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Fig. 1 Página 344 da sexta edição da revista Documents do ano 1929
  Fonte: Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou MNAM.

Fig. 2 Capa da primeira edição da revista Documents de 1929
  Fonte: Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou MNAM.

Fig. 3 Página 333 da sexta edição da revista Documents do ano 1929
  Fonte: Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou MNAM.

Fig. 4 Página 328 da sexta edição da revista Documents do ano 1929
  Fonte: Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou MNAM.

Fig. 5 Capa da sexta edição da revista Documents do ano 1929
  Fonte: Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou MNAM.

Fig. 6 Página 329 da sexta edição da revista Documents do ano 1929
  Fonte: Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou MNAM.
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com o desígnio de tecer uma sismografia do pen-

samento em estado selvagem – ou uma estratigrafia capaz de 

captar as vibrações de uma imagem de pensamento moderno em 

estado selvagem –, buscaremos uma aproximação sensível das 

“palpitações do sismógrafo” (Hugo van Hofmannstahl) a par-

tir dos tremores e choques de alguns “fantasmas” em estado 

selvagem (retomando nossa proposta de “fantasmas moder-

nos”, v. 1) e, em particular, daqueles ligados ao campo am-

pliado das artes pois, como vimos com Claude Lévi-Strauss, 

esse campo seria uma fonte de vibração potencial e de “re-

serva” do pensamento em estado selvagem. Começaremos 

assim, neste capítulo, por um exemplo dessa coimplicação 

indissociável entre o pensamento moderno crítico e o pen-

samento em estado selvagem, em trama realizada através 

do exercício prático de montagens impuras (bem próximas 

daquelas do Atlas montado por Aby Warburg no mesmo pe-

ríodo, v. 1): a experiência da revista Documents (Documentos), 

com apenas 15 números publicados na França entre 1929 e 

1930 (sete em 1929 e oito em 1930).

A Documents resultou de uma profícua e singular interlo-

cução entre uma vanguarda artística e uma etnografia ainda 
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emergente, entre o movimento surrealista no campo das ar-

tes e os primeiros trabalhos de campo etnográficos da jovem 

antropologia francesa (ou etnologia, termo mais usado pe-

los franceses1), que se formou a partir da sociologia propos-

ta por Durkheim e, sobretudo, nos cursos de seu sobrinho 

Marcel Mauss. Tratou-se de um raro momento de cooperação 

entre artistas apoiados por literatos eruditos e antropólogos 

(ou etnógrafos aprendizes) na efervescência cultural da ca-

pital francesa no entreguerras. A revista de vanguarda ti-

nha como secretário geral o inclassificável2 Georges Bataille 

(1897, Billon – 1962, Paris) que, na prática, foi seu editor-che-

fe, ou melhor, seu montador impuro (ou “informe”, como 

veremos). 

No texto publicitário divulgado na ocasião de seu lançamen-

to, alguns parágrafos parecem ter expressamente a marca de 

Bataille: “As obras de arte mais irritantes, ainda não classifica-

das, e certas produções heteróclitas, negligenciadas até aqui, 

serão objetos dos estudos tão rigorosos, tão científicos, quanto 

os dos arqueólogos (...) Procuraremos aqui, em geral, os fatos 

mais inquietantes, aqueles cujas consequências ainda não 

foram definidas. Nessas diversas investigações, o caráter por 

vezes absurdo de seus resultados ou métodos, longe de serem 

dissimulados, como acontece sempre ao se seguir as regras 

das boas maneiras, será deliberadamente sublinhado, tanto 

por raiva de sua banalidade quanto por humor” (Leiris, 1963,  

p. 689, tradução nossa).



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  113

Financiada por Georges Wildenstein – conhecido mar-

chand de arte, cuja família era proprietária de galerias de arte 

em Paris, como a Beaux-Arts3, e editor da prestigiosa revista 

de arte Gazette des Beaux-Arts –, a Documents foi idealizada por 

ex-alunos da também prestigiosa École des Chartes, escola de 

formação superior em preservação de documentos, conser-

vação do patrimônio e bibliotecas, fundada em 1821, que 

até hoje forma arquivistas paleógrafos que estudam antigos 

manuscritos, como os palimpsestos (v. 1). Os ex-alunos reen-

contram-se no Gabinete de Medalhas da Biblioteca Nacional 

da França (BnF): Georges Bataille, diplomado em paleografia 

e especialista em numismática na BnF; Pierre d’Espezel; e, 

com participação mais discreta, Jean Babelon; todos ex-char-

tianos e, naquele momento, numismatas da BnF. 

Pierre d’Espezel já dirigia revistas eruditas como os Cahiers 

de la Republique des Lettres (com Alfred Métraux, também ex-

-chartista) – onde Bataille publicou, em 1928, seu artigo so-

bre “A América desaparecida”, no número especial sobre 

arte pré-colombiana –, ou a Aréthuse, onde também foram 

publicados artigos de Bataille sobre numismática. Dennis 

Hollier (1991), na introdução4 da reimpressão em fac-símile 

dos quinze números, reforçou bem essa herança tanto da nu-

mismática quanto da École des Chartes na formação inicial da 

revista. Como Hollier escreveu, citando Babelon, que a nu-

mismática “é a ciência das ‘moedas que só têm cotação nas 

especulações de eruditos’. Ela incluía também as medalhas, 
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moedas que nunca tiveram cotação”. É interessante perce-

bermos que, tanto as moedas quanto as medalhas estudadas 

pelos numismatas já estavam necessariamente fora de uso, 

serviam como documentos arqueológicos, ou seja, seu valor 

era efetivamente documental. Daí seu maior interesse para 

os surrealistas, que consideravam que esse valor documental 

dos objetos obsoletos ou “antiquados”, como bem mostrou 

Walter Benjamin a partir de sua leitura de Nadja (1928) de 

André Breton, continha “energias revolucionárias” e “pode-

rosas forças atmosféricas ocultas”. 

É o que ocorre com Breton. Ele está mais perto das coisas de 

que Nadja está perto, que da própria Nadja. Quais são as coisas 

de que ela está perto? Para o surrealismo, nada pode ser mais 

revelador que a lista canônica desses objetos. Onde começar? 

Ele pode orgulhar-se de uma surpreendente descoberta. Foi o 

primeiro a ter pressentido as energias revolucionárias que 

transparecem do “antiquado”, nas primeiras construções de 

ferro, nas primeiras fábricas, nas primeiras fotografias, nos ob-

jetos que começam a extinguir-se, nos pianos de cauda, nas 

roupas de mais de cinco anos, nos locais mundanos, quando a 

moda começa a abandoná-los. Esses autores compreenderam 

melhor que ninguém a relação entre esses objetos e a revo-

lução. Antes desses videntes e intérpretes de sinais, ninguém 

havia percebido de que modo a miséria, não somente a so-

cial como a arquitetônica, a miséria dos interiores, das coisas 
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escravizadas e escravizantes, transformam-se em niilismo revo-

lucionário. Para não mencionar o Passage de l’Opéra, de Aragon, o 

casal Breton e Nadja conseguiu converter, se não em ação, pelo 

menos em experiência revolucionária, tudo o que sentimos em 

tristes viagens de trem (os trens começam a envelhecer), nas 

tardes desoladas nos bairros proletários das grandes cidades, 

no primeiro olhar através das janelas molhadas de chuva de 

uma nova residência. Os dois fazem explodir as poderosas 

forças “atmosféricas” ocultas nessas coisas. Imaginemos 

como seria organizada uma vida que se deixasse determinar, 

num momento decisivo, pela última e mais popular das can-

ções de rua (Benjamin, 1985 [1929], p. 25, grifos nossos). 

É importante notar que o próprio campo da antropologia 

na França começava a realizar nesse momento específico a 

prática etnográfica, com trabalho de campo e coleta in loco, 

como já era feito pelos arqueólogos. A emergência do campo 

da antropologia moderna parece estar diretamente relacio-

nada a um sentimento de urgência, tendo em vista a pró-

pria destruição cultural em curso, tanto pela guerra mundial 

quanto pelos processos tanto de modernização das grandes 

cidades quanto, também, pelos processos de colonização 

ainda em curso naquele momento, sobretudo na África e 

Oceania5. 

Assim, a necessidade da etnografia nesse novo campo dis-

ciplinar funcionaria como um tipo de pré-arqueologia, ou de 
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arqueologia preventiva, feita por antecipação. Objetos tidos 

como documentos (fúnebres?) de culturas consideradas pró-

ximas de extinção, se tornariam assim, em breve, resquícios 

de povos (ou de mundos) já desaparecidos (ou em desapare-

cimento). A própria iminência do desaparecimento desses 

diferentes povos e culturas tão distintos, e de seus objetos 

e costumes dos mais variados, estaria na base da constitui-

ção e consolidação desse campo disciplinar naqueles anos 

de forte modernização – e, também, como já foi dito, de vio-

lenta colonização – entre as duas grandes guerras mundiais. 

A questão da preservação de documentos, especialidade da 

escola de Chartes, parecia se tornar então uma urgência im-

perativa: preservar documentos seria uma forma de tentar 

preservar culturas outras (de “outros”, “não-ocidentais”) em 

risco de extinção (na maior parte das vezes pelos próprios 

ocidentais). 

O texto de Maurice Leenhardt sobre a Danse Makishi publi-

cado no último número da revista Documents em 1930, com 

uma fotografia dos Mabunda reunidos para a dança, parecia, 

no momento mesmo de “morte” (extinção) da própria revis-

ta, tentar relembrar essa função dos documentos de salva-

guardar “velhos gestos” em desaparecimento. 

Hoje a dança Makishi está morrendo. Mas ela foi estudada e 

descrita pelo missionário Ellenberger. Assim como seu colega 

Boiteaux, ele pode, em um dia de sorte, reunir seus figurantes 
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que vemos na imagem acima. Velhos gestos da África que 

desaparecem na grande crise de transformação do conti-

nente negro. Os documentos reunidos hoje que evocam es-

sas curiosas escolas de imitação constituirão, daqui a cento e 

cinquenta anos, as páginas mais impressionantes da história 

para novas gerações de negros que aí viverão (Leenhardt, 1991 

[1930], v. 2, p. 494, tradução nossa, grifo nosso).

O próprio título da revista, Documents (Documentos), ti-

nha um valor de programa para seus fundadores, e a ideia 

de documento deveria, a princípio, estar em conformidade 

com sua concepção mais “chartista”: textos ou imagens a 

serem publicados em seus números seriam selecionados tão 

somente por seu valor documental e não por valores artísti-

cos. Como bem explicou Hollier: “Documents terá por plata-

forma uma oposição ao ponto de vista estético. Esta oposição 

está implicada no próprio título. Um documento é, em sua 

definição mesma, um objeto destituído de valor artístico. 

Destituído ou despojado, conforme tenha ou jamais tenha 

tido valor artístico. Mas de duas coisas, uma: ou bem esta-

mos lidando com documentos etnográficos, ou bem com 

obras de arte” (1991, p. VIII, grifo nosso). 

Entretanto, para Bataille, assim como para os demais 

surrealistas (dissidentes) ligados à revista, o maior interesse 

da publicação estava precisamente em eliminar, na monta-

gem das páginas, qualquer tipo de separação entre artístico 
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e etnográfico na disposição dos documentos, eliminar os 

estatutos de “alta” ou “baixa” cultura dos objetos, entre o 

dito primitivo e o “civilizado”, “não-ocidental” e ocidental e, 

assim, valorizar objetos que os etnógrafos e críticos de arte 

mais tradicionais poderiam rejeitar como inautênticos. A re-

vista produzia, criava, reunia, colecionava e, sobretudo, mis-

turava ou “montava” documentos artísticos e documentos 

etnográficos, buscando dessa forma questionar tanto o este-

ticismo e formalismo do campo das artes quanto o evolucio-

nismo hierarquizante etnográfico ainda corrente no campo 

da antropologia. Essa indeterminação proposta pela revista 

entre os diferentes campos do saber (que se tornavam cada 

vez mais separados com a especialização disciplinar crescen-

te) e tipos de documentos distintos – uma das principais ca-

racterísticas das montagens impuras –, foi o maior motivo 

da grande tensão entre os fundadores da revista. O maior 

conflito, sobretudo entre surrealistas (dissidentes) e chartis-

tas, que explica também a própria efemeridade da revista, foi 

entre as compreensões divergentes tanto da própria ideia de 

documento quanto de suas formas de exposição (na composi-

ção ou montagem dos números da revista). Como demonstra 

bem essa nota que d’Espezel escreveu a Bataille logo após a 

publicação do 1o número, ou ainda o depoimento de Leiris: 

O título que você escolheu para essa revista é justificado 

apenas pelo que ela nos fornece de “Documentos” sobre seu 
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estado de espírito. É muito, mas não é realmente o suficiente. 

É preciso verdadeiramente retornar ao espírito que nos ins-

pirou o primeiro projeto dessa revista, quando falamos dela 

com o Sr. Wildenstein, você e eu (d’Espezel apud Hollier,1991, 

p.VIII, tradução nossa).

É suficiente folhear a coleção de Documents na ordem cronoló-

gica para constatar que após um começo um pouco mais pru-

dente, o foco passou a ser colocado em artigos do programa 

que, no início, pareciam indicar somente o espírito aberto em 

que seria realizado um periódico que, essencialmente, não es-

caparia ao ordinário de que se esperava de uma revista de arte. 

Rapidamente, sob a impulsão de Bataille, o irritante e o he-

teróclito ou, ainda, o inquietante, passaram a ser, mais do 

que objetos de estudo, os traços inerentes da própria publi-

cação, estranha amálgama em cuja composição entravam 

vários elementos bem estranhos, seja por sua vizinhança 

com certos textos que continuavam a refletir a ciência mais 

austera, seja pela reprodução de obras antigas ou modernas 

cujo valor eram indiscutíveis (Leiris, 1963, p. 689, tradução e 

grifos nossos).

Bataille claramente subverteu a proposta inicial da revis-

ta, bem mais erudita e tradicional, e a cada número exercitou, 

com cada vez mais radicalidade, montagens entre documen-

tos heterogêneos – dispondo lado a lado textos e imagens de 
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ou sobre objetos artísticos ou etnográficos, sem qualquer dis-

tinção ou hierarquia –, buscando sempre o que Michel Leiris 

(1901, Paris - 1990, St Hilaire), na época um jovem surrealis-

ta, aprendiz de etnógrafo e colaborador dos mais aplicados 

da revista, chamou de “zona selvagem”, em contraposição à 

face mais erudita da proposta inicial da revista. 

Foi com Documents que, pela primeira vez, Bataille esteve na 

posição de líder de um grupo. Apesar de que ele estivesse lon-

ge de exercer um poder sem controle, esta revista agora pa-

rece ter sido feita a sua imagem: publicação Janus que virava 

uma de suas cabeças para as altas esferas da cultura (de que 

Bataille, querendo ou não, era um representante tanto por seu 

ofício quanto por sua formação) e a outra se voltava para uma 

zona selvagem onde aventura-se sem mapa geográfico nem 

passaporte de qualquer espécie (Leiris, 1963, p. 688, tradução 

e grifo nossos).

Não podemos nos furtar de aproximar essa ideia de “zona 

selvagem” de Leiris da própria ideia lévi-straussiana de pen-

samento em estado selvagem. A revista atuava nessa zona em 

estado selvagem. Tratava-se também de uma zona de indis-

tinção, ou de insubordinação, entre pensamento moderno e 

selvagem, entre a chamada “alta cultura” – tanto da cultura 

erudita quanto da arte moderna, mais relacionada ao pen-

samento moderno – e aquela considerada a “baixa cultura”, 
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da arte dita primitiva ou das culturas populares, mais rela-

cionadas ao pensamento selvagem. Tratar-se-ia de algo bem 

próximo daquilo que Warburg chamou de ciência da cultu-

ra (Kulturwissenschaft, v. 1), também radicalmente oposta a 

qualquer tipo de classificação ou objetividade positivistas. 

Poderíamos ir além nessa pista aberta por Leiris, ao apro-

ximar a nomeação dessa indeterminação entre documentos 

como “zona selvagem”, da forma de associá-los na revista, 

ao que Didi-Huberman chamou de “montagem figurativa”, 

que seria praticada como desmontagens teóricas, para pen-

sarmos um tipo de montagem em estado selvagem, necessa-

riamente impura. 

É por isso que, em Documents, as imagens surgem com objetos 

encontrados ao acaso, dessemelhanças sem laços – aparentes 

– de continuidade; é por isso que, conforme o próprio dizer de 

Georges Bataille, ‘as obras de arte mais irritantes’ ali se põem 

lado a lado com ‘os fatos mais inquietantes, aqueles cujas con-

sequências ainda não estão definidas’; é por isso que o uso 

crítico das imagens, em Documents, tenta constantemente se 

manter à altura do que Bataille devia chamar, em 1933, de ‘a 

insubordinação dos fatos materiais’. Mas essa insubordinação 

– esta será, ao menos, a minha hipótese – não se coloca sem 

uma construção, sem um autêntico trabalho sobre as formas: 

o que esbocei, há pouco, com a expressão montagem figurativa. 

(Didi-Huberman, 2015 [1995], p. 23)
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Se olharmos de perto o comitê de redação da revista, pu-

blicado no primeiro número, e sua primeira lista de colabo-

radores, que aparece no segundo número6, já podemos notar 

uma mistura entre diferentes campos de conhecimento. No 

comitê, além do financiador Wildenstein e dos já citados 

chartistas ligados a uma tradição erudita, Babelon e d’Es-

penzel, havia representantes de museus franceses de arte e 

de etnografia, entre eles Paul Rivet e Georges-Henri Rivière, 

responsáveis pelo “antiquado” (e por isso mesmo tão amado 

pelos surrealistas) Musée d’Ethnographie du Trocadéro (apelida-

do de forma afetuosa de “Troca”) e, também, entre outros 

estudiosos, Carl Einstein (1885, Neuwied – 1940, Pau), crítico 

de arte, alemão autoexilado em Paris, que seria o responsá-

vel pela interlocução, não consolidada, com o círculo war-

burguiano (v. 1) em Hamburgo (Warburg morreu no mesmo 

ano de publicação da revista, 1929). 

Na lista de colaboradores encontramos dois membros 

desse grupo warburguiano: Fritz Saxl e Erwin Panofsky, 

que não chegaram a publicar na revista Documents, além de 

arqueólogos e antropólogos já conhecidos, e que tiveram 

artigos publicados, como Erland Nordenskiöld7 ou Alfred 

Métraux8. Há registros de correspondência entre Einstein 

e Saxl sobre a contribuição do Instituto Warburg com a 

revista, em que Einstein deixava claro seu interesse pelos 

“métodos” warburguianos. Em carta com papel timbrado da 

revista Documents, em 30 de janeiro 1929, Einstein escreveu 
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para Saxl, responsável pela Biblioteca da ciência da cultura 

Warburg (KBW, v. 1): 

Sigo com grande interesse o seu trabalho, assim como as pu-

blicações de seu Instituto. Seria bom se uma conexão pudesse 

ser estabelecida entre você, seu Instituto e a nossa revista. São 

seus métodos de pesquisa que revelam em mim a impres-

são mais forte e adoraria fazer algum trabalho com eles. 

(...) Por gentileza, informe se deseja trabalhar conosco, para 

logo sugerir os tópicos de que desejaria tratar. Pode ter certe-

za de que todo o trabalho será traduzido com muito cuidado. 

(grifo nosso).9

Outras cartas se sucederam e, em vários momentos, 

Einstein confirmou o interesse nos métodos de pesquisa do 

Instituto Warburg, chegando a dizer que a forma inovadora 

de colocar as questões nas análises do círculo warburguiano 

era o que mais lhe interessava – e o que interessaria também 

ao grupo da revista Documents – por seus métodos serem os 

mais “frutíferos” ao se distanciarem dos métodos de pesqui-

sa mais tradicionais e banais. Em resposta, Saxl explicitou o 

interesse da KBW em verificar a pertinência de seus métodos 

e reforçar suas conexões e interlocuções com outros grupos 

estrangeiros. Saxl chegou a enviar o texto de uma conferên-

cia que havia feito sobre a questão do “macrocosmo e mi-

crocosmo”, que não foi publicada, talvez por sua extensão, 
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bem mais longa do que os artigos da revista. Não se conhece 

(ao menos nos arquivos consultados) a resposta de Einstein, 

nem mesmo se ele chegou a receber o texto enviado. 

