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A o t;NvEz de compfJr 1tm simples rol de objectos, 

tratou-se aqu·i, em lú1guagem accessivel á maioria das 

pessoas,· das bases fundamentaes da Antlzropologia. 

As collecfoes serviráo para illustrar este peq ueno 1uanual, 

1·esumo elementar que poderá prestar m1titas informa

roes incabive·is em um simples catalogo. Aos olhos do 

publico, por meio de/le, ganlw o material ex'posto sua 

·verdadeira significa~ao sc·ientifica. - Cada objecto 

re pres en ta uma "figura." des te pequen o guia. As 

questoes doutri11arias f oram postas de lado, como 

conv inha; as defiui~oes · fora·m systematicamen.te 

.e·i'itadas. 

Este opuscitlo acl1a-se di·vididq eni tres partes: 

I - A especie hit111ana e os typos da serie 

animal. 

11 - As rar;a.s huma11as. - Os sexos. - As 

ida.des. - Os individuos. - Applica

~oes praticas. 

111 - Classificariio das raras h•nia11as e sua 

distribuifiiO geographica. - Paleonto

!og·ia hmnana. 

Seriío recebidas co111 11111ito 1flrado quaesquer 

obsen:aroes referentes ao melhoramento de 011tras 

ediroes. 

E. ROQUETTE PINTO. 

1913 . 





i• PARTE 

O HOME:.'vl B OS 'l' YPOS DA Sf:RII~ ANIMAL 

Os typos da serie animal que mais se parecem co1n 
o homem sao : o gorilla - (Sala Broca, Collecc;áo I, 

K. 5. 032), o chimpanze - (Sala Broca, Collecc;ao I, 

N. 5.919), o gibbon e o orango - (Sala Broca, Col
lecc;áo 2, N . 6.896) . 

Denominam-se - Anthropoides - por causa desta 
semelharn;a; sao os 4 maiores simios conhecidos. For
mam o grupo dos macacos catarhinos, animaes cujas 
narinas sao separadas por um delgado septo, tal qua! 
acontece na especie humana. 

O gorilla ( Gorilla) e o chimpanze (Troglody
tes) - (Sala Broca, Collecc;áo I, N. 5.919) habi
tam excíusivamente a A frica intertropical; o gibbon 
(Hylobates) e o orango (Satyrus) - (Sala Broca, 
Collecc;ao 2, N. 6.896) sao especies asiaticas. O gib
bun vive na Asia Meridional e no Archipe.Jago Malaio; 
o orango acha-se em Bornéo e em Sumatra. 

Todos os macacos acham-se dassificados na Or
dem dos Primatas - Classe dos Mammiferos - Grupo 

dos Vertebrados . 
O homem f órma na opiniáo de uns, um genero 
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com urna · só especie da familia dos Hominios da ref e.; 
rida ordem. Na opiniao de outros, f órma a ordem dos 
Bimanos. 

Um terceiro ponto de vista é o dos que entende1n 
que o homem nao <leve ser classifiéado na serie zoolo
gica, porque os ~eus caractere·s psyehicos o distanciam 
muito dos outros typos animaes. Ao lado do reino ve
getal e do reino animal, distinguem estes o reino hu
mano. - (Vegetalidade - Animalidade - Humani
dade.) 

De todos os primatas, o homem é o unico veréla
deiramente cosmopolita. Vive espalhado hoje pelo 
mundo inteiro. Habita as regioes mais frias da Terra 
e as inais quentes. Suas características zoologicas po
dem ser resumidas em poucas palavras. 

* 
* * 

A "formula dentaria", caracter de primeira orde1n 
na classifica<;ao dos. mammiferos, é a me.sma nos ho
mens e nos macacos anthropoides: - 4 incisivos, 2 

caninos, 4 premolares e 6 molares em cada maxillar 
- (Sala Broca, Collec<;ao 3, N. 5. 915; Collec¡;ao I, 

N. 5.032); mas os -grandes macacos além de possui
rem dentes 1nuito mais volumosos tem na arcada den

taria superior; entre o canino e o incisivo lateral, de 

cada lado, um espa<;o ( diastema) .onde se alój a o ca
nino inferior, que é, ne11es, muito .desenvolvido. -

(N. 5.032). Na especie humana nao existe o diastema 

(Sala Broca - &nec<;áo 1, N. 115). 

