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Resumo: 
 

Entre os anos 1940 e 1950 os antropólogos franceses Alfred Métraux 

(1902-1963) e Michel Leiris (1901-1990) estiveram nas Antilhas Francesas -

Martinica, Guadalupe e República do Haiti - encarregados de missões 

etnográficas a cargo daOrganização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e de órgãos do poder público francês. Nessas 

circunstâncias desenvolveram trabalhos paralelos e em diálogo que versavam 

principalmente sobre a temática racial e religiosa, mas também desenvolveram 

reflexões a respeito de seu lugar como antropólogos e da antropologia enquanto 

forma de saber. Em um momento político específico, o pós Segunda Guerra 

Mundial, tratava-se de entender a contribuição da antropologia na desconstrução 

do colonialismo. 

Trata-se, então, de investigar de que maneira se deu o diálogo desses 

autores franceses entre si, mas também com a intelectualidade caribenha e 

africana, com os artistas da negritude e com as instituições, como a mencionada 

UNESCO. A partir dessa rede de relações busca-se compreender como a 

experiência nas Antilhas se torna fundamental para a concepção do que Métraux 

chama de uma “antropologia aplicada” (1949) e Leiris de uma “etnologia 

encarnada”(1958). A hipótese aqui é a de que os estudos de ambos os autores 

sobre as religiões à base de possessão, como o vodu haitiano, são 

fundamentais para a construção de um aparato conceitual capaz de dar conta 

das relações entre antropologia e política.  

 

Palavras-chave: Alfred Métraux, Michel Leiris, Antilhas francesas, religião, 
política.  
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O encontro de Alfred Métraux(1902-1963)  e Michel Leiris (1901-1990) se 

dá precisamente em 1934, quando são apresentados por um amigo em comum: 

Georges Bataille (1897-1962)1. Leiris conta que nesse momento, em que ainda 

dava seus primeiros passos no campo da etnologia, admirava Métraux por sua 

carreira antropológica já consolidada 2 ; enquanto que Métraux salienta a 

importância do encontro com Bataille e posteriormente com Leiris, pois através 

deles tivera contato mais íntimo com o surrealismo (Leiris, 1964; Métraux, 1963; 

1964)3. Foi contudo somente no fim dos anos 1940 que os etnólogos tiveram 

oportunidade de construir um diálogo mais estreito em função de um interesse 

comum, as religiões de matriz africana à base de possessão, e do 

compartilhamento de experiências em uma região específica, as Antilhas 

francesas. 

Embora de curta extensão, as viagens de Leiris ao Caribe - primeiro em 

uma incursão à Martinica, Guadalupe e República do Haiti através de uma bolsa 

concedida pelo governo francês, e depois em umaviagem feita aos dois 

primeiros territórios por meio da UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura) à convite de Métraux - parecem ter tido 

																																																								
1 Bataille e Leiris se conheceram em 1924 e se tornaram amigos e parceiros intelectuais desde 
então (para mais detalhes do encontro ver: LEIRIS & BATAILLE, 2004). Métraux e Bataille, por 
sua vez, estudaram juntos entre os anos 1920 e 1923 na École des Chartes, instituição de alta 
erudição que formava arquivistas, historiadores e paleógrafos (sobre a École des Chartes ver: 
LÉNIAUD, 1993).  
2 Em 1933, um ano antes de conhecer Métraux, Leiris havia acabado de voltar da missão Dacar-
Djibouti (1931-1933), coordenada pelo antropólogo Marcel Griaule (1898-1956) e da qual 
participara como secretário arquivista. É a partir daí que começa a trabalhar no Musée 
Ethnographique du Trocadéro (que em 1937 se converte em Musée de L’Homme) e inicia seu 
doutoramento na École Pratique de Hautes Études (EPHE),que terminará em 1938. Já Métraux, 
que havia estudado na École des Chartes nos anos 1920, a esta altura já tinha defendido uma 
tese de doutorado sobre os tupi-guarani na Sorbonne (1928), obtido um diploma na École 
Nationale de Langues Orientales (1926) e uma especialidade em sociologia da religião na EPHE 
(1927).  
3Leiris adere ao surrealismo em 1924 por influência do pintor André Masson (1896-1987), de 
quem se aproximou em 1922, tendo feito parte do grupo de intelectuais e artistas da rua Blomet. 
Em 1929, ano de publicação do Segundo Manifesto Surrealista, Leiris se afasta de André Breton 
(1896-1966), que segundo ele havia se tornado “um autoritário”, se desvinculando do movimento 
(LEIRIS, 1988:159). Bataille nunca fez parte do grupo surrealista, embora dialogasse de perto 
com ele, sendo um de seus críticos mais fervorosos; em 1929 forma a revista Documents 
justamente em torno da dissidência do movimento.  
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um significado importante em sua trajetória4. Como comenta sua biógrafa, Aliette 

Armel (1997), se a relação do autor com a África nos anos 1930 ainda estava 

pautada por seu envolvimento com o surrealismo e, portanto, por uma 

apreensão do Outro marcada pelo exotismo primitivista, nos anos 1940 quando 

vai às Antilhas, Leiris se compromete com a realização de uma antropologia 

mais engajada politicamente e envolvida com os problemas da ordem do dia. 

Nova para Leiris, a realização de uma antropologia engajada, no sentido 

de estar diretamente vinculada à condução de políticas públicas de imapacto 

social,já estava, por outro lado, intimamente ligada à carreira de Métraux quando 

se conheceram e se constituiria, de fato, como um projeto profissional de longa 

duração. Tanto é que ao longo de sua vida o antropólogo não priorizou a carreira 

universitária; ao contrário, passou por diversos países e projetos, tornando-se 

uma espécie de ponte de contato entre intelectuais e instituições de caráter 

variado: universidades, institutos de pesquisa, agências humanitárias. Como 

comenta Claude Lévi-Strauss, é impressionante a variedade de experiências 

vividas por Métraux, que realizou trabalhos de campo e coordenou projetos na 

América, no Caribe, na África e na Oceania: “uma riqueza de experiência que 

jamais nenhum etnólogo possuiu” (Lévi-Strauss, 1964:7) 5.  

