel la ti di zen do: “Ou se le gi ti ma des sa

      Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 24, nº 48, p. 405-431, julho-dezembro de 2011.                              427

Entrevista com Ulpiano To ledo Bezerra de Meneses



for ma ou não tem sen ti do”. Eu di ria que es ses fo ram dois gran des mar cos para o
Bra sil. Há um ter ce i ro que é aque le pro je to do go ver no fe de ral, o Pro gra ma das
Ci da des His tó ri cas. Para mim, são três re fe rên ci as que per mi ti ram en ten der que
o pa tri mô nio não é uma ques tão de co i sas ma te ri a is, não se limita a isso. 

Você vol tou ao Con dep ha at, na dé ca da de 1990, e há bem pou co tem po teve um
ter ce i ro man da to, em 2006 e 2007. Ou seja, você con ti nua atu an do na área das
po lí ti cas pa tri mo ni a is. 

– E no Iphan tam bém, uma ex pe riên cia que tem sido mu i to gra ti fi can te.
Ain da há inú me ros pro ble mas, in clu si ve de or ga ni za ção se to ri al, além de dis pu -
tas in ter nas. Mas acho que o con se lho, que de fi ne po lí ti cas e li nhas de atu a ção,
me lho rou mu i to. É cla ro que tem uma com po si ção he te ro gê nea. Alguns es pe ci a -
lis tas já têm uma aber tu ra ma i or com re la ção à vi são de pa tri mô nio. Exis te uma
área que ain da é re fra tá ria, a do cha ma do pa tri mô nio ma te ri al, que con ti nua do -
mi na da pe los va lo res ar qui te tô ni cos e for ma is. Ago ra, há uma área que eu acho
que está nos trin ques, e por sor te se cri ou uma câ ma ra, da qual eu par ti ci po, que é
a Câ ma ra do Pa tri mô nio Ima te ri al. Acho que essa, re al men te, bo tou o dedo na
pe dra para sair água, mel e le i te. 

Você pode con tar um pou co como tem sido essa ex pe riên cia? 
– Tive al gu mas ex pe riên ci as no tá ve is, que me aju da ram a en ten der me -

lhor cer tas co i sas, in clu si ve a ina de qua ção na ra di ca li da de de você se pa rar ma te -
ri al e ima te ri al. Os ca sos em que fui re la tor me aju da ram mu i tís si mo. Por exem -
plo, o tam bor de cri ou la. No re la tó rio, che guei até a ci tar La can e Kris te va – ima -
gi nem só! Vo cês co nhe cem o tam bor de cri ou la? São cer tas ce le bra ções mu i to an -
ti gas, com mais de dois sé cu los, em que se dan ça a par tir, jus ta men te, do to que
dos tam bo res. Elas têm um peso re li gi o so mu i to gran de – em ge ral, ce le bram São 
Be ne di to. Mas a co i sa é mu i to mais vas ta e ser ve de ar ti cu la ção, fun ci o na por
bairro... O tam bor de cri ou la tem duas va ri an tes que, se gun do a de no mi na ção
dos pró pri os gru pos de tam bor, são o tam bor de casa, que os pró pri os gru pos or -
ga ni zam em ca sas par ti cu la res, re u nin do toda uma vi zi nhan ça, e o cha ma do
tam bor de con tra to, que, no fun do, é o que vira es pe tá cu lo. Por tan to, eles pró-
pri os têm as duas ver sões, uma para si e a ou tra para o pú bli co. Mas o que é in te -
res san te é que a ver são das ca sas se trans for ma, quer di zer, essa é que in te gra o co -
ti di a no de les e tem sig ni fi ca ção cul tu ral, por tan to, muda jun to com as ou tras
mu dan ças to das que ocor rem; a ou tra é fixa, quer di zer, é um as pec to ab so lu ta -
men te vol ta do para o con su mo. Por que você não pode ilu dir o con su mi dor. O
con su mi dor vem pro cu rar cer to tipo de mer ca do ria e você tem que apre sen tar
aque la mer ca do ria. Se você muda, o con su mi dor diz: “Isso não é au tên ti co, não
vou com prar essa mer ca do ria.” Os pró pri os gru pos dis tin gui ram isso.
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E onde en tra ram as le i tu ras de La can e Kris te va? 
– Do pon to de vis ta da cul tu ra ma te ri al, a dis tin ção, eu di ria até on to ló gi ca,

