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A ciência antropológica desenvolveu-se a partir de várias origens 
distintas. Numa época antiga, os homens estavam interessados 
em países estrangeiros e nas vidas de seus habitantes. Heródoto 
relatou aos gregos o que havia visto em muitas terras. César e 
Tácito escreveram sobre os costumes dos gauleses e dos alemães. 
Na Idade Média, Marco Polo, o veneziano, e Ibn Batuta, o árabe, 
produziram relatos sobre os estranhos povos do Extremo Oriente 
e da África. Mais tarde, as viagens de Cook despertaram o interes
se pelo mundo. A partir desses relatos desenvolveu-se gradual
mente um desejo de descobrir uma significação geral para os va
riados modos de vida de povos estranhos. No século XVIII , Rous-
seau, Schiller e Herder tentaram construir, a partir dos relatos de 
viajantes, um esboço da história da humanidade. Fizeram-se ten
tativas mais sólidas por volta de meados do século X I X , quando 
foram escritos os trabalhos abrangentes de Klemm e de Waitz. 

Os biólogos passaram a dirigir seus estudos no sentido de 
compreender as variedades das formas humanas. Lineu, Blumen-
bach e Camper são alguns dos nomes que se tornaram proemi
nentes como os primeiros investigadores dessas questões, as 
quais receberam um estímulo inteiramente novo quando as in
terpretações de Darwin sobre a instabilidade das espécies foram 
aceitas pelo mundo científico. O problema da origem do homem 

5 Conferência proferida no encontro da Amer ican Association for the 

Advancement of Science, Atlantic City, dezembro de 1932 . Boas estava 

encerrando seu mandato c o m o presidente da associação. [N.T.] (I 
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e de seu lugar no reino animal tornou-se o principal objeto de 

interesse. Darwin, Huxley e Haeckel são nomes que se destacam 

como representantes desse período. Mais recentemente ainda, o 

estudo intensivo da hereditariedade e da mutação tem dado um 

novo aspecto a investigações sobre a origem e o significado de 

raça. 

O desenvolvimento da psicologia fez surgir novos proble

mas, levantados pela diversidade de grupos sociais e raciais da 

humanidade. A questão das características mentais das raças — 

que num período anterior havia-se tornado objeto de discussão 

com métodos inteiramente inadequados, em grande medida esti

mulados pelo desejo de justificar a escravidão — foi retomada 

com as técnicas mais requintadas da psicologia experimental. 

Atualmente tem-se prestado particular atenção ao status mental 

do homem primitivo e da vida mental sob condições patológicas. 

Os métodos da psicologia comparativa não se restringem apenas 

ao homem: muita luz se pode lançar sobre o comportamento 

humano a partir do estudo dos animais. Agora tenta-se desenvol

ver uma psicologia genética. 

Finalmente, a sociologia, a economia, a ciência política, a 

história e a filosofia descobriram que vale a pena estudar as con

dições observadas entre povos alienígenas, de modo a lançar luz 

sobre nossos processos sociais modernos. 

Com essa desorientadora variedade de abordagens, todas 

elas lidando com formas raciais e culturais, torna-se necessário 

formular claramente quais são os objetivos que buscamos alcan

çar com o estudo da humanidade. 

Talvez possamos definir melhor o nosso objetivo como uma 

tentativa de compreender os passos pelos quais o homem tor

nou-se aquilo que é biológica, psicológica e culturalmente. Desse 

modo, fica claro desde logo que nosso material precisa necessa

riamente ser histórico, no sentido mais amplo do termo. Cumpre 

que ele inclua a história do desenvolvimento da forma corporal 

do homem, de suas funções fisiológicas, sua mente e sua cultura. 
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Necessitamos de um conhecimento da sucessão cronológica de 
formas e uma percepção das condições sob as quais as mudanças 
ocorrem. Sem esses dados, parece impossível progredir, e a ques
tão fundamental que se coloca é como podemos obter tais dados. 

Desde a época de Lamarck e Darwin o biólogo tem-se de
frontado com tal problema. O registro paleontológico completo 
do desenvolvimento das formas de plantas e animais não está 
disponível. Mesmo nos casos favoráveis, permanecem lacunas 
que não podem ser preenchidas, pela falta de formas intermediá
rias. Por essa razão, é preciso recorrer a provas indiretas. Estas se 
baseiam parcialmente em similaridades reveladas pela morfolo-
gia e interpretadas como prova de relação genética; e parcialmen
te em traços morfológicos observados na vida pré-natal, sugerin
do relação entre formas que, quando adultas, parecem bastante 
distintas. 

É preciso ter cautela no uso de similaridades morfológicas, 
pois há casos em que formas similares desenvolvem-se em grupos 
geneticamente não-relacionados, como entre os marsupiais da 
Austrália, que mostram um notável paralelismo com formas de 
mamíferos mais evoluídos; ou nas formas de pêlo branco do Ár
tico e de altas altitudes, que ocorrem independentemente em vá
rios gêneros e espécies; ou nos pêlos louros e outras formas anor
mais de mamíferos domesticados, que se desenvolvem a despeito 
de suas relações genéticas. 

Uma vez que o registro paleontológico é incompleto, não 
temos outro meio de reconstruir a história dos animais e plantas, 
exceto por meio da morfologia e da embrioiogia. 

