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Franz Boas. The Mind of Primitive Mand. New York, The MacMillan Company, 1911 

(reimpresso em 1922). Revised Edition. New York, The Free Press, 1938.  

 

Franz Boas nasceu em 9 de julho de 1858, na Alemanha. Estudou nas 

universidades de Heidelberg e de Bonn, antes de obter o  título de doutor em física com 

uma tese sobre A compreensão das cores da água. Uma tese subsidiária tratava de 

Geografia, e foi esse o assunto que o levou ao Ártico, onde a cultura Esquimó o 

fascinou. Atraído segundo seu discípulo Melville Herskovitz pela liberdade intelectual 

dos Esados Unidos, migrou para este país definitivamente em 1887, ingressando na 

profissão acadêmica em 1889. A partir de 1905, consagrou-se em tempo integral ao 

ensino da Antropologia na Columbia University, em Nova York, aposentando-se em 

1937 consagrado como o deão da antropologia norte-americana, e vindo a falecer em 

1942. Embora autor prolífico, publicou poucos livros. O livro The Mind of Primitive 

Mand surgiu de uma conferencia de 1894 sobre o papel da raça nas ―faculdades 

humanas‖, tema retomado em várias palestras posteriores que foram finalmente 

convertidas em livro em 1911. O livro foi revisado por Franz Boas para uma segunda 

edição que apareceu em 1938. Suas conclusões foram resumidas por Boas da seguinte 

maneira:  

―Não há nenhuma diferença fundamental nos modos de pensar do homem 

primitivo e do homem civilizado. Nunca foi demonstrada uma conexão estreita entre 

raça e personalidade. Nunca se pode estabelecer uma conexão estreita entre raça e 

personalidade. O conceito de tipo racial, tal como é comumente utilizado mesmo na 

literatura científica, é enganoso e requer uma redefinição tanto lógica como 

biológica”. 

Essas conclusões, que utilizam uma terminologia que pode soar estranha aos 

ouvidos de hoje, podem ser reformuladas assim: há uma mente humana dotada da 
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mesma capacidade de criar cultura, sem diferença entre aqueles que chamamos de 

―primitivos‖ e ―civilizados‖, e sem correlação com a noção mal definida de ―raça‖.  

 O livro de Boas, não obstante esse caráter militante anti-racista, é também um 

dos raros livros do autor dirigidos ao grande público, e contém um verdadeiro manifesto 

da nova ciência antropológica fundada por ele nos Estados Unidos da América a partir 

de tradições intelectuais do iluminismo alemão. Franz Boas resume resultados da 

pesquisa nos quatro campos que ele estabeleceu como divisões dessa nova ciência: de 

um lado a antropologia física, cujas técnicas utilizou para desconstruir a própria idéia de 

uma ―raça pura‖ e outro lado a antropologia cultural, apoiada na lingüística comparativa 

na arqueologia que contudo constituíam ramos autônomos de investigação no interior da 

disciplina. Afirmou sobretudo um programa para a antropologia que viria a ocupar a 

disciplina durante o século seguinte, e que ficou conhecido como o culturalismo: o 

imperativo de estudar a cultura como um domínio autônomo que resulta da capacidade 

criativa da mente humana, resultando na diversidade de culturas que não pode ser 

reduzida efeito de fatores biológicos, geográficos ou materiais.  

O problema da raça 

Não foi à toa que The Mind of Primitive Man foi um dos livros condenados à 

fogueira pelas autoridades ―intelectuais‖ do nazismo. Quando foi publicada sua primeira 

edição em 1911, o alvo principal de Boas era o racismo dirigido contra negros e outros 

minorias nos Estados Unidos da América, quando a tese da determinação racial da 

cultura era uma ―especulação de historiadores e sociólogos amadores‖. Mas na segunda 

metade da década de 1930, diz Boas, “o antigo conceito de nacionalidade ganhara um 

novo sentido por meio da identificação de nacionalidade com unidade racial, e com o o 

suposto de que as características nacional resultam da origem racial” (p. 227). Na 

segunda edição do livro, de 1938, Boas passou a atacar diretamente o uso nazista da 

idéia de raça, o qual pressupõe que ―cada pessoa tenha um caráter definido e inalterável 

conforme sua ascendência racial e isso determina seu estatuto político e social‖ (p. 227).  