No primeiro número da revista, Leiris publicou um arti-

go com o título “Notes sur deux figures microcosmiques des XIV et 

XV siècles”, que comentava o livro de Saxl de 1927 (Veizeichnis 

astrologischer und mythologischer illustrieter handschriften). Com 

a morte de Warburg, nesse mesmo ano, as trocas entre os 

grupos parecem ter se interrompido. O interesse de Einstein 

pelos “métodos” warburguianos poderia ser traduzido por 

seu fascínio por sua forma singular de pensar e de produzir 

conhecimento por montagens (v. 1). Einstein, grande estu-

dioso da arte africana – que, como Walter Benjamin, se sui-

cidou em 1940 na fronteira da França com a Espanha, para 

não ser morto pelos nazistas – trabalhou, de forma simultâ-

nea, sobre dois temas distintos que poderiam parecer para 

alguns, à primeira vista, quase como opostos: “arte negra” e 

arte moderna. 

Carl Einstein (1885-1940) foi verdadeiramente o descobridor 

da arte africana, o primeiro teórico ocidental a analisá-la no 

plano formal com um olhar livre de todo preconceito, de 

todo etnocentrismo, e a lhe conferir, através de seus escritos, 

um estatuto de arte de pleno direito. Audaciosa e inovadora, 

sua abordagem contribuiu para modificar profundamente a 

recepção ocidental das obras de arte africana, esclarecendo, 
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simultaneamente, a problemática da gênese da arte moderna. 

Autor de vários textos fundamentais sobre a “arte negra”, de 

acordo com a terminologia da época, Carl Einstein foi igual-

mente um dos maiores teóricos da arte moderna, especialmen-

te do cubismo (Meffre, in Einstein, 2011, p. 7). 

Einstein, próximo de Wildenstein, escrevia, com o mes-

mo vigor e rigor, buscando evitar qualquer tipo de hierar-

quia ou escala de importância, tanto sobre as esculturas 

africanas quanto sobre os cubistas europeus, e publicou li-

vros importantes para a história da arte como Negerplastik 

(1915), Afrikanische Plastik (1921) ou ainda Die Kunst des XX 

(1926), além de contribuir com periódicos (Neue Blätter, Der 

Blutige Ernst e Europa). Einstein, junto com Bataille e Leiris, 

foi o mais assíduo autor de artigos da Documents, atuando 

como um coeditor mais experiente, responsável pelo inter-

câmbio com vários intelectuais estrangeiros, sobretudo de 

língua alemã, que contribuíram com a revista. Já em seu pri-

meiro artigo no primeiro número da revista, Aphorismes mé-

thodiques, Einstein já explicitava sua posição metodológica, 

opondo-se ao cientificismo e aos excessos racionalistas mo-

dernos. Em artigo do número 3 do mesmo ano – Notes sur le 

cubisme – apresentou seu posicionamento tanto contra uma 

história da arte linear (“continuidade monótona”) quanto 

contra um “esteticismo” vago. 
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Embora as concepções científicas sejam o resultado de postu-

lados arbitrários, quer-se dar a elas um valor geral por meio 

de uma lógica uniforme, mas o artista é menos pretensioso 

que o homem científico e não está enfeitiçado pelas unida-

des como ele. Se os cientistas querem recuperar um crédito 

qualquer, devem sair desse fetichismo das unidades e limitar 

o valor de suas leis. Nesse sentido, um primeiro golpe foi de-

ferido pela eliminação da noção de infinito, herança religiosa. 

É justamente a significação concreta de cada obra de arte, seu 

lado arbitrário e alucinatório, que nos salva do mecanismo de 

uma realidade convencional e do embuste de uma continui-

dade monótona (Einstein, 1991 [1929], p. 34, tradução nossa).

Quando a história da arte quer ser mais que um calendário, 

utiliza juízos e noções sem fundamento, tomados de emprés-

timo na mais completa ingenuidade. As obras particulares se 

fundam nessas noções em generalizações sem contornos, e o 

fato concreto se dissolve numa espécie de vago esteticismo, 

enquanto, por outro lado, as mil anedotas e datas da história 

da arte passam longe das questões técnicas e das formas da 

obra de arte no que têm de específico (Einstein, 1991 [1929],  

p. 146, tradução nossa).

Ao menos desde Paul Gauguin, o chamado “primiti-

vismo”10 figura como parte integrante da história da arte 

ocidental. Como se sabe, no início do século XX, os jovens 
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artistas europeus de vanguarda passaram a se interessar 

cada vez mais por objetos “não ocidentais”, vindos sobre-

tudo da África, no caso francês, e da Oceania, no caso ale-

mão. Esses artistas passaram a frequentar tanto os museus 

etnográficos europeus – que reuniam coleções muitas vezes 

coletadas, ou melhor, saqueadas, de suas colônias – quanto 

as antigas brocantes das cidades modernas, como o famoso 

Mercado das pulgas do norte parisiense, em busca desses ob-

jetos “antiquados” (como dizia Benjamin), obsoletos (ou de 

outros tempos), “sem uso” (sem valor ou utilidade aparente), 

“exóticos” ou “primitivos”. Objetos “selvagens”, que conti-

nham uma reserva de pensamento selvagem a partir de ou-

tras formas (mesmo que “informes”, como prefere Bataille) 

ou, como escreveu Benjamin em seu texto sobre o surrealis-

mo como último instantâneo da inteligência europeia, uma 

reserva de “energias revolucionárias”. 

Obviamente, como bem mostrou James Clifford em The 

predicament of culture (1998), foi o próprio campo da arte oci-

dental que passou a atribuir valores artísticos aos artefa-

tos “não ocidentais” e, como ressaltou Philippe Dagen em 

Primitivismes (2019), a própria noção de “primitivismo” – ou 

primitivismos, no plural, como prefere Dagen – no campo 

da arte também foi uma invenção profundamente moder-

na. Estamos, portanto, diante de um primitivismo moderno, 

quando o próprio “moderno” inventa um “primitivo” como 

seu Outro, diretamente constituído através de uma relação 
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bastante ambígua: por um lado com a emergência da etnogra-

fia no campo da antropologia moderna e, por outro, da coloni-

zação europeia de outros povos inferiorizados e racializados, 

ainda em curso, sobretudo na África. Não há como dissociar 

os violentos processos de modernização e de colonização em 

andamento dessas ideias de “primitivismo”, pois foram esses 

processos que criaram as condições para a realização das mis-

sões etnográficas e comerciais, que passaram a fazer circular 

esses artefatos vindos das colônias tanto nos museus etnográ-

ficos quanto nas brocantes, bricabraques, brechós e “mercados 

de pulgas” das grandes cidades “civilizadas”. 

Embora já fosse, ao menos desde esse início do século 

XX, uma certa “moda” entre os artistas da vanguarda pari-

siense – passando pelo dadaísmo, cubismo e surrealismo –, a 

interlocução mais efetiva entre artistas e etnógrafos aconte-

ceu em um período bem mais curto: entre meados dos anos 

1920 e final dos anos 1930. Esse interesse se explicaria pela 

busca dos artistas ocidentais de se entenderem através de 

outras culturas. Assim, como indicava Einstein, a “arte” de 

outros povos “não ocidentais” poderia servir também como 

um espelho crítico da cultura ocidental. O interesse pela arte 

dita primitiva, apesar de um exotismo por vezes exagerado, 

era sem dúvida uma busca de alteridade, de compreensão 

da cultura dos “outros” e, através deles, de sua própria cul-

tura moderna. É importante lembrar que o próprio campo 

da antropologia (incluindo etnografia e etnologia) emerge 
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como ciência pelo descentramento da cultura dominante 

europeia, que perde seu monopólio e, por vezes, deixava de 

ser a cultura única de referência. O deslocamento provocado 

pela alteridade – que gerava um desvio da própria ideia de 

centro e de sujeito (e também de cultura/natureza e de arte) 

– era uma busca comum das vanguardas no entreguerras, 

uma busca de descentramento de sua própria cultura e rea-

valiação crítica de seu ponto de vista ocidental. As culturas 

“outras” ou dos “outros”, fascinavam tanto etnógrafos quan-

to artistas nesse período. 

No caso dos surrealistas, mas também de alguns etnógra-

fos aprendizes, a cultura desses “outros” – “não ocidentais”, 

“primitivos” ou “selvagens” – materializava também uma 

potência de crítica radical à cultura ocidental hegemônica 

(baseada na ideia de progresso) e, também, ao colonialismo 

europeu (e, sobretudo, francês). Diferentemente da maioria 

dos antropólogos, para esses artistas, a valorização étnica 

dos povos colonizados passaria mais pela questão artística 

do que propriamente científica (que, para eles, tenderia a 

retomar posturas coloniais). Os surrealistas buscavam criar 

um outro imaginário anticolonial a partir de uma inversão 

de valores, usando a imagem do “primitivo” como potência 

de resistência e antítese do tido por “civilizado”: o homem 

branco ocidental. A preocupação era artística, cultural, mas, 

também, obviamente política, anticolonial e antirracista11. 

Os artistas buscavam, por vezes até exagerando alguns 
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estereótipos, criar desvios criativos e subversões críticas (o 

que, bem depois, os situacionistas chamaram de détourne-

ment, desvio) pela tática da inversão radical – que a literatura 

de resistência colonial também passou a usar logo na sequên-

cia, como em Aimé Césaire, poeta martiniquês anticolonia-

lista, fundador do movimento literário e cultural Négritude, 

bastante ligado aos surrealistas, sobretudo a Breton12, Leiris 

e Benjamin Péret13 –, por vezes um pouco maniqueísta, de 

preconceitos raciais ainda correntes de “ocidentais” contra 

povos “outros”14. Eles contrapunham a figura do coloniza-

do, que passou a ser exaltada, contra aquela, condenada, do 

colonizador ou do colono. Sophie Leclercq chamou essa pos-

tura a favor dos “outros” colonizados – ou “princípio ético”, 

dos surrealistas –, de “estética do anticolonialismo”: 

Se, no período pós-guerra, o anticolonialismo [dos surrealistas] 

pode parecer reduzido em relação ao comprometimento de 

alguns de seus contemporâneos, trata-se muito mais de um 

princípio ético, o princípio de contestação e insubordinação 

sublinhado por Georges Bataille, do que uma política real. 

Portador de representações dos colonizados, desse apego a ati-

tudes exemplares e a essa posição a priori a favor da minoria, 

baseia-se em uma estética do anticolonialismo – exatamente 

aquela que lhes dá uma certa consciência das mitificações co-

loniais e as predispõe à sua desconstrução (2008, p. 332, tradu-

ção e grifos nossos).
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Assim, dentro desse contexto de anticolonialismo, esse 

“outro” primitivo, inventado pelo próprio moderno, pas-

sava a ser visto como uma forma de resistência e um po-

deroso contraponto, contra modelo ou contraexemplo, do 

considerado “civilizado”: uma categoria que abarcaria tudo 

aquilo que não faria parte da cultura moderna ocidental he-

gemônica. Esse “outro” primitivo seria plural, uma plurali-

dade, e abarcaria, como bem explicou Dagen: “povos tidos 

como selvagens de um lado e, do outro, os pré-históricos, 

as crianças, os loucos e as populações europeias ainda não 

afetadas pelo progresso” (2019, p. 14). Na revista Documents 

podemos encontrar uma série de referências tanto aos ar-

tefatos “primitivos” ou “selvagens”, de povos ancestrais ou 

contemporâneos, quanto aos desenhos feitos por “loucos”, 

crianças ou “pré-históricos”. A própria noção de pré-história 

seria também uma invenção moderna como defende Maria 

Stavrinaki, que insiste na ideia de uma “historicidade con-

traditória” da modernidade como uma dilatação contínua 

do tempo (tanto em direção ao futuro e ao progresso, quanto 

ao passado arqueológico) em Saisis par la préhistoire. Enquête 

sur l’art et le temps de modernes15: “[a ideia de pré-história] uni-

versal, global, incompleta e para sempre opaca, ela se presta 

perfeitamente ao caráter ao mesmo tempo negativo-crítico e 

utópico da modernidade (2019, p.12, tradução nossa)”. 

 Tratar-se-ia assim também de uma “modernidade pré-

-histórica”, como propõe Stavrinaki, quando o tempo 
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pré-histórico se abriria para um outro passado bem longín-

quo, mas sempre pronto a emergir no presente, como um 

tipo de “espelho do fóssil” (Max Ernst apud Stavrinaki, p. 16) 

para os artistas modernos e, em particular, para os surrealis-

tas16. Mesmo com suas diferenças, tanto do ponto de vista his-

tórico quanto do antropológico, as invenções modernas de 

pré-história e primitivismo(s) parecem obedecer à “mesma 

necessidade imperiosa do sujeito moderno de sair tanto de 

seu presente julgado prosaico quanto de um passado norma-

tivo vivido como despótico. Essa desapropriação voluntária 

coloca em ação um procedimento de projeção: primitivismo 

e uso da pré-história são, sabemos, construções intelectuais e 

psíquicas do homem moderno” (2019, p. 23, tradução nossa). 

Enquanto o deslocamento feito pela modernidade pré-históri-

ca seria mais “histórico”, da relação entre tempos diferentes, 

aquela do primitivismo moderno seria mais “antropológico”, 

da relação com a alteridade. Entretanto, em ambos os casos 

há um deslocamento e uma desnaturalização da ideia de mo-

derno mais hegemônico, aquela que opera com a noção de 

progresso. Há, assim, a partir desses “primitivismos”, que 

ocorrem dentro da própria modernidade, um movimento ra-

dical de crítica a essa noção de moderno dominante (ainda 

mais após a segunda guerra, momento de apoteose da técni-

ca e da violência). Como afirma Dagen: 

O primitivo é o contrário do moderno e seu antídoto para aque-

les que não veem na modernidade das sociedades ocidentais o 
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triunfo do progresso mas sim uma sequência de desastres. Os 

indivíduos singulares são reduzidos ao estado de executantes 

anônimos e idênticos ao serviço de fábricas e lojas, do dinhei-

ro e do lucro. A natureza é destruída, as paisagens destruídas 

como são os povos originários que permaneceram isolados e 

agora tem o gosto da nova civilização. Os primitivismos, quer 

eles se refiram ao selvagem, ao louco, à criança, não podem 

ser compreendidos fora das críticas às revoluções industriais e 

sociais então realizadas (2019, p. 327, tradução nossa). 

O interesse geral por esta arte “primitiva” e, sobretudo, 

pela chamada art nègre17 e pelo jazz norte-americano, foi cres-

cente nesses anos, passando do campo mais específico da 

arte para uma esfera mais vasta da cultura, em particular, 

a partir de espetáculos musicais. Em 1921, o poeta Blaise 

Cendrars18 publicou uma Anthologie Nègre, uma antologia19 

do que ele chamou de “folclore dos povoados africanos” e, 

em 1925, a partir de mitos africanos, apresentou o espetá-

culo de dança La Création du monde com música de Darius 

Milhaud, baseada no jazz, e cenários de Fernand Léger, a par-

tir de máscaras africanas (das imagens do livro de Einstein, 

Negerplastik). Como veremos no próximo capítulo, tanto 

Cendrars, que se torna um grande amigo de Oswald de 

Andrade (do casal Tarsiwald, ainda em Paris) e visita o país 

várias vezes, quanto Milhaud, que também havia morado no 

Brasil entre 1917 e 1919 e compôs danças “brasileiras” (como 

Saudades do Brasil) e Léger, que recebe Tarsila do Amaral (que 
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pinta a sua conhecida tela “A Negra” em 1923) em seu ate-

liê parisiense, estavam bem próximos dos artistas modernos 

brasileiros ligados à Semana de Arte Moderna de 1922. 

Como bem mostrou Achille Mbembe, em Crítica da razão 

negra (2018 [2013]), o próprio termo “negro” foi também uma 

recuperação moderna feita “em especial pelos movimentos 

europeus de vanguarda e depois pelos poetas de origem afri-

cana” nesse início do século XX quando ocorre uma “crise 

de consciência, em que o Ocidente se precipitou na virada 

do século”, que teria correspondido a “uma reavaliação da 

contribuição africana para a história da humanidade”. Ainda 

seguindo Mbembe que, por sua vez, cita Pablo Picasso (que 

teve vários trabalhos publicados na Documents): 

Se, sob o impulso dos militares aventureiros, a propaganda 

colonial insistia em supostas práticas canibais e nos ódios an-

cestrais que sempre teriam oposto os nativos entre si, foi no 

discurso estético (notadamente no da vanguarda) que se 

cristalizou, a partir dos anos 1920, a referência à África 

como terra da diferença, reservatório de mistérios e reino 

por excelência da catarse e do mágico-religioso. Das máscaras 

africanas, Picasso disse, por exemplo, que eram ‘objetos que 

homens haviam executado num desígnio sagrado e mágico, 

para que sirvam de intermediário entre eles e as forças des-

conhecidas e hostis que os cercavam, buscando assim superar 

seu medo ao lhe dar cor e forma’. Nessa transação entre objeto 
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fabricado e o universo das formas imateriais se encontrava, 

segundo ele, o sentido da pintura. ‘Não é um processo esté-

tico; é uma forma de magia que se interpõe entre o universo 

hostil e nós, um modo de assumir o poder ao dar forma tanto 

aos nossos terrores quanto aos nossos desejos’, conclui (2018 

[2013], p. 83, grifo nosso).

A “reavaliação crítica da contribuição africana para o fu-

turo da humanidade”, como diz Mbembe, “é sustentada pela 

renovação da crítica estética e política anticolonial. Essa crí-

tica se deve sobretudo ao movimento surrealista e aos defen-

sores do primitivismo” (p. 84)20. Como se sabe, em 1924 foi 

publicado o primeiro manifesto surrealista, por André Breton 

e grupo, considerado a fundação oficial do movimento e, em 

1925, foi fundado o Institut d’Ethnologie – por Marcel Mauss, 

Paul Rivet e Lucien Lévy-Bruhl – também considerado um 

marco da etnologia moderna francesa. Nesse mesmo ano, es-

treou no Théâtre des Champs-Elysées em Paris, a Revue Nègre21, 

com as danças mundialmente conhecidas da norte-americana 

– a grande celebridade do momento, conhecida como “Vênus 

negra” –, Joséphine Baker22. O próprio formato heterogêneo, 

eclético ou de “variedades” – termo que surgiu no subtítulo da 

Documents a partir do número 4 –, dessas Révues (teatro de re-

vista/variedades) também seria revelador desse momento sin-

gular do entreguerras, segundo Ernst Bloch, ao propor, como 

já vimos (v. 1), uma ideia de “forma de revista em filosofia” 
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para designar o livro mais surrealista de Walter Benjamin, 

publicado em 1928, Rua de mão única (Einbahnstrasse): 

Em Benjamin, esses feitos tornaram-se filosóficos: como uma 

forma de interrupção, como uma forma de improvisação e 

de súbitos olhares cruzados, para detalhes e fragmentos que 

não buscariam em todo caso qualquer “maneira sistemática”. 

Epigrama, ordem, diálogo, tratado – estas sempre foram for-

mas filosóficas fora do sistema, muito antes dos sistemas mo-

dernos e mesmo dentro deles. Ora, com o princípio racional 

burguês, a priori, parte-se também do sistema que lhe forneceu 

e desenvolveu coerência idealista apenas a partir desse princí-

pio racional. (…) ‘Revue’ [teatro de revista/variedades] apare-

ce na pequena forma de Benjamin como experimento de um 

modo muito diferente: aparece como uma improvisação con-

siderada, como um afastamento da coerência quebrada, como 

uma sequência de sonhos, aforismos e senhas entre os quais, 

no máximo, uma afinidade eletiva cruzada deseja existir. 

Assim, se ‘Revue’, em termos de sua possibilidade metódica, 

é uma jornada através dos tempos esvaziados, então o experi-

mento de Benjamin oferece fotos dessa jornada, ou melhor, ao 

mesmo tempo, uma fotomontagem (Bloch, 1991 [1928], p. 335, 

tradução e grifos nossos).