* 
* * 

A columna vertebral do homem possue 4 curvatu
ras bem distinctas, respectivamente denominadas: cer-
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\rical, dorsal, lombar e sacra (Sala Broca, Collecc;ao I, 

N. u5). 
Essas curvaturas nao se acham tao accentuadas em 

nenhum outro primata. Apenas no gibbon (Hylobates) 
ellas · sao encontradas em esboc;o. 

Mesmo nos individuos humanos, nas primeiras ida
des da vida) o rachis nao se apresenta com essas si
nuosidades (Sala Broca, Collecc;ao 2, N. I 16). 

* 
* * 

O numero de anneis osseos da columna vertebral 
'( Rachis ou Esp_inha dorsal) do homem, do gorilla e 
do chimpanZJe é o mesmo; mas tanto no' gorilla como· 
no chimpanze encontra-se mais um par de costellas 
ligado á vertebra que corresponde á 1ª lombar do ·hÓ-' 
mem. Esses anthropoides tem assim, normalmente, 13 
pares de cost'ellas. (N. II5 - 5.032 - 5.9¡9). 

* 
* * 

A cauda, que existe em quasi todos os n:acacos, 
falta nos anthropoides. O mesmo acontece com as "ca-
1osi~ades glutteas" que os hominios e os anthropoides 
nao possuem. 

* 
* * 

O ste·rno na especie humana é constituic!o por ttes 
por<;oes: o manubrio, o corpo e o appendice xyphoide· 
(Sala Broca, ·collecc;áo 3, ~· 13.352). E' formaJlo pela 
fusao de 7 pec;as independentes (sternertebras). 

Em vez dos tres segmentos (manubrio; corpo e 
appendice) o sterno do gorilla e o do chimpanzc pos-
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suem S; o corpo do osso nesses animaes é. formado 
por tres pe<;as. No gibbon é encontrado o typo de 
sterno humano. 

* f 
* * 

A conf orma<;áo geral do thorax dos primatas é 
tambem digna de considera<;ao. Se n0s macacos i11f e
riores a caixa thoracica tem a fórma geral semelhante 
á que se encontra nos animaes quadrupedes, já nos 
grandes simios ella se approxima ba.stante do typo hu
n1ano. O thorax nos quadrupedes é adiatad<) lateral
mente : nos grandes primatas o seu m;)ior <liametro é 
o transversal. 

No pelvis humano verifica-se a mo.::sma ·~ousa; o 
diametro antero-posterior é menor que o transverso. 
(Sala Broca - Collec<;ao 3, N. r3. 3-i9 L 

* 
* * 

O esqueleto dos membros offerece tambem IntQ')!

tantes caracteres para a diff erencia<;ao anatomic.:t do 
homem e dos anthropoides. 

Outr'ora, em zoología, os grandes macacos eram 
separados do homem para formar 'a orden dos qua- . 
drumanos ( Cuvier). As extremidades dos men1 bros in
feriores dos anthropoides eram consideradas maos. 

O exame cuidadoso das disposi<;óes anatomicas das 
partes formadoras do pé e da máo, do homem e des ses 
macacos, veio provar que, de facto, os ~~thropoides ~áo 
como o proprio homem. Apenas o seu pé possue uma 

• 
mobilidade e urna faculdade de prehensao muito maior. 

No emtanto, o hornero é o unico dos primatas <;a
paz de andar exclusivamente sobre os pés. Sua attitudc 
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é perf eitamente Yertical. Os anthropoides sao llipedes 
1111perfeitos; durante a marcha, apoiam-se sobre a f acc 
dorsal dos dedos. 