Nos anos 1948, quando Métraux e Leiris se encontram no Haiti, o 

primeiro, já funcionário da UNESCO e coordenando uma ampla pesquisa 

																																																								
4 A primeira viagem de Leiris às Antilhas, em 1948, foi financiada pelo Ministério da Educação e 
Negócios Estrangeiros, através da Comissão Nacional do Centenário da Revolução de 1848 e 
incentivada pelo Instituto Francês do Haiti. Mediada pelo escritor  Aimé Césaire (1903-2008), um 
dos líderes do movimento da negritude, e pelo próprio Métraux a viagem tinha por objetivo a 
realização de um breve estudo sobre o “folclore” das regiões, focado na análise dos “traços de 
origem africana”, e na promoção do contato com intelectuais das três ilhas, para o 
“restabelecimento dos laços” entre a França, a República haitiana e os recentes departamentos 
franceses (LEIRIS, 1955: 9). Já a segunda viagem, em 1953, seria realizada no escopo de um 
grande projeto sobre relações raciais coordenado por Métraux na UNESCO (idem).   
5 Até sua entrada na Organização das Nações Unidas (ONU) em 1946 Métraux passou pela 
Suécia, onde teve contato com os arquivos a partir dos quais escreveu sua tese de 
doutoramento, La civilization matérielle des tribos tupi-guarani (1928); pela Argentina, onde 
fundou e dirigiu o Instituto de etnologia da Universidade de Tucumán; pela Ilha de Pácoa, onde 
coordenou uma expedição importante à cargo do Musée du Trocadéro; pelo Havaí, onde fez 
pesquisas documentais no Bishop Museum; pela capital norte-americana, onde trabalhou com 
Dr. Julian Steward no Smithsonian Institut na redação e preparação do Handbook of South 
American Indians (1940-1947) e, finalmente, pelo México, na qualidade de professor visitante na 
Escuela de Antropología (LÉVI-STRAUSS, 1964).  
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etnográfica que serviria de base à implementação de um projeto educacional na 

região, parece estar no auge da reivindicação do que chamava de uma 

“antropologia aplicada”. Em contato com Métraux o trabalho de Leiris parece se 

alimentar dessa noção, mas também o trabalho de Métrauxé tocado pelas trocas 

com Leiris, principalmente no que concerne ao interesse de ambos pelo 

fenêmeno da possessão. Tanto um quanto o outromencionam suas incursões 

juntos aos santuários vodu no Haiti e ressaltam os mistérios envolvidos em sua 

compreensão, sendo Leiris mais experiente no tema, já que na África havia se 

confrontado com ele quando em contato com os etíopes de Gondar (Leiris, 

1996)6. Não por acaso, ao apresentar o trabalho de Métraux sobre o vodu 

haitiano em 1958 Leiris lança mão de um termo curioso e interessante para 

pensarmos as trocas entre os autores e o que estava em jogo em suas 

experiências de contato com as Antilhas(em especial com o Haiti) naquele 

momento: ele dirá que o esforço de Métraux é por fazer uma “etnologia 

encarnada” (1958:7). Voltando ao tema da “antropologia aplicada”, mas através 

de outro vocabulário, o autor parece sugerir que a possessão, tal qual praticada 

pelos iniciados no vodu, deve servir não apenas como objeto de estudo mas 

também como horizonte de inspiração para a prática antropológica.  

Trata-se aqui de ver como reverberam nos trabalhos paralelos dos 

autores e em sua atuação como antropólogos essas idéias que parecem trazer 

para o centro da cena uma preocupação sobre o fazer antropológico e sua 

dimensão propriamente política. E, mais que isso, trata-se de entender como o 

contato com os povos caribenhos e mais especificamente com a religião vodu no 

Haiti informou a maneira como esses autores construíram um saber específico.  

 

A antropologia aplicada de Métraux 
 

No final de um texto programático publicado na American Anthropogistem 

1951, em que descreve todos os projetos em que a UNESCO está envolvida e 

																																																								
6Para as ditas menções ver LEIRIS (1964, 1969, 1992a); MÉTRAUX (1964, 1978). Em suas 
notas no diário de campo, publicadas em Itinéraires I, Métraux descreve algumas das 
peregrinações junto a Leiris nos santuários vodu (1978: 272-283).  
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que lhe parecem se relacionar diretamente com a antropologia7, Métraux afirma 

enfaticamente:  

Nos anos que virão a participação íntima de antropólogos nas 
atividades da UNESCO se fará ainda mais necessária. Se um dos 
maiores objetivos da Organização é promover o entendimento entre 
os povos, ela não pode negligenciar as culturas que formam o 
pensamento e a personalidade do Homem. Como ciência da cultura 
é dever da antropologia responder ao apelo da primeira 
organização internacional que procura usar todos os recursos 
científicos para garantir a compeensão mútua entre os povos 
(Métraux, 1951a: 300, grifos meus)8.  
 

Espécie de convocação esse texto parece dar o tom da militância de 

Métraux, tanto no sentido de colocar a antropologia em um lugar central na 

promoção de políticas de desenvolvimento social dentro da UNESCO, quanto no 

sentido de informar aos antropólogos sobre a instituição e sobre seus canais de 

atuação fora do âmbito universitário. Funcionário do secretariado desde a 

fundação da institução em 1946, em 1950 Métraux ganha um papel de destaque 

na instituição ao se tornar responsável pela condução de um grande projeto 

sobre relações raciais a ser realizado no Brasil entre 1950 e 19519. De fato, era 

a temática racial o carro chefe dos projetos levados a cabo pela UNESCO e em 

especial por seu departamento de ciências sociais desde 1949. De caráter 

fortemente humanitário e com uma perspectiva universalista, como deixa ver a 

noção de Homem com H maiúsculo mobilizada por Métraux no trecho acima, é 

																																																								
7Os projetos descritos são os seguintes: The Fundamental Education Pilot Project in Haiti, The 
Protection and Promotion of the Popular Arts, The Formation of the International Union of 
Anthropological and Ethnological Sciences, The Mezquital Valley Project, UNESCO and African 
Studies, Study of Ways of Life, The Racial QuestioneIndustrialization and non-mechanized 
societies.  
8 Esta e as próximas traduções do inglês e do francês são de minha autoria.  
9 O programa da UNESCO de combate ao racismo era intitulado “a questão das raças” e fora 
iniciado e concebido em 1949 pelo antropólogo brasileiro Arthur Ramos (1903-1949). Com seu 
falecimento, Mátraux, que já trabalhava no departamento de ciencias sociais da instituição desde 
1946, fica a cargo do projeto. Escolhido por ser supostamente um lugar onde prevaleceria a 
harmonia entre as raças apesar das diferenças, o Brasil serviria de base para um estudo de 
combate ao preconceito racial. Também uma pesquisa nas Antilhas Francesas estava prevista e 
seria levada a cabo em 1953 por Leiris na Martinica e em Guadalupe, também pretensos 
“exemplos felizes de assimilação” (Leiris, 1955:6).Para mais detalhes sobre a UNESCO, o 
departamento de relações raciais e o projeto no Brasil e nas Antilhas, ver:  MÉTRAUX (1950a, 
1950b, 1951b); MAIO (1997), MAUREL (2007).  
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preciso lembrar que as Nações Unidas de forma geral e a UNESCO em 

particular foram criadas após a guerra e sob o impacto de governos nazi-

fascistas que tinham na noção de superioridade racial seu fundamento 

ideológico. É, assim, como porta-voz dessa instituição que devemos entender a 

posição de Métraux quando se reporta a seus colegas antropólogos em diversas 

publicações científicas ao longo desses anos.  