O tipo de montagem experimental como modo de fazer 

moderno (“possibilidade metódica”) que encontramos nesse 
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livro de Benjamin – que também encontramos nos livros da 

mesma época de Aragon e de Breton, todos calcados na expe-

riência urbana de deambulações na cidade moderna23 – sem 

dúvida se aproxima da proposta por Bataille do ano seguinte 

para a revista Documents. A própria ideia de experiência, e 

também do experimental, de se fazer uma experiência (ou 

experimentação), sempre foi muito cara a Bataille, se man-

tendo após Documents, como em seu livro L’expérience intérieu-

re, de 1943. Esse tipo de experiência surrealista, de alteridade 

radical, era uma busca mais antiga; no entanto, naquele mo-

mento, seu térrain (para usar um termo antropológico fran-

cês para o trabalho de campo) se ampliou muito, sobretudo 

geograficamente, para além da experiência urbana ociden-

tal, das cidades intensamente praticadas no cotidiano pelos 

surrealistas24. Houve uma inversão também de foco desses 

artistas: em vez de buscar o estranho no familiar cotidiano 

das cidades, passou-se a buscar o familiar no estranho dos 

povos mais longínquos e menos conhecidos e, para tal, os 

artistas solicitaram a ajuda dos etnólogos e, sobretudo, dos 

aprendizes da etnografia moderna, jovens ávidos por novas 

aventuras em civilizações ditas “exóticas”. Métraux explicou 

de forma bem clara, a partir de sua própria experiência, esse 

momento singular de ebulição e de interlocução entre artis-

tas e antropólogos (etnólogos ou etnógrafos) na entrevista 

feita por Fernande Bing, em 1961: 
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Bing: Como e por que tornar-se etnólogo?

Métraux: (...) A maioria dos etnólogos, sobretudo aqueles que 

fazem trabalho de campo, são, de uma forma ou outra, rebel-

des, ansiosos, gente que se sente mal em sua própria civiliza-

ção. (...) na época que eu me tornei etnógrafo, no momento 

em que senti minha vocação despertar (...) isso se situa nos 

anos 1924, 1925, 1926, e sabemos que esses anos representa-

ram um movimento no pensamento. Ainda sonhava ali com 

uma emoção verdadeira; foi o período da ebulição, da rebelião, 

e nós todos fomos balançados. Para dizer em uma palavra: o 

surrealismo começava, e foi quando ele foi mais vigoroso. Eu 

não fazia parte do movimento, mas conheci vários surrealis-

tas, era amigo de Georges Bataille, enfim, segui essa corrente, 

para a qual a etnografia contribuiu com elementos preciosos. 

Bruscamente, os povos exóticos passaram a confirmar, de al-

guma forma, a existência de aspirações que não poderiam se 

expressar em nossa própria civilização. A primeira manifesta-

ção desse sentimento foi o despertar do interesse pelas artes 

exóticas, primeiro as artes africanas, em seguida aquelas da 

América pré-colombiana. Mas, bem rapidamente, o interesse 

puramente estético foi ultrapassado pela surpresa diante 

de tudo que havia ali de incongruente, de extraordinário, 

nessas civilizações exóticas (...) Foi nesse momento que tive a 

ocasião de fazer meus primeiros trabalhos de campo e me foi 

então dada a revelação de outras civilizações (Métraux, Bing, 

1964, p. 21, tradução e grifos nossos)
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Métraux, amigo de Bataille desde a École des Chartes, et-

nólogo que trabalhou com as culturas ameríndias Tupi, con-

tribuiu pouco com a Documents. Em seu depoimento acima 

ele não chegou a usar o termo “informe”, mas demonstrou 

um interesse pelo “incongruente”. Essa proximidade entre 

surrealismo e etnografia moderna, na França do entreguer-

ras, foi chamada por James Clifford, que explorou esse forte 

interesse pela etnografia dos surrealistas, de “Surrealismo 

Etnográfico” (2008 [1981], p. 121)25. Clifford, que conside-

rou a colocação do termo etnografia no subtítulo da revista 

como um wild card (uma carta “selvagem”, curinga), buscou 

expandir os sentidos do surrealismo para além das questões 

internas do movimento ao pensá-lo mais como uma atitu-

de surrealista, que teria essa dimensão etnográfica – seja 

ela próxima, urbana, como nos primeiros surrealistas, seja 

distante, de povos tidos como “exóticos”, mais longínquos, 

como nas narrativas das missões etnológicas. Essa dimen-

são seria partilhada pelos surrealistas, tanto pelo grupo de 

Bréton quanto pelos “dissidentes”, reunidos em torno de 

Bataille na redação da Documents.26 Clifford definiu esse “sur-

realista etnógrafo” exatamente por seu apreço pelas impu-

rezas culturais27: 

O surrealismo é o cúmplice secreto da etnografia – para 

o bem e para o mal – na descrição, na análise e na exten-

são das bases da expressão e do sentido do século XX” (...)  
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O surrealista etnógrafo, diferentemente tanto do típico críti-

co de arte quanto do antropólogo da época, se delicia com as 

impurezas culturais e com os perturbadores sincretismos. (...) 

Em Documents a justaposição das contribuições, e especialmen-

te de suas ilustrações fotográficas, era destinada a provocar 

essa desfamiliarização28 (2008 [1981], p. 126 e 136 e 139, grifos 

nossos). 

O ponto de encontro principal dessa interlocução e 

“cumplicidade” entre artistas e etnógrafos era o Musée d’Eth-

nographie du Trocadéro, dirigido por Rivet, que contava com a 

ajuda de Rivière. O antigo museu, conhecido na época como 

“Troca”, era um refúgio desses artistas, um antigo gabine-

te de curiosidades onde, segundo a lenda, Picasso teria tido 

sua “iluminação profana” cubista em 1907. O palácio do 

Trocadéro, que abrigava o museu de etnografia desde 1879, 

quando a etnografia ainda estava mais relacionada à arqueo-

logia, era um prédio antigo que não tinha aquecimento nem 

boa iluminação, era úmido, repleto de insetos, com suas 

vitrines vetustas dando a impressão de uma loja de “bric-à-

-brac” (bricabraque), segundo um balanço geral feito pelos 

responsáveis por sua reorganização e parcialmente publi-

cado por Rivière no primeiro número da Documents. Rivière 

era museólogo, pianista e amante de jazz, conhecido como o 

“mágico das vitrines” (diz-se que ele chegou a colocar a pró-

pria Josephine Baker, sua amiga próxima, em uma vitrine 
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do Musée de l’Homme). Foi contratado por Rivet para ajudá-lo 

na transformação do velho e antiquado “Troca” no novo e 

grandioso Musée de l’Homme (Museu do Homem, inaugurado 

em 1938 em Paris). 

A descrição do “Troca” nos remete diretamente aos lo-

cais preferidos das deambulações urbanas surrealistas, que 

podemos ler tanto em Nadja (1928)29 de Breton quanto no 

Camponês de Paris (1926) de Aragon: as mais antigas passa-

gens parisienses, tema predileto de Benjamin a partir de 

Aragon, sobretudo aquelas em vias de demolição – como a 

Passage de l’Opera, lugar de encontro dos primeiros surrealis-

tas, demolida em 1925 –, ou ainda, e sobretudo, as velhas 

lojas entulhadas, verdadeiros bricabraques, dos mercados de 

antiguidades (como o Marché aux Puces)30 que ficavam no li-

miar entre a cidade e sua periferia (banlieue). O velho “Troca” 

tinha essa mesma ambiência de bricabraque (ou de bricola-

gem, para retomar os termos usados por Lévi-Strauss) em 

uma área bem mais nobre da cidade. Nesse mesmo artigo 

no primeiro número da revista, apesar de Rivière se esfor-

çar em fugir do esteticismo e do formalismo dos museus de 

arte, seu texto parece ainda tender a um certo evolucionis-

mo, que ainda era comum nas ciências sociais e que, de cer-

ta forma, foi reforçado pelos países imperiais colonialistas, 

como a França na época. Ao mesmo tempo, este já deixava 

entrever – o que de fato aconteceu em 1938 com a inau-

guração do Musée de l’Homme em um novo prédio próximo 
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especialmente construído para essa função – que a nova 

reorganização proposta para o museu destruiria aquilo que 

mais atraía os surrealistas: seu caráter “antiquado” e desor-

denado, sua obsolescência e “acaso” como classificação.

Seguindo os nossos últimos poetas, artistas e músicos, o favor 

das elites é para a arte dos povos reputados primitivos e selva-

gens. Um gosto constrangedor, mas versátil que distribui seus 

certificados de beleza ao manequim de Malicolo, ao marfim 

do Congo, à máscara de Vancouver; às colunas de Vézelay e às 

obras de mármore que são relegadas à admiração das velhas 

senhoras e dos mais enfadonhos. Isso provoca na etnografia 

estranhas incursões, aumenta a confusão que pretendemos 

reduzir. O “Trocadero” renovado poderia se fundar nesse con-

trassenso, tornando-se um Museu de Belas Artes, onde os ob-

jetos são classificados com o critério somente estético. Pobre 

princípio, na verdade, que acaba distraindo do quadro e do 

acaso apenas alguns dos seus elementos essenciais: um quadro 

imponente e harmonioso que a etnografia deve traçar das civi-

lizações arcaicas, um quadro mais sutil, familiar, folclórico, das 

reações geradas pelas concepções acadêmicas e oficiais, dentro 

de civilizações mais evoluídas, o contato dos instintos popula-

res. (Rivière, 1991 [1929], p. 58, vol 1, tradução e grifo nossos) 

Sem dúvida, os povos e seus objetos chamados de primiti-

vos, exóticos, selvagens, em extinção ou ainda considerados 
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obsoletos, fascinavam tanto artistas surrealistas quanto jo-

vens etnógrafos, como bem mostrou Benjamin. Também 

eram fascinantes aqueles fora de uso, como no caso das moe-

das e medalhas, quer estivessem distantes, quer bem perto, 

nas próprias cidades europeias, em suas áreas consideradas 

obsoletas, em ruínas ou em breve desaparecimento pela mo-

dernização urbana galopante, também consideradas exóti-

cas ou pitorescas. A busca pelo “incongruente”, como disse 

Métraux, em outras culturas, estava diretamente relaciona-

da a uma busca pela alteridade radical, por experiências dos 

“outros” (daqueles considerados outros, radicalmente ou-

tros), experiências outras, ou ainda, para usar uma expres-

são benjaminiana, por experiências liminares31. Benjamin 

explicou em vários textos dos anos 1930 essa enorme dificul-

dade em narrar esse tipo de experiência radical vivida após 

a Primeira Guerra – quando os soldados voltaram mudos, 

“pobres em experiências comunicáveis”, “muito pobres em 

experiências liminares” –, quando “a arte de narrar [estava] 

em vias de extinção”. Isso também poderia explicar o fascí-

nio pela experiência da alteridade demonstrado pelas van-

guardas do entreguerras e sua busca em culturas “outras” 

(ainda “encantadas”). 

Na tese VII do seu último texto, considerado por muitos 

como seu testamento intelectual, Sobre o conceito de história 

(1940), Benjamin repetiu sua frase lapidar: “Não há documen-

to da cultura que não seja também documento da barbárie” 
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(2012 [1940], p.13)32. A noção de documento parece evidente 

e bem próxima daquela proposta na revista Documents, mas 

de que ideia de cultura falava Benjamin? Sua compreensão 

do processo de transmissão das “obras” do passado era bas-

tante aberta, no ensaio sobre Eduard Fuchs, publicado em 

1937, três anos antes das teses sobre o conceito de história, 

ele escreveu essa mesma formulação, mas apresentou tam-

bém uma ideia de cultura:

Não há documento de cultura que não seja também docu-

mento de barbárie. Nenhuma história da cultura fez ainda 

justiça ao que de essencial há nesse fato, e dificilmente pode 

esperar fazê-lo. Apesar disso, esse não é o ponto decisivo. Se 

o conceito de cultura é problemático para o materialismo 

histórico, sua degeneração e transformação em mercadorias 

que se tornaram objetos de posse para a humanidade é para 

ele uma ideia inconcebível. Para ele, a obra do passado não 

está consumada nem fechada. Não a vê cair no regaço de 

nenhuma época, reificada e disponível, nem no todo nem em 

parte. Enquanto quinta-essência de configurações encaradas 

como independentes, se não do processo de produção que as 

viu nascer, pelo menos daqueles em que sobrevivem, o concei-

to de cultura apresenta-se-lhe com traços fetichistas, reificado. 

A sua história não seria mais do que os resíduos depositados 

na consciência dos homens pelas coisas memoráveis, mas des-

providas de experiência autêntica, isto é, política (2012 [1937], 

p.137, grifos nossos). 
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Benjamin via esse processo de transmissão como algo 

sempre em disputa, nunca neutro, fechado, acabado, em-

poeirado, um pouco como Warburg pensava sua ideia 

de Nachleben (v. 1), um processo no qual algo do passado, 

mesmo que por resquícios, continua vivo, sobrevive, per-

dura, e também se atualiza, no presente. Um documento 

assim não está livre da barbárie, nem a sua transmissão 

(nem os mortos estão a salvo!) e, por isso, a “tarefa” do 

historiador é: “escovar a história a contrapelo” (2005,  

p. 70). E como explica Jeanne Marie Gagnebin, de maneira 

sempre certeira: 

[Benjamin] parece apontar para dois motivos diferentes: pri-

meiro, as obras de arte, por exemplo, que pertencem ao pas-

sado, não se encerram em si mesmas, mas continuam a agir 

e viver na sua recepção e transmissão, como já afirmaram os 

Românticos; e, em segundo lugar, lendo um genitivo subjetivo, 

o passado continua agindo, operando, no presente, ele não 

é um tempo definitivamente morto, mas continua vivo, 

mesmo que encoberto, no presente. Essa frase caracteriza 

uma relação ao passado e à cultura que não é uma relação de 

posse e de acumulação, mas uma relação viva, ancorada numa 

certa ética da transmissão. Cabe ao presente, em particular ao 

historiador de hoje, ficar atento àquilo que jaz nos aconteci-

mentos e nas obras do passado como promessa ou protesto, 

como “confiança, como coragem, como humor, como astúcia, 
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como tenacidade”, enumera Benjamin na quarta tese “Sobre 

o conceito de história”, como sinal ou balbucio de um outro 

porvir. Nesse sentido preciso, o historiador materialista de 

Benjamin desconstrói a imagem engessada da tradição e da 

cultura e procura nas interferências do tempo, do passado e 

do presente, os signos de uma outra história possível (2008,  

p. 82, grifo nosso).

Jacques Le Goff, historiador da terceira geração da Escola 

dos Annales, por sua vez, preocupado com as relações entre 

história – uma história documental – e memória, sobretudo 

coletiva, aproxima a ideia de documento à de monumen-

to (nas traduções de Benjamin esses termos se confundem 

também), buscando um tipo de leitura mais arqueológica 

(foucaultiana), da construção dos documentos enquanto mo-

numentos:

A memória coletiva e a sua forma científica, a história, apli-

cam-se a dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos. 

De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu 

no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que 

operam no desenvolvimento temporal do mundo e da huma-

nidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do 

tempo que passa, os historiadores. Esses materiais da memória 

podem apresentar-se sob duas formas principais: os monumen-

tos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador 

(Le Goff, 2013 [1977], p. 485).
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A terceira geração da Escola dos Annales, também conhe-

cida como “Nova História”, como se sabe, também buscou, 

quase meio século após a revista Documents, ampliar a noção 

de documentos – propondo de um alargamento do conteúdo 

do termo até uma explosão do próprio documento no que 

foi chamado de “revolução documental” –, e Le Goff, bas-

tante afetado pela proposta de Michel Foucault de sempre 

“questionar o documento” (1969), propôs então uma crítica 

dos documentos de arquivos em direção ao que ele chamou 

de “documentos/monumentos”, a “tarefa” do historiador 

seria então transformar “documentos em monumentos”, 

como propunha Foucault, ou como diz Le Goff, fazer uma 

“desmontagem do documento/monumento”. É interessante 

ver como a questão dos documentos ainda é hoje um ponto 

de tensão em vários campos de conhecimento e, em parti-

cular, no campo da história. Le Goff termina seu texto dos 

anos 1970 com um apelo: “De onde a urgência de elaborar 

uma nova erudição capaz de transferir esse documento/mo-

numento do campo da memória para o da ciência histórica” 

(p. 498).

Além da importância dada aos documentos, explicitada 

desde seu título, no plural – Documents – temos, no subtítulo 

da revista, a característica que a tornava singular e a dife-

renciava das demais revistas de arte da época: na capa de 

cada número, abaixo do título da revista, podemos ler como 

subtítulo seus diferentes campos de interesse: “Doctrines 
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– Archéologie – Beaux-arts – Ethnographie” (nos três primei-

ros números) e “Archéologie – Beaux-arts – Ethnographie 

– Varietés” (a partir do número 4 do primeiro ano). As “dou-

trinas” dos eruditos foram trocadas pelas “variedades” das 

Révues (teatro de revista ou de variedades), mas a tríade 

principal dos campos “arqueologia, belas-artes e etnografia” 

permaneceu ao longo dos quinze números publicados da 

revista, sendo que a principal tensão era precisamente en-

tre os campos das artes e da etnografia (pensada como uma 

pré-arqueologia). A escolha pela indeterminação dos limites 

entre os diferentes campos gerava uma tensão permanente. 

Os heterogêneos documentos produzidos, criados ou 

simplesmente reunidos em cada número, eram sempre um 

cruzamento desses campos distintos, que vão bem além das 

artes plásticas ou da literatura, se pensados como campos 

disciplinares autônomos e, só por estarem dispostos lado a 

lado, a documentos etnográficos ou arqueológicos, já ten-

sionavam e problematizavam de forma crítica os trabalhos 

artísticos mais recentes, também transformados em docu-

mentos, esvaziando assim os puros formalismos. Ao buscar 

a explosão das fronteiras ou a porosidade entre os limites 

dos próprios campos, criava-se uma “zona selvagem”, para 

usar mais uma vez a expressão de Leiris, em que um campo 

“perturbava” e fazia mover o outro continuamente.

Documents, contudo, faz parte de uma história em que não se 

separam – está aí toda a sua riqueza, todo seu valor de modelo 
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– a vanguarda artística ou literária e a vanguarda nas ciências 

humanas, que via a obra de Mauss perturbar a antropologia, a 

de Freud perturbar a psicologia, ou ainda a dos Annales pertur-

bar os métodos da história. Recordemos, no plano da história 

da arte, que Friz Saxl e Erwin Panofsky tinham sido pressen-

tidos, e talvez requisitados, como colaboradores da revista. 

Basta, aliás, uma mínima mudança de perspectiva, um olhar 

um pouquinho “distanciado” (falemos como Lévi-Strauss) para 

compreender de que modo a revista Documents, apesar de – ou 

graças a – seu caráter literário, provocador e febril, apesar de 

sua velocidade excessiva e de sua recusa em se dobrar comple-

tamente à paciência das convenções eruditas, levou a cabo na 

França um trabalho de superação do pensamento iconográfico com-

parável, até certo ponto, ao que já se lia nas publicações do 

Instituto Warburg. Um mundo temático separa, é claro, a obra 

de Warburg (Renascença florentina, cabeleiras que mal ousam 

soltar-se das ninfas antigas) e a de Bataille (‘pintura podre’ de 

Miró ou Picasso, violência aterradora dos motivos sexuais). 

Mas a comparação metodológica mereceria, para além do que 

posso esboçar aqui, um exame aprofundado. Pensemos, por 

exemplo, que tanto Warburg quanto Bataille são movidos por 

uma generosidade voraz no saber, na coleta de documentos 

vindos de todas as direções, mas também no atravessamen-

to, isto é, na transgressão sistemática, dos campos disciplinares 

tradicionais; que uma mesma referência nietzschiana per-

passa o pensamento de ambos; que uma mesma obsessão os 

ocupa quanto ao destino – ‘sobrevivências’ e ‘decomposições’ 
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misturadas – do antropomorfismo e de suas ‘fórmulas patéticas’ 

(...) É que ambos endereçavam o mesmo gênero de questão an-

tropológica ao mundo das imagens e ao das condutas sociais. 

No fim das contas, uma mesma prática interpretativa vinha a 

lume, destinada a fazer fundir e difundir o sentido através de um 

trabalho de montagem figurativa que as pranchas quase mu-

das de Mnémosyne, exatamente contemporâneas de Documents, 

tão bem encarnam na obra de Warburg (Didi-Huberman, 2015 

[1995], p. 401).