* 
* * 

O esqueleto da cabec;a, mais ainda que o do r esto 
<lo corpo, é merecedor de estudo, quando se t rata de 
differenciar o homem dos outros primatas. 

O que se verifica desde logo, ao primeiro exame 
cornparatiYo, é a pr edominancia da f ace sobre o craneo, 
na cabec;a dos anthropoides ; e a predominancia do 
craneo sobre a facc, na cabe<;a humana ( Sa'.a Broca 
- Collecc;ao 2, N . 110 e 5.257) . 

Es se predominio do era neo sobre a f ace é urna das 
causas da attitude Yertical dos indi viduos da especie 
humana. 

Nos out ros vertebrados, e mesmo nos grandes ma
cacos, existem, localizados na nuca, massas rnuscula-
1·es podero.sas que impedem a quéda ou o abaixarnento 
do esqueleto da f ace. Do desenvolvimento extraordina
rio do craneo, e do pequeno desenvolvimento da f ace 
na especie humana resulta o equilibrio expontaneo da 
cabec;a ·sobre a columna Yertebral. 

* t 

* * 

De facto, o craneo humano tem urna capacidade 
1nuito maior que o dos primatas. O homem é o animal 
que relativamente ao volume de seu corpo, possue, maior 
c raneo. A capaciclade craneana dos anthropoides é, em 
média, t res ,·ezes menor que a do homem. 

A menor capacidad e craneana que se verifica · no 
t ypo humano normal desee á cerca de I.:200 centime-

... 
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tros cubicos; nos grandes macacos a capacida<le média 
fica na Yisinharn;a dos 450 c. c. 

* 
* * 

E' o grande desenvolvimento da f ace dos an
thropoicles que torna o seu angulo facial muito menor 
que o do homem. 

O anguJo fa.cial de Cloquet, o mais geralmente 
adoptado hoj e, tem o seu Yertice no ponto alveolar 
(Sala Broca - Collec~ao 3, N. 13.364) . E' formado 
por duas linhas : uma, ligando esse ponto ao conducto 
auditivo ~xterno, e outra, ao ponto supra-orbitario. 

O angulo facial do homem branco tem 'Cerca de 
72 gráos ; o do gorilla 32, e o do chimpanze 38. Nas 
primeiras idades, porém, o angulo facial dos anthro
poides é muito maior. Nos gorillas jovens elle sóbe 
a 5c gráos; approxima-se muito do angulo facial dos 
negros do Sul da Africa, que tem cerca de 56. ( 13.363). 

* 
* * 

A situa~ao do buraco occipital (Foramen ma
gnum) - (Sala Virchow - Collec<;áo 4, N. 13.353) 
e a sua direc~ao, offerec'em tambem caracteres dif fe
renciaes "importantes (Sala Broca - Collec~ao 3, 
N . 3.915). 

No homem elle occupa mais ou menos o meio do 
craneo, a igual distancia das regi6es extremas, anterior 
e posterior. Nos anthropoides elle se acha situado muito 
mais para trás; a regiáo anterior é nelles muito rnaior 
que a posterior, por causa do desenvolvimento da face. 

(Ns. 5 .032 e 5.919). 
O plano que pass a pela circumf erencia do buraco 

.. 



.. 

ANTHROPOLOGL\ 11 

occipital é quasi horizontal no hornem; é obliquo de 
trás para diante nos anthropoides. 

* 
. 
O angulo f orinado por urna linha des te plano e a 

linha naso-basilar, é denominado angulo occipital de 
Daube11ton, porque foi este naturalista quem mostrou a 
sua variac;ao na serie animal. Hoje, prefere-se o angulo 
basilar de Broca, que off erece as mesmas vantagens 
e, além disso, é mais preciso. O seu vertice é situado 
no - basion - ponto mediano do arco anterior do 
foramen magnum · - (Sala Vi rchow -· Collecc;ao 4, 

• 
N. 13.353). A Jinha escolhida para termo de referen-
cia vai do basion ao nasion, ponto situado no meio da 
sutura naso-frontal (Sala Broca - Collecc;áo 3, N u
mero 13.351). 