Contudo, para além dos projetos relacionados à temática racial, a 

UNESCO desenvolvia também trabalhos em pelo menos mais duas áreas que 

merecem ser mencionadas, dado o envolvimento de Métraux com os temas: o 

campo da educação e o da preservação das artes populares ou do “folclore” - 

como muitas vezes é chamado o agrupamento das manifestações artísticas 

nessa época10. Nesses âmbitos Métraux também destacaria a importância da 

antropologia como ferramenta para a promoção de políticas sociais e é 

principalmente a partir de sua experiência como gestor de um projeto 

educacional no Haiti que veremos se desenvolver uma noção recorrente em 

seus textos da época: a de “antropologia aplicada”.  

 Em texto publicado logo após a sua volta do Haiti, intitulado “Anthropology 

and the UNESCO Pilot Project of Marbial (Haiti)” (1949), o autor descreve em 

forma de relatório os propósitos e resultados parciais da pesquisa de campo que 

realizou no vale de Marbial antes da implantação do projeto educacional de base 

proposto pela UNESCO em parceria com o governo haitiano. A região teria sido 

escolhida por ser uma das mais miseráveis do país, acometida pelo 

analfabetismo, por doenças endêmicas e pela estagnação econômica. Nesse 

texto Métraux novamente se esforça para mostrar a importância da antropologia 

na execução desse tipo de projeto piloto, já que o sucesso da implantação do 

programa só seria possível através de um profundo conhecimento dos anseios e 

do modo de vida da população local. Segundo ele, seria o antropólogo o 

responsável por construir uma espécie de “chão firme” sob a qual os projetos 

sociais viriam se assentar (1949a:185). No texto Métraux fala o tempo todo na 

																																																								
10Ver os artigos de Métraux no Courrier de L’Unesco, periódico oficial da institução, em que trata 
frequentemente de ambos os assuntos (especialmente 1948; 1949b). 
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figura genérica “o antropólogo”,jamais se referindo à sua experiência em Marbial 

em primeira pessoa, indício da intenção programática do autor. Tratava-se de 

alçar a figura profissional do antropólogo a um lugar de destaque na execução 

de projetos sociais em nível ampliado.  

Outro elemento interessante é a iniciativa de Métraux de realizar a 

investigação etnográfica em parceria com jovens camponeses com o objetivo de 

sensibilizá-los para a importância de entender e valorizar seu próprio modo de 

vida. Para o autor era importante que as mudanças educacionais viessem 

acompanhadas da prevenção de um “sentimento de inferioridade”, o que seria 

capaz de garantir a preservação de pelo menos alguns dos elementos da cultura 

local (idem:187). Desenhada “como uma espécie de seminário prático para o 

treinamento de estudantes haitianos nos métodos antropológicos”, a pesquisa 

proposta e realizada por Métraux tinha a pretensão não só de fornecer dados 

etnográficos sobre a região, mas também de formar novos antropólogos 

aprendizes capazes de construireles mesmos as bases de uma autoconsciência 

cultural local (Métraux, 1951a:295). É notável como o autor dota o ensino da 

antropologia de poder no sentido dereverter os processos de “aculturação”, 

termo usado na época para se referir às transforações sociais acarretadas pela 

industrilização massiva e o contato íntimo das colônias e ex-colônias (como no 

caso haitiano) com os valores das metrópoles11.A disciplina seria, assim, uma 

espécie de caixa de ferramentas a ser carregada e oferecida à população em 

prol da manutenção de suas “expressões culturais” ou de seu “folclore” a 

despeito das mudanças, que para ele, aliás, não eram necessariamente 

negativas, mas certamente inevitáveis (Métraux, 1949b).  

Alem da dimensão educativa que envolvia a proposição da “antropologia 

aplicada”, já que Métraux acreditava ser importante a instrumentalização da 

disciplina nos próprios contextos etnográficos,também a noção de ciência é cara 

																																																								
11 Há uma vasta literatura antropológica sobre os processos conhecidos como de “aculturação” 
aos quais não daremos conta no escopo deste artigo. Basta dizer aqui que essa literatura é em 
grande parte norte-americana e herdeira das preocupações de Franz Boas (1858-1942) e 
Melville Herskovits (1895-1963) e que Métraux traçou com ela diálogo permanente. No caso dos 
estudos sobre o Caribe que lidam com essa questão ver o panorama traçado por PRICE & 
MINTZ (2003). 
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para o autor. Se sabemos que na França a antropologia tem sua história 

fortemente vinculada às artes, e a própria trajetória de Leiris, como veremos a 

seguir, nos atesta essa intimidade, há uma tentativa vigorosa da parte de 

Métraux, que também fizera sua formação na França, de tomar a antropologia 

como uma ciência no sentido mais duro do termo12. Não como uma ciência 

física, mas como uma ciência social capaz de fundamentar ações concretas, 

transformações no cenário social. É somente se pensada como uma ciência de 

alcance universal que a antropologia poderia ser de alguma maneira exportada 

para outras regiões e ensinada nos mais diversos contextos.  

Como já mencionado, é o autor mesmo quem diz que, num momento em 

que muitos se aproximavam dos “povos primitivos” por meio do interesse das 

vanguardas artísticas em contestar os valores ocidentais, ele “estava sobretudo 

preocupado pelo aspecto científico da etnologia”, desconfiado de que “o 

entusiasmo que suscitava a revelação das culturas exóticas revelava ainda o 

nosso etnocentrismo” (Métraux, 1964:21). Assim, a aproximação de Métraux à 

antropologia se dá por uma via positiva e não por um caminho negativo como 

ocorre com muitos de seus colegas (como o próprio Leiris), que se aproximam 

dela não exatamente pelo interesse direto por outras formas de vida, mas pela 

negação dos princípios ocidentais que acabam por levar indiretamente a essas 

formas sociais outras. Numa via de contramão às vanguardas parisienses da 

década de 1920, Métraux não está constestando a ciência, um dos pilares do 

pensamento ocidental, mas ao contrário, aposta no valor científico da etnologia e 

em sua capacidade de transformação13.  