Isso é igualmente válido para o homem, e por essa razão se 
justifica a impaciente busca por antigas formas humanas e pré-
humanas. Descobertas como a dos restos do Pithecanthropus, em 
Java, do Sinanthropus, na China, da mandíbula de Heidelberg e 
dos tipos mais tardios do período glacial6 significam avanços em 

6 O período glacial vai de cerca de 2,5 milhões dc anos até cerca de 10 mil 

anos antes d e Cristo, [ N T . ) 
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nosso conhecimento. Elas exigem o esforço do explorador entu

siasta para nos suprir com um material que deve ser interpretado 

por meio de cuidadoso estudo morfológico. O material hoje em 

dia disponível é tristemente fragmentário. Encoraja ver que ele é 

mais rico naqueles países em que o interesse pela paleontologia 

humana mostra-se mais intenso. Podemos, portanto, ter a espe

rança de que, com a intensificação do interesse em novas áreas, 

aumente consideravelmente o material sobre o qual se constrói a 

história evolucionária do homem. 

É natural que, com o nosso conhecimento mais extenso da 

história evolucionária dos mamíferos mais evoluídos, desta

quem-se certos pontos que irão direcionar os esforços do explo

rador. Desse modo, com base em nosso conhecimento sobre a 

distribuição das formas de macacos, ninguém iria procurar os 

ancestrais da humanidade no Novo Mundo, embora a questão a 

respeito de quando ocorreu a primeira migração do homem para 

a América ainda seja um dos problemas de destaque nas pesqui

sas sobre a paleontologia do período glacial na América. 

Existe maior quantidade de material esquelético remanes

cente de períodos mais atuais. Mesmo assim, é difícil estabelecer 

em definitivo a relação de antigos restos de esqueletos com as 

raças modernas, pois muitos de seus traços mais característicos 

são encontrados nas partes moles do corpo, que não foram pre

servadas. Além disso, as transições de uma raça para outra são tão 

graduais, que só se podem determinar com algum grau de certeza 

as formas extremas. 

Na ausência de material que elucide a história das raças 

modernas, não surpreende que os antropólogos tenham, por 

muitos anos, se empenhado em classificar as raças com base 

numa variedade de traços. Freqüentemente os resultados dessas 

classificações foram considerados expressões de relação genética, 

quando na verdade só têm um valor descritivo, a menos que seu 

significado genético possa ser estabelecido. Se as mesmas propor

ções métricas da cabeça são recorrentes em todas as raças, elas 

Ti 
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não podem ser um critério significativo para caracterizar tipos 

raciais fundamentais, embora possam ser indicações valiosas do 

desenvolvimento de linhagens locais dentro de um grupo racial. 

Se, por outro lado, uma forma particular de cabelo é um traço 

quase universal em extensos grupos do gênero humano, e se não 

ocorre em outros grupos, com toda probabilidade ela repre

sentará um antigo traço racial hereditário, tanto mais se ocorrer 

numa área geograficamente contínua. É tarefa do antropólogo 

procurar esses traços destacados e lembrar que a mensuração 

exata de aspectos que não sejam exclusivamente características 

raciais não irá dar resposta para os problemas da evolução dos 

tipos fundamentais — podendo ser tomados apenas como uma 

indicação de modificações independentes e especiais de origem 

tardia dentro dos grandes grupos de raças. 

Desse ponto de vista, a questão geral sobre a ocorrência de 

desenvolvimento paralelo em linhagens geneticamente não-rela-

cionadas assume particular importância. Possuímos evidências 

suficientes para mostrar que a morfologia está sujeita a influên

cias ambientais que, em alguns casos, terão efeitos similares sobre 

formas não-relacionadas. Mesmo os mais céticos admitirão isso 

com referência ao tamanho do corpo. 

Mudanças que se devem ao ambiente e que ocorrem diante 

de nossos olhos, tais como alterações mínimas no tamanho e na 

proporção dos corpos, provavelmente não são hereditárias, mas 

meras expressões da reação do corpo a condições externas, sujei

tas a novos ajustamentos, sob novas condições. 

No entanto, sem dúvida é hereditária uma série de mudan

ças ocasionadas por condições externas. Refiro-me àquelas que se 

desenvolvem com a domesticação. Não importa se elas derivam 

da sobrevivência de formas aberrantes, ou se são diretamente 

condicionadas pela domesticação; encontram-se de modos simi

lares em todos os animais domesticados, e como o homem possui 

todas essas características, está provado ser ele também uma for

ma domesticada. Eduard Hahn foi provavelmente o primeiro a 
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assinalar que o homem vive como um animal domesticado; os 

aspectos morfológicos foram enfatizados por Eugen Fischer, por 

B. Klatt e por mim mesmo. 

A solução do problema da origem das raças deve repousar, 

não apenas sobre estudos classificatórios e relativos ao desenvol

vimento de formas paralelas, mas também sobre considerações a 

respeito da distribuição das raças e das antigas migrações, e a 

conseqüente mistura ou isolamento. 

Pela ocorrência de desenvolvimento independente de for

mas paralelas, é importante conhecer a extensão das formas lo

cais variantes que se originaram em cada raça, e pode parecer 

hipótese plausível supor que raças que produzem variantes locais 

de tipos similares estejam estreitamente relacionadas. Assim, 

mongóis e europeus ocasionalmente produzem formas similares 

em regiões tão distanciadas, que seria difícil interpretá-las como 

efeitos de mistura. 

Os fundamentos biológicos de conclusões baseadas nesse 

tipo de evidência são em grande medida necessariamente especu

lativos. Uma prova científica deveria exigir um conhecimento dos 

primeiros movimentos da humanidade, uma familiaridade ínti

ma com as condições sob as quais os tipos raciais podem gerar 

variantes, e o caráter e a extensão das variações que se podem 

desenvolver como mutantes. 

A solução desses problemas precisa ir além da descrição 

morfológica da raça como uma totalidade. Desde que estamos 

lidando em grande medida com formas determinadas por here-

ditariedade, parece indispensável fundamentar o estudo da raça 

sobre o das linhagens genéticas que a compõem e de suas varian

tes, e em investigações sobre a influência do meio ambiente e da 

seleção sobre formas e funções corporais. A raça precisa ser estu

dada, não como uma totalidade, mas em suas linhas genotípicas, 

que se desenvolvem sob condições variáveis. 