Na especie humana este angulo varia entre 14 e 
26 gráos; no chimpanze tem cerca de 45; no go.rilla 53; 
no orango 55; e no gibbon SI. Nos quadrupedes elle 
é ainda maior; chega a 90 no ca vallo. 

Os angules utilisados em anthropologia sao medi
dos directamente com apparelhos especiaes (goniome
tros), ou indirectamente, sobre desenhos obtidos por 
processos espec1aes. (Sala Broca - Collec~áo 3). 

* 
* ~'" 

O eixo das cavidades orbitarias segue, no homem, 
a horisontal; em todos os outros animaes, inclusive os 
grandes macacos, elle se dirige para baixo . 

* 
* * 

Além desses caracteres osseos, de primeira ordem, 
0utros podem ser apontados que tambero ser vem para 

definir anatomicamente o typo humano. 

I 
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As cavidades cm que se aloj am os orgaos dos sen
tidos ( orbitas, c. nasa es, conducto auditivo) sao muito 
mais espa¡;osas nos grandes macacos. 

O apparelho mastigador é muito mais forte; e, 
r or isso, a fossa temporal ( N. s .032) é muito inais 
profunda. Nella se insere o musculo tempor al, que é 
um c!os mais possantes mastigadores ( Sala Broca) . 

:-\ o longo do craneo dos anthropoides corre urna 
forte crista - ( X . 5.032) que é consequencia desse 
desen\·olvin:cnto, e nao ex iste no homem. 

* 
* * 

A arcada .alveola r supen o1· do homem tem geral
mente a fórma de urna hy perbole ; nos grandes simios 
ella se approxima de urna curva em U ( Sala Broca 
- Collec¡;ao 2. N. s. 257) . E ste caracter, todavía, as 
,·ezes falha na especie humana. A espinha nasal (do 
n1axi llar superior) - (Sala Broca - Collecc;ao 2, 

K. no) ; a a r ticula<;ao da g rande aza do sphenoide 
( Sala Virchow - Collec<;ao 4, N . r3.355) directa
mente com o parietal (Sala V irchow - Colleicc;áo 4, 
K . I 3.370) sao car acteres humanos; o seu valor, po
rém, é secundario . 

* 
* * 

Pelo compri mento total do corpo, o anthropoide 
mais proximo do homem é o gori lt a, que tem de I,40 

a 2,0 met ros de altura. O chimpanze e os orangos me
dem cerca de 1,50 . 

N a especie humana, a altura, ou estatura, varia 
entre I ,40 e J ,80 metros, salvo os casos de nanismo e 
gigantismo, de que se t ratará mais adiante. 

A compara<;áo das mensurac;óes dos differentes se
gmentos do carpo humano, com a altura total, traz 
elementos interessantes de caracterisa<;ao da especie e, 
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como veremos, das rac;as e dos individuos. Um esque
;eto bem montado tem quasi a mesma altura e.lo corpo 
vivo; a diffcrenc;a anda por tres centimetros mais ou 
menos. 

* 
* 

A relac;ao .entre o tronco e a altura só se póde 
tomar no vi YO. No homem o t ronco tem cerca da terc;a 
parte da altura total : ?10 gori lla esta propon;áo é um 
pouco ma:or. 

* 

A gra11de abertura ou ewvergadura é a distancia 
entre a ponta de um dedo médio á ponta do outro. 
estando os membros superio res abertos em cruz. N a 
especie humana ella é igual á altura total do corpo ou 
pouco rnaior ; nos anthropoides essa distancia Yai muí 
além da altura do animal. 