Contudo, apesar de bem fundamentada teoricamente, a realização de 

uma “antropologia aplicada” não era, tal qual consta nos conteúdos 

																																																								
12Muitas são as reflexões que retomam o lugar central das artes e dos museus na formação da 
antropologia francesa como um todo. Para reflexões sobre o tema, ver: DIAS (1991); DÉBAENE 
(2002); BRUMANA (2005); GROSSI & MOTTA (2006); L’ESTOILE (2007); CLIFFORD (2008).	
13Talvez Paul Rivet (1876-1958), fundador do Musée de L ‘Homme junto a Georges Henri Rivière 
(1897-1985), possa ter tido uma relação parecida com a de Métraux no que diz respeito ao papel 
científico da antropologia, embora diferentemente deste tenha trabalhado com antropologia física 
ao longo de sua carreira, o que torna mais óbvia a aproximação. A militância política de Rivet 
também se compara de alguma forma à atuação de Métraux, segundo Leiris ele “era uma 
pessoa impetuosa, com talentos de um homem de ação”, descrição que caberia também para 
Métraux. (1988:165). 
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programáticos escritos por Métraux, tão simplesassim de ser executada na 

prática cotidiana. É Christine Laurière (2005) quem chama a atenção para os 

conflitos vividos por Métraux no tempo em que viveu no Haiti, destacando a 

dificuldade do mesmo em conciliar seu papel de burocrata com o de 

antropólogo. A autora mostra como em alguns momentos a posição de 

funcionário a serviço de uma instituição de cooperação internacional se 

mostrava incompatível com investigação antropológica strito sensu. Se Métraux 

ficara seduzido pela possibilidade de se tornar um “homem de ação”, como 

comenta em carta a uma amiga enviada antes do começo da missão, no Haiti 

ele se descobrirá muitas vezes um “burocrata”, tendo dificuldades, inclusive, em 

demonstrar seu entusiasmo com o tema da religião vodu, condenada pela elite 

católica haitiana e por representantes do governo, com quem deveria manter 

relações diplomáticas enquanto representante dasNações Unidas (Métraux apud 

Laurière, 2005:191). Assim, a noção de “antropologia aplicada”, tão difundida 

pelos seus trabalhos da época e que tem por fundamento aproximar os 

insrumentos teóriocos da disciplina a uma prática voltada para as políticas 

públicas, não estaria, assim, livre de controvérsias. 

O encontro de Métraux com a religião vodu parece ser, de fato, um 

elemento central para compreendermos as facetas que envolvem sua posição 

político-institucional de destaque na UNESCO, bem como sua relação com o 

ofício de antropólogo e escritor. É ao realizar a pesquisa etnográfica no Haiti a 

cargo da ONU que Métraux aprofunda seu contato com o vodu, já iniciado na 

viagem que faz ao país em 194414. Apesar de fazer parte da pesquisa que 

empreendia, já que o vodu era central na vida cotidiana camponesa de Marbial, 

o trabalho de Métraux sobre a religião que daria origem à sua única monografia 

etnográfica, Le vaudou haitien (1958), foi levado de forma paralela ao projeto 

que realizava para a UNESCO. Tanto é verdade que a maior parte do trabalho 

de campo feito por Métraux nos houmfò (santuários vodu) foi realizado na capital 

Porto Príncipe e seus arredores e não na região onde seria instaurado o projeto 

																																																								
14 Antes de ir para o Haiti pela UNESCO em 1948, Métraux fizera duas curtas viagens ao país, 
uma em 1941 e outra em 1944, quando se interesa vivamente pelo vodu, fazendo suas primeiras 
incursões nos santuários (MÉTRAUX, 1978).  
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educacional. O santuário da mambo Lorgina, com a qual estabeleceu relação 

mais estreita, se localizava na capital e uma das questões que Métraux achava 

mais surpreendentes era justamente como a tradição vodu fora muitas vezes 

mais preservada nos centros urbanos que nas zonas rurais 15. 

Com Odette Menesson-Rigaud, intelectual franco-haitiana para quem 

Métraux dedica seu livro (1958), o autor faz diversas deambulações aos 

santuários da região de Porto Príncipe, trabalhando na coleta da maior 

quantidade de dados possíveis sobre o conjunto de rituais e crenças da 

religião16. Segundo o autor era preciso retirar o vodu da penumbra na qual havia 

sido inserido pelas campanhas anti-supersticiosas (principalmente a que se 

inicia em 1939 e dura até mais ou menos 1942, durante o governo de Élie 

Lascot) levadas a cabo pela Igreja católica e pelo governo haitiano que o 

deixaram conhecido, principalmente nos EUA, como uma crença demoníaca17. 

Em um texto introdutório a um artigo de Menesson-Rigaud que Métraux traduz 

não por acaso para o inglês, intitulado “The Feasting of the Gods in Haitian 

Vodu” (1946), o autor já demonstra interesse na religião antes mesmo de 

realizar o trabalho de campo sistemático. Sua preocupação desde entãoé a de 

mostrar o vodu como uma religião complexa e de empreender “um estudo 

sistemático e uma avaliação de suas manifestações” de um ponto de vista 

“racional” sendo necessário para tal “observar e recolher uma massa de 

																																																								
15Richman (2007) inspirada por Métraux explora o tema das relações entre o vodu e sua 
presença na capital e na zona rural, atentando para as influencias dos sacerdotes vodu e para a 
performatividade envolvida em sua prática na modernidade. 
16 Menesson-Rigaud era uma espécie de etnóloga auto-didata, casada com Milo Rigaud, 
antropólogo haitiano, ambos associados ao Bureau d’Ethnologie (1941). Karen Richman (2007) 
traz alguns relatos interessantes de outos intelectuais que trabalharam no Haiti e mantiveram 
relações com ela: Harold Courlander, musicologista que esteve no Haiti nos anos 1930 e 1950, 
diz, em entrevista a Richman, que Menesson-Rigaud era “a última insider. Ela conhecia todo 
mundo, era a melhor informante para todos os pesquisadores e acadêmicos”. Já Erika 
Bourguignon, antropóloga que esteve no Haiti em 1947, diz que “Odette Menesson-Rigaud fez 
de si mesma a guia e intérprete oficial do vodu”, e que “ela operava numa variedade de níveis 
(social e cultural). E ela tinha um carro, o que poucos tinham. Ela tinha acesso a qualquer nível 
que ela quisesse” (Richman, 2007: 391). Já Leiris a descreve, segundo Jean Jamin, como “uma 
grande mulher morena e opulenta, às vezes com um ar inspirado e autoritário de papa, às vezes 
com uma explosão de riso um pouco canalha” (Leiris apud Jamin, 2005: 229). 
17 Para mais detalhes sobre as campanhas anti-superstição ver: MÉTRAUX (1958), 
principalmente capítulo VI, HURBON (1993) e DUBOIS (2001).  
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detalhes concretos”, tal qual fizera Menesson-Rigaud no artigo em questão 

(1946: 1).  