No estudo das formas raciais, estamos por demais inclina

dos a considerar a importância das raças de acordo com o núme-
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ro de seus representantes. Isso é obviamente um erro, pois o fenô

meno importante é a ocorrência de tipos morfológicos estáveis, e 

não o número de indivíduos que os representam. A força numé

rica das raças tem variado enormemente ao longo da história, e 

seria totalmente errôneo atribuir uma importância indevida à 

raça branca ou aos asiáticos orientais, meramente por eles terem 

superado em número todos os outros tipos raciais. Do mesmo 

modo, nas classificações descritivas, atribui-se proeminência in

devida aos tipos locais de uma grande raça sobre as subdivisões 

menos notáveis dos grupos menores. Como exemplo, podem-se 

mencionar as divisões de Huxley da raça branca, contrárias às 

divisões que faz de outras raças. 

Estamos interessados, não apenas nas formas corporais das 

raças, mas igualmente no funcionamento do corpo, tanto fisioló

gica quanto mentalmente. Os problemas apresentados por essa 

classe de fenômenos acarretam dificuldades particulares, pela 

possibilidade de ajuste da função às demandas externas; desse 

modo, é tarefa extremamente incerta distinguir entre o que é de

terminado pela constituição biológica do corpo daquilo que de

pende de condições externas. Observações realizadas entre gran

des conjuntos de indivíduos em diferentes localidades podem ser 

igualmente bem explicadas, tanto pela suposição de característi

cas raciais hereditárias, quanto pelas mudanças produzidas por 

influências ambientais. Uma simples descrição desses fenômenos 

nunca chegará a um resultado satisfatório. Diferentes tipos, áreas, 

extratos sociais e culturas exibem diferenças marcantes em fun

ção fisiológica e menlal. A afirmativa dogmática de que o tipo 

racial sozinho é responsável por essas diferenças não passa de 

uma pseudociência. Um tratamento adequado requer a pondera

ção de vários fatores. 

Os investigadores facilmente se deixam enganar pelo fato de 

que a dotação hereditária e biologicamente determinada de um 

indivíduo está intimamente associada ao funcionamento de seu 

corpo. Isso aparece mais claramente nos casos de deficiência cor-
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poral ou de desenvolvimento corporal extraordinariamente favo

rável. Algo totalmente diferente é estender essa observação para 

populações inteiras ou grupos raciais, nos quais está representada 

uma grande variedade de indivíduos e de linhagens hereditárias, 

pois as diversas formas de constituição corporal encontráveis em 

cada grupo admitem uma grande variabilidade de funções. As 

características hereditárias manifestam-se nas linhagens genéti

cas, mas uma população •— ou, para usar o termo técnico, um 

fenótipo — não é uma linhagem genética, e a grande variedade de 

genótipos no interior de uma raça impede a aplicação dos resul

tados obtidos numa única linhagem hereditária para a totalidade 

de uma população. Nesta, a diversidade das linhagens constituti

vas está fadada a equiparar a distribuição de diversos tipos gené

ticos nas populações consideradas. Tenho falado com tanta fre

qüência sobre esse assunto que vocês me permitirão passar para 

outras questões. 

Embora evidências paleontológicas possam nos dar uma 

pista para a evolução das formas humanas, apenas a mais super

ficial evidência pode ser obtida para o desenvolvimento da fun

ção. Pouco pode ser inferido do tamanho e do formato da cavida

de craniana e da mandíbula, como indicador da capacidade de 

fala articulada. Podemos obter alguma informação sobre o de

senvolvimento da postura ereta, rnas os processos fisiológicos 

que ocorreram nas gerações passadas não estão acessíveis para 

observação. Todas as conclusões a que podemos chegar estão ba

seadas em evidências muito indiretas. 

Pode-se estudar a vida mental do homem experimental

mente apenas entre raças vivas. É possível, entretanto, inferir al

guns de seus aspectos por meio daquilo que fizeram as gerações 

passadas. Os dados históricos nos permitem estudar a cultura de 

tempos passados em algumas poucas localidades até alguns mi

lhares de anos atrás, como na área do Mediterrâneo oriental, na 

índia e na China. Uma quantidade limitada de informações sobre 

a vida mental do homem pode ser obtida com esses dados. É 
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possível mesmo ir além e estender nossos estudos para os primei

ros vestígios de atividades humanas. Objetos de natureza diversa, 

feitos pelo homem e pertencentes a períodos tão antigos quanto 

o quaternário,7 têm sido encontrados em grandes quantidades, e 

seu estudo revela ao menos certos aspectos do que o homem era 

capaz de fazer naquela época. 

Os dados da arqueologia pré-histórica revelam, no decorrer 

do tempo, uma clara ramificação das atividades humanas. En

quanto nada sobrou dos períodos mais antigos, exceto alguns 

poucos objetos de pedra, observamos uma crescente diferencia

ção na forma dos utensílios empregados pelo homem. Durante o 

quaternário descobriu-se o uso do fogo, foram realizados traba

lhos artísticos altamente estéticos e registraram-se atividades hu

manas pela pintura. Pouco depois do início do período geológico 

atual surgiu a agricultura, e os produtos do trabalho humano 

assumiram novas formas, num ritmo rapidamente acelerado. 

Enquanto no início do quaternário não se observou qualquer 

mudança por milhares de anos — de tal modo que o observador 

pode imaginar que os produtos da atividade humana eram con

feccionados segundo um instinto inato, como as células de uma 

colméia —, a velocidade das mudanças aumentou à medida que 

nos aproximamos da nossa era; já num período antigo reconhe

cemos que as artes do homem não podem ser determinadas 

instintivamente, e que elas são o resultado cumulativo da expe

riência. 

