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Obra extensa desenvol vendo aspectos di versificados de urn campo da
ciencia, enca rada no seu sentido mai s lata - a Antropologia Fis ica au Bio
logica.

Como e focado na INTROD U<;:AO, esta obra foi conceptualizada na pers
pectiva de co lmatar uma lacuna - a dispersao do leitor. Nela foram agregadas
lin has de investigacao com enfoques va rie s, permitindo , assim, ao seu uti li
zador saber alga mais sabre a aparecimento, evolucao e modus vivendi da
especie a que pertence.

Os coordenadores D. Ferernbach, Ch . Susanne e M.-Cl . Chamla soube
ram, numa accao combinada, obter de urn largo grupo de cientistas interna
cionais e apresentando eles proprios algumas das suas linhas de investigacao,
urn leque de trabalhos, senao exaustivo , pel a men as tao vasto quanta Ihes foi
passive!.

o subtitulo da obra, Manual de Antropologia Fisica, fez-nos super que
fosse dirigida, essencialmente, a estudantes; porern, a nossa ex pectativa foi
agradavelmente ultrapassada ja que contern, tarnbem, trabalhos de grande

. especific ida de .
Fazer uma sinopse dos diferentes artigos seria demasiado longo e po uco

elucidativo para 0 leitor, dado que 0 SUMARIO se apresenta bern estruturado,
permitindo, nao somente esclarecer do conteudo de cada trabalho , como
tambern remeter rapidarnente para qualquer assunto.

Comentar e analisar cada urn dos trabalhos de p er si ser-nos-ia arduo ,
demasiado ambicioso e mesmo impossivel, po is que muitos deles , abordam
temas bastante especializados.

Limitar-nos-emos a apresentar os grandes conjuntos-chave que orienta
ram as coordenadores-autores no agrupamento dos grandes temas, em capi
tulos ou partes, e urn esq uema sequencial dos trabalhos dos diferentes co la
bo radores .
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Os trinta e nove artigos que constituem os quatros grandes eixos ternati-
cos deste Manual (excluidas a Introducao e a Conclusao) sao:

1- Bases metodol6gicas
2 - Ordem dos Primatas
3 - Os ho mi nideos f6sseis
4 - 0 homem actual

A prim ei ra parte - BASES METODOL6GICAS- compreende tra balhos de
Ch. Susanne (Bases geneticasy, F . Demoulin t Tecn icas ant ropo logicasi,
A. Leguebe (Mitodos biometricosi e de Cl. Masset (Indicadores paleodemo
grdficosj .

Os dois a rtigos que focam os estudos da segunda pa rte , dedi cad a a
ORDEM DOS PR IMA TAS, sao: urn de R. Saban (A ordem dos Primatas: siste
m atica e anatomia comparada) e, 0 outro, de J . Grouchy i Evolu ciio cromos
somica dos Primatas) .

o terceiro tema - OS HOMINiDEOS F6SSElS- co ntou com 8 co labora-
dores , perfazendo urn bloco de 14 artigos:

DEBENATH, A. - Quadro biocromoestratigrdfico
COLBERE, L. - Australopithecus e Homo habilis
HElM, J.-L. - Homo erectus

- Os homens de Neandertal
BILLY, G. - Homo sapiens sapiens Jossil da Europa

- Homo sapiens sapiens da Asia e da Oceania
FEREMBACH, D . - Os homens do Ho loceno

- Homo sapiens sapiens na Asia ate ao Neolitico
- Homo sap iens sapie ns na Africa: das origens ate ao Neolitico
- Desde os homens neoliticos ate as populaciies actuais
- Conclusiio

GARRALDA, M. D . - A antropologia do Neolitico e do Eneolitico na
Europa

CHAMLA, M .-Cl. - Os homens neoliticos de Africa
TR INKAUS, E. - Os homens fosse is da America e as origens dos A me

rfndeos

Foram vinte os antrop6logos que colaboraram na quarta parte, num tota l
de 19 trabalhos, versando 0 tema generico, 0 HOMEM ACTUAL:

RIQUET, R . - A taxonomia humana
RIQUET, R. et al. - Antropologia patologica
CHIPAUX, C. - As mutilacoes rituais
SUSANNE, Ch. - Estrutura biodemogrdfica e variaciies genet icas

- Senescencia: efeitos antropologicos
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MOESCHLER, P . - 0 clima
AR NA UD, J . e LARROUY , G. - A altitude
FROMENT, A. - A spectos nutricionais da A nt ropologia
HAUSPIE; R. - Crescime nto
ASHIZAWA, K . e S USUKI , T. - Dem ografia e epidemeologia antropolo 

gica no Japiio
DARLU, P . - Variaciio fisiologica e bioqu imica. Incidencias prdticas em

Antropologia
LEFEVRE- WITI ER, Ph. - Variaciio devida aos sistem as polimorficos: os

marcadores geneticos
LEGUEBE, A. - Variaciio m orfologico: a cor da p ele
VRYDAGH- LAOUREUX, S. - Dermatoglifos
WANGERMEZ, J . - Variaciies m orfologicas dos orgiios intern os
GLOOR, P.-A . e CHAMLA, M.-Cl. - Variaciies diacronicas dos ultimos

3 seculos. Dados e Jactores responsdveis
HOWELLS, W. W. - Origem da div ersidade actual
HIERNAUX , J. - 0 conceito niio taxonomico da variaciio humana
BENOIST, J . -:- A mesti cagem

Na quinta e ultima parte, denominada CONCLUSOES, Ch. Susanne, no
seu artigo traca, em br eves linhas , 0 Balanco e Jinalidades da antropologia
[isica.

Gostariamos de ter visto t ra tadas , a inda que num condensado rapido, as
utilizacoes praticas duma tao fascinante cie nc ia mo strando, sobretudo aos
estudantes e aos «curios os intere ssados», 0 que ee 0 porq ue da Antropologia
aplicada. Evidenciar que a investigacao antropologica, em campos bern espe
cificos, e de extrema utilidade, tendo a plica cao imediata no no sso quotidiano
(ainda que na p. 556 se fale do interesse que 0 arquitecto the deve votar), que
nao e uma ciencia meramente especulativa , qu e nao e essencia lmente ciencia
pura, nem de aplicacao a longo prazo.

Sentimos, tarnbern, que ficaria mais enriquecido e acessivel este Manual,
se urn breve glossario tivesse sido introduzido, dado que e uma obra de con
sulta para muitos estudantes .

Se alguns autores explanaram os seus temas ate a exaustao, melhor
dizendo, dirigiram-nos a especialistas , outros houve que souberam equacionar
as suas linhas de investigacao a nivel de manual pa ra est uda ntes, merito que
nem sempre e facilmente conseguido.

A vasta bibliografia referenciada em cada trabalho da possibilidades de
aprofundar temas diversificados e e algo qu e gostariamos de realcar.

Recomendamos , pois, esta obra , qu e tev e como charneira uma visa o de
conjunto da complexidade e ex te nsao dos estudos sobre a origem, evolucao e
a di versidade do Homo sa piens sapiens, a invest igadores, professores, estu
dantes e a todos os «estud iosos» inte res sad os em sa ber algo mais sobre 0 que
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fomos e 0 que somos, independentemente da latitude em que vivemos , do
credo que professamos ou da quantidade de melanocitos que cada urn de nos
possui .

«A diversidade bi ologica e cultural, sendo reconhecida, implica tolerancia
na diferenca (p. 557) ) .

M . A . T. R ocha