 No entanto, embora o trabalho de Métraux com o vodu tenha um caráter 

nitidamente patrimonial, isto é, uma preocupação de preservação da religião 

enquanto traço de uma tradição expressiva da região, tal qual preconizado pela 

UNESCO - e daí também a obsessão pela coleta exaustiva de dados sobre o 

tema -; o interesse do autor parece ir além dessa dimensão. Não apenas porque 

sua mais conhecida monografia antropológica seja sobre o vodu, mas também 

porque parece ser através do estudo do fenômeno da possessão que Métraux 

se aproxima da troca com a teoria antropológica produzida no momento e com 

seus colegas que estão em outros ambientes institucionais trabalhando sobre 

outras religiões de matriz africana, como é o caso de Pierre Verger (1902-1996) 

e Roger Bastide (1898-1974) com o candomblé no Brasil, de Lydia Cabrera 

(1899-1998) com a santería em Cuba, de Leiris, com a possessão zâr na Etiópia 

e com a própria Odette Menesson-Rigaud, já mencionada. Com Leiris a troca 

parece se dar principalmente sobre a apreensão que ambos têm do fenômeno 

da possessão como uma expressão próxima do campo das artes e do teatro 

mais propriamente. Rejeitando uma interpretação psicológica, ambos tomarão o 

transe como um imperativo ritual social associado a técnicas corporais 

específicas, o que remonta aos ensinamentos de Marcel Mauss (2003) de quem 

foram alunos. Leiris comenta,inclusive, que o termo “comédia ritual” pela qual 

Métraux descreve o fenômeno da possessão pelos loa no Haiti pela primeira vez 

(1955)serviria de inspiração para o trabalho que escreve sobre os espíritos zâr 

poucos anos mais tarde (1958), dizendo que Métraux o precedera ao “pensar no 

aspecto teatral do transe” (Leiris, 1988:168).18 

 Mas é a descrição de Pierre Verger (1960) ao trabalho de Métraux, de 

quem era amigo próximo,que traz talvez a chave para a compreensão da 

																																																								
18Loas são os nomes dados às divindades do panteão vodu, que, como explica Métraux, não 
pode ser considerado um grupo fechado, já que esses espíritos são inumeráveis, cultuados 
coletivamente mas também em família ou individualmente. Contudo, há alguns representantes 
de destaque, que correspondem às divindades africanas ancestrais, como Legba, Agoué, 
Damballah-wèdo, Aida-wèdo, Simbi, Ogou, Chango, Loco, Zaka e Erzuli-Freda (Métraux, 1958: 
71). 
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postura intermediária que o antropólogo ocupava com relação a seus estudos 

sobre o vodu: ora homem de ciência e “applied anthropologist”, preocupado em 

coletar dados para a preservação da cultura em decomposição, ora escritor 

entusiasmado com os mistérios da possessão ritual, procurando desvendá-la 

teóricamente com a ajuda de seus colegas antropólogos 19. Em uma resenha 

que escreve para Le vaudou haitien, então recentemente publicado, Verger 

elogia a posição moderada do colega diante do fenômeno da possessão, 

realçando sua capacidade em se manter cuidadosamente entre “o entusiasmo 

daqueles que são tomados por uma espécie de vertigem sagrada e terminam 

por compartihar da credulidade dos adeptos” - e aqui podemos pensar que 

Verger fala de si mesmo - e “a atitude desses ‘voltaireanos’ desconfiados” que 

pensam que tudo não passa de uma fraude (1960:111). Para ele “o livro de 

Métraux é um sábio equilíbrio entre essas duas atitudes” (idem). É interessante 

pois a constatação de Verger vem justo de encontro à posição de duplo vínculo 

exposta também por Laurière quando ela fala da oscilação de Métraux entre a 

posição na UNESCO e o trabalho etnográfico propriamente dito no Haiti. Parece, 

de fato, ser entre as figuras do representante oficial da ciência - o “voltaireano” 

como diz Verger - e do escritor entusiasmado e preocupado em descrever da 

forma mais “sensível e viva” as sessões vodu, que mora a antropologia feita e 

defendida por Métraux (Leiris, 1964: 14) 

 

A etnologia encarnada de Leiris 
 

Na coletânea de homenagens a Alfred Métraux, um ano após a sua morte 

em 1963, Leiris o descreve como um poeta20. Segundo ele o objetivo de Métraux 

quando descrevia as sessões vodu ultrapassava a pura descrição científica e é 

nesse sentido - o de “chegar a uma apreensão absoluta de algo vivido e romper 

																																																								
19Sobre a relação entre Métraux e Verger ver: VERGER (1992); MÉTRAUX & VERGER (1994).  
20A morte de Métraux é trágica, ele se suicida no dia 11 de abril de 1963. Leiris também passara 
por quadros depressivos graves, tendo tentado suicídio pouco antes de Métraux, em 1957, fato 
que relata em Fibrilles (1966), livro autobiográfico que é o terceiro volume da série La règle du 
jeu. 
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seu isolamento através da comunicação dessa impressão” -, que pode-se dizer 

que seu trabalho partilhava de uma atitude poética (1964:15). Leiris conta ainda 

um episódio da época em que visitaram juntos os santuários vodu no Haiti e que 

lhe parece significativo da preocupação “poética” de Métraux:  ao voltar de uma 

sessão, caminhando pelas ruas dos bairros populares de Porto Príncipe, 

Métraux o pergunta de que maneira poderia descrever exatamente o aspecto 

daquelas ruas e casas que estavam vendo para torná-las verossímeis aos olhos 

de quem o leria depois (idem). 

Embora marcada pelo elogio característico da homenagem póstuma, a 

descrição de Métraux dada por Leiris parece significativa em alguns aspectos. O 

primeiro deles é que, se os outros colegasque participaram da homenagem 

salientam a atividade institucional de impacto de Métraux, a variedade de 

experiências etnográficas que viveu e a seriedade com que encarava a 

antropologia em seu papel humantário, Leiris escolhedestacar a verve de 

escritor do autor, especialmente manifesta em seu trabalho sobre o vodu21. Essa 

percepção vem de encontro à idéia que destacávamos antes: a de que a figura 

de Métraux está o tempo todo entre dois universos, o da antropologia mais 

propriamente institucional e daquela mais acadêmica. Contudo, se seguimos a 

interpretação de Leiris, é como se no confronto com o vodu o antropólogo 

escritor ganhasse mais espaço que o antropólogo ativista, embora essas fossem 

faces de uma mesma atividade profissional para Métraux. 

No entanto, se é verdade que a preocupação com a escrita e com a 

atividade etnográfica fazia parte do universo de Métraux, chamá-lo de “poeta” 

pode ao mesmo tempo parecer exagerado. Vimos como a noção de ciência era 

cara ao autore pautava toda a sua relação com a antropologia. É preciso atentar 

para o fato de que a poesia era mais uma questão de interesse para Leiris, que 

uma dimensão preponderante do trabalho de Métraux e esse é o segundo 

aspecto dessa homenagem póstuma que gostaria de destacar. Ao sublinhar a 

dimensão “poética” do trabalho do amigo é como se Leiris se olhasse por uma 

																																																								
21A dita homenagem à Métraux conta com textos de Claude Lévi-Strauss, Claude Tardits, Michel 
Leiris, Georges Henri Rivière, Jean Jamin e Roger Bastide e foi publicada na revista 
L’Homme(1964).  
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espécie de espelho invertido, deixando ver algumas das questões que 

percorrem sua reflexão desde pelo menos os anos 1920. Sabe-se que o 

envolvimento do autor com as artes se deu antes de seu contato com a 

antropologia e que, apesar de seu rompimento como movimento surrealista em 

1929, muitos dos debates travados ali persistiram como questões importantes ao 

longo de sua trajetória. Embora ao longo dos anos 1930 e mais 

presistentemente dos anos 1940 Leiris tenha se distanciado progressivamente 

de uma visada propriamente estética sobre os povos “primitivos”, o que coincide 

também com sua profissionalização como etnólogo, como comenta Armel 

(1997), as artes sempre serviram de instrumento para que ele pensasse seu 

ofício, tanto de escritor e poeta como de antropólogo. 