Eis as conclusões de Boas sobre o assunto, e que resumem a argumentação 

detalhada que é feita nos capítulos de 3 a 6 de seu livro, retomadas no capítulo 13:  

“O termo raça, quando aplicado a tipos humanos, é vago. Ele só pode um 

significado biológico quando uma raça representa um grupo uniforme e estritamente 
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endógamo, no qual todas as linhas familiares são semelhantes—como em linhas puras 

de animais domesticados. Essas condições jamais são realizada sem tipos humanos e 

são impossíveis em grandes populações.” (p. 227) 

Ainda de acordo com Boas,  

Com essas condições, Boas considera nulas todas as ―teorias de raça‖ que 

afirmam que ―certo tipo de comportamento é hereditário‖ e que pertence a ―um tipo 

racial‖. Além disso,  

“A diversidade de tipos locais encontrados na Europa é resultado do 

intercasamento de vários tipos anteriores que viveram no continente. Como não 

conhecemos as leis da mistura, é impossível reconstruir os tipos mais constituintes 

originais em sua forma mais pura, se é que estes tenham existido” (p. 228).  

Em suma, Boas nega a existência de qualquer ―raça pura‖ ―na Europa ou em 

qualquer parte do mundo‖ (p. 228). Não há um ―tipo italiano‖, e tampouco ―inglês‖ , e 

na europa de maneira geral houve combinação com povos da Ásia e África. Boas Boas 

utiliza-se do termo ―raça‖ para referir-se a grandes ―tipos‖: europeu, negróide, 

mongólico, australóide, mas nega que o conceito assim definido possa aplicar-se a 

qualquer população presente. Todos os povos humanos, não importando seus traços 

somáticos superficiais – cor dos olhos e da pele, pelosidade corporal, estatura e peso, 

formato do crânio—são igualmente capazes de criações da cultura, e a tentativa de 

justificar a dominação de um povo por outro com argumentos de ―raça‖ é uma aplicação 

do etnocentrismo comum a todos os grupos humanos para fins políticos (Introdução).    

Boas insistiu que ―tipo, linguagem e tipo cultural não são conectados 

estreitamente e permanentemente‖, e negou que tenha havido, mesmo no passado 

remoto da humanidade, uma correlação entre ―um único tipo [físico], uma única 

linguagem e uma única cultura‖. Segundo Boas, a ―unidade biológica‖ é sempre maior 

do que a ―unidade lingüística‖ (no interior do ―tipo físico europeu‖ estão representados 

troncos lingüísticos tão diversos como o ―o indo-europeu, o basco, o semítico e as 

linguas ural-voltaicas‖), e uma mesma ―área cultural‖ pode ser um cadinho de diferentes 

línguas. 
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A ciência da cultura 

O segundo grande tema de A Mente do Homem Primitivo é a cultura, que Boas 

definiu como ―... a totalidade das reações e atividades mentais e físicas que caracterizam 

o comportamento dos indivíduos que compõem um grupo social coletivamente e 

individualmente -- em relação a seu ambiente natural, a outros grupos, aos membros do 

próprio grupo e de cada indivíduo para consigo mesmo. Inclui também os produtos 

dessas atividades e seu papel na vida do grupo‖ (Capítulo 9).  

Boas distinguiu como característica central do comportamento humano sua 

―grande variabilidade quando a suas relações para com a natureza e os outros humanos‖, 

enquanto ―o comportamento de toda a espécie é estereotipado, ou, como dizemos, 

instintivo, não aprendido, e apenas em pequeno grau variável e dependente de tradições 

locais‖. Como vemos, Boas admite que animais possam ter ―tradições locais‖ de 

comportamento; contudo, diz Boas, só a humanidade é capaz do uso de uma linguagem 

capaz de produzir raciocínio e juízos éticos e estéticos. Essa capacidade é segundo Boas 

compartilhada universalmente pela humanidade: ―Nossas breves considerações sobre 

algumas das atividades mentais do homem na sociedade civilizada e na sociedade 

primitiva levaram-nos à conclusão de que as funções da mente humana são comuns à 

humanidade como um todo.‖ (Capítulo 7). Em suma, ―a mente do homem primitivo‖ é 

basicamente a mesma mente que a nossa.  