Alega-se com freqüência que o próprio caráter primitivo 

dos trabalhos feitos pelo homem em tempos antigos é uma prova 

de inferioridade mental orgânica. Esse argumento certamente é 

indefensável, pois em tempos modernos encontram-se tribos iso

ladas vivendo de uma maneira que pode ser equiparada às condi

ções antigas. Uma comparação da vida psíquica desses grupos 

não justifica a crença de que seu atraso industrial se deva a uma 

7 Período geológico atual, iniciado há cerca de dois milhões de anos. [ N . T . J 
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diferença nos tipos de organismo, pois há vários exemplos de 

raças estreitamente relacionadas nos mais diversos níveis de esta

do de cultura. Talvez isso seja mais claro na raça rrtongolóide, na 

qual, ao lado dos civilizados chineses, se encontram as mais pri

mitivas tribos, da Sibéria; ou no grupo americano, no qual os 

altamente desenvolvidos maias de Yucatán e astecas do México 

podem ser comparados com as tribos primitivas de nossos platôs 

ocidentais. Evidentemente os dados históricos e pré-históricos 

nos dão pouca ou nenhuma informação sobre o desenvolvimen

to biológico da mente humana. 

Quando se tenta perceber quanto o julgamento sobre a ha

bilidade racial diferiu ao longo de vários períodos da história, 

percebe-se claramente como os determinantes biológicos e orgâ

nicos da cultura dificilmente podem ser deduzidos do estado cul

tural. Quando o Egito floresceu, a Europa setentrional estava em 

condições primitivas comparáveis àquelas dos índios americanos 

ou dos negros africanos. Contudo, a Europa setentrional de hoje 

distanciou-se muito daqueles povos que, num período anterior, 

foram os líderes da humanidade. Uma tentativa de encontrar ra

zões biológicas para essas mudanças exigiria incontáveis hipóte

ses improváveis com relação a mudanças na constituição biológi

ca desses povos, hipóteses que poderiam ser inventadas apenas 

com o propósito de sustentar uma pretensão indevida. 

Um modo mais seguro de abordar o problema em questão 

parece residir na aplicação da psicologia experimental, que pode

ria nos habilitar a determinar as características psicofísicas e tam

bém algumas das características mentais das várias raças. Como 

no caso da investigação biológica, seria igualmente necessário, 

nesse estudo, examinar linhagens genotípicas, em vez de popula

ções, pois muitas linhagens estão contidas no conjunto. 

Uma séria dificuldade é representada pela dependência dos 

resultados de todos os testes psicofísicos ou mentais em relação às 

experiências do indivíduo objeto dos testes. Suas experiências são 

amplamente determinadas pela cultura na qual ele vive. Sou da 
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opinião de que não se pode vislumbrar nenhum método pelo 

qual esse elemento absolutamente importante fosse eliminado, e 

que sempre obtemos um resultado que é uma impressão mista de 

influências culturalmente determinadas e de constituição corpo

ral. Por essa razão, concordo plenamente com aqueles psicólo

gos críticos que reconhecem que, para a maioria dos fenôme

nos mentais, conhecemos única e exclusivamente a psicologia 

européia. 

Nos poucos casos ern que se tem investigado a influência da 

cultura sobre as reações mentais de populações, pode-se observar 

que a cultura é um determinante muito mais importante do que 

a constituição física. Repito que se pode encontrar nos indivíduos 

uma relação um tanto estreita entre reação mental e constituição 

física, mas que ela estará completamente ausente no caso das po

pulações. Nessas circunstâncias, precisamos basear a investigação 

da vida mental do homem sobre um estudo da história das for

mas culturais e das inter-relações entre vida mental individual e 

cultura. 

Este é o tema da antropologia cultural. Podemos dizer com 

segurança que os resultados do extenso material reunido durante 

os últimos cinqüenta anos não justifica a suposição de qualquer 

relação estreita entre tipos biológicos e forma cultural. 

Do mesmo modo que no reino da biologia, na investigação 

das culturas nossas inferências precisam estar baseadas em dados 

históricos. A menos que saibamos como a cultura de cada grupo 

humano se tornou aquilo que é, não podemos ter a esperança de 

alcançar qualquer conclusão relativa às condições que controlam 

a história geral da cultura. 

O material necessário para a reconstrução da história bioló

gica da humanidade é insuficiente, pela escassez de restos mortais 

e pelo desaparecimento de todas as partes moles e perecíveis do 

corpo humano. O material para a reconstrução da cultura é ainda 

muito mais fragmentário, porque os maiores e mais importantes 

aspectos da cultura não deixam traços no solo: linguagem, orga-
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nização social, religião — em suma, tudo aquilo que não é mate

rial desaparece com a vida de cada geração. Dispomos de infor

mação histórica apenas para as fases mais recentes da vida cultu

ral, e mesmo assim ela é restrita àqueles povos que dominaram a 

arte da escrita e cujos registros podem ser lidos. Até essa informa

ção é insuficiente, porque vários aspectos da cultura não encon

tram expressão literária. Seria necessário, portanto, desistir e 

considerar o problema insolúvel? 

Na biologia, suplementamos os registros paleontológicos 

fragmentários com dados obtidos da anatomia e da embriologia 

comparadas. Talvez um procedimento análogo possa nos habili

tar a desembaraçar alguns dos fios da história cultural. 

Há uma diferença fundamental entre dados biológicos e 

culturais que torna impossível transferir os métodos de uma 

ciência para outra. As formas animais desenvolvem-se em dire

ções divergentes, e uma mistura de espécies que uma vez se tor

naram distintas é desprezível no conjunto da história de seu de

senvolvimento. O mesmo não acontece no domínio da cultura. 