É nesse sentido que a poesia aparece aqui não apenas como uma 

modalidade de arte para Leiris, uma forma estanque de escrita dotada de regras 

específicas, mas como uma maneira de ver o mundo que ultrapassa o campo 

artístico. A escrita poética que ele diz ser a de Métraux, é,nesse caso, 

caracterizada como aquela que consegue guardar relações íntimas com aquilo 

que representa, ela é essencialmente uma descrição que não se distanciou 

totalmente de seu objeto, que guarda um elo com o mesmo. Há para Leiris uma 

potência característica da escrita poética que deve ser explorada pelos 

antropólogos, na medida em que através da aproximação a esse tipo de forma 

expressiva seria possível ser mais fiel às demandas e ao modo de vida dos 

povos estudados. A poesia é, então, para o autor, um recurso de aproximação 

às realidades outras, um instrumento artístico de valor político, já que permitiria 

ao etnólogo, no seio de sua sociedade, dar verdadeira visibilidade a outras 

formas de vida.  

Como aponta em L’ethnographe devant le colonialisme, texto de 1950 

escrito pouco tempo depois de sua primeira viagem às Antilhas, se o 

antropólogo é um ponto de contato entre a sociedade ocidental colonizadora e 

os povos não ocidentais, em grande parte colonizados,ele deve usar de sua 

condição para divulgar da maneira mais zelosa possível os interesses daqueles 

que representa. Leiris chega mesmo a dizer que o etnógrafo deve ser uma 
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espécie de “advogado natural”, “defendendo os interesses e aspirações” das 

sociedades que estuda, ainda que “esses interesses firam os interesses 

nacionais e sejam objeto de escândalo” (1969:88). Há uma preocupação muito 

grande de sua parte, principalmente nesse momento de encontro com as 

Antilhas e com Métraux,em pensar o lugar da antropologia e os procedimentos 

pela qual deve exercer um engajamento com relação aos povos estudados.  

Embora, como comenta Sally Price (2002), o envolvimento de Leiris com 

as Antilhas seja lateral, já que seu trabalho de campo na região é curto e que 

sua produção sobre o tema não é vasta, creio que a experiência de encontro 

com a região e com Métraux, que ao contrário teve um envolvimento mais 

incisivo com a problemática afro-americana, lhe proporcionou reflexões 

importantes e não menos sugestivas sobre os laços entre antropologia e política, 

entendida tanto do ponto de vista das políticas públicas quanto do ponto de vista 

da crítica colonial. Pensar o antropólogo como um agente de transformações 

diante daqueles que estuda está claramente no horizonte de preocupações de 

Leiris nesse momento e L’etnographe devant le colonialisme talvez seja o 

exemplo mais claro disso. Contudo, se em Métraux vemos a relação entre 

antropologia e ciência ganhar corpo, já que a “antropologia aplicada” concebida 

por ele se serviria dos instrumentos científico-metodológicos da disciplina, 

capazes de desconstruir o racismo e revigorar a auto-estima dos povos, em 

Leiris é a poesia e também a possessão, como veremos a seguir, que fornecem 

os parâmetros para uma antropologia verdadeiramente engajada.  

Emconferencia dada no Instituto Francês do Haiti em outubro de 1948, 

Leiris volta a abordar a poesia para pensar sua experiência nas Antilhas e traz a 

possessão como elemento central de seu contato com o Haiti. É preciso lembrar 

que o antropólogo acabara de passar 3 meses em solo haitiano, explorando com 

Métraux e Odette Menesson-Rigaud os santuários vodu da região de Porto 

Príncipe, e que suas reflexões nesse texto estão marcadas pelo frescor da 

experiência vivida no momento 22. De qualquer maneira, o que chama a atenção 

																																																								
22Sobre a viagem de Leiris ao Haiti em 1948 ver nota 4. Para impressões dos autores relativas 
às visitas  conjuntas aos santuários vodu ver: MÉTRAUX, 1978 e LEIRIS, 1992a.  
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é que em Antilles et poésie des carrefours, Leiris faz um elogio das Antilhas 

novamente por meio da noção de poesia, dizendo justamente que a potência 

poética da região advém de sua mistura, isto é, da capacidade de congregar 

elementos apolíneos e dionisíacos em sua constituição social. A poesia para ele 

teria que ver com a ambiguidade entre esses dois aspectos da existência 

humana: um voltado para a Regra, por assim dizer, e outro para a 

Transgressão23.Segundo o autor, marcada pela herança colonial francesa, mas 

culturalmente diferentepor conta da presença africana, essa região estaria num 

ponto de convergência, precisamente em um “cruzamento”:  

lugar de encontro de grupos humanos heterogêneos e de correntes 
de civilização orientadas em sentidos diferentes, verdadeiro 
caldeirão de feitiço onde se elaborou uma mistura das mais raras e 
cintilantes para um europeu que como eu, não pode fazer mais que 
desprezar a forma de cultura que é seu pão cotidiano, e estar ávido 
por uma nutrição mais saborosa e estimulante (Leiris, 1992c:70). 
 

Leiris comenta estar encantado, no sentido propriamente mágico da 

palavra, com as sociedades caribenhas com as quais teve contato, Martinica, 

Guadalupe e República do Haiti, tendo a última lhe chamado particularmente a 

atenção por conta de sua experiência religiosa. Para o antropólogo o vodu seria 

também um exemplo desse encontro entre dois tipos de experiência humana, 

um exemplo de “carrefour”: de um lado a codificação, o conjunto de regras 

prescritas ao qual devem seguir os adeptos da religião, o sagrado puro; de 

outro, a possessão, esse momento ritual onde ganham lugar as danças e em 

que o corpo está em evidência se deixando levar pelo transe, o sagrado impuro.  

Justamente em função de sua ambiguidade constitutiva, dirá Leiris, esse 

“frenesi equilibrado”ou essa “poesia de carne e osso” que são os rituais de 

possessão do vodu haitiano se caracterizariam também pela não separação 

																																																								
23Os termos apolíneo e dionisíaco usados por Leiris advém explicitamente de uma matriz 
nietzscheana e de uma discussão sobre a noção de sagrado que faz com Bataille e que percorre 
toda a sua experiência intelectual nos anos 1930. Os autores debatiam naquele momento a 
potência política das experiências dionisíacas ou do sagrado nefasto para combater o fascismo 
em ascenção na Europa. Discuto detidamente a relação de Leiris com a noção de sagrado a 
partir da troca intelectual que estabeleceu com Bataille ao longo dos anos 1930 e de seus 
trabalhos no Collège de Sociologie (1937-1939) em minha dissertação de mestrado. Para mais 
detalhes ver: GOYATÁ (2012; 2014). 
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entre a representação e a ação, aspecto que vimos ser ressaltado por ele como 

característico da escrita poética(1992c:82,84). Ao comparar os rituais de 

possessão religiosa com o teatro, procedimento que também é levado a cabo 

por Métraux (1955) e aprofundado pelo proprio Leiris posteriormente (1958), o 

antropólogo dirá que a diferença entre eles é a de que na possessão não há 

uma separação entre os espectadores e a cena; isto é, em potência qualquer um 

ali presente pode ser tomado pelo espírito de um loa. Não há, assim, como 

participar de uma cerimônia vodu estando “de fora” dela: “assistindo a um ritual 

vodu, você é a todo momento integrado à ação” (idem:83).  