A comparação entre Documents e o Atlas Mnemosyne (v. 1) 

torna-se inevitável. A “experiência” que temos ao observar 

as montagens realizadas por Bataille tanto nas páginas da 

revista, quanto nas imagens dispostas nos painéis cobertos 

de panos pretos, realizados por Warburg, são muito próxi-

mas, mesmo com temas e preocupações teóricas bastante 

distintas. A prática de atravessamentos constantes dos cam-

pos disciplinares também é comum nas duas experiências 

de montagem. No caso de Documents a indistinção ou inde-

terminação entre os campos disciplinares pode ser vista 

também, como mostrou Didi-Huberman, como forma de 

reconhecer nas chamadas ciências humanas uma função 

de vanguarda capaz de problematizar ou tensionar a van-

guarda das artes, ou das ainda chamadas “belas-artes”, que 

pudesse dar mais consistência teórica e crítica ao próprio 

“primitivismo” da arte moderna, um “primitivismo” que já 
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havia se transformado em moda em Paris. O Institut d’Ethno-

logie foi fundado em 1925 e os Annales surgiram em 1929. As 

revistas literárias de vanguarda do período, em particular a 

Documents, sem dúvida contribuíram para fomentar os ricos 

debates nesse momento inicial de institucionalização – por-

tanto com limites ainda pouco determinados, rígidos e espe-

cializados – desses novos campos disciplinares. 

A não separação entre as vanguardas artística e literá-

ria, de artistas e escritores, e as vanguardas das ciências 

humanas, de intelectuais de várias áreas do conhecimento, 

na prática editorial da revista, forçava também um tipo de 

desmontagem teórica de certezas desses campos, possibili-

tando um tipo de remontagem crítica. Ao dispor lado a lado 

trabalhos ‘etnográficos’ e trabalhos ‘artísticos’, ambos tidos 

como documentos, o que se buscava eram precisamente as 

relações (ou outros nexos escondidos), muitas vezes con-

flituosas ou incongruentes, entre esses diferentes tipos de 

documentos, como “o encontro casual numa mesa de dis-

secação entre uma máquina de costura e um guarda-chuva” 

de Lautréamont. Buscava-se, assim, através de montagens 

impuras, fazer um uso crítico dos documentos e a partir 

deles, um tipo de uso sempre em relação de dissenso, ou 

de choque, com outros documentos, que surgem na revista 

como se “por acaso”, como as trouvailles ou objets trouvés sur-

realistas, sem ligações claras ou aparentes, sempre fora de 

qualquer tipo de continuidade, linearidade ou síntese mais 
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simplista. Um outro tipo de conhecimento surge a partir das 

relações, dos choques, entre conhecimentos heterogêneos. 

A revista era abertamente contra um certo esteticismo, con-

tra um certo formalismo – buscava o “informe” ou a trans-

gressão da forma –, e assim fazia uma clara crítica a outras 

revistas da época, como a própria Gazette de Beaux-Arts (edi-

tada por Waldestein, financiador da Documents), ao propor o 

que Didi-Huberman chamou de uma “contra-história da arte 

– e não uma ‘não-história da arte’” (2015, [1995], p. 24), uma 

intervenção crítica, ou um tipo de reflexão “epistêmico-críti-

ca”, nos termos de Benjamin. 

Parece, pois, preferível considerar o ‘esfregamento’ dos 

termos ‘Belas-Artes’ e ‘Etnografia’, no programa da revista 

Documents, como uma dupla intervenção crítica: intervenção 

propícia a corromper o esteticismo das formas artísticas em ge-

ral ao colocá-las a lado com os fatos ‘mais inquietantes’; propí-

cias também, a corromper o positivismo dos fatos etnográficos 

ao posicioná-los, e até mesmo pô-los em formas, lado a lado 

com obras artísticas contemporâneas ‘mais irritantes’ (Didi-

Huberman, 2015 [1995], p. 26).

Tratar-se-ia, portanto, de um tipo de montagem por fric-

ção. Esse tipo de montagem – impura, em estado selvagem, 

por fricção – já estava visível no sumário de cada número, na 

própria sequência de textos de autores de campos distintos 
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com temas tão diferentes e, principalmente, ao folhear cada 

número da revista percebe-se como as imagens heterogêneas 

se aproximariam exatamente pelo seu caráter mais “infor-

me”, como uma crítica às noções tradicionais de forma – ou 

pela “semelhança informe”, como defende Didi-Huberman –, 

a cada edição, uma nova “constelação de imagens” (imagens 

e textos como “imagens de pensamento”, de acordo com a 

ideia benjaminiana) se friccionavam nas páginas da revista. 

Essas imagens, a maioria delas relativas a experiências de 

alteridade radical, eram escolhidas ou associadas (por atra-

ção ou repulsão) com um foco duplo, tanto por seu caráter 

estranho no familiar cotidiano urbano ocidental quanto por 

seu caráter familiar no estranho de outros povos e culturas 

longínquas, que eram colocadas em fricção permanente.  

A fricção, ou choque, estava na base da famosa transgres-

são praticada na revista. Como explicou Didi-Huberman: “A 

transgressão não é uma recusa, mas a abertura de um corpo a 

corpo, de uma investida crítica, no próprio lugar daquilo que 

acabará, num tal choque, transgredindo” (2015 [1995], p. 28).

Por vezes, em um mesmo “documento” já havia essa fric-

ção desde seu título, como no artigo de Einstein sobre as pin-

turas modernas de André Masson, no segundo número da 

revista em 1929, intitulado: André Masson, Étude ethnologique. 

Mas também podemos notá-la na compreensão ou interpre-

tação do próprio documento estudado, seja ele artístico, seja 

ele etnográfico, ou ambos, tido como um tipo de montagem:
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Os elementos heterogêneos do ponto de vista racional se 

fundem no curso de uma alucinação: conhecemos os resul-

tados clássicos disso, quimeras, harpias, centauros, esfinges, 

dríades, homem-leopardo, homem-crocodilo, que provêm to-

dos de uma identificação totêmica das formas heterogêneas. 

Podemos criar igualmente as notáveis identificações às quais o 

homem se submeteu, com as plantas, as estrelas, as pedras. É 

justamente esse exercício, este training extático que Masson le-

vou à perfeição (Einstein, 1991 [1929], p. 102, tradução nossa). 

É interessante notar que Einstein, teórico e crítico de 

arte, se tornou em 1930, junto com seus colegas etnólogos 

da Documents Paul Rivet e Michel Leiris, membro titular da 

Société de Africanistes de Paris. Enquanto o “olho do etnógrafo” 

(título do artigo de Leiris) analisa a arte moderna como fez 

Einstein, o olho do surrealista viajou para fazer etnografias 

autobiográficas, como fez Leiris. Os ‘métodos’ de um campo 

são livremente tomados de empréstimo ao outro, como ex-

plicou Liliane Meffre na apresentação da tradução brasileira 

(2011) de Negerplastik (1915): 

Nos artigos redigidos para Documents (1929-1930), Carl Einstein 

toma emprestados seus métodos da etnologia para aplicá-

-los ao estudo da arte moderna, fazendo recair o “olho do 

etnógrafo” (expressão de Michel Leiris) sobre as obras dos ar-

tistas surrealistas como André Masson, Joan Miró, Jean/Hans 
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Arp, lançando pontes audaciosas e sólidas entre etnologia e 

história da arte. Desde a primeira edição de A arte do século XX 

(1926), com efeito, Einstein projetou uma luz intensa sobre 

as reações estreitas e recorrentes entre as artes primitivas e 

criação moderna, entre primitivismo e vanguardas. Os artigos 

sobre Masson e sobre Arp ilustram perfeitamente a démarche 

de Einstein (Meffre, in Einstein, p. 22, grifo nosso).

Bataille também buscava explicitamente fazer com que 

esses campos distintos se friccionassem ao pedir que auto-

res de um campo comentassem os trabalhos do outro, como 

mostra a breve nota para Pablo Picasso escrita por Marcel 

Mauss, fundador em 1925, com Lévy-Bruhl e Rivet, do Institut 

d’Ethnologie, no número especial da revista sobre a obra de 

Picasso (número 3 do segundo ano, 1930):

Me pediram para me associar a esta homenagem que outros 

mais competentes lhe endereçam. Será que era para dizer que 

eu era, nos primeiros anos deste século, um dos jovens que 

sua pintura e seu desenho seduziam, e que eu até consegui 

convencer alguns amadores? Ou será que aqueles que editam 

a publicação desta antologia, sabendo de meus conhecimentos 

modestos sobre a arte dita primitiva, negra ou outra, (que é 

simplesmente arte, tout court), querem simplesmente que eu 

lhe diga o quanto sua pintura e seu desenho nos aproximam 

das fontes mais puras da impressão e da expressão? (Mauss, 

1991 [1930], p. 177, vol 2, tradução nossa).
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Nesse mesmo número, além de textos dos colaboradores 

mais frequentes da revista, como Bataille, Einstein, Leiris, 

Desnos, Rivière, Schaeffer, Vitrac, encontramos um texto 

assinado pelo deputado socialista Georges Monnet, “Picasso 

et le Cubisme”, que hoje sabemos, a partir de suas entrevis-

tas33, que foi escrito por Claude Lévi-Strauss - que, na época, 

antes de ir para o Brasil e se tornar antropólogo, era seu as-

sistente na câmara de deputados, frequentador do “Troca” e 

já se interessava, como vimos, pelos surrealistas, pelo campo 

da arte e, claro, pela prática etnográfica. Lévi-Strauss sem-

pre se mostrou tributário de suas experiências com os sur-

realistas34, por estas terem, como ele dizia, “transformado 

nossa sensibilidade”, potencializando assim seus recursos 

imaginativos, subjetivos e criativos, ao associar livremente, 

na maior parte das vezes em montagens impuras, diferentes 

formas de narração: sonhos, mitos e memórias. 

A maior proximidade de Lévi-Strauss com o grupo sur-

realista mais conhecido, principalmente com seus amigos 

André Breton e Max Ernst, no entanto, começou bem após 

essa experiência na Documents com Bataille (que era um tipo 

de “dissidência” surrealista), em sua temporada em Nova 

Iorque, como relata em seu texto “Nova Iorque pós e prefigu-

rativa”35. Lévi-Strauss ficara amigo de Breton a bordo do na-

vio que os tirou da Europa na fuga do nazismo em 1941 (para 

os EUA, após ter tido seu visto negado pelo Brasil durante 

o regime antissemita do Estado Novo). O grande impacto 
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da experiência da cidade norte-americana, com suas várias 

temporalidades coexistentes em um tipo de “máquina do 

tempo”, perpassa todo o texto recheado de metáforas tanto 

arqueológicas quanto geológicas e, também, de relatos de 

suas deambulações urbanas: 

Nova Iorque não era a metrópole ultramoderna de que eu 

estava à espera, mas uma imensa desordem horizontal e ver-

tical, mais atribuível a qualquer solavanco da crosta urbana 

do que aos projetos pensados dos construtores; onde camadas 

minerais, antigas ou recentes, ficavam intactas aqui e além, 

enquanto noutras emergiam cumes do magma circundantes, 

como testemunhos de eras diferentes que se teriam sucedido 

a um ritmo acelerado com, a intervalos, os vestígios ainda vi-

síveis de todas essas convulsões: terrenos vagos, chalés incon-

gruentes, casebres, edifícios de tijolo vermelho – este últimos 

já conchas vazias prometidas à demolição (1983 [2010], p. 367)

Max Ernst, André Breton, Georges Duthuit e eu frenquentá-

vamos um pequeno antiquário na Terceira Avenida que, para 

corresponder à nossa procura, fazia surgir de uma caverna de 

Ali Babá, da qual depressa ficamos a conhecer os mistérios, 

preciosas máscaras de pedra de Teotihuacan e admiráveis 

esculturas da costa noroeste do Pacífico, então tidas, mesmo 

pelos especialistas, como meros documentos etnográficos. 

Uma outra peça do mesmo gênero poderia ter ido encalhar à 
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parte baixa de Madison Avenue, a uma loja que vendia pérolas 

de vidro e penas de galinha, tingidas de cores berrantes, aos 

escoteiros desejosos de fabricarem para si um toucado a gos-

to índio. Também na Madison Avenue havia, perto da rua 55, 

um vendedor de quinquilharia sul-americana; conquistada sua 

confiança, levava-nos para uma rua vizinha onde, ao fundo de 

um pátio, abria um barracão a rebentar pelas costuras de vasos 

mochica, nazca e chimu, empilhados em prateleiras que iam 

até o teto (p. 371).

Nova Iorque oferecia simultaneamente a imagem de um mun-

do já acabado na Europa e a de um outro mundo do qual nós 

sequer suspeitávamos então como se estava perto de invadí-la. 

Sem que disso nos déssemos conta, uma máquina capaz de, 

ao mesmo tempo, fazer recuar e avançar o tempo impu-

nha-nos uma série ininterrupta de contradanças entre pe-

ríodos muito anteriores à Primeira Guerra Mundial, os que, 

entre nós, se seguiriam de imediato à Segunda. Em parte, 

nós vivíamos o mundo do Primo Pons, onde, na desordem de 

uma sociedade em transformação cujas camadas sociais iam 

caindo, deslizando uma sobre as outras, se abriam lacunas, en-

golindo gostos e saberes (...) Evidentemente, todas essas sobre-

vivências, sabíamo-las, sentíamo-las, sitiadas por uma cultura 

de massas prestes a esmagá-las e a engoli-las (pp. 372-8, grifo 

nosso).
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Após a Segunda Guerra, na volta para Paris, Lévi-Strauss 

continuou suas deambulações urbanas acompanhando seus 

amigos surrealistas na busca de objetos, ou “documentos/

monumentos” para usar o termo de Le Goff, etnográficos 

e/ou artísticos pelas “cavernas de Ali Babá” parisienses, ele 

relatou em uma entrevista: “Íamos ritualmente ao Mercado 

das Pulgas todos os sábados, com seu grupinho de fiéis. Ser 

admitido no séquito de Breton, naquela oportunidade, re-

presentava uma grande honra. (...) Eu admirava Breton, ren-

dia homenagem ao seu olho infalível quando percorríamos 

os bricabraques: ele nunca errava quanto a um objeto, nun-

ca hesitava em seu julgamento” (Lévi-Strauss, Eribon, 2005 

[1988], p. 55). Voltemos ao texto anterior de Lévi-Strauss so-

bre Picasso publicado na Documents em 1930, sua primeira 

aproximação (mesmo sem assinar em seu nome) com os sur-

realistas (mesmo dissidentes): 

Objetos aparentemente inocentes são enriquecidos por aque-

les que dão a eles numerosos significados formidavelmente 

precisos. Como o violão, do qual Picasso descobre sem dúvida 

inconscientemente a potência, notável ponto de convergência 

das mais importantes trajetórias estéticas desta época: exotis-

mo, baile popular, rococó da curva redobrada, enfim o caráter 

artificial de suas pranchas de madeira finas aproximativamen-

te ajustadas, que por seus contornos se insinuam no provisó-

rio da periferia, nas improvisações da aventura. (...) A modesta 
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garrafa, o copo, o cachimbo, nadam nessa atmosfera inerte e 

tensa que antecede os acidentes, as insurgências e os cataclis-

mas. O espectador se encontra, ele próprio, ali envolvido. As 

cores cruas, os pretos “que não são por natureza” revelam brus-

camente objetos “nunca vistos”, expressam uma beleza sem 

dúvida evidente, mas que o costume do contato cotidiano tinha 

apagado. A aparência ordinária do pote mais banal se trans-

forma em uma frágil base de gesso e papel, para além da qual 

percebemos a vida imóvel e profunda das coisas (Lévi-Strauss, 

assinado Monnet, 1991 [1930], p. 140, v. 2, tradução nossa).

Como vimos, havia na linha editorial da Documents uma 

crítica tanto ao primitivismo esteticista e formalista “na 

moda” no campo das artes naquele momento, quanto ao posi-

tivismo e evolucionismo ainda recorrente nas ciências huma-

nas e sociais. As montagens impuras, ou informes, realizadas 

pela revista não buscavam criar um novo tipo de documen-

tação específica sobre arte ou sobre etnografia, ou ainda so-

bre arqueologia ou numismática, mas sim criar fricções entre 

elas, criando a “zona selvagem” (Leiris) que não se restringia à 

questão visual. Tratava-se, portanto, de um tipo de montagem 

surrealista de fricção: um atritar constante entre diferenças. 

É preciso então convir que a impressão de intromissão e de 

emaranhado de temas – palavras e imagens –, em Documents, 

é devida à eficácia temporal de certo gênero de montagem que 
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induz atrasos e a posteriores, efeitos de progressões e efeitos de 

regrediências, efeitos de narração ou perdas do fio temático... 

Não nos deixemos enganar: essa montagem, que concerne à 

organização visual da revista não é um simples parâmetro de 

‘apresentação’. (…) Descobre-se, de fato, que Bataille situou o 

paradigma da montagem no centro não apenas de sua prática 

de redator-chefe, mas também no de todo o seu questiona-

mento sobre como deveria ser entendida a expressão ‘dialética 

das formas’ (Didi-Huberman, 2015 [1995], p. 305).

Não entraremos no debate sobre a “dialética das formas” 

nem naquele sobre a “decomposição do antropomorfismo”, 

ambos claramente presentes na revista, mas já longamente 

trabalhados por Didi-Huberman em seu livro La Ressemblance 

informe, ou Le gai savoir visuel selon Georges Bataille (1995). Nosso 

interesse está sobretudo em tentar compreender como era 

realizado, na própria edição da revista, o exercício prático 

das montagens impuras e a relação dessas com a coimplica-

ção entre pensamento moderno crítico e pensamento em estado 

selvagem. Como vimos, a valorização do caráter documental 

na revista – inicialmente uma revista de arte –, exposto já 

em seu título, era um posicionamento editorial claramente 

crítico a uma visão formalista ou esteticista, e também mer-

cantil, da arte. Como lembrou Didi-Huberman, tudo o que a 

redação da revista evitava fazer era, como talvez Wildenstein 

tivesse preferido, um tipo de “Gazette de Beaux-Arts primitifs”.  
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Um “documento”, em princípio, não deveria ter qualquer va-

lor artístico, ou ainda, de mercado (no mercado da arte). 

Ao longo dos números da revista, Bataille também pu-

blicou, sobretudo com Leiris e Marcel Griaule (que passou a 

integrar a lista de colaboradores da revista em 1930 com ou-

tros etnógrafos, como André Schaeffer e Maurice Leenhardt), 

um dicionário crítico, que não seguia a ordem alfabética (ou 

qualquer outra ordem reconhecível pelo leitor) e começou 

a ser publicado no 2o número, de 1929, exatamente com o 

verbete ARQUITETURA. Não foi a primeira vez que Bataille 

começava um debate (nesse caso, um dicionário) com uma 

metáfora arquitetônica para em seguida buscar desconstruí-

-la, desmontá-la, como bem mostrou Hollier em seu belo li-

vro La prise de la Concorde (1993, traduzido para inglês com 

um provocativo título: Against Architecture). Para Bataille, pa-

rece que a arquitetura domina e modela todo o conjunto do 

social. O tema do sufocamento da vida social sob as pedras 

dos monumentos arquitetônicos foi recorrente em seus tex-

tos, e ele começava suas composições literárias exatamente 

pelo que buscava contestar ou decompor: as estruturas mais 

rígidas e as formas mais puras dos monumentos da “arquite-

tura”, entendida como a própria “fisionomia” mais oficial e 

autoritária das sociedades ocidentais.

A arquitetura é a expressão do ser mesmo das sociedades, da 

mesma forma que a fisionomia humana é a expressão do ser dos 

indivíduos. Todavia, é sobretudo às fisionomias dos personagens 
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oficiais (cardiais, magistrados, almirantes) que essa comparação 

deve ser relatada. De fato, só o ser ideal da sociedade, aquele que 

ordena e proíbe com autoridade, se expressa em composições ar-

quitetônicas propriamente ditas. (...) A tomada da Bastille [prise 

de la Bastille] é um símbolo desse estado de coisas: é difícil expli-

car esse movimento da multidão, se não for pela animosidade do 

povo contra os monumentos que são seus verdadeiros mestres 

[maîtres]. (...) Se tomarmos a arquitetura, cujos monumentos são 

atualmente os verdadeiros mestres [maîtres] sobre toda terra, reu-

nindo em sua sombra as multidões servis, impondo a admiração 

e o assombro, a ordem e o constrangimento, de alguma forma 

tomamos o homem. Toda atividade terrestre atualmente, e sem 

dúvida a mais brilhante intelectualmente, tende inclusive nesse 

sentido, denunciando a insuficiência da predominância huma-

na: assim, por mais estranho que isto possa parecer quando se 

trata de uma criatura tão elegante quanto o ser humano, um ca-

minho se abre – indicado pelos pintores – para a monstruosida-

de bestial; como se não houvesse outra possibilidade para fugir 

da “chusma” [chiourme] arquitetônica (Bataille, 1991 [1929], v. 1,  

p. 117, tradução nossa).