de um tam bor com re la ção ao ou tro é mu i to gran de. Aí en tram o La can e a Kris te va,
di zen do que é pre ci so dis tin guir a ges tu a li da de prag má ti ca, isto é, a prá xis ges tu al,
da ges tu a li da de co mu ni ca ti va. A prá xis ges tu al não tem fun ção de co mu ni ca ção.
Quem dan ça não está que ren do co mu ni car nada; é a atu a li za ção de uma pre sen ça no 
mo vi men to da dan ça e no rit mo do tam bor. É ação. Eu li al guns de po i men tos de
pes so as que con fir ma vam ab so lu ta men te isso. Eles fi ca vam ex ta si a dos – é como o
êx ta se, no sen ti do eti mo ló gi co, éks ta sis – ao dan çar. Hou ve en tre vis tas com al guns
que ti nham lar ga do o tam bor por ra zões de sa ú de, e fa la vam cho ran do: “Eu me sen -
tia ou tra pes soa”. Ou seja, dan çar é a ma ne i ra de cri ar uma pre sen ça al ta men te gra ti -
fi can te. Não pre ci sa co mu ni car nada para nin guém. Não é para ser vis to; é para ser
pra ti ca do. É prá xis ges tu al, di zem os dois teó ri cos. O ou tro é a ges tu a li da de ex pres si -
va, co mu ni ca ti va. E isso sig ni fi ca que não é mais uma ação cor po ral. O cor po não co -
in ci de mais com o ges to, o cor po, ago ra, re pre sen ta pelo ges to. O cor po vira um ins -
tru men to lin guís ti co. Se você pre ci sa de al guém para ver, vira es pe tá cu lo. Essa foi
uma das mi nhas gran des des co ber tas tra ba lhan do, jus ta men te, no Iphan.

Como essa aber tu ra tra zi da com o tam bor de cri ou la aju dou você a pen sar a dis tin ção
en tre ma te ri al e ima te ri al? 

– O que fica cla ro, jus ta men te, é a ina de qua ção des sa dis tin ção en tre mate-
rial e ima te ri al. Por exem plo, a dan ça... Não sei se vo cês co nhe cem aque la dis tin ção
que a Mar ga ret Mead faz com re la ção à dan ça. A dan ça clás si ca, que é a dan ça oci -
den tal por ex ce lên cia, se ria a ne ga ção do es pa ço. O dan ça ri no pro cu ra ne gar a lei da
gra vi da de, o que se quer é a le ve za do cor po flu tu an do no es pa ço. Ela opõe a esse tipo
a dan ça de pos se, de do mí nio do es pa ço, que ela as so cia às “so ci e da des sim ples”. É a
dan ça re pe ti ti va, que, ao in vés de pro cu rar ne gar o es pa ço, afir ma o vín cu lo de de -
pen dên cia com re la ção a ele. Então, você bate o pé fir me. Ela tem que ser rít mi ca
por que ela pre ci sa do mi nar pela re pe ti ção. A dan ça do tam bor, jus ta men te, é essa do
cor po to man do pos se do es pa ço, não o ne gan do, mas se apro pri an do dele. Ora, eu
vejo es pa ço e cor po como re a li da des ma te ri a is. Eu per ce bo a ima te ri a li da de des sa
dan ça pe los sig ni fi ca dos e va lo res que ela ex pres sa. Mas den tro da que la prá xis ges tu -
al, a ma té ria-pri ma é cor po e chão. Então, quan do você fala ma te ri al e ima te ri al, o
ne gó cio fica com pli ca do. Você tem um De par ta men to de Pa tri mô nio Ima te ri al e um 
de Pa tri mô nio Ma te ri al, cada um tra ba lhan do numa li nha.

E como você de fi ni ria pa tri mô nio?
– A gen te não es ca pa das co i sas ma te ri a is, mas elas não têm va lo res in trín -

se cos, não têm nada de ima nen te que não se jam as pro pri e da des fí si co-quí mi cas.
No en tan to, elas têm pro pri e da des de na tu re za ma te ri al que per mi tem ex ter na li -
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zar ide i as, ex pec ta ti vas, ide o lo gi as, me mó ri as, iden ti da des; elas fun ci o nam como
me di a do ras, como com bus tí vel para a in ter ven ção no mun do real. Então, eu di ria
que elas atu am como uma di men são de qua li fi ca ção di fe ren ci al – esse di fe ren ci al é
im por tan te, por que se não tudo vale tudo – do co ti di a no e do tra ba lho.

Esse “tudo vale tudo” me lem brou um tex to do Fran ço is Har tog, que fala so bre a fe bre
pa tri mo ni a li za do ra dos nos sos tem pos, so bre o “tudo é pa tri mô nio”. Como é que se
man tém uma vi são de qua li fi ca ção di fe ren ci al num tem po de fe bre pa tri mo ni al? Tem
so lu ção?