É então nessa direção, a de tomar a poesia, mas também a possessão 

como exemplo de um processo de engajamento entre observador e observado, 

que parece fazer sentido o comentário de Leiris sobre o livro de Métraux,Le 

vaudou haitien, quando ele novamente elogia o amigo por sua capacidade de 

envolver o leitor através de sua descrição. No prefácio ao livro do colega, Leiris 

se pergunta: 

Se estimamos - e esse é meu caso - que uma etnologia 
desencarnada falta com seu objetivo no sentido de que ela fornece 
apenas diagramas secos das sociedades consideradas e não 
retratos onde suas particularidades culturais são tornadas sensíveis 
a ponto de que possamos ter a ilusão de as ter vivido, tal como 
aquele que as descreve as apreendeu; somos levados então a 
preferir a etnologia artesanal de Métraux àquela que é fruto de um 
espírito friamente científico, que tende a colocar entre parênteses  
esse pesquisador sem olho e sem mão, ógãos sem as quais as 
pesquisas não teriam nenhuma existência palpável” (Leiris, 1958: 8, 
grifos meus).  

 

Esse trecho é extremamente interessante pois Leiris vai associar 

novamente a figura antropológica de Métraux ao trabalho poético, dessa vez 

chamando a atenção para a dimensão artesanal de seu trabalho. Fato no 

mínimo curioso pois a ciência, tão reivindicada por Métraux para a construção de 

sua “antropologia aplicada”, é aqui justamente criticada por Leiris, sendo vista 

como quase que o avesso de uma antropologia comprometida com os rumos 

dos povos que estuda. É então a imagem da possessão que ganha lugar de 

destaque para que o autor pense a relação do antropólogo com seus nativos: a 
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“etnologia encarnada”, de alguma maneira possuída pelo seu objeto de 

investigação, é aquela que de fato deve ser almejada. Para Leiris,a possessão, 

que é uma forma poética tal qual a escrita deve ser, é, assim, a alegoria do 

compromisso do antropólogo com aqueles que são seu objeto de estudo. Trata-

se de executar uma descrição que coloque em risco a todo momento a distância 

que separa esse mundos, estabelecer uma relação verdadeira com o Outro 

requer colocar-se em uma situação de perigo constante, é preciso estar disposto 

a ser possuído. Para usar outra de suas imagens caras, a da tauromaquia, é 

necessário que o antropólogo se comporte um pouco como o torero e insira 

“nem que seja a sombra de um chifre do touro” em seu trabalho (2003:16)24. 

*** 

Confrontar as noções de “antropologia aplicada” e “etnologia encarnada” 

presentes nos trabalhos de Métraux e Leiris quando do contato de ambos com a 

região das Antilhas e especialmente com o Haiti e a religião vodu, deixa ver que, 

embora se dêem por caminhos diferentes,há tanto em um quanto em outro uma 

preocupação nítida sobre o papel da antropologia no mundo e seus caminhos de 

atuação. Mais que um “parentesco de almas”, como comenta Guy Poitry (1996), 

os antropólogos parecem compartilhar também, cada qual a seu modo, 

percursos e convicções.Diante da desconstrução do colonialismo que começa a 

se dar nessa época eles refletem sobre o papel que têm diante das sociedades 

com as quais entram em contato: é notável o esforço dos autores em trazer 

problemas advindos da etnografia e do contato com as populações caribenhas 

para pensar a própria teoria antropológica. A possessão ritual, tal qual vivida na 

Etiópia e no Haiti, e de importância central para os povos dessas regiões, é 

levada a sério por Leiris a ponto ser trazida como instrumento metodológico e 

conceitual para pensar a própria antropologia. No caso de Métraux, sua posição 

institucional de destaque na UNESCO aliada à sua produção acadêmica, e a 

insistência viva de que essas dimensões fossem inseparáveis apesar das 

																																																								
24Para a reflexão de Leiris sobre a tauromaquia, ver: “Espagne 1934-1936” (1992b [1937]), 
Espelho da Tauromaquia (2001 [1938]), “Rafaelillo le 9 octobre à Nîmes” (1992b[1939]) e “A 
literatura como tauromaquia” (2003 [1946]). 
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dificuldades envolvidas na empreitada, lança luz e inaugura um modo de fazer 

antropologia que é nos caro até os dias de hoje, quando somos requisitados a 

dar pareceres e exercer forte influência política diante das populações com as 

quais nos relacionamos em nossos estudos. 

Recuperar o trabalho e a parceria desses antropólogos é um exercício 

contemporâneoque se insereno campo daquilo que Marilyn Strathern chamou de 

uma “etnografia das formas ocidentais de conhecimento”, vital para a 

compreensão dos pressupostos envolvidos em nossa atividade profissional e, 

portanto, para o estabelecimento de uma relação mais sincera e simétrica com 

os “outros” com as quais nos propomos a entrar em contato e a aprender com 

(2006:21). 

 
Referências Bibliográficas:  
 
ARMEL, A. (1997). Michel Leiris. Paris: Fayard. 
 
BING, F& MÉTRAUX, A. (1964). “Entretiens avec Alfred Métraux”, L’Homme, 
tome 4, n. 2, pp.20-32.  
 
BRUMANA, F. (2005).O sonho dogon nas origens da etnologia francesa. São 
Paulo: Edusp. 
 
CAVIGNAC, J., GROSSI, M. & MOTTA, A. (org). (2006). Antropologia Francesa 
no século XX. Recife: Editora Massangana. 
 
CLIFFORD, J. (2008).A experiência etnográfica – Antropologia e Literatura no 
século XX. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.  
 
DEBAENE, V. (2002). “Les surréalistes et le musée d’ethnographie”, Labyrinthe, 
n.12, pp. 71-94. 
 
DIAS, N. (1991).LeMusée d’ethnographie du trocadero (1878-1908): 
anthropologie et museologie en France. Paris: Editions du CNRS. 
 
DUBOIS, V. (2001). “Vodou and History”, Comparative Studies in Society and 
History, Vol. 43, No. 1 (Jan., 2001), pp. 92-100. 
 
GOYATÁ, J. “Georges Bataille e Michel Leiris: a experiência do sagrado (1930-
1940)”. Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo: 2012. 
 