Pensamentos, instituições e atividades humanas podem se espa

lhar de uma unidade social para outra. Assim que dois grupos 

entram em contato estreito, seus traços culturais disseminam-se 

de um para o outro. 

Sem dúvida há condições dinâmicas que moldam de formas 

similares certos aspectos da morfologia das unidades sociais. 

Apesar disso, pode-se esperar que eles sejam suplantados por ele

mentos extrínsecos que não possuem relação orgânica com as 

dinâmicas internas da mudança. 

Isso torna a reconstrução da história cultural mais fácil do 

que a da história biológica; mas, ao mesmo tempo, coloca os mais 

sérios obstáculos no caminho da descoberta das condições dinâ

micas internas da mudança. Antes que se possa tentar fazer a 

comparação morfológica, é preciso eliminar os elementos extrín 

secos que se devem à difusão cultural. 
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Quando certos traços são difundidos sobre uma área limita

da e não podem ser encontrados fora dela, parece seguro supor 

que sua distribuição é fruto de difusão. Em alguns casos raros, 

pode-se até mesmo determinar a direção dessa difusão. Se o mi

lho indígena é derivado de uma forma selvagem mexicana e é 

cultivado na maior parte das duas Américas, devemos concluir 

que seu cultivo espalhou-se a partir do México para o norte e 

para o sul; se os ancestrais do gado africano não são encontrados 

na África, isso significa que esse tipo de gado foi introduzido na

quele continente. Na maioria dos casos é impossível determinar 

com certeza a direção da difusão. Seria um erro supor que um 

traço cultural tenha seu lar original naquela área em que se en

contra mais fortemente desenvolvido. O cristianismo não nasceu 

na Europa ou na América. A manufatura do ferro não se origi

nou na América ou na Europa setentrional. O mesmo aconte

ceu em épocas antigas. Podemos ter certeza de que o uso do leite 

não se originou na África, assim como o cultivo do trigo não se 

desenvolveu na Europa. 

Por essas razões, é quase impossível basear uma cronologia 

do desenvolvimento de culturas específicas sobre os fenômenos 

de difusão observados. Em alguns poucos casos, parece justificá

vel inferir a grande antigüidade de uma certa realização cultural 

a partir de sua difusão em escala mundial. Isso é verdade quando 

se pode provar, por meio de evidência arqueológica, sua ocorrên

cia antiga. Desse modo, o fogo foi usado pelo homem no início do 

quaternário. Naquela época, o homem já se encontrava espalha

do por todo o mundo, e podemos inferir que levou consigo o uso 

do fogo quando migrou para novas regiões, ou que ele se espa

lhou rapidamente de tribo para tribo, e logo se tornou patrimô

nio de toda a humanidade. Esse método não pode ser generaliza

do, pois sabemos de outras invenções ou idéias que se espalha

ram com incrível rapidez sobre vastas áreas. Um exemplo é a 

disseminação do tabaco pela África, tão logo ele foi introduzido 

no litoral. 
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V 

Em áreas menores, as tentativas de reconstrução cronológi

ca são muito mais incertas. Os elementos podem se irradiar e se 

fixar em tribos vizinhas a partir de um centro cultural em que 

formas complexas tenham se desenvolvido; ou as formas mais 

complexas podem se desenvolver sobre uma base antiga e menos 

diferenciada. Raramente é possível decidir qual dessas alternati

vas fornece a interpretação correta. 

A despeito de todas essas dificuldades, o estudo da distribui

ção geográfica de fenômenos culturais oferece um meio de deter

minar sua difusão. O mais destacado resultado desses estudos 

tem sido a prova da complexa inter-relação dos povos de todas as 

partes do mundo. A África, a Europa e a maior parte da Ásia 

aparecem para nós como uma unidade cultural em que cada área 

singular não pode ser inteiramente separada do resto. A América 

aparece como outra unidade, mas mesmo o Velho e o Novo Mun

do não são inteiramente independentes um do outro, pois foram 

descobertas linhas que conectam o nordeste da Ásia com a Amé

rica do Norte. 

Do mesmo modo que, nas investigações biológicas, os pro

blemas de desenvolvimento paralelo independente de formas ho

mólogas obscurece as relações genéticas, o mesmo ocorre na in

vestigação da cultura. Se é possível que formas anatômicas ho

mólogas se desenvolvam independentemente em linhagens gene

ticamente distintas, é ainda muito mais provável que formas cul

turais análogas se desenvolvam de modo independente. Pode-se 

admitir que é extremamente difícil dar provas absolutas e inques

tionáveis da origem independente de dados culturais análogos. 

Apesar disso, a distribuição de costumes isolados em regiões bem 

distantes dificilmente legitima o argumento de que eles foram 

transmitidos de tribo para tribo e se perderam nos territórios 

intermediários. Sabe-se muito bem que, em nossa civilização, 

idéias científicas correntes dão origem a invenções independen

tes e sincrônicas. De um modo análogo, a vida social primitiva 

contém elementos que levam a formas algo similares em várias 
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partes do mundo. Assim, a dependência da criança em relação à 

mãe torna inevitável uma diferenciação ao menos temporária na 

maneira de viver dos sexos e faz com que as mulheres tenham 

menos mobilidade que os homens. A longa dependência das 

crianças em relação aos mais velhos também imprime uma mar

ca inevitável na forma da sociedade. Apenas aquilo que esses efei

tos geram depende de circunstâncias. Suas causas fundamentais 

serão as mesmas em todos os casos. 

O número de indivíduos numa unidade social e a necessida

de (ou não) de uma ação comunal para obter o suprimento de 

alimentos necessários constituem condições dinâmicas ativas em 

toda parte; elas são germes a partir dos quais pode brotar o com

portamento cultural análogo. 