– Se tem, eu não co nhe ço, e pago bem para quem ti ver. O que eu di ria é que 
vejo a fe bre pa tri mo ni a lis ta de que fala o Har tog como uma ne ces si da de de mer ca -
do que se ma ni fes ta em vá ri as áre as. Nós es ta mos vi ven do um tem po em que as re i -
vin di ca ções que a gen te cha ma de jus ti ça so ci al – sa lá rio, sa ú de, con di ções ma te ri -
a is de vida – es tão sen do pro gres si va men te subs ti tu í das por re i vin di ca ções por re -
co nhe ci men to, re i vin di ca ções iden ti tá ri as. Os ca sos da Eu ro pa, aque las re vol tas
de pi eds-no irs em Pa ris, Lyon e Mar se lha mos tram isso cla ra men te. Embo ra se jam
mi se rá ve is ou se mi mi se rá ve is, eles es ta vam que i man do car ros e pro cu ran do, não
me lho res sa lá ri os, mas cha mar a aten ção para a ne ces si da de que eles têm de se rem
re co nhe ci dos. Nes sa pers pec ti va, a gen te vê cla ra men te como, cada vez mais, a cul -
tu ra pas sa a ser um áli bi. A gen te vê isso tam bém na área dos pro je tos cul tu ra is,
como, para as em pre sas, é fun da men tal dar im por tân cia ao uni ver so da cul tu ra.
Mas es ses pro je tos cul tu ra is são pro je tos anes té si cos – é a vi são da cul tu ra como
um seg men to à par te da vida so ci al. É um seg men to no bre e no bi li tan te, en tão, é
por isso que ser ve jus ta men te aos in te res ses do mer ca do. Qu an do você fala em cul -
tu ra como um seg men to es pe ci al, sec ci o na do do co ti di a no e do uni ver so do tra ba -
lho, você vai ter pro du tos cul tu ra is, pro du ção cul tu ral, pro du tor cul tu ral, con su -
mi dor cul tu ral, ins ti tu i ção cul tu ral. Esta mos fa lan do de mer ca do, e fa lar em mer -
ca do sim bó li co é to car em um dos seg men tos do mer ca do que mais tem cres ci do.
Então, é nes sa pers pec ti va que eu vejo essa pro li fe ra ção. É só isso? Não! Há ou tro
as pec to, que tam bém está li ga do a isso, que al guns cha mam de con se quên cia do
pós-mo der nis mo, que é a re la ti vi za ção, re la ti vi za ção epis te mo ló gi ca, ge ran do a
ide ia de que o co nhe ci men to é um pro ble ma de pon to de vis ta, re la ti vi za ção éti ca,
re la ti vi za ção de va lo res... De po is há o pro ble ma tam bém da so ci e da de de in for ma -
ção, que sa tu ra você de in for ma ção, já de nun ci a do pelo Andre as Huys sen. Como é
mes mo que Fre ud fa la va da ci vi li za ção? 

“O mal-es tar na ci vi li za ção”.
– Qual é o nos so mal-es tar hoje? É a nos sa im pos si bi li da de de fil trar essa

ba te ria de in su mos e de es tí mu los. Nos sos sen ti dos não es tão pre pa ra dos para
isso. Eu vejo essa im pos si bi li da de den tro de todo esse con tex to.
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Notas

1. A Esco la Fran ce sa de Ate nas foi fun da da 
em 1846. Cf. http://www.efa.gr/Ecole/
Histoire/acc_ecole_hist.htm (acesso em
3/09/2011).

2. A Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le -
tras da USP fun ci o nou em um con jun to de
edi fí ci os da rua Ma ria Antô nia, de 1949 a
1968. Nes se ano, o es pa ço foi pal co de uma
ba ta lha que se tor nou his tó ri ca, en tre os
alu nos da USP e os da Uni ver si da de Ma-
c ken zie. Com a des tru i ção do pré dio, a
Fa cul da de foi trans fe ri da para o cam pus da 
Ci da de Uni ver si tá ria. Cf. http://pt.
wi ki pe dia.org/wiki/Centro_Universit%C
3%A1rio_Maria_Ant%C3%B4nia_da_Un
iversidade_de_S%C3%A3o Paulo. (acesso
em 20/09/2011).

3. Re fe re-se a Fran cis co Ma ta razzo So bri -
nho (1893-1977), in dus tri al e me ce nas em
São Pa u lo.

4. O Mu seu de Arte Con tem po râ nea
(MAC) da USP foi cri a do em 1963.

5. O Insti tu to de Pré-His tó ria foi cri a do
em 1952 pelo in te lec tu al Pa u lo Du ar te,
que con tou com o apo io de Paul Ri vet, en -

tão di re tor do Mu seu do Ho mem, em Pa -
ris. Ini ci al men te vin cu la do à Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, foi in cor po ra do
à USP em 1962. Co le ção Plí nio Ayro sa é
como fi cou co nhe ci do o acer vo do Mu seu
de Etno gra fia, cri a do em 1935 pelo pro -
fes sor Plí nio Ayro sa, re gen te da ca de i ra de
Etno gra fia e Lín guas Tupi-Gu a ra ni da Fa -
cul da de de Fi lo so fia, Le tras e Ciên ci as
Hu ma nas da USP.  Cf. http://pt.wi ki pe dia.
org/wiki/Mu seu_de_Arque o lo gia_e_Etno 
lo gia_da_Uni ver si da de_de_S%C3%A3o_
Pa u lo. (aces so em 21/09/2011).

6. Afon so d’Escrag nol le Ta u nay (1876-
1958) foi di re tor do Mu seu Pa u lis ta de
1917 a 1945. 

7. Con dep ha at é a si gla do Con se lho de
De fe sa do Pa tri mô nio His tó ri co, Arque o -
ló gi co, Artís ti co e Tu rís ti co, ór gão li ga do à
Se cre ta ria de Cul tu ra do Esta do de São
Pa u lo. 

8. Píer Lu i gi Cer vel la ti, ar qui te to e ur ba -
nis ta foi res pon sá vel pela re cu pe ra ção do
cen tro his tó ri co da ci da de de Bo lo nha.
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