Entre as ―atividades mentais‖ universalmente presentes na mente humana, Boas 

ressalta duas: ―a inteligência humana—isto é, a capacidade para formas conclusões a 

partir de premissas e o desejo de procurar relações causais—e a tendência onipresente 

de atribuir valor ao pensamento e à ação conforme idéias de bem e de mal, de belo e de 

feio, de liberdade individual e subordinação social.‖ (Capítulo 7). No capítulo 10, Boas 

dá outro exemplo, talvez mais importante ainda, que é a capacidade humana de aprender 

línguas: ―A mente humana é formada de tal modo que ela as desenvolve 

espontaneamente, ou as aceita sempre que elas lhe são oferecidas‖ (Cap. 10), além da 

universalidade da proibição do incesto.  

Diversidade 

Por outro lado, Boas enfatiza como tarefa da antropologia a descrição da 

diversidade cultural em todas as suas manifestações. Um exemplo importante é dado 
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pelo estudo comparativo das línguas indígenas. Segundo Boas, o uso da linguagem 

articulada implica uma seleção de sons articulados entre uma infinidade de sons 

possíveis; e também uma classificação de idéias. Essas ―classificações lingüísticas‖ são 

inconscientes, enraizando-se em ―processos mentais automáticos‖ (Capítulo 10). ―Em 

diferentes culturas essas classificações podem estar baseadas em princípios 

fundamentalmente distintos‖.  Boas dá um exemplo no domínio da classificação de 

cores e sabores, do parentesco, e muitas outras. ―Em esquimó, “água” é apenas água 

fresca de beber; a água do mar é um termo diferente e um outro conceito. Como outro 

exemplo do mesmo tipo, podemos citar as palavras para “neve” em esquimó. Aqui 

encontramos uma palavra expressando “neve no chão”; outro, “neve caindo”; um 

terceiro, “neve caindo com vento‖ (drifting snow)”; um quarto, “um monte de neve” (a 

snowdrift).‖ O fenômeno da variedade de  ―classificações‖ leva Boas a perguntar ―se a 

forma da linguagem pode dificuldades a clareza do pensamento‖ (p. 195). Haveria 

línguas mais aptas do que outras a expressar conceitos com clareza? Boas rejeita essa 

visão, argumentando que a dificuldade para expressar conceitos abstratos em certas 

línguas resulta da falta de necessidade, ou de interesse. Ele recusa porém a tentativa de 

explicar essa diversidade por meio da idéia de ―evolução cultural‖:  Contra essa 

conclusão, diz Boas: “Mostra-se facilmente que as mais variadas formas culturais 

aparecem na maioria das raças. Na América, as altas civilizações do Peru e do México 

podem ser comparadas com as tribos primitivas da Terra do Fogo ou com as do norte 

do Canadá.‖  

Conclusões 

Nos capítulos 7 e 8 Boas afirma duas versões do relativismo cultural: a 

afirmação da unidade básica da mente humana independentemente da varibilidade de 

tipos físicos humanos (―raças‖), e a rejeição de que seja possível hierarquizar os povos 

humanos (classificados por seu ―tipo físico‖). No capítulo 10 (depois de desconstruir a 

noção de que ―tipos corpóreos‖, tipo lingüístico e tipo cultural sejam correlacionados de 

maneira causal ou necessária), e de estabelecer assim a noção de que a cultura é um 

domínio humano relativamente autônomo, Boas dedica-se a criticar a idéia de que as 

culturas sejam hierarquizáveis entre si, e sobretudo a demolir a noção de que ―mente do 

homem primitivo‖ seja comparável à mente de uma criança ou de um adulto 

―mentalmente afetados‖ (por exemplo, a comparação de estados psicóticos com estados 
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mentais ―primitivos‖). Finalmente, no capítulo 13, depois de voltar ao tema do racismo, 

Boas apresenta uma conclusão ética geral:  

 “Só atingiremos um juízo livre quando aprendermos a estimar um indivíduo de 

acordo com sua própria capacidade e seu caráter. Então, se selecionarmos os melhores 

na humanidade, descobriremos que todas as raças e todas as naconalidades estarão 

represetnadas.  Valorizaremos e cultivaremos a variedade de formas assumidas pelo 

pensamento e pela atividade humana, e rejeitaremos, como um caminho que leva 1à 

completa estagnação, todas as tentativas de imprimir um padrão de pensamento sobre 

nações inteiras ou mesmo sobre o mundo inteiro”(p. 242).   


