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Evolucao e Tecnicas
I - 0 Homem e a Materia

LEROI-GOURHAN, Andre

Lisboa, Edicoes 70, 1984, 251 p.

Constituindo a tecnologia urn ramo particularmente importante entre as
disciplinas etnologicas , e a ela que devemos uma continuidade no tempo e a
apreensao dos primeiros actos humanos, que ao longo de milenios chegaram ate a
actualidade.

Leroi-Gourhan considera que os movimentos dos homens e as suas criacoes
tecnicas nao se podem conceber como urn «desfile- de povos em marcha ou racas
deslocando-se com todo 0 seu material, mas sim a deslocacoes temporarias,
provocadas quer por pressoes internas ou externas, facto que comprova a
reparticao antropologica quase invariavel, «Deslocacoes de populacoes, que salvo
excepcoes sao extremamente lentas», «deslocacoes culturais,cuja rapidez e
aparente extravagancia nao podemos exagerar- e 0 «rnovimento da evolucao
especifico de cada povo», sao apenas uma articulacao entre movimentos para
tentar entender essa tao desconhecida massa humana.

Dedicando-se neste trabalho ao duplo movimento, interno e extemo das
tecnicas - sob 0 seu aspecto mais material - conducentes ao fabrico, aprodu
c;ao e consumo dos elementos indispensaveis avida fisica, suscita muitas vezes ao
leitor a desconfianca na fragilidade dos testemunhos da «tecnologia historica- ~

Nao pretende, contudo, fazer a historia das tecnicas, mas, «esbocar alguns trocos
do percurso». . .

Atraves dos varies capitulos relativos aos meios elementares da accao sobre
a materia; as preensoes, as percussoes , 0 fogo, a agua, 0 ar, forca motriz e
transmissao e as tecnicas de fabrico, 0 autor conseguiu tracar as linhas gerais do
lugar que as tecnicas ocupam na sociedade desde 0 estudo das tecnicas em si, a
recolha de objectos escolhidos - sempre que possivel nas diferentes fases de
fabrico . Leroi-Gourhan preocupou-se essencialmente com a conciliacao entre as
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tecnicas propriamente ditas, os seus instrumentos, a materia-prima e os melOS

elementares postos em accao para a dominar.
Somente a observacao oportuna e directa nos permitira urn conhecimento

cientifica das diversas tecnicas, cuja existencia futura se compromete cada dia
que passa, alerta que ficou bern patente neste trabalho.
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