Hollier relacionou essa crítica à arquitetura a uma críti-

ca também à história, ou melhor, a uma historicidade mais 

tradicional. A transgressão proposta seria então tanto espa-

cial quanto temporal. O maior esforço estaria em criar uma 

historicidade em suspensão, que seria aquela da própria 

transgressão. Uma transgressão da história pensada contra a 
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noção moderna de progresso, mas que, no entanto, também 

não seria a-histórica. 

A crítica da arquitetura vai se efetuar pela desconstrução poli-

fônica, resultado do jogo intertextual, do diálogo entre múlti-

plos escritos e práticas significativas, na medida em que esse 

jogo e esse diálogo produzem a história, uma história que não 

será a sucessão e o engendramento de homologias sincrônicas 

mas, ao contrário, o desmantelamento de todas as sincronias, 

a não contemporaneidade dos sistemas. (Hollier, 1993, p. 106, 

tradução nossa)

Didi-Huberman, por sua vez, deixou claro que se pode ha-

ver sentido em Bataille uma “forma espacial da experiência” 

que “não pode ser uma forma pura”, e seria sempre “uma 

forma crítica, sempre singular e sempre ‘impura’, uma ‘cri-

se de formas’, uma crise das formas familiares”. O desafio 

da revista seria “o desafio de uma prática dos ‘documentos’, 

nos antípodas de qualquer construção totalizante (o que 

não quer dizer que ela não tivesse sua lógica)” (2015 [1995],  

p. 97). Seu embate seria, assim, tanto contra uma “constru-

ção totalizante”, quanto contra a opressão, o autoritarismo e 

a fixidez da forma, o que ficou ainda mais evidente no último 

número do primeiro ano (nº 7, de 1929) da revista, sobretudo 

em seu famoso verbete INFORME36, o contrário mesmo de 

uma forma arquitetônica fixa e monumental, que se tornou 
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a própria imagem do pensamento batailliano, que ele pró-

prio chamava de “escatologia” ou “heterologia”. Esse verbe-

te de Bataille dialogava também com o verbete logo anterior 

(no mesmo número da revista) intitulado CRACHAT (cuspe 

ou escarro), de Leiris. Esses dois verbetes foram aqueles que 

mais se aproximariam de uma declaração de intenções da 

linha editorial da revista, ou ao menos, do tema privilegiado 

da redação de Documents.

INFORME: Um dicionário começaria a partir do momento em 

que ele não daria mais os sentidos, mas as tarefas das palavras. 

Assim informe não é somente um adjetivo que tem sentido, 

mas um termo que serve para desclassificar, exigindo geral-

mente que cada coisa tenha uma forma. […] Afirmar que o 

universo não se parece com nada e não tem forma [é informe] 

significa dizer que o universo é algo como uma aranha ou um 

cuspe (Bataille, 1991 [1929], p. 382, tradução nossa).

O cuspe [crachat] é, enfim, por sua inconsistência, seus con-

tornos indefinidos, a imprecisão relativa de sua cor, sua umi-

dade, o próprio símbolo do informe, do inverificável, do não 

hierarquizado, pedra mole e grudenta no meio do caminho, 

que faz tropeçar, que derruba, melhor que qualquer outra 

pedra, todas os cuidados daquele que imagina o ser humano 

como sendo algo – algo diferente de um animal careca e sem 

músculos, o cuspe de um demiurgo em delírio, rindo alto por 
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ter expectorado essa larva presunçosa, cômico girino que se 

infla em carne soprada de semi-deus... (Leiris, 1991 [1929],  

p. 328, tradução nossa).

A transgressão proposta por Bataille e seus colaboradores 

da revista passava por uma transgressão da forma, como indi-

cou Hollier (1993, p. 54), e esta, por sua vez, passaria por for-

mas impuras, formas outras ou informes de se pensar, como o 

cuspe e a aranha. Tratava-se sem dúvida de uma crítica à pure-

za formal, mas sobretudo à própria pureza como critério para 

se pensar as formas. Tanto o cuspe grudento quanto a aranha, 

que tece seus fios, têm também uma capacidade adesiva ou 

associativa de aproximar diferenças ou heterogeneidades ao 

acaso, mas a partir de sua disposição (de onde são colocados 

os fios da teia ou ainda do alvo da cuspida). Poderíamos pen-

sar em um tipo de montagem e de um processo informe como 

alteridade radical, ou “irredutível”, nos termos bataillianos, 

que também relaciona alteridade e alteração. 

Temos então uma produção surrealista do informe como 

outra forma de pensar, do informe como um potente ope-

rador teórico e crítico. O trabalho de edição de qualquer re-

vista é sempre um exercício de montagem, uma montagem 

de textos e imagens, de diferentes autores e debates. Mas no 

caso da Documents, a montagem era abertamente surrealista 

e, apesar de sua dissidência, parecia seguir à risca a famo-

sa definição de Lautréamont, já citada: do “encontro casual, 
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numa mesa de dissecação, de uma máquina de costura e 

um guarda-chuva”. A montagem surrealista “espalhafatosa”, 

mais explícita em suas fotomontagens, ou ainda antes, nas 

colagens dadaístas, já operava a partir dos choques ou da re-

pulsão entre diferentes imagens, mas também entre diferen-

tes campos ou entre diferentes narrativas (textos e imagens), 

que não eram hierarquizadas ao serem expostas lado a lado. 

Documents radicalizou esta prática.

Tudo mostrar, isso supõe que reinem o disparate, a discórdia 

e a desconveniência. Porém, o disparate não é a não-relação; 

eis o que a revista Documents se aplica a pôr em prática, crian-

do por toda parte relações visuais e significantes, isto é, com 

muita frequência, semelhanças irritantes, semelhanças que 

rangem e, para terminar, semelhanças que gritam. Bataille gos-

tava de usar o adjetivo ‘espalhafatoso’ para falar das coisas 

visuais; seu papel de ‘secretário geral’ lhe terá permitido fazer 

‘gritarem’ por toda parte as palavras (os assuntos, os textos) e 

as imagens (os objetos, as fotografias) em suas disposições re-

cíprocas, em seus efeitos de montagem (Didi-Huberman, 2015 

[1995], p. 53, grifo nosso)

Montagens onde reinam “o disparate, a discórdia e a des-

conveniência”, montagens “que gritam”. Nos permitimos 

uma pequena divergência do foco privilegiado do livro de 

Didi-Huberman (A semelhança informe, 1995), ao considerarmos 
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que a diferença ou a heterogeneidade, nas relações e associa-

ções (disparatadas, discordantes, desconvenientes) criadas 

por montagens impuras são tão ou mais perturbadoras do 

que qualquer semelhança, mesmo que informe. Os colabora-

dores da revista também pareciam, como Benjamin, se inte-

ressar em dar outros usos para objetos “fora de uso”, como as 

moedas e medalhas antigas que Bataille estudou. O interesse 

da revista parecia ser tanto pelos documentos mais “selva-

gens”, que pareciam sem sentido do ponto de vista ocidental, 

quanto pelos menos usuais ou obsoletos, que pareciam sem 

sentido precisamente por terem perdido seu uso corrente. 

Em vez de buscar produzir uma documentação em seu sen-

tido mais estrito – artística, etnográfica ou arqueológica – o 

objetivo da revista era criar relações, tensões, choques, fric-

ções, outros nexos entre esses documentos, mostrando que, 

mesmo fora de uso ou ainda “selvagens”, se apresentavam 

ainda vivos (guardavam seu “frescor”), com forte potência 

crítica ou revolucionária, criando faíscas criativas ao serem 

friccionados com outros.

Como proceder para que os documentos (observações, obje-

tos de coleções, fotografias), cujo valor está ligado ao fato de 

que eles, coisas colhidas in loco, possam guardar algum frescor 

uma vez ordenados nos livros ou colocados numa gaiola em 

vitrines? (Leiris [1938] in Hollier, 1991 p. XII, tradução e grifo 

nosso) 
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Entre vários outros artistas modernos, tiveram seus tra-

balhos mais recentes (à época) publicados na Documents: 

Picasso, Miró, Arp, Braque, Giacometti, Brancusi, Duchamp, 

Leger, Klee, Ernst, de Chirico, Masson. Também foram publi-

cadas fotografias de Boiffard, Lotar, Nadar. Textos e imagens 

(ambos “imagens de pensamento”, em estado selvagem) se mis-

turavam e se confrontavam em todos os números da revista. 

Várias revistas de vanguarda que circularam em várias lín-

guas e países distintos buscaram fazer o mesmo, um grande 

número de publicações artísticas de vanguarda, ou expe-

rimentais, exercitaram esse tipo de montagem na mesma 

época, ou mesmo antes37. Mas o que fazia a revista Documents 

diferente das demais revistas de arte era a sua multiplicida-

de e heterogeneidade de temas, de campos de conhecimento 

e de colaboradores misturados, fazendo em suas montagens 

impuras ou informes essa “mistura propriamente impos-

sível”, como escreveu Leiris que considerava a revista uma 

“máquina de guerra contra ideias dadas, preconcebidas”:

Publicada pelo marchand Georges Wildenstein, editor da La 

Gazette de Beaux-Arts, Documents tinha como principais anima-

dores, além do próprio Bataille, Georges-Henri Rivière, então 

vice-diretor do Musée d’Éthnographie du Trocadéro, e o poeta e 

crítico de arte [esthéticien] alemão Carl Einstein, especialista 

de arte ocidental moderna e autor da primeira obra consagra-

da à arte negra [art nègre]. Os colaboradores vinham dos mais 
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diferentes horizontes, uma vez que com os escritores situados 

na ponta extrema – a maioria dissidentes do surrealismo reu-

nidos em torno de Bataille – avizinhavam-se os representantes 

de disciplinas muito variadas (história da arte, musicologia, 

arqueologia, etnografia, etc.), alguns membros do Instituto ou 

ainda representantes do alto escalão dos Museus e Bibliotecas 

Nacionais. Mistura propriamente ‘impossível’, menos por 

causa da diversidade das disciplinas – e das indisciplinas – e 

mais por causa do disparate entre os próprios homens, uns 

com um espírito francamente conservador ou ao menos leva-

dos (como Einstein) a fazer o papel de historiadores da arte 

ou de críticos e um pouco mais, enquanto os outros (como 

Bataille, que Rivière apoiava e que eu ajudei alguns meses 

como secretário da redação, no lugar de um poeta, Georges 

Limbour, e antes de um etnógrafo, Marcel Griaule) faziam de 

tudo para utilizar a revista como uma máquina de guerra 

contra ideias dadas, preconcebidas (Leiris, 1963, p. 688, tra-

dução e grifos nossos).

A própria discussão da ideia de montagem surgiu em al-

gumas passagens na revista como no nº 4 do segundo ano 

(1930) que dedica cinco páginas a Einsenstein, com uma 

grande série de fotogramas decupados pelo próprio cineas-

ta, um texto de Rivière e outro de Robert Desnos. A revista já 

havia publicado um convite para as palestras de Einsenstein 

na Sorbonne, que aconteceram em 1929. Em uma delas, o 
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cineasta apresentaria, na sequência, seu filme La ligne gé-

nérale, título do artigo na Documents, mas a polícia proibiu 

a projeção causando um grande protesto e debate sobre a 

liberdade de expressão na imprensa. Duas páginas e meia do 

artigo na revista foram então exclusivamente destinadas aos 

fotogramas deste filme, extraídos e montados pelo próprio 

Eisenstein, em uma clara analogia à própria montagem ci-

nematográfica do filme “proibido”. Tratava-se assim de uma 

montagem dentro de outra. A montagem do conjunto de fo-

togramas do filme feita por Eisenstein nessas páginas parece 

ser uma versão reduzida, ou micrológica, e visual, da própria 

experiência provocada pelo choque de imagens que encon-

tramos ao longo de todos os números da revista.

Einsenstein defendia uma forma de montagem que não 

era exclusiva do cinema e que ele chamou de “montagem 

de atrações”. Pelo nome, poderia parecer bem distinta das 

montagens em Documents: montagens por repulsões, ou por 

choques ou colisões. No entanto, Einsenstein, ao tratar de 

uma peça de teatro em um texto de 192338, explicou que sua 

ideia de montagem de atrações estaria relacionada com o 

teatro de revista, como Bloch em 1928, ou com o circo e suas 

“atrações”. Nesses casos, uma “atração” também poderia 

ser repulsiva ou “incongruente”, como ocorria bastante no 

circo, aproximando-se assim da proposta de Documents, que, 

em vários números, expôs imagens ou resenhas de espetá-

culos de peças de variedades em cartaz (teatros de revista). 



172  |  Montagem de uma outra herança, 2

Eisenstein também defendia a montagem como conflito, 

como ele escreveu nos Cahiers d’art em 1930, um “choque de 

dois pedaços em oposição um ao outro”. 

É exatamente essa a grande força desses ‘gaios saberes vi-

suais’: para Eisenstein, como para Bataille, nada era de direito 

infigurável. O impossível era o objeto reivindicado do figurável: 

convocado não ao tribunal da ideia, mas ao jogo voraz das ima-

gens. O impossível – intraduzível, irrepresentável por meio de 

uma imagem que lhe seria ‘conveniente’ ou que o resumiria 

– era capaz de existir, de irromper visualmente na colisão de 

imagens, de semelhanças postas em contato, em suma, numa 

‘montagem de atrações’. Eisenstein diz com frequência, opon-

do verossimilhança e verdade, que a montagem é capaz de 

tudo, e, sobretudo, de apresentar o irrepresentável, sua grande 

‘magia’, como ele escreve em algum lugar. Ora, Bataille não 

procede de outro modo quando nos faz ‘deduzir pateticamen-

te’ certa noção – certa experiência de eficácia, certo fantasma 

– do espaço a partir dos choques de repetição expostos, em 

duas páginas de Documents, por um muro de prisão derrubado, 

um macaco vestido de mulher, um peixe que devora seu con-

gênere, ou alguns ‘selvagens’ mascarados com a própria morte 

(Didi-Huberman, 2015 [1995], p. 336).

No nº 7 de 1930 da revista, após um texto de Bataille 

com o título L’art primitif (“A arte primitiva”), uma resenha 
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crítica do livro de mesmo nome, publicado por Georges-

Henri Luquet naquele ano (como parte da “Bibliothèque d’an-

thropologie”), foi ilustrada com três desenhos infantis, um 

tema caro a Luquet, assinados por Lili Masson, de 9 anos de 

idade, filha de André Masson, além de duas páginas intei-

ras só com desenhos feitos por crianças abissínias (etíopes) 

nas paredes (chamados de graffitis na legenda) na igreja de 

Gojjam na Etiópia39 (registradas por Marcel Griaule) duran-

te as missas. A associação é clara entre os desenhos “pri-

mitivos” e infantis, além da alusão aos “pré-históricos”. Na 

sequência da revista temos imagens, também de página in-

teira, de seis pinturas recentes (de 1930) de Miró, com um 

breve comentário de Bataille, seguidas de uma fotografia do 

chefe Mompo na Costa do Marfim. A foto é da expedição 

Seabrook (William Seabrook, viajante e fotógrafo), mas a le-

genda anuncia que a futura missão Dakar-Djibouti visitará 

esse chefe. Com essa imagem, ao lado de outra da mesma 

expedição mostrando o sacrifício de um cabrito, há uma bre-

ve introdução de Rivière que anunciava a futura missão à 

África, encabeçada por Griaule com Shaeffner e Leiris em 

sua equipe, todos colaboradores da Documents, além de con-

tar com todo o apoio do Museu Etnográfico dirigido por Rivet 

e Rivière. A missão deveria “coletar” objetos para o museu, 

objetos nativos, “primitivos”, tidos como documentos etno-

gráficos, um tipo de “pilhagem” que foi bastante criticada 

pelos surrealistas em sua luta anticolonialista. Na sequência, 
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temos o belo texto de Leiris, L’oeil de l’ethnographe, A propos de 

la Mission Dakar-Djibouti, que se inicia exatamente com suas 

memórias (e impressões da África) de sua infância (de novo a 

associação entre infância e memória).

Em 11 de maio de 1912 – eu tinha então 11 anos – meus pais 

me levaram ao teatro Antoine para ver a peça Impressions d’Afri-

que (Impressões da África) de Raymond Roussel, em sua pri-

meira apresentação neste teatro. (...) A primeira noção que eu 

tive da África foi dessa época quando, me interessando pelos 

escritos de Raymond Roussel, que eu conhecia como amigo da 

família, eu sonhava com países longínquos e tortuosas desco-

bertas, situando sobre o mesmo plano a aventura da viagem 

material e a aventura poética, que é, ela também, uma viagem, 

ainda mais decepcionante, e muito menos real (Leiris, 1991 

[1930], p. 407, tradução nossa).

Leiris parece mostrar também – além da recorrente as-

sociação entre viagens e sonhos, viagens e literatura – o elo 

indissociável entre viagem e narração, entre o viajante, o ex-

plorador, e o narrador, o contador de histórias. Roussel, cita-

do no texto, foi um dos financiadores da missão, com vários 

ministérios franceses e governos das colônias, como citado 

no texto de abertura de Rivière. O texto de Leiris continua 

com o relato de seu encontro com Griaule e a etnografia, e, 

na sequência, cita longamente um conto infantil de Helen 
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Bannerman, The Story of Little Black Sambo, que é acompa-

nhado de outras fotografias da mesma expedição Seabrook, 

mostrando dançarinos e feiticeiros mascarados, um ritual 

de circuncisão de meninos, uma mulher nua com colares 

e pulseiras, e danças típicas em uma imagem já da outra 

expedição Griaule, em 1928, na Abissínia (Etiópia). Ao final, 

outra imagem da expedição Griaule, desta vez dos próprios 

etnógrafos, de costas caminhando pela savana africana. 

Uma viagem de estudos efetuada segundo as disciplinas etno-

lógicas – como aquela que conto colaborar, sob a direção de 

meu amigo Griaule, entre Dakar e Djibouti – deve contribuir 

para dissipar vários erros e, partindo, arruinar várias de suas 

consequências, entre outras o preconceito entre raças, iniqui-

dade contra a qual nunca nos insurgimos suficientemente. Isto 

basta para dar a esse empreendimento, além de seu interesse 

científico, um grande escopo humano. Quanto a mim, vejo 

sobretudo nesta viagem – além do melhor método para ad-

quirir um conhecimento real, quer dizer, vivo – a realização 

de alguns sonhos de criança, ao mesmo tempo uma forma de 

lutar contra a velhice e a morte me jogando de corpo inteiro 

no espaço para fugir imaginariamente do avançar do tempo 

(Leiris, 1991 [1930], p. 413, tradução).

O texto de Leiris, secretário-arquivista da Missão 

Etnográfica e Linguística Dakar-Djibouti, que percorreu a 
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África entre 1931 e 1933, antecipava seu mais conhecido 

livro, L’Afrique fantôme (“A África fantasma”), publicado em 

1934, a partir da experiência dessa viagem etnográfica (o 

“batismo etnográfico” de Leiris), que segue a mesma “mis-

tura impossível” da Documents, um caderno de viagem, ou 

diário de campo, como dizem os etnógrafos, que relata o 

cotidiano da equipe da missão comandada por Griaule du-

rante toda a travessia entre Dakar e Djibouti (os relatos da 

primeira parte do livro começam em 19 de maio de 1931 e 

os da segunda terminam em 16 de fevereiro de 1933) mis-

turando “impossivelmente” relato etnográfico com diário 

pessoal, práticas “objetivas” ou “científicas” e experiências 

“subjetivas” e individuais: descrições de paisagens, festas, 

ritos, sacrifícios, fragmentos de sonhos, memórias de infân-

cia, impressões variadas, registro de costumes, de culturas. 

Não há separação entre a narrativa literária e a etnográfica, 

os campos da literatura e da antropologia se misturam cons-

tantemente40. 

Fernanda Peixoto, na apresentação da tradução brasilei-

ra do livro, relembrou a impossibilidade de separação entre 

viagem e narrativa, assim como considerou o livro como 

“uma colagem de fragmentos que se sucedem ao sabor da 

cronologia, fio a costurar observações etnográficas, ideias 

e fantasias” (Peixoto apud Leiris, 2007, p. 19). Descreveu o 

livro como uma “dupla etnografia”, dos povos estudados e 

também do próprio grupo de pesquisadores. Poderíamos ir 
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além e pensar em uma tripla etnografia, incluindo também 

um tipo de “autoetnografia” avant la lettre, que também as-

segurava um caráter surrealista por acentuar o sentimento 

de estranhamento dessas narrativas ao descrever também a 

experiência pessoal de descentramento, por vezes bem ín-

tima, do próprio etnógrafo-narrador, misturada às demais 

impressões. Assim, toda objetividade etnográfica era tensio-

nada pela subjetividade literária.