Além desses, há os casos individuais, de invenções ou idéias 

em territórios tão afastados, que não se pode provar que tenham 

sido historicamente conectados. O garfo foi usado em Fiji e in

ventado numa data comparativamente recente na Europa; o ar-

pão de pesca lançado com uma correia enrolada em espiral foi 

usado nas Ilhas Almirantado e na Roma antiga. Em alguns casos, 

a distância temporal torna totalmente impensável a hipótese de 

uma transferência. Este é o caso, por exemplo, da domesticação 

dos mamíferos no Peru, do zero em Yucatán e da invenção do 

bronze nesses dois lugares. 

Alguns antropólogos presumem que, se vários fenômenos 

culturais são similares em regiões bem distantes, isso necessaria

mente se deve à presença de um substrato extraordinariamente 

antigo que foi preservado, apesar de todas as mudanças culturais 

ocorridas. Essa opinião não é admissível sem prova de que o fenô

meno em questão permanece estável, não apenas por milhares de 

anos, mas que seja tão antigo que tenha sido transportado por 

hordas migratórias da Ásia para o extremo sul da América. A 

despeito da grande tenacidade dos traços culturais, não há prova 

de que tal conservação extrema jamais tenha ocorrido. 
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A aparente estabilidade dos tipos de cultura primitivos 

deve-se à nossa falta de perspectiva histórica. Eles mudam muito 

mais lentamente que nossa moderna civilização, mas onde quer 

que a evidência arqueológica esteja disponível, encontram-se 

mudanças no tempo e no espaço. Uma investigação cuidadosa 

mostra que aqueles aspectos que se presumiam ser quase absolu

tamente estáveis estão constantemente passando por mudanças. 

Alguns detalhes podem permanecer por um longo tempo, mas 

não se pode supor que o complexo cultural geral manteve suas 

características por um período de tempo muito longo. Observa

mos povos que eram agrícolas tornarem-se caçadores, e outros 

mudarem seu modo de vida na direção oposta. Povos que tinham 

organização totêmica desistem dela, enquanto outros adotam-na 

de seus vizinhos. 

Não é um método seguro supor que todos os fenômenos 

culturais análogos precisem estar historicamente relacionados. 

Em cada caso é necessário exigir prova de relação histórica, que 

deve ser tanto mais rígida quanto menos evidência houver de um 

contato real, seja ele recente ou antigo. 

Na busca de reconstruir a história das raças modernas, ten

tamos descobrir as formas mais antigas que precederam as atuais. 

Exige-se uma tentativa análoga na história cultural. Ela tem sido 

bem-sucedida numa extensão limitada. A história das invenções 

e a história da ciência nos mostram, ao longo do tempo, acrésci

mos constantes ao acervo de invenções e um aumento gradual do 

conhecimento empírico. Com base nisso, poderíamos ser levados 

a procurar uma única linha de desenvolvimento da cultura — 

segundo o pensamento que mereceu destaque no trabalho antro

pológico do final do século passado. 

O conhecimento mais completo de que hoje dispomos tor

na essa visão insustentável. As culturas diferem do mesmo modo 

que as várias espécies, talvez os vários gêneros de animais, e sua 

base comum está perdida para sempre. Se desconsideramos in

venção e conhecimento, os dois elementos há pouco menciona-
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dos, parece impossível colocar as culturas em qualquer tipo de 

série contínua. Encontramos organizações sociais às vezes sim

ples, às vezes complexas, associadas a invenções e conhecimentos 

toscos. O comportamento moral não parece se enquadrar em or

dem alguma, a não ser quando passa a ser controlado pela cres

cente compreensão das necessidades sociais. 

É evidente que há incompatibilidade entre certas condições 

sociais. Um povo caçador, entre o qual cada família deve dispor 

de um extenso território para ter o suprimento necessário de co

mida, não pode formar grandes comunidades, embora possa 

possuir regras complexas quanto ao casamento. Um modo de 

vida que demanda constantes deslocamentos a pé é incompatível 

com o desenvolvimento em larga escala da propriedade pessoal. 

A necessidade de suprimento sazonal de comida exige um modo 

de vida diferente de um outro, em que esse suprimento de comi

da tenha de ser regular e ininterrupto. 

A interdependência dos fenômenos culturais deve ser um 

dos temas da pesquisa antropológica, cujo material pode ser ob

tido por meio do estudo das sociedades existentes. 

Aqui, somos levados a considerar cultura como uma totali

dade, em todas as suas manifestações, enquanto no estudo da 

difusão e do desenvolvimento paralelo, a natureza e a distribui

ção de traços isolados são mais comumente os objetos da investi

gação. Invenções, vida econômica, estrutura social, arte, religião 

e moral, todas estão inter-relacionadas. Indagamos em que medi

da elas são determinadas pelo ambiente, por características bioló

gicas da população, por condições psicológicas, por eventos his

tóricos ou por leis gerais de inter-relação. 

É óbvio que estamos lidando aqui com um problema dife

rente, que pode ser mais claramente percebido no nosso uso da 

linguagem. Mesmo o conhecimento mais completo da história da 

linguagem não nos ajuda a compreender como a usamos e que 

influência ela tem sobre nosso pensamento. Ocorre o mesmo 

com outras fases da vida. As reações dinâmicas ao ambiente cul-
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tural não são determinadas por sua história, embora resultem de 

desenvolvimento histórico. Os dados históricos fornecem certas 

pistas que não podem ser encontradas na experiência de uma 

única geração. Mesmo assim, o problema psicológico deve ser 

estudado em sociedades vivas. 