	 20	

__________. “Georges Bataille, Michel Leiris e a experiência do sagrado no 
entreguerras”, Religião & Sociedade, vol,34, n.2, pp. 65-85, 2014. 
 
HURBON, L. (1993). El bárbaro imaginario. México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica. 
 
JAMIN, J.(2005). “Rendez-vous manqué avec le vodou”, GRADHIVA, n.1, pp. 
225-231. 
 
LAURIÈRE, C. (2005). “D´un l´île à l´outre: Alfred Métraux en Haiti”, GRADHIVA, 
n.1, pp. 181-207. 
 
LEIRIS, M. (1955). Contacts de civilisations en Martinique et en Guadeloupe. 
Paris: Gallimard/UNESCO. 

_________. (1958). “Préface”. In: MÉTRAUX, A. Le vaudou haitien. Paris: 
Gallimard. 
 
_________. (1969). Cinq études d´ethnologie. Paris: Danoel/Gonthier. 

_________; PRICE, S. & JAMIN, J. (1988). “A conversation with Michel Leiris”, 
Current Anthropology, no. 1, pp. 157- 173. 

_________. (1992a). Journal 1922-1989. Établie, présentée et anotée par Jean 
Jamin. Paris : Gallimard. 

_________. (1992b). Brisées. Paris: Gallimard. 

_________. (1992c). Zébrage. Paris: Gallimard. 

_________. (1996 [1958]). “La posséssion et ses aspects téatraux chez les 
Étiopiens de Gondar”. In: JAMIN, J (org.). Miroir de l`Afrique. Paris: Gallimard. 

_________. (2003 [1939]). A idade viril (precedida de A literatura como 
tauromaquia). São Paulo: Cosac & Naify.  

_________ & BATAILLE, G. (2004). Échanges et correspondances. Paris: 
Gallimard, 2004. 

 _________. A África Fantasma. (2007[1935]). São Paulo: Cosac & Naify.  

LENIAUD, J.M. (1993). “L’école des Chartes et la formation des élites (XIXe. s)”,  
La Revue Administrative, 46e Année, n. 276 (novembre, decembre 1993), pp. 
618-624. Paris: Presses Universitaires de France. 
 
L’ESTOILE, B. (2007). Le goût des autres: de l’exposition coloniale aux arts 
premiers. Paris: Flammarion. 
 



	 21	

LÉVI-STRAUSS, C; TARDITS, C.; RIVIÈRE, G.H.; JAMIN, J.; LEIRIS, M.; 
BASTIDE; R. (1964). “Hommage à Alfred Métraux”, L'Homme, tome 4 n°2, pp. 5-
19. 
 
MAIO, M. C. (1997). “A história do projeto UNESCO: Estudos raciais e Ciências 
sociais no Brasil”. Tese de doutorado, IUPERJ, Rio de Janeiro. 
 
MÉTRAUX, A. (1946). “Introduction”. In: MENESSON-RIGAUD, O. “The feasting 
of the Gods in Haitian Vodu”, Primitive Man, Vol. XIX, N. 1 and 2, Washington D. 
C., January and April, 1946.  
 
_____________ (1948). “Promesses haitiennes: un ethnologue témoigne”, 
Courrier de L’UNESCO, vol. I, No. 3, avril, 1948. 
 
_____________. (1949a). “Anthropology and the UNESCO Pilot Project of 
Marbial (Haiti), America Indigena, México D.F., vol. 9, n. 3, Julio, pp. 183-194, 
1949. 
 
_____________. (1949b). “Un monde sans folclore sera-t-il le ‘meilleur dês 
mondes’?”, Courrier de L’UNESCO, vol. II, No. 11, décembre, 1949. 
 
_____________. (1950a). “UNESCO and the racial problem”, International Social 
Science Bulletin, vol. II, n. 3, pp. 384-390, 1950. 
 
_____________. (1950b). (org.). Race et civilisation. Courrier de l`UNESCO, 
juilliet-août,1950. 
 
_____________. (1951a). “UNESCO and Anthropology”, American 
Anthropologist, vol. 53, n. 2 (April-June, 1951), pp. 294-300. 
 
_____________. (1951b). “Le Brésil a-t-il réalisé l’harmonie raciale?”, Courrier 
de L’ UNESCO, avril, 1951.  
 
_____________. (1953). “Applied Anthropology in Government: United Nations”, 
Anthropology today, Inventory papers, Wener Gren Foundation for 
Anthropological Research Inc., Simposium on Anthropology, Chicago, pp. 880-
894, 1953. 
 
_____________. (1955). “La comédie rituelle dans la possession”, Diogène, 
Paris, n. 11, juil., pp.26-49, 1955. 
 
_____________. (1958). Le vaudou haitien. Paris: Gallimard. 
 
_____________. (1960). Haiti. Pictures by Pierre Verger and Alfred Métraux. 
New York: Universe Books. 
 



	 22	

_____________. (1963). “Rencontre avec les ethnologues”, Critique, Hommage 
a Georges Bataille, Aout-Septembre 1963, n. 195-196, pp.677-678.  
 
_____________. (1978). Itinéraires I. Carnets de notes er journaux de Voyage. 
Paris: Payot. 
 
_____________ & VERGER, P. (1994). Le pied à l´étrier. Correspondance 
(1946-1963). Paris: Jean Michel Place. 
 
MAUREL, C. (2007). “La question des races. Le programe de L’Unesco”, 
GRADHIVA, n. 5, pp.114-131.  

MAUSS, M. (2003). Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003, 
p.399-422. 

POITRY, G. (1996). “Carrefour des poètes: Michel Leiris e Alfred Métraux”, 
Bulletin du Centre Genevois d´Anthropologie, n. 5, 1995-1996, Peeters Press, 
Louvain, pp. 3-9.  

PRICE, S. (2002). “Michel Leiris, French anthropology and a side trip to the 
Antilles”, colloquium “Au cœur du XXe siècle: La culture antillaise au miroir de 
Michel Leiris,” Archives Départementales, Fort-de-France, Martinique, January 
31-February 1, 2002. 

PRICE, R.& MINTZ, S. (2003). O nascimento da cultura afro-americana: uma 
perspectiva antropológica. Rio de Janeiro: Pallas: Universidade Cândido 
Mendes.  

RICHMAN, K. (2007). “Peasents, migrants and the discovery of African 
traditions: ritual and social change in Lowland, Haiti”, Journal of Religion in 
Africa, 37 (2007), p. 371-397. 

STRATHERN, M. (2006).O gênero da dádiva. Campinas: Editora da UNICAMP.  

VERGER, P. (1960). “Voodoo in Haiti”, Man, vol.60, jul., pp. 111-112. 
 
__________. (1992). “Trente ans d´amitié avec Alfred Métraux, mon presque 
jumeau”. ”. In: D. Lecoq (org.), Présence d’Alfred Métraux. Paris, Acéphale e Les 
Amis de George Bataille, pp. 173-191. 
 
 
 