As impressões e reflexões que o livro projeta conduzem o leitor 

às dimensões em geral ausentes das monografias antropológi-

cas, elaboradas a partir de convenções canônicas. Cada anota-

ção do diário nos endereça à intimidade do ateliê do etnólogo 

e aos processos de produção do conhecimento antropológico: 

as relações com as sociedades estudadas; os acasos, funda-

mentais nos rumos da investigação; as relações próximas (e 

às vezes ambíguas) com os informantes e com os colegas de 

trabalho; as leituras paralelas, que tanto inspiram; as interfe-

rências das situações políticas locais. Menos que anedotário 

ou conjunto de dados confidenciais – utilizáveis, muitas vezes, 

para desmistificar as relações do antropólogo com os “nativos” 

ou para denunciar as “verdadeiras” (e nada nobres) intenções 

do pesquisador –, os bastidores do trabalho de campo reve-

lados por Leiris levantam questões teóricas e metodológicas 

fundamentais: o lugar central da subjetividade na produção de 

conhecimento antropológico; o intervalo do tempo existente 
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entre o acontecimento e seu registro; as dificuldades de tradu-

ção da experiência vivida, sempre reinterpretada no texto; o 

contato com povos “exóticos” e o exercício de descentramento 

que ele impõe, situando o antropólogo entre o seu mundo e o 

estudado (Peixoto apud Leiris, 2007, p. 20).

O livro foi muito mal recebido na época, sobretudo pelo 

campo da antropologia, tanto por seu formato experimental 

(surrealista) quanto por seu posicionamento político ao fa-

zer críticas às posturas etnocêntricas e coloniais francesas, 

uma vez que os governos das colônias e os museus franceses 

também foram financiadores da expedição. Griaule rompeu 

definitivamente com Leiris após a publicação; sua venda che-

gou até a ser proibida e exemplares destruídos pelo governo 

nazista de Vichy, durante a ocupação alemã. Leiris explici-

tava, em Afrique Fantôme (1934), várias das ambiguidades da-

quele momento – inerentes à própria ideia hegemônica de 

moderno ou de modernidade ligada ao progresso - ao narrar 

sua paradoxal condição de um “colonialista anticolonialista” 

francês em missão etnográfica na África ainda colonizada 

pelos europeus. 

Clifford escreveu sobre o livro: “Leiris questionou agu-

damente certas distinções científicas entre práticas ‘sub-

jetivas’ e ‘objetivas’. Por que, ele se perguntava, minhas 

próprias reações, meus sonhos, reações corporais etc. não 

são parte importante dos ‘dados’ produzidos pelo trabalho 
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de campo? (...) L’Afrique fantôme, permanece como um exem-

plo isolado de etnografia surrealista” (Clifford, 2008, p. 149). 

Essa nova categoria proposta por Clifford foi criticada por 

defensores de uma etnografia mais ortodoxa (tida por méto-

do específico ou trabalho científico), como Jean Jamin, que 

rebateu Clifford afirmando que a revista Documents seria a 

“parte maldita da etnografia”41, o que Bataille e Leiris pro-

vavelmente tomariam por elogio, e não como crítica: “se há 

alguma parte de etnografia em Documents ela é ínfima, der-

risória, aproximativa” (Jamin, 1999, p. 265, tradução nossa). 

Poderíamos, ao contrário de Jamin, ir ainda além de Clifford 

e ainda acrescentar nessa categoria outras narrativas “apro-

ximativas” de práticas em tripla etnografia, como o livro 

de Lévi-Strauss, publicado em 1955, sobre sua experiência 

brasileira (1935 – 1939), Tristes Trópicos; ou O turista aprendiz, 

de Mário de Andrade, organizado em 1943, com os diários 

das viagens do escritor “modernista” paulista ao Norte e ao 

Nordeste do país, em 1927 e 1928-1929 (que serão discutidas 

no próximo capítulo). Ou, ainda, aquela que seria uma etno-

grafia “ao avesso” (de um antropófago sobre os europeus), 

Os ossos do mundo, de Flávio de Carvalho, publicado em 1936, 

sobre sua experiência europeia (1934 – 1935). 

O mais interessante no texto de Leiris publicado na 

Documents, O olho do etnógrafo, escrito antes de sua viagem, 

está precisamente nesse seu caráter aproximativo, mnêmi-

co, liminar, entre passado e futuro, entre sonho e realização, 
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entre espera e viagem. Para os antropólogos (ou etnólogos) 

modernos, a primeira viagem para trabalho de campo, a pri-

meira expedição, o primeiro exercício prático de etnografia 

em seu terrain (campo), funciona como um rito de passagem42. 

Como Leiris deixou claro desde o título do artigo, tratava-se 

da formação desse olhar do etnógrafo, essa forma de ver, de 

observar, um exercício prévio do olhar, antes da primeira 

missão. Tratava-se também de um clin d’oeil de Leiris ao vis-

ceral livro de Bataille (assinado como Lord Auch), publicado 

em 1928, A história do olho, e talvez também ao verbete “Olho 

– Petisco Canibal” (Oeil – Friandise Cannibale), que Bataille pu-

blicou no nº 4 da revista, em 1929. Fernanda Peixoto, em 

sua leitura detalhada desse mesmo artigo de Leiris, também 

assinalou que o principal laboratório onde foi construída 

essa outra forma de olhar parece ter sido exatamente a ex-

periência de Leiris – com Bataille e demais colaboradores – 

na própria redação da revista Documents. Poderíamos chamar 

essa “outra maneira de ver”, essa outra forma de observar, 

de olhar etnográfico surrealista, que poderia ser tanto um 

olhar surrealista para um etnógrafo profissional quanto um 

olhar etnográfico para um artista surrealista, ou ambos jun-

tos, como no caso de Leiris, que transitou entre os dois cam-

pos “treinando” sua forma de olhar. 

“O olho do etnógrafo” traz as marcas dessa experiência for-

madora, híbrida e ímpar que Documents representa. Fiel ao 
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espírito da revista, o texto dificilmente poderia ser classifi-

cado de “etnológico”, ainda que esteja informado pela expe-

riência etnográfica que se anuncia. Contudo, não se trata aqui 

de classificá-lo de “científico” ou “literário”, mas de observar, 

pela aproximação do foco da leitura, o modo como essas faces 

se imbricam no interior dessa composição específica, como, 

aliás, em parte substantiva da produção do autor. A despeito 

das ressalvas feitas por Jamin, suspeito que esse exercício pos-

sa contribuir para recuperarmos as potencialidades do projeto 

da Documents – ativismos e modismos à parte – para a reflexão 

antropológica atual, sobretudo no que diz respeito à atenção 

ali conferida à arte e aos objetos, a partir do rompimento com 

todo tipo de hierarquia entre a produção ocidental e as de-

mais. E tal recuperação se inicia na montagem mesma da lei-

tura aqui proposta. Trata-se de mimetizar deliberadamente o 

treino rotineiro dos partícipes da revista aproximando o olho 

do objeto, apoiando-se na convicção de que tal movimento 

conduz efetivamente a outra maneira de ver (Peixoto, 2015, 

p. 214)

No retorno da viagem etnográfica à África, em 1933, a 

Documents já não circulava mais, e os primeiros resultados da 

missão foram então publicados em outra revista de vanguar-

da, a Minotaure, que circulou entre 1933 e 1939 editada por 

Albert Skira. O segundo número da Minotaure foi totalmente 

dedicado à Missão Etnográfica e Linguística Dakar-Djibouti. 
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Um extrato do caderno de campo de Leiris sobre as danças 

funerárias Dogon chegou a ser publicado, com fotos, no pri-

meiro número da revista. A Minotaure era uma publicação 

claramente tributária da Documents, conhecida por ter reu-

nido novamente os surrealistas, os grupos de Breton e dos 

dissidentes em torno de Bataille – que não participou da re-

vista – e novos adeptos. A revista tinha como subtítulo “Arts 

Plastiques – Poésie – Musique – Architecture – Ethnographie 

et Mithologie – Spectacles – Études et observations psycha-

nalitiques”. Interessante notar a separação entre etnografia 

e mitologia, entre as diferentes artes (plásticas, literatura, 

música) e, além dos campos já tratados regularmente na 

Documents, a inclusão da psicanálise, com vários textos de 

Lacan, desde seu primeiro número, e, também, da arquite-

tura, mesmo que com uma presença discreta, como mostra 

o texto de Le Corbusier sobre Louis Sutter no nº 9 de 1936. 

A Minotaure se aproximava desses novos campos, mas se dis-

tanciava daquele da etnografia, se tornando cada vez mais 

uma revista cultural como as outras artísticas de vanguarda, 

uma publicação de arte e literatura. 

Desde ao menos o final dos anos 1920, já havia um claro 

desconforto entre os artistas surrealistas e parte dos etnó-

grafos da antropofagia francesa ainda emergente. Leiris, por 

exemplo, estava entre os dois, sendo ao mesmo tempo sur-

realista e etnógrafo. Havia uma crescente divergência sobre 

o apoio à política colonial do país (em particular na África), 
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que financiava as missões etnográficas pelas colônias fran-

cesas, a exemplo da Dakar-Djibouti, como Leiris deixou 

transparecer em seu livro. Havia, também, uma ambiguida-

de permanente entre os jovens antropólogos que, em parte 

denunciavam o etnocentrismo dos financiadores europeus, 

em particular dos governos colonizadores ou coloniais, mas 

eram, ao mesmo tempo, deles dependentes.

Em 1931, os surrealistas – Breton, Aragon, Éluard, Péret, 

Sadoul, entre outros – publicaram tracts (panfletos) denun-

ciando a violência do Estado francês, sobretudo o traba-

lho forçado nas colônias, fazendo ampla campanha contra 

a Exposição Colonial Internacional. Montada no Bois de 

Vincennes, essa exposição tinha a norte-americana Josephine 

Baker – como já vimos, conhecida na época dos teatros de 

revista “noir”, e musa do jazz norte-americano –, como “ra-

inha das colônias”. Os panfletos traziam o título: Ne visitez 

pas l’Exposition Coloniale (Não visitem a Exposição Colonial). Os 

surrealistas exigiam “a evacuação imediata das colônias e o 

julgamento em tribunal dos generais e administradores res-

ponsáveis por massacres”, a Exposição Colonial Internacional 

é comparada ao Luna-Park, a Disneylândia europeia daquela 

época. A mobilização surrealista resultou em uma contraex-

posição que teve o apoio do Partido Comunista Francês (PCF), 

naquele mesmo ano (setembro 1931), com o título: La verité 

sur les colonies (A verdade sobre as colônias). O CVIA (Comité de 

vigilance des intellectuels antifascistes, Comitê de vigilância dos 
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intelectuais antifascistas), comitê de luta antifascista, passou 

a ser também um comitê de luta anticolonialista. 

A inauguração do novo Musée de l’Homme (Museu do 

Homem), em 1938, em substituição ao velho “Troca”, dei-

xou evidente um rompimento: não só havia desaparecido o 

“antiquado” bricabraque, que tanto fascinou os surrealistas, 

como o novo museu buscava uma profissionalização e es-

pecialização do campo da etnografia e não se furtava a se 

reconhecer, segundo termos do próprio Rivet, seu diretor e 

idealizador, como “acima de tudo um museu colonial”. Rivet, 

que tinha sido um dos criadores do CVIA, se desligou desse 

comitê no momento em que a luta antifascista passou a ser 

também uma luta anticolonialista (e, obviamente, antirra-

cista). Com o fortalecimento cada vez maior do fascismo na 

Europa, os surrealistas deixaram suas antigas rixas de lado 

e se reuniram novamente. Bataille, por exemplo, passou a 

publicar com seu antigo inimigo íntimo Breton, entre 1935 

e 1936, os cadernos chamados de Contre-Attaque (Contra-

ataque), uma publicação da Union de lutte des intelectuels révo-

lutionnaires (União de luta dos intelectuais revolucionários). 

“A vida humana aspira às paixões e reencontra suas exigên-

cias”, escreveu Bataille, enquanto Breton reforçou: “Somos 

nós que temos que encontrar (...) palavras de ordem novas, 

palavras de ordem que lembrem da possibilidade de mudar 

o mundo totalmente (...) palavras de ordem perturbadoras” 

(2013 [1935], contracapa, tradução nossa). 
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Bataille também publicou, entre 1936 e 1939, a revista 

Acéphale, que tinha por subtítulo “Religion – Sociologie – 

Philosophie”, essa publicação radicalizou certas discussões 

iniciadas em Documents. Nessa época, Bataille também criou 

com Leiris, Roger Callois e outros colaboradores, o Collège 

de Sociologie, que funcionou entre 1937 e 1939 em uma sala 

de uma livraria parisiense (Galeries du livre), onde aconteciam 

conferências e debates que reuniam vários intelectuais, en-

tre eles Walter Benjamin. Bataille e Benjamin se conhece-

ram na Biblioteca Nacional (BnF), onde Bataille trabalhava e 

Benjamin fazia sua pesquisa para o projeto das Passagens. Foi 

a Bataille que Benjamin confiou seu arquivo do trabalho em 

curso sobre as passagens (Das Passagen-Werk) ao deixar Paris 

quando os nazistas invadiram a cidade, e Bataille escondeu 

esse conjunto de textos inacabados na própria BnF. Acéphale, 

– apesar de aprofundar temas tratados rapidamente em 

Documents, como a questão do sagrado e da vida cotidiana –, 

não manteve o formato das montagens. Houve uma última 

tentativa, tardia e breve (entre 1942 e 1944), dos surrealistas 

exilados em Nova Iorque durante a Segunda Guerra – sobre-

tudo Breton, Ernst, Duchamp e Hare (como editores) – de 

retomar um formato próximo de Documents em uma nova 

revista, a VVV, que chegou a contar com a participação de 

Aimé Césaire e, também, de Claude Lévi-Strauss. 

Voltando ao mesmo nº 7, de 1930, da Documents – em 

que foi publicado o artigo de Leiris sobre a missão africana, 
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com as impressionantes fotografias etnográficas das mis-

sões Seabrook e Griaule – podemos ler, ao final do número, 

um outro texto de Leiris que parece caminhar no sentido 

oposto, ou contraposto, do anterior. Se, no artigo anterior, 

Leiris buscava sua memória de infância43 para imaginar uma 

viagem iminente, nesse ele acenava para o futuro a partir 

da mitologia. Trata-se do verbete GRATTE-CIEL (arranha-céu) 

do dicionário crítico, ilustrado com fotografias em páginas 

inteiras do Empire State Building e do Chrysler Building (com o 

Le Daily News Building de um lado e o New York Central Building 

do outro na mesma imagem) em Nova Iorque. Leiris não se 

furtou em comparar os arranha-céus nova iorquinos à mi-

tológica Torre de Babel, ao mito dos Titãs e, também, em 

atentar para o simbolismo de virilidade fálica desses monu-

mentos arquitetônicos ao progresso técnico, ao capitalismo 

norte-americano, a partir do conteúdo psicanalítico da pró-

pria expressão: “arranha-céu”. O verbete terminava aludindo 

ao mito moderno do progresso. 

Os arranha-céus são então maravilhosos e modernos símbolos, 

tanto por seu nome quanto por sua forma, de uma das mais 

graves constantes humanas: aquela que foi a causa da morte 

de Laio por seu filho, do desastre final de Faéton, como de 

algumas perturbações sociais e de bom número de invenções, 

o complexo de Édipo que é, sem contradito possível, um dos 

mais poderosos fatores de evolução ou, se prefere-se o termo, 
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de “progresso”, tendo em vista que implica um desejo não me-

nos de substituição do que de alegre demolição... (Leiris, 1991 

[1930], v. 2, p. 433, tradução nossa).

Em seu último texto publicado na Documents, ao final do 

seu último número (8o do ano 2, 1930) na parte “Variedades”, 

L’esprit moderne et le jeu de transpositions (O espírito moderno 

e o jogo de transposições), Bataille também mostrou sua vi-

são do “espírito moderno”, de forma crítica à própria mo-

dernidade (“o espírito moderno”), se aproximando bastante 

daquela imagem do moderno hegemônico em Benjamin, 

do “sentimento de se encontrar à beira de um abismo”44.  

O texto foi editorado com várias imagens fantásticas (ou 

“irritantes”), começando por uma fotografia de moscas co-

ladas em papel mata-moscas (que funciona como o cuspe 

ou a teia da aranha) ampliado por Boiffard de uma imagem 

da capela mortuária da igreja Santa Maria da Conceição em 

Roma; seguida das fotografias de detalhes microscópicos de 

moscas, realizadas pelo Instituto de Micrografia de Paris por 

solicitação da revista. O artigo expõe claramente o desejo 

de Bataille – próximo tanto dos “trapos e farrapos” da his-

tória em Benjamin quanto da valorização warburguiana dos 

pequenos detalhes – de enfrentar aquilo que os outros não 

conseguiam ou não queriam se aproximar para ver. Também 

poderia ser relacionado ao olhar de perto do etnógrafo, que, 

nessa proximidade, vê todas as impurezas e torna qualquer 



188  |  Montagem de uma outra herança, 2

forma um “informe”, que era também o que Bataille fazia 

em suas montagens impuras e informes da revista ao juntar 

documentos pouco vistos ou que sempre eram vistos separa-

damente e, também, ao transgredir as fronteiras entre dife-

rentes campos disciplinares.

É uma vontade súbita, de viver, que intervém como uma ra-

jada de vento noturno que abre uma janela, mesmo somente 

um ou dois minutos, retirando repentinamente todas as pe-

sadas cortinas que escondem o que não valeria a pena ver; é 

uma vontade de um homem que perde a cabeça, que pode se 

permitir afrontar bruscamente ao que todos os outros fogem. 

O espírito moderno só chegou, nos melhores casos, a substituir 

essa possibilidade do homem sufocado de horror propondo 

qualquer outro desvio, desde que este entrasse, se necessário 

em sentido contrário, dentro dos quadros já estabelecidos. 

(Bataille [1930] 1991, p. 491, vol 2, tradução nossa).

Bataille parece reforçar aquela outra “tradição” moderna 

heterodoxa que Ernst Bloch e Walter Benjamin (“apresenta-

ção” v. 1) se esforçaram em mostrar. Tratava-se da “Herança 

deste tempo”, como indica o livro de Bloch, de uma outra 

“tradição” moderna crítica do progresso tecnicista inexorá-

vel e que não separa tradição e modernidade, “selvagem” e 

“civilizado”, natureza e cultura. Uma outra forma de pensar, 

uma (auto) crítica do próprio processo de modernização, um 
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tipo de interrupção necessária à “evolução histórica” que 

conduzia para uma catástrofe. Um pensamento pela prática 

da montagem – que opera pelo choque de heterogeneida-

des e valoriza a impureza – como forma de conhecimento 

e como um “procedimento de interrupção” do continuum da 

história, recusando as ilusões do progresso, não em nome 

de um retorno ao passado, mas propondo um “outro des-

vio” crítico, pelo passado, mas em direção a outro futuro 

possível, um futuro antes desejado naquele passado que foi 

interrompido.

N o t a s

1  Muitas vezes o termo é usado como sinônimo do campo discipli-

nar da antropologia, mas alguns, como Lévi-Strauss, fazem uma 

distinção por etapas, que poderiam ser realizadas por pesquisado-

res diferentes: a etnografia, trabalho de campo e produção de da-

dos; a etnologia, estudo e comparação entre os dados etnográficos; 

e a antropologia seria a última etapa, de conclusão teórica do es-

tudo comparativo. “Etnografia, etnologia e antropologia não cons-

tituem três disciplinas diferentes, ou três concepções diferentes 

dos mesmos estudos. São de fato, três etapas ou três momentos de 

uma mesma pesquisa” (Lévi-Strauss, 1989 [1958], p. 396). Philippe 

Descola segue a mesma distinção, mas insiste em sua prática por 

um mesmo pesquisador: “Existe uma única ciência, a antropolo-

gia, mas ela compreende três etapas diferentes. (...) A etnografia 
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constitui a primeira etapa. Aos 25 anos, você vai para o cafundó da 

Amazônia com a mochila nas costas e fica lá dois anos e meio com 

os Achuar. Você aprende a língua deles, tenta entender o sistema 

de parentesco, como se alimentam, quais nomes dão às plantas e 

aos animais, por que movem a guerra, a maneira como interpre-

tam sonhos etc. Você escreve uma tese de doutorado sobre eles, 

publica livros e contribui assim para o conhecimento de uma tribo 

(...) É nisso que consiste a etnografia. Podemos dar um passo adian-

te e fazer etnologia, quer dizer, estabelecer comparações numa 

escala local. Essa é a segunda etapa. (...) A partir das informações 

etnográficas disponíveis sobre cada uma das tribos, o etnólogo ten-

ta compreender como certos traços comuns se distinguem dentro 

da escala da Amazônia. (...) Agora vamos ao antropólogo. Repito 

que o antropólogo, o etnólogo e o etnógrafo são uma só pessoa. 