Seria um erro alegar, como alguns antropólogos o fazem, 

que, por essa razão, o estudo histórico é irrelevante. Os dois lados 

de nosso problema demandam atenção igual, pois desejamos co

nhecer, não apenas a dinâmica das sociedades existentes, mas 

também como elas se tornaram aquilo que são. Um conhecimen

to de processos vivos é tão necessário para uma compreensão 

inteligente de processos históricos quanto para a compreensão da 

evolução das formas de vida. 

A dinâmica das sociedades existentes é um dos campos mais 

calorosamente controversos da teoria antropológica. Ela pode ser 

observada a partir de dois pontos de vista: o das inter-relações 

entre diversos aspectos de forma cultural e entre cultura e am

biente natural; e o da inter-relação entre indivíduo e sociedade. 

Os biólogos são propensos a insistir numa relação entre 

constituição corporal e cultura. Vimos que a evidência dessa in

ter-relação nunca foi estabelecida por meio de provas que resis

tam a uma análise séria. Talvez não seja fora de propósito insistir 

aqui novamente na diferença entre raças e indivíduos. A consti

tuição hereditária de um indivíduo tem certa influência sobre seu 

comportamento mental, e os casos patológicos são a prova mais 

clara disso. Por outro lado, toda raça possui tantos indivíduos de 

constituições hereditárias diversas, que as diferenças médias en

tre raças, descontados os elementos determinados pela história, 

não podem ser prontamente verificadas, embora pareçam insig

nificantes. É muito duvidoso que tais diferenças, livres desses ele

mentos históricos, possam vir a ser estabelecidas. 

Os geógrafos tentam derivar todas as formas da cultura hu

mana do ambiente geográfico no qual o homem vive. Por mais 

importante que possa ser esse aspecto, não temos evidência de 
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uma força criativa do ambiente. Tudo o que sabemos é que qual

quer cultura é fortemente influenciada por seu meio ambiente, e 

que alguns elementos de cultura não podem se desenvolver num 

cenário geográfico desfavorável, assim como outros podem ser 

por ele favorecidos. Basta observar as diferenças fundamentais de 

cultura que se desenvolvem, uma após a outra, no mesmo am

biente, para nos fazer compreender as limitações das influências 

ambientais. Os aborígines australianos vivem no mesmo am

biente que os invasores brancos. A natureza e a localização da 

Austrália permaneceram as mesmas ao longo da história huma

na, mas exerceram sua ação sobre diferentes culturas. O ambiente 

pode afetar apenas uma cultura existente, e vale a pena estudar 

essa influência em detalhe. Isso tem sido claramente reconhecido 

pelos geógrafos criteriosos, tais como Hettner. 

Os economistas acreditam que as condições econômicas 

controlam as formas culturais. O determinismo econômico é 

apresentado como oposto ao geográfico. Sem dúvida a inter-rela

ção entre economia e outros aspectos da cultura é muito mais 

imediata do que aquela entre o ambiente geográfico e a cultura. 

Mesmo assim, não é possível explicar cada aspecto da vida cultu

ral como determinado pelo status econômico. Não vemos como 

estilos artísticos, formas de ritual ou formas especiais de crenças 

religiosas poderiam derivar de forças econômicas. Pelo contrário, 

observamos que a economia e o restante da cultura interagem, 

ora como causa e efeito, ora como efeito e causa. 

Toda tentativa de deduzir as formas culturais de uma única 

causa está fadada a fracassar, pois as diversas expressões da cultu

ra estão intimamente inter-relacionadas, e uma não pode ser al

terada sem afetar todas as outras. A cultura é integrada. É verdade 

que o grau de integração nem sempre é o mesmo. Há culturas que 

poderíamos descrever por um único termo — a das modernas 

democracias, como individualistas-mecânicas; ou a de uma ilha 

da Melanésia, como de individualização por desconfiança mútua; 

ou a dos índios de nossas planícies, como de sobrevalorização da 



1 0 6 Antropologia cultural 

guerra intertribal. Esses termos podem ser enganosos, por enfati

zarem alguns aspectos; mesmo assim, eles indicam certas atitudes 

dominantes. 

Não muitas vezes a integração é tão completa, que se elimi

nam todos os elementos contraditórios. Geralmente encontra

mos na mesma cultura rupturas significativas nas atitudes de di

ferentes indivíduos; no caso de situações variáveis, isso ocorre até 

no comportamento de um mesmo indivíduo. 

A ausência de correlações necessárias entre os vários aspec

tos da cultura pode ser ilustrada pelo significado cultural do estu

do verdadeiramente científico dos corpos celestes realizado por 

babilônios, maias e europeus durante a Idade Média. Para nós, a 

correlação necessária das observações astronômicas é com os fe

nômenos físicos e químicos; para eles, o ponto essencial era o 

significado astrológico, isto é, sua relação com o destino do ho

mem, numa atitude baseada na cultura geral historicamente con

dicionada de seu tempo. 

Esses breves comentários podem ser suficientes para indicar 

a complexidade dos fenômenos que estamos estudando. Parece 

justificável indagar se é possível almejar atingir quaisquer con

clusões generalizáveis que reduzam os dados antropológicos a 

uma fórmula que possa ser aplicada a cada caso, explicando seu 

passado e prevendo seu futuro. 

Acredito que seria vão alimentar essas esperanças. Os fenô

menos de nossa ciência são tão individualizados, tão expostos a 

acidentes externos, que nenhum conjunto de leis pode explicá-

los. O mesmo ocorre com qualquer outra ciência que lide com o 

mundo real ao nosso redor. Podemos atingir uma compreensão 

da determinação de cada caso individual por forças internas e 

externas, mas não podemos explicar sua individualidade sob a 

forma de leis. O astrônomo reduz o movimento das estrelas a leis, 

mas, a menos que haja um inquestionável arranjo original no 

espaço, ele não pode explicar a razão de sua localização atual. O 

biólogo pode conhecer todas as leis da ontogênese, mas não pode 
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explicar, por seu intermédio, as formas acidentais que elas adqui

riram numa espécie individual, muito menos aquelas encontrá-

veis num indivíduo. 