A partir da massa de informações relativas às diferentes regiões 

do mundo, o antropólogo tenta entender os fenômenos mais am-

plos, ou seja, não mais a diferença entre os sistemas de casamen-

to da Amazônia e da Nova Guiné, mas entre os da Amazônia, da 

Nova Guiné, da Austrália, da África ocidental, da Europa cristã, do 

México antigo etc.” (Descola, 2016, p. 36 – a partir de uma confe-

rência de 2007).

2 Apesar de, na apresentação do primeiro volume das obras com-

pletas de Bataille, Michel Foucault ter sido enfático: “Sabemos 

hoje: Bataille é um dos escritores mais importantes de seu século” 

(Foucault, In Bataille. Oeuvres Complètes I, 1970, tradução nossa).
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3 A família possuía filiais da galeria parisiense em Londres e Nova 

Iorque, Wildenstein Gallery. Como veremos no próximo capitulo, 

foi a galeria parisiense que recebeu em janeiro de 1937 a expo-

sição resultante da missão do casal Lévi-Strauss ao Mato-Grosso 

e, em janeiro de 1938, recebeu também uma grande Exposição 

Internacional do Surrealismo. 

4 Dennis Hollier (1991) também deixou claro, nesse texto inicial 

da republicação da revista com o título “O valor de uso do im-

possível”, que para se opor à proposta de Breton do “possível da 

imaginação”, Bataille propunha, sobretudo a partir exatamente da 

proximidade proposta com a etnografia, o “impossível do real”.

5 Como sabemos, o processo de descolonização da África e da Ásia/

Oceania só ganha efetivamente força após a Segunda Guerra, 

quando os movimentos de libertação/independência das colônias 

se fortaleceram ao tempo em que os países europeus se enfraque-

ceram militar/economicamente com a guerra. A descolonização se 

efetiva a partir dos anos 1940 nos países asiáticos (como Índia, 

Paquistão, Birmânia, Ceilão ou Indonésia) e, a partir dos anos 

1950, nos países africanos (como Gana, Quênia, Senegal ou Congo 

Belga). que desde os anos 1880 tinham sido divididos (sobretudo 

a partir da “partilha da África” feita na Conferência de Berlim 

em 1884) territorialmente para dominação/colonização por dife-

rentes países europeus (França, Reino Unido, Bélgica, Alemanha, 

Itália, Portugal e Espanha), com raras exceções de países indepen-

dentes como a Etiópia (Império Etíope ou Abissínia, dominada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1885
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brevemente pela Itália) ou a Libéria (dominada brevemente pelos 

norte-americanos). 

6 A partir do número 5 do segundo ano a lista foi renovada, entre o 

número 6 de 1929 e o número 5 de 1930, a lista desaparece e só é 

citado o nome do secretário geral, Georges Bataille. 

7 Arqueólogo americanista, irmão do autor do livro sobre a Mesa 

Verde, usado por Warburg em sua expedição ao Novo México, 

como vimos no v. 1 (Fantasmas Modernos). 

8 Antropólogo americanista que escreveu sobre povos indígenas 

Tupi-Guarani e Tupinambá, grande amigo de Michel Leiris, e que 

se tornou também bem próximo de Claude Lévi-Strauss no exílio.

9 Como fizemos uma tradução bem aproximativa, segue a versão 

original: “Ich habe mit großem interesse ihre arbeiten, sowie die veröf-

fentlichungen ihres instituits, verfolgt. Es ware mir lieb, wenn zwischen 

ihren, ihrem institut und unserer zeitschrift, eine verbindung hergestellt 

werden konnte. Gerade ihre forschunsmethoden erwecken meine starkste 

teilnahme und es ware mir lieb von ihren arbeiten zu bekommen.(…) Seien 

sie so gütig, wenn es ihrem vergnügen macht, bei uns mitzuarbeiten, mir 

bald themen vorzuschalagen, die sie bei uns zu behandeln wünschen. Sie 

können versichert sein, dass alle arbeiten auf das sorgfältigste übersetzt 

warden” (carta disponível no Warburg Institute Archive). 

10 No campo específico da história da arte há uma série de exposições, 

catálogos e livros de arte ou de artistas sobre o tema, para citar só 

alguns de uma longa lista: African Negro Art (1914); Lovejoy/Boas, 
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Primitivism and related ideas in Antiquity (1935); Goldwater, Primitivism 

in Modern Painting (1938); Arts primitifs dans les ateliers d’artistes (1967); 

Laude, La peinture française et l’art nègre (1968); Bell, Primitivism 

(1972); Wentick, Modern and primitive art (1979); Primitivism in 20th 

century art: Affinity of Tribal and Modern (1984); Harrison/Frascina/

Perry, Primitivism, Cubism, Abstration (1993); Rhodes, Primitivism and 

modern art (1994). A ideia de primitivismo no debate da história 

da arte é bem antiga, como escreveu Goldwater em 1938: “O in-

teresse artístico do século XX nas produções dos povos primitivos 

não foi nem tão inesperado nem tão repentino como geralmente 

se supõe. Sua preparação remonta aos primórdios do século XIX”.  

A compreensão de que esses artistas modernos eram críticos aos 

excessos da modernização também já surge em alguns desses tex-

tos, como em Perry (1993): “Muitos artistas que hoje denominamos 

‘modernos’ na verdade se opuseram ao processo de modernização 

(entendido como as forças de industrialização e urbanização na 

sociedade capitalista ocidental)”.

11 Ao menos desde a publicação da revista La Révolution surréaliste, a 

partir do final de 1924 – dirigida por Pierre Naville (responsável 

pela formulação da proposta creditada a Walter Benjamin de “or-

ganização do pessimismo” em 1926) e Benjamin Péret até o núme-

ro 3 e, depois, por André Breton – os surrealistas se engajaram na 

luta contra o capitalismo, contra o colonialismo e contra o racis-

mo. Muitos surrealistas chegaram a se filiar ao Partido Comunista, 

no entanto, essa aproximação sempre foi tensa entre surrealistas 

e comunistas. Os surrealistas, na maior parte das vezes, estiveram 
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bem mais próximos dos trotskistas (ou ainda dos anarquistas) e, 

portanto, contra os stalinistas (com exceção de Aragon), o que le-

vou a maioria a se afastar do Partido quando Stalin subiu ao poder 

na União Soviética.

12 Breton conheceu Césaire durante a fuga do nazismo para o exí-

lio nos EUA, na escala forçada do navio – onde também estava, 

entre outros surrealistas, artistas e pensadores, Lévi-Strauss – na 

Martinica. Além de poeta surrealista – considerado um “monu-

mento lírico” por Breton – Césaire foi um homem político e uma 

liderança do movimento literário Négritude (criou, com colegas, as 

revistas L’étudiant noir, Tropiques e Présence Africaine, referência do 

pan-africanismo) e de movimentos de descolonização da África. 

13 Péret além de surrealista foi também antropófago, participou, 

como veremos, da Revista de Antropofagia, durante o período que 

viveu no Brasil pesquisando a cultura popular, em particular a 

afro-brasileira, de 1929 até 1931, quando foi preso (por sua mili-

tância política, trotskista) e expulso pelo governo (anticomunista 

e antissemita) Vargas. 

14 Como bem insiste Sophie Leclercq (2008): “No momento das de-

colonizações [anos 1950], vários intelectuais tomam consciência 

por sua vez da necessidade de desconstruir o mito colonial, como 

Aimé Césaire faz no Discours sur le colonialisme [Discurso sobre o co-

lonialismo, 1950]. Perto deles, a participação dos surrealistas [nos 

anos 1920] pode até parecer anedótica. (...) Mas essa falta de fôlego 

no pós-guerra não pode fazer esquecer que, mais de trinta anos 
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antes deste tempo das decolonizações anunciadas, enquanto a 

época lhes mostrava toda a incongruência de suas reivindicações, 

os surrealistas souberam, pela força de sua estética anticolonial, 

reivindicar aquilo que só aconteceu com as independências. O 

mérito desses poetas, na vanguarda tanto política quanto estética 

sobre a questão, talvez seja este: ter sabido enfrentar os tempos 

(l’air du temps).” É importante lembrar que Aimé Césaire, que além 

de poeta surrealista também foi um homem político (atuou na 

Martinica e na França), precisou, por um tempo, não se dizer sur-

realista por pressão interna do Partido Comunista Francês (PCF). 

O martiniquês, que era apaixonado pelo batuque afro-brasileiro, 

só rompeu com o Partido em 1956 e, a partir desse momento, pas-

sou a se dedicar mais à revista/editora Présence Africaine. A revista 

ícone do pan-africanismo, fundada por Alioune Diop, tinha como 

patronos, junto com Césaire, outros escritores e artistas ligados ao 

surrealismo como Leiris, Picasso e, também, Joséphine Baker. 

15 Entre maio e setembro de 2019 foi montada a exposição 

“Préhistoire. Une énigme moderne” no Centre Pompidou em 

Paris com curadoria e editoria do catálogo de Cécile Debray, Rémi 

Labrusse e Maria Stavrinaki. Esta última publicou também na mes-

ma ocasião o livro Saisis par la préhistoire. Enquête sur l’art et le temps 

des modernes, além de ter publicado logo antes Contraindre à la li-

berte. Carl Einstein, les avant-gardes, l’histoire (ambos pela editora Les 

presses du réel). 



196  |  Montagem de uma outra herança, 2

16 A aproximação mais famosa entre Bataille e essa discussão mo-

derna sobre a “Pré-história” se deu bem após a experiência da 

Documents, na ocasião de sua visita à gruta de Lascaux, em 1954. 

Bataille escreveu vários textos sobre o tema, sendo o mais conhe-

cido o livro La peinture préhistorique. Lascaux ou la naissance de l’art, 

publicado no ano seguinte, 1955, pela editora Skira (o casal Skira 

acompanhou Bataille em sua visita à Lascaux). Um livro recente, 

de Daniel Fabre (2014), explora a importância dada por Bataille 

às crianças que descobriram a gruta (como vimos, essa associa-

ção direta entre uma ideia de “primitivo” e desenhos de crianças 

e pré-históricos é recorrente ao menos desde a experiência de 

Documents): Bataille à Lascaux. Comment l’art préhistorique apparut aux 

enfants. 

17 James Clifford explica o termo de forma crítica (e, talvez, um pou-

co exagerada) ao comentar sobre o antigo museu do Trocadéro 

(o “Troca”) em Paris: “O museu se apoiava na onda de entusias-

mo pela art nègre. Durante a década de 1920, o termo nègre podia 

abranger o moderno jazz americano, as máscaras tribais africanas, 

o ritual do vodu, as esculturas da Oceania, e até mesmo artefatos 

pré-colombianos. Ele tinha alcançado as proporções que Edward 

Said chamou de ‘orientalismo’– uma bem articulada representa-

ção coletiva expressando um mundo geográfica e historicamen-

te vago, mas, em termos simbólicos, nitidamente exótico (1978). 

Se a noção de ‘fetiche’ africano teve algum significado nos anos 

1920, ela descrevia não uma modalidade de crença africana, mas 

sim o modo pelo qual artefatos exóticos eram consumidos por 
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aficionados europeus. Uma máscara ou uma estátua ou qualquer 

traço de cultura negra podia efetivamente resumir um mundo de 

sonhos e possibilidades – apaixonado, rítmico, concreto, místico, 

incontido: África” (2008 [1981], p. 143). 

18 No próximo capítulo veremos que Cendrars se tornou um grande 

amigo dos artistas “modernistas” paulistas, em particular do ca-

sal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, visitou o Brasil com 

frequência e foi tido como um dos maiores responsáveis pela cha-

mada “redescoberta” do Brasil desses artistas “modernistas”, com 

papel central no Movimento “Pau Brasil” proposto por Oswald de 

Andrade (1924). 

19 Na nota de abertura do livro (assinada por Cendrars em Les 

Grands-Mulets, 1920), o autor explica o caráter compilatório da 

publicação: “Le présent volume est un ouvrage de compilation. C’est pour-

quoi je me suis fait un devoir d’indiquer exactement dans la Bibliographie 

la date et le lieu de la publication des ouvrages compulses. J’ai reproduit ces 

contes tels que les missionnaires et les explorateurs nous les ont rapportés 

en Europe et tels qu’ils les ont publiés. Ce ne sont pas toujours les versions 

les plus originales, ni les traductions les plus fidèles. Il est bien à regretter 

que l’exactitude littéraire ne soit pas le seul souci légitime de ces voyageurs 

lointains.” Blaise Cendrars, Anthologie Nègre, éditions de la sirène, 

Paris, 1921.

20 Mbembe também citou Breton: “Nos anos 1920, André Breton de-

clarou que o surrealismo tem certa ligação com os ‘povos de cor’ 

e que existem afinidades entre o pensamento dito primitivo e o 
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pensamento surrealista. Ambos, afirmou, visam suprimir a hege-

monia do consciente. Tratava-se, efetivamente, de subir de volta 

às fontes perdidas dos rios e de sair de uma história que, anun-

ciando a decadência e a morte, também é portadora de promessas 

de eternidade. Nessa perspectiva, o ‘modelo negro’ abre caminho 

para um novo tipo de escrita. Tratava-se também de redescobrir o 

caráter selvagem da língua e ressuscitar a palavra, pois é somente 

graças à plasticidade do idioma que se obtém a plenitude da lin-

guagem. As relações entre os surrealistas e os militantes libertá-

rios e trostskistas após a Segunda Guerra Mundial lhes permitiram 

criar laços com militantes anticolonialistas.” (2018 [2013], p. 85) 

Mbembe chama ainda atenção para a ambiguidade (incontestável) 

dessa “crítica estética, amálgama de anarquismo e vanguardismo” 

ou “crítica estética do colonialismo” que, segundo ele (discorda-

mos do autor neste ponto específico), não teria conseguido romper 

completamente com o “mito da existência de ‘povos superiores’ e, 

por decorrência, com a ameaça e a mania de degenerescência ou a 

possibilidade de regeneração”. Ainda segundo Mbembe: “A crítica 

anticolonial de caráter estético, vanguardista e anarquista recupe-

ra grande parte desses mitos e estereótipos coloniais que ela se es-

força em subverter. Não questiona a existência do canibal, de um 

mundo negro fundamentalmente irracional e selvagem” (p. 87). 

Como já explicamos no prólogo deste volume, nossa compreensão 

de “selvagem”, a partir do “pensamento em estado selvagem” pro-

posto por Lévi-Strauss, difere bastante do senso comum criticado 

por Mbembe. Na sequência, o autor cita ainda, como exemplo de 
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um movimento similar (e bem próximo) aos surrealistas, os poetas 

negros da Négritude como Aimé Césaire. Césaire, como já vimos (cf. 

nota 12), se tornou amigo de Breton em 1941 na Martinica (ilha 

caribenha até hoje território ultramarino francês, TOM, Territoires 

d’Outre-mer), neste momento ele já havia publicado “Cahier d’un 

retour au pays natal” (1939), texto aclamado pelos surrealistas. 

21 Clifford comenta a época citando Leiris: “Paris, 1925: a Revue nègre 

faz grande sucesso em sua temporada nos Théâtre des Champs 

Élysées, seguindo os passos da Southern Syncopated Orchestra de W.H. 

Wellmon, Os spirituals e o jazz arreatam a burguesia de vanguarda, 

que toma de assalto os bares dos negros, vibra com os novos rit-

mos em busca de algo primitivo, selvagem... e completamente mo-

derno. A Paris da moda é levada pelo som pulsante dos banjos e 

da sensual Josephine Baker, ‘a se abandonar ao ritmo do charleston’ 

(Leiris, 1968, p.33). Paris, 1925: um núcleo de acadêmicos – Paul 

Rivet, Lucien Lévy-Bruhl e Marcel Mauss – cria o Institut d’Ethnologie. 

Pela primeira vez na França existe uma organização cuja preocu-

pação principal é o treinamento de pesquisadores de campo pro-

fissionais e a publicação de estudos etnográficos. (...) Por exemplo, 

quando Leiris cuja evocação de Josephine Baker acabei de citar, 

rompe com o movimento surrealista, no final da década de 1920 

[Clifford cita o rompimento com Bréton], em busca de uma apli-

cação mais concreta de seu talento literário subversivo, pareceu 

natural para ele estudar com Mauss no Institut d’Ethnologie e se 

tornar etnógrafo na África – um participante da primeira grande 

expedição francesa, a Missão Dakar-Djibouti”(2008 [1981], p. 127).
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22 Mbembe associou diretamente a própria figura de Joséphine Baker 

a um tipo de racismo: “No imaginário exótico da França, foi sem 

dúvida a personagem Joséphine Baker que cimentou na cultura 

popular essa forma de racismo desenvolto, displicente e libertino.” 

(2018 [2013], p. 129). Sem dúvida não podemos nos esquecer da 

norte-americana Baker como a “rainha das colônias” na Exposição 

Colonial Internacional de 1931 em Paris, mas sua figura nos pa-

rece ser bem mais complexa, mostrando toda a ambiguidade do 

período, já que ela era próxima dos surrealistas que criticaram a 

mesma Exposição. Joséphine Baker também esteve no Brasil nos 

anos 1920, no mesmo momento em que o arquiteto urbanista mo-

derno racionalista, Le Corbusier, também amigo e conterrâneo de 

Blaise Cendrars, fazia suas conferências, a convite de Paulo Prado, 

pelo país. Não deixa de ser curioso imaginar seus encontros (ro-

mânticos?) com Le Corbusier – um dos maiores representantes do 

pensamento moderno ligado ao progresso, racionalista e funcio-

nalista –, aparentemente por ela encantado, pelos morros cariocas 

naqueles “anos loucos” (há registros nos arquivos – na Fondation Le 

Corbusier, com algumas cópias no livro organizado por Margareth 

Pereira et ali, Le Corbusier e o Brasil - de textos e desenhos de Le 

Corbusier sobre esses passeios, em particular da subida ao Morro 

da Favella, também retratado por Tarsila do Amaral em 1924). Le 

Corbusier e Baker voltam juntos à Europa no mesmo navio tran-

satlântico em 1929 (o Lutetia, uma foto conhecida mostra os dois 

juntos no convés e, outra, em um baile à fantasia com roupas de 

palhaço). Uma exposição foi realizada no MAR – Museu de Arte do 
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Rio - sobre o tema, em 2014, com o título sugestivo: “Josephine 

Baker e Le Corbusier no Rio: Um caso transatlântico” (curadoria de 

Inti Guerrero e Carlos Maria Romero). A grande “diva”, chamada 

pela imprensa de “Vênus Negra”, voltou ao Brasil em várias oca-

siões e sempre foi muito bem recebida pelos movimentos e pela 

imprensa afro-brasileiros (sua última visita foi em 1971, quatro 

anos antes de sua morte em Paris). 