Leis físicas e biológicas diferem em natureza graças à com

plexidade dos objetos de seus estudos. As leis biológicas podem 

referir-se apenas às formas biológicas, assim como as leis geológi

cas podem se relacionar somente às formas geológicas. Quanto 

mais complexo o fenômeno, mais especiais serão as leis por eles 

expressas. 

Os fenômenos culturais são de tal complexidade, que me 

parece duvidoso que se possa encontrar qualquer lei cultural vá

lida. As condições causais das ocorrências culturais repousam 

sempre na interação entre indivíduo e sociedade, e nenhum estu

do classificatório das sociedades irá solucionar esse problema. A 

classificação morfológica das sociedades pode nos chamar a aten

ção para vários problemas, mas não os resolverá. Cada caso será 

redutível à mesma fonte: a interação entre indivíduo e sociedade. 

É verdade que podemos encontrar algumas inter-relações 

válidas entre aspectos gerais da vida cultural, tais como entre 

densidade e tamanho da população constitutiva de uma comuni

dade e ocupações industriais; ou entre solidariedade e isolamen

to de uma pequena população e seu conservadorismo. Elas são 

interessantes como descrições estáticas de fatos culturais. Tam

bém se podem reconhecer processos dinâmicos, tais como a ten

dência dos costumes a mudar de significado de acordo com as 

mudanças culturais. Mas seu sentido só pode ser compreendido 

por uma análise penetrante dos elementos humanos presentes 

em cada caso. 

Em resumo, a matéria-prima da antropologia é tal, que ela 

precisa ser uma ciência histórica, uma das ciências cujo interesse 

está centrado na tentativa de compreender os fenômenos indivi

duais, mais do que no estabelecimento de leis gerais. Estas, graças 

à complexidade da matéria-prima, serão necessariamente vagas, 
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e, podemos quase afirmar, tão auto-evidentes, que seriam de 

pouca ajuda para uma real compreensão. 

Com muita freqüência tenta-se formular um problema ge

nético como se ele fosse definido por um termo tomado de nossa 

própria civilização, quer esteja baseado numa analogia com for

mas que nos são conhecidas, quer contraste com aqueles com os 

quais estamos familiarizados. Desse modo, conceitos como guer

ra, a idéia de imortalidade e regras matrimoniais têm sido consi

derados como unidades, e de suas formas e distribuição derivam-

se conclusões gerais. Caberia reconhecer que a subordinação de 

todas essas formas a categorias que nos são familiares, graças à 

nossa própria experiência cultural, não prova a unidade histórica 

ou sociológica do fenômeno. As idéias de imortalidade diferem 

tão fundamentalmente em conteúdo e significado, que dificil

mente podem ser tratadas como uma unidade. Também não po

demos tirar conclusões válidas baseadas em sua ocorrência, a não 

ser a partir de uma análise detalhada. 

Em lugar disso, uma investigação criteriosa mostra que for

mas de pensamento e ação que nos inclinamos a considerar pau

tadas na natureza humana não são válidas em geral, e sim carac

terísticas de nossa cultura específica. Se não fosse assim, não po

deríamos entender por que certos aspectos da vida mental pecu

liares ao Velho Mundo deveriam estar inteira ou quase inteira

mente ausentes na América aborígine. Um exemplo é o contraste 

entre a idéia fundamental de procedimento judicial na África e na 

América; a ênfase no juramento e no ordálio, no Velho Mundo, e 

sua ausência no Novo Mundo. 

Os problemas da relação do indivíduo com sua cultura e 

com a sociedade na qual vive têm recebido muito pouca atenção. 

Os dados antropológicos padronizados que nos informam sobre 

o comportamento costumeiro não nos fornecem pistas sobre a 

reação do indivíduo à sua cultura, nem sobre o entendimento de 

sua influência sobre ela. No entanto, aí estão localizadas as fontes 

para uma verdadeira compreensão do comportamento humano. 
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Parece esforço vão procurar leis sociológicas que desconsiderem 

o que poderíamos chamar de psicologia social, isto é, a reação do 

indivíduo à cultura. Elas não seriam mais do que fórmulas vazias, 

que podem ser animadas apenas se levarmos em consideração o 

comportamento individual em cenários culturais. 

A sociedade abrange muitos indivíduos variáveis em termos 

de características mentais, parcialmente por sua constituição bio

lógica, parcialmente pelas condições sociais específicas sob as 

quais eles cresceram. A despeito disso, muitos deles reagem de 

modos similares, e há inúmeros casos nos quais podemos encon

trar uma clara marca da cultura sobre o comportamento da gran

de massa de indivíduos, expressa pela mesma mentalidade. Des

vios em relação a esse tipo resultam em comportamento social 

anormal, e embora lancem luz a respeito da prisão de ferro da 

cultura sobre o indivíduo médio, constituem mais um tema para 

o estudo da psicologia individual do que da psicologia social. 

Se conseguirmos desse modo dominar o significado de cul

turas estrangeiras, também devemos estar aptos a ver quantas de 

nossas linhas de comportamento — que acreditamos estar pro

fundamente fundadas na natureza humana — são na realidade 

expressões de nossa cultura e estão sujeitas a alterações produzi

das por mudança cultural. Nem todas as nossas normas são cate

goricamente determinadas por nossa qualidade de seres huma

nos: várias delas mudam com as circunstâncias. É nossa tarefa 

descobrir, entre todas as variedades do comportamento humano, 

aqueles que são comuns a toda a humanidade. Por meio de um 

estudo da universalidade e da variedade das culturas, a antropo

logia pode nos ajudar a moldar o futuro curso da humanidade. 