23 Já trabalhamos sobre o tema em Elogio aos errantes (2012). Clifford 

explica bem essa relação entre deambulações urbanas surrealis-

tas com a etnografia: “O termo etnografia, tal como estou usando 

aqui, é diferente, evidentemente, da técnica de pesquisa empírica 

de uma ciência humana que na França foi chamada de etnologia, 

na Inglaterra, de antropologia social, e na América, de antropo-

logia cultural. Estou me referindo a uma predisposição cultural 

mais geral, que atravessa a antropologia moderna e que esta ciên-

cia partilha com a arte e a escrita do século XX. O rótulo etnográ-

fico sugere uma característica atitude de observação participante 

entre os artefatos de uma realidade cultural tornada estranha. Os 

surrealistas estavam intensamente interessados em mundos exó-

ticos, entre os quais eles incluíam uma certa Paris. Sua atitude, 

embora comparável àquela do pesquisador de campo, que tenta 

tornar compreensível o não familiar, tendia a trabalhar no senti-

do inverso, fazendo o familiar tornar estranho. O contraste é de 

fato gerado por um jogo contínuo entre o familiar e o estranho, 

do qual a etnografia e o surrealismo eram dois elementos” (2008 

[1981], p. 125). 
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24 O que de maneira bem peculiar antecipa o que muito mais tar-

de será chamado de etnografia urbana. “Os primeiros surrealis-

tas, de fato, inverteram a postura da etnografia mais clássica, que 

busca tornar familiar ou compreensível o estranho longínquo ou 

exótico, e fizeram um tipo de etnologia às avessas, ao buscar, em 

suas deambulações urbanas, o estranho (no sentido do Unheimlich 

alemão) no banal cotidiano da cidade moderna em transformação 

– ou seja, ao buscar estranhar, ou tornar incompreensível o que 

é familiar no seu próprio cotidiano urbano. Assim, terminaram 

por transformar o que a princípio é banal em super-real, surreal, 

sobretudo a partir da ambiguidade e da fugacidade entre o novo e 

o antigo, entre o modernizado e o antiquado, uma das principais 

características da experiência urbana moderna. (...) Não pretende-

mos aqui entrar na discussão sobre a prática ou a atividade surrea-

lista, em particular sobre a possibilidade, ou impossibilidade, de 

considerar suas deambulações urbanas, seus relatos e narrativas 

como estudos etnográficos. Buscamos, sim, entendê-las como um 

tipo de atitude, de “sensibilidade etnográfica” como disse Gilberto 

Velho ou de “postura antropológica”, como dizem Michel Agier e 

Alessia de Biase: essa atenção crítica ao Outro, aos vários outros, 

diretamente relacionada ao cotidiano urbano. Os surrealistas não 

estavam fazendo um “trabalho de campo de observação partici-

pante” propriamente dito, é evidente: eles estavam vivendo à sua 

maneira bem singular a vida cotidiana na cidade moderna dos 

anos 1920. Mas interessa perceber em seus relatos literários, prin-

cipalmente em suas narrativas errantes, certa atitude etnográfica 
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surrealista, um tipo de etnografia voraz (trouvailles) – essa busca do 

estranhamento do próprio cotidiano, a partir da atração pelos resí-

duos, pelas sobras da fugacidade urbana, num jogo contínuo entre 

familiar e estranho (Unheimlich) – em suas deambulações urbanas” 

(Jacques, 2012, p. 116). 

25 Clifford não por acaso inicia seu texto “Sobre o surrealismo etno-

gráfico” publicado em The Predicament of Culture (no Brasil, publicado 

no livro A experiência etnográfica) com uma epígrafe de Max Ernst, 

que se tornou amigo de Claude Lévi-Strauss nos anos 1940 em Nova 

Iorque: “A junção de duas realidades, inconciliáveis em aparên-

cia, sobre um plano que aparentemente não combina com elas..” 

Clifford define sua compreensão de “surrealismo”: “Nas décadas de 

1920 e 1930, a etnografia e o surrealismo desenvolviam-se em in-

tensa proximidade. Estou usando o termo surrealismo num sentido 

obviamente expandido, para circunscrever uma estética que valo-

riza fragmentos, coleções curiosas, inesperadas justaposições (...) 

Definições mutáveis de arte ou de ciência devem provocar unidades 

retrospectivas, novos tipos ideais para a descrição histórica. Nesse 

sentido, o surrealismo etnográfico é uma construção utópica, uma 

declaração sobre as possibilidades tanto as passadas quanto as futu-

ras da análise cultural” (2008 [1981], p. 123, grifo nosso).

26 O grupo de dissidentes considerava os bretonianos os “mais chatos 

idealistas”, como dizia Bataille, sobretudo por causa do compro-

metimento dos primeiros surrealistas com o Partido Comunista 

Francês (PCF). Apesar de não ter participado deste primeiro grupo, 
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Bataille foi tido como líder daquele grupo que rompeu com Breton 

em 1929 e, assim, a Documents foi tida como uma revista desta bre-

ve dissidência. Bataille assinou com outros integrantes da revista, 

como Leiris e Boiffard, o panfleto Un Cadavre em janeiro de 1930 

(acervo do Centre Georges Pompidou), um ataque direto a Breton e ao 

segundo manifesto surrealista. Mas, para combater o crescimento 

do fascismo (e também em função da crescente luta anticolonial), 

os surrealistas, primeiros e dissidentes, esqueceram suas brigas e 

voltaram a se reunir. Para conhecer a história do movimento com 

detalhes de várias dessas brigas e reconciliações, ver o clássico de 

Maurice Nadeau, História do Surrealismo (2008, original de 1964).

27 Apesar de concordarmos com Clifford em sua definição de “surrea-

lismo etnográfico”, dessa “atitude etnográfica” dos surrealistas – 

que poderíamos inclusive complementar com a atitude surrealista 

dos antropólogos, como já vimos com Lévi-Strauss no prólogo –, 

discordamos de sua definição da revista Documents como um mero 

museu etnográfico, mesmo que um “estranho museu [que] me-

ramente documenta, justapõe, relativiza uma perversa coleção”. 

Para ele a revista seria uma “exibição”, um “museu do surrealis-

mo etnográfico”, ou ainda um “divertido museu”: “A fragmentação 

da cultura moderna percebida por Benjamin, a dissociação do co-

nhecimento cultural em ‘citações’ sobrepostas, é um pressuposto 

de Documents. A cultura se torna algo a ser coletado, e a própria 

Documents é uma espécie de exibição etnográfica de imagens, tex-

tos, objetos, rótulos, um divertido museu que simultaneamente 

coleta e classifica seus espécimes” (2008 [1981], p. 137, grifo nosso). 
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28 Clifford continua descrevendo o primeiro número, apesar de dis-

cordarmos das imagens serem vistas como meras “ilustrações fo-

tográficas” (e de sua regra de normalidade), sua descrição é bem 

interessante para compreensão do modo de fazer da revista: “Em 

Documents a justaposição das contribuições, e especialmente de suas 

ilustrações fotográficas, era destinada a provocar essa desfamiliari-

zação, O primeiro número de 1929 começa, por exemplo, com um 

artigo de Leiris, ‘As recentes telas de Picasso’, profusamente ilus-

trado com fotografias. Esses eram os anos em que Picasso parecia 

estar quebrando e entortando, de maneira quase selvagem, a forma 

normal da estrutura humana. Essas imagens deformadas são segui-

das por ‘Os párias da natureza’, de Bataille, uma característica apre-

ciação de seres humanos com alguma anormalidade física, ilustrada 

por gravuras do século XVIII, em página inteira, mostrando gêmeos 

siameses. Próximo a este artigo, uma resenha com ilustração de 

uma exibição de escultura africana proporciona um maior deslo-

camento visual do corpo ‘natural’, tal como concebido de forma 

realista no Ocidente. O corpo, como uma cultura semioticamente 

imaginada, não é uma totalidade contínua, mas uma montagem de 

símbolos e códigos convencionais” (2008 [1981], p. 139). 

29 Em Nadja já encontramos imagens de estatuetas e máscaras “exó-

ticas” ao lado de quadros modernos (de Braque, de Chirico e Ernst), 

como no trecho: “De fato alguns dias depois, Nadja, vindo à minha 

casa, reconheceu os chifres como sendo os de uma grande máscara 

da Guiné, que pertencera a Henri Matisse e que sempre admirei 

e temi, por causa de seu paquife monumental, que evocara uma 
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sinaleira da ferrovia, mas que só do interior da biblioteca ela poderia 

ver como os via. Na mesma ocasião, reconheceu um quadro de 

Braque (O violonista) o prego e a corda exteriores ao personagem, 

que sempre me intrigaram, e no quadro triangular de Chirico (A 

angustiante viagem ou O enigma da fatalidade), a famosa mão de fogo. 

Uma máscara cônica, feita de medula de sabugueiro e de caniços, 

da Nova Bretanha, a fez gritar: ‘Olha só, Chimène!’, a estatueta de 

um cacique sentado pareceu-lhe mais ameaçadora que as demais; 

discorreu bastante sobre o sentido particularmente difícil de um 

quadro de Max Ernst (Mais os homens nada saberão), e de modo in-

teiramente conforme à legenda minuciosa que figura no verso da 

tela; outro amuleto de que depois me desfiz representava para ela 

o deus da maledicência; de outro, da ilha de Páscoa, o primeiro ob-

jeto selvagem que possuí, ela dizia: ‘Eu te amo, te amo’” (Breton, 

2007[1928], p. 122).

30 “André Breton deambulava também pelo Marché aux Puces (Mercado 

das Pulgas) de Saint-Ouen, nas portas de Paris, onde ele exercia, 

como outros errantes já citados, seu devir trapeiro ou coleciona-

dor, em busca da potência do que está em extinção, em vias de 

desaparecer (como a própria Nadja/Paris), do antiquado, do que 

contrasta com a modernização ao redor e, ao mesmo tempo, de-

nuncia-a, critica-a, ironiza-a, mostrando a futura obsolescência da 

novidade, sua impermanência e fugacidade, ou seja, mostrando 

que o que é hoje obsoleto e, por isso, rejeitado, foi, ontem, o novo. 

‘Sempre vou lá à procura desses objetos que não se encontram em 

nenhuma outra parte, fora de moda, fragmentados, inúteis, quase 
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incompreensíveis, perversos’ (Breton, 2007 [1928])” (Jacques, 2012, 

p. 122).

31 “Ritos de passagem – assim se denominam no folclore as cerimô-

nias ligadas à morte, ao nascimento, ao casamento, à puberdade, 

etc. Na vida moderna, estas transições tornaram-se cada vez mais 

irreconhecíveis e difíceis de vivenciar. Tornamo-nos muito pobres 

em experiências liminares. (…) O limiar (Schwelle) deve ser rigoro-

samente diferenciado da fronteira (Grenze). O limiar é uma zona. 

Mudança, transição, fluxo estão contidos na palavra schwellen (in-

char, entumescer), e a etimologia não deve negligenciar esses sig-

nificados” (Benjamin, 2009 [anos 1930], p. 535).

32 Citamos a tradução de João Barreto, que continua por: “E, do mes-

mo modo que ele não pode libertar-se da barbárie, assim também 

não o pode o processo histórico em que ela transitou de um para 

outro. Por isso o materialista histórico se afasta quanto pode des-

se processo de transmissão da tradição, atribuindo-se a missão de 

escovar a história a contrapelo”, a tradução mais conhecida no 

Brasil, feita por Sérgio Rouanet (nas Obras Escolhidas) é um pou-

co diferente, troca o termo documento por monumento: “Nunca 

houve um monumento da cultura que não fosse também um mo-

numento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de bar-

bárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. 

Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia 

dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo” (1985 

[1940], p. 225).
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33 “Durante toda minha adolescência, ir visitar os últimos Picasso 

expostos representava uma espécie de peregrinação: eu ia fazer 

minhas devoções. Na mesma época, Louis Vauxcelle, crítico muito 

respeitado, que tinha amizade por meu pai e ia às vezes à nossa 

casa, propôs-me estrear em uma pequena revista de arte que que-

ria lançar (ou relançar, talvez). Como tema para o primeiro artigo, 

sugeria a influência do cubismo na vida cotidiana, o que decidida-

mente não era do agrado de Vauxcelles, inimigo jurado do cubis-

mo. Contudo, ele concordou. Comecei indo entrevistar Fernand 

Léger, que eu admirava: recebeu-me com enorme gentileza. Se o 

artigo foi publicado? Esqueci. Mais tarde ainda, por volta de 1929-

1930, a revista Documents publicava um número especial dedicado 

a Picasso que continha um artigo assinado por Georges Monnet, o 

deputado socialista de quem eu era secretário: o artigo é de minha 

autoria. Monnet não tinha tempo ou vontade de escrevê-lo, deixou 

que eu cuidasse disso” (Lévi-Strauss/Eribon, 2005 [1998], p. 242). 

34 O antropólogo repete que se beneficiou do contato com os artistas 

surrealistas em várias ocasiões como nessa entrevista com Didier 

Eribon: “Os surrealistas eram atentos ao irracional, procuraram 

explorá-lo do ponto de vista estético. É quase o mesmo material 

de que me sirvo, mas para tentar submetê-lo a análise, compreen-

dê-lo, permanecendo sensível à sua beleza. Acrescentarei que rei-

nava nesse grupo um clima de exaltação intelectual, do qual me 

beneficei muito. No contato com os surrealistas, meus gostos es-

téticos se enriqueceram e refinaram. Muitos objetos, que eu teria 
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tido tendência a rejeitar como indignos, apareceram-me sob uma 

outra luz, graças a Breton e a seus amigos” (2005 [1988], p. 57).

35 Em 1942 ele escreveu artigos para a revista surrealista VVV – 

“Souvenir of Malinowski” e “Indian Cosmetics” – e, ainda em 

1942, objetos indígenas de sua coleção pessoal são expostos na ex-

posição surrealista patrocinada pela Council of French Relief (na 451, 

Madison Avenue, são expostos trabalhos de artistas como Ernst, 

Masson, Matta, Seligman, Tanguy, junto às coleções de objetos de 

Lévi-Strauss, Breton, Ernst, Segredakis, etc) e, em 1943, ele publica 

um texto na Gazette des Beaux-Arts: “The art of the North West Coast ate 

the American Museum of Natural History”, texto que começa por: “Há 

em Nova Iorque um lugar mágico onde todos os sonhos da infân-

cia se encontram”; no meio podemos ler algo como “errar durante 

uma hora ou duas através dessa sala repleta de pilares vivos”, para 

terminar por “não são os gregos que fazem cara de bárbaros e os 

pobres selvagens do Alaska que podem pretender a maior inteli-

gência da beleza?” (tradução nossa, da versão publicada no “Cahier 

de l’Herne”, 2004, p. 148). 

36 A questão do informe ressurgiu no debate sobre a arte contem-

porânea a partir dos anos 1990, a partir da exposição “L’informe. 

Mode d’emploi”, organizada por Yves-Alain Bois e Rosalind Krauss 

no Centre Georges Pompidou de Paris em 1996. Houve um longo de-

bate, sobretudo entre Georges Didi-Huberman e Rosalind Krauss, 

sobre o tema nesse momento. O livro de Didi-Huberman, La res-

semblence informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille foi lançado 
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em 1995. Trabalhamos sobre a questão em nossa dissertação de 

mestrado sobre o fragmento, defendida em 1994 mas não publi-

cada. Em 2006, outra exposição, no South Bank Centre (Hayward 

Gallery de Londres), “Undecover surrealism: Picasso, Miró, Masson and 

the vision of Gerges Bataille”, buscou seguir a proposta da revista 

Documents.

37 No Brasil, por exemplo, tivemos a Klaxon (1922-1923) com exce-

lente trabalho tipográfico, textos de vários intelectuais e literatos 

(Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira etc.), 

que trazia, na forma de encartes separados, vários trabalhos de 

artistas modernos brasileiros (Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Tarsila 

do Amaral etc.). No próximo capítulo discutiremos a mais radical 

das revistas nacionais de vanguarda, a Revista de Antropofagia.

38 “Abordada genuinamente, essa noção determina basicamente os 

possíveis princípios de construção como ‘uma ação construção’ 

(de toda a produção). Em vez de uma ‘reflexão’ estática de um 

evento com todas as possibilidades para a atividade dentro dos 

limites da ação lógica do evento, avançamos para um novo plano 

– montagem livre de atrações arbitrariamente selecionadas, inde-

pendentes (dentro da composição dada e das ligações do sujeito 

que mantêm juntas as ações influentes) – tudo do ponto de vista 

de estabelecer certos efeitos temáticos finais – isto é montagem 

de atrações. (...) A educação para o montador pode ser encontrada 

no cinema, e sobretudo no teatro de revista e no circo, que in-

variavelmente (em termos substanciais) apresenta um bom show 
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– do ponto de vista do espectador. Esta educação é necessária para 

construir um programa forte de circo/music-hall, resultante da si-

tuação encontrada na base de uma peça...” (Einsenstein, revista Lef 

número 3, 1923). 

39 Parece haver um certo fascínio dos artistas anticoloniais pela 

Etiópia (ou Abissínia) por ser um dos raros países não colonizados 

(ou colonizados por muito pouco tempo) na África nesse momento 

de sua colonização por países europeus. Como exemplo, o livro 

de Leiris, A África Fantasma, é divido em duas partes, sendo que 

a divisão da narrativa (do diário de campo), se dá exatamente na 

fronteira abissínia, como se só ali a caravana da missão africana 

chegasse de fato à África. “A divisa anglo-abissínia é uma torrente 

– no momento seca – que passa embaixo da cidade. A alfândega 

etíope fica do outro lado. Iremos até lá escoltados por um soldado 

indígena inglês e por um representante do governo – árabe que 

fala amárico – que, além disso, deve se ocupar de conseguir mulas 

para nós” (Leiris, 2007 [1934], p. 324).

40 O tradutor da edição brasileira de 2007, André Pinto Pacheco, ex-

põe bem a complexidade –“monstruosidade” ou “multiplicidade” 

da “mistura impossível” do texto em sua nota sobre a tradução: 

“A maior dificuldade que A África Fantasma impõe ao tradutor é 

acompanhar as variações tanto temáticas como de registro que 

percorrem o livro. As entradas desse diário, além das esperadas 

anotações pessoais, admitem páginas de viagem, etnografia, refle-

xão política, descrição de sonhos e mesmo ficção. A mistura de 
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gêneros, talvez seja o elemento monstruoso mais evidente do li-

vro. Monstruoso pois disforme ou de múltiplas formas. A prosa 

de Leiris mistura o literário e o coloquial, o impessoal e o íntimo. 

Monstruosidade expressa no nível vocabular e estilístico”(p. 34). 

“A África Fantasma é um livro enciclopédico: multiplicidade de gê-

neros, multiplicidade de referências. Trata de assuntos variados: 

da vida sexual do autor à política internacional, da vida cultural 

parisiense às condições de trabalho na África, da ascensão do na-

zismo aos tantãs, do cinema à história etíope. Há referências até 

a assuntos brasileiros (11 de dezembro de 1931): ao movimento 

de retorno de escravos libertos, africanos e crioulos, sobretudo da 

Bahia, à Costa dos Escravos, em especial, para as cidades de Ajudá 

(Benin) e Lagos (Nigéria)” (p. 36), o tradutor cita ainda em epí-

grafe o livro de James Clifford, The predicament of culture: “A África 

Fantasma é um monstro: 533 densas páginas de etnografia, diário 

de viagem, exploração interior e ‘onirografia’”. 

41 Referência a um dos mais conhecidos livros de Bataille, La part 

maudite (Paris, Éditions de Minuit, coll. "L’Usage des richesses", 

1949). 

42 A prática do “trabalho de campo”, da viagem com longos períodos 

de permanência em territórios distantes, no campo da antropo-

logia moderna faz parte da própria formação do antropólogo, ao 

menos desde Bronislaw Malinowski e sua experiência de “observa-

ção participante”(ou “tornar-se nativo” como escreve Malinowski), 

ainda durante a 1a guerra, nas ilhas Trobiand. Experiência publica-

da em 1922 no “clássico” da antropologia moderna: Argonautas do 
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Pacífico Ocidental. No entanto, como sabemos, o diário de campo de 

Malinowski desta experiência (que se aproxima pelo formato de 

diário com relatos autobiográficos ao livro de Leiris) só foi publica-

do após sua morte (1942), por sua esposa (em 1967). 

43 O recurso à infância é recorrente. Na conferência de Leiris sobre 

“O sagrado na vida cotidiana” (de 8 de janeiro de 1938) no Collége 

de Sociologie, por exemplo, além das misturas entre antropologia 

e literatura, entre política e poética e, sobretudo, entre criação e 

memória, há também o recurso às memórias de infância, no sen-

tido mais proustiano de uma “caça às recordações” ou uma busca 

de “lembranças infantis”. É interessante notar essa frequente as-

sociação entre infância e “primitivo” ou “selvagem”, ou seja, algo 

não-domesticado ou ainda não-educado. Sobre o Collège, ver a an-

tologia organizada por Dennis Hollier, Le Collège de Sociologie, 1937-

1939 (Paris, Gallimard, 1995). 

44 “Nunca houve uma época que não se sentisse ‘moderna’ no sen-

tido excêntrico, e que não tivesse o sentimento de se encontrar à 

beira de um abismo. A consciência desesperadamente lúcida de es-

tar em meio a uma crise decisiva é crônica na história da humani-

dade. Cada época se sente irremediavelmente nova. O ‘moderno’, 

porém, é tão variado como os diferentes aspectos de um mesmo 

caleidoscópio” (Benjamin, 2009 [anos 1930], p. 587).