Por esta razao, na attitude vertical, a extremidade 
.dos membros superiores do homem, em extensáo com
pleta, attinge a pentls o rneio da coxa; no gorilla, a 
ponta dos dedos chega ao meio da perna; no orango, 
vai ao tornozello (Sala Broca - Collecc;áo r, Ns. 5.03z 

e 5. 918) . 
Comparando os membros superio r e in ferior nos 

individuos da especie humana verifica-se que o supe
rior é bem mais cu rto; nos grandes macacos dá-se o 
contrario. 

Dos dois segmentos do membro superior (brac;o e 
ante-brac;o), no homcm, é o brac;o o mais longo; nos 
anthropoides o a11te-bra<;o é mais comprido que o brafO. 

* 
* * 

O systema muscular do homem é muito semelhante 
ao dos anthropoicles, nas suas disposi<;óes f undamen

taes . 
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As differern;as priucipaes se encontram nas massa.s· 
musculares da nuca e pos membros. Nos grandes ma-
, . 

cacos as da primeira regiao se .apresentam muito des-
envolvidas; no homem o equilibrio da cabe<;a, natural
mente obtido pelo mecanismo j á . indicado, acarreta 
menor desenvolvimento dessas massas musculares. (Sala 
Broca) . 

* 

Os grandes macacos nao possuem no membro supe
rior o musculo f lexor P·roprio do pollegar - (Sala 
Broca) - que na especie humana é muito forte e des
empenha notavd papel. 

Esta é a unica differern;a importante no apparelho 
muscular da mao dos grándes primatas. 

* 
* * 

No pé dos anthropoi<les existe um musculo que o 
pé humano só possue em estado rudimentar; é o addu.., 
ctor tninsverso do grande artelho, cuja cont~acc;ao 
a fasta esse artelho dos outros - (Sala Broca). · 

* 
* * 

Um musculo que os anthropoides sempre possuem, 
e raras vezes apparece na especie humana em estado 
rudimentar, é o accessorio do grande dorsal, que se fixa 
em cima no musculo grande dorsal e, em baixo, na 
e pitrochlea. E ', por isso, denominado: musculo dorso
ep itro chlea110 - . (Sala Broca - Collect;ao 3, N. 13.362) 

(Sala Virchow - Collec<;ao 7, N. 13.356j. 

* 
* * 

As v1sceras humanas e as dos outros primatas tem 
f.órmas muito semelhantes; ha, todavía, disposi<;óes pe
<::uliares a cada typo. 

• 
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• 
No appare lho digesti vo, além dos caracte,res já indi

cados a proposito da "formula dentaria", nota-se o 
comprimento clo appe11dice t'leo-c«cal , que é mui to 
gran dé nos anthropoides (Sala Broca - Collec<;ao 3, 
N. 6.033) . 

A liás, na crearn;a ( Sala Broca - Collec<;ao 3, 
N. 6.032) elle é muito m a1s longo do. que no homem 
adulto. 

* 
* * 

O figado dos macacos inferiores é mui di fferente 
do que se encontra no typo humano. O dos macacos 
anthropoides é mais semelhante ao do homem . 

No homem, no or ango e no gibbon, essa glandula 
tem mais ou menos a mesm¡l f órma; no gorilla o figa<lo 
tem S lobos, em vez dos quat ro que o homem possue . 

f No chimpanze só existem 3 lobos bem distinctos (Sala 
Broca). 

* 
* * 

Pelo apparelho circulatorio (Sala Broca - Colle
c<;ao 3, K . 4. 592) o homem e os grandes macacos 
( Anthropoides) formam um grupo anatomice homoge
neo, que se distingue muito dos outros animaes. · (Sala 
Broca - Collec<;ao 3, Ns. 13 .357-13.358) . 

* 
* * 

No apparelho r espiratorio ha disposi<;óes anatomi
cas muito irnportante·s para este estudo. ( Sala Broca 

Co 11 ec.;ao 3, N . J. 454) . 
O larynge merece particular referencia ( Sala Broca 

Collec<;ao· 3, N . 5.994) : No gorilla e no orango sua 
cavidade se communica com 2 grandes bolsas membra
nosas, cheias de ar, situadas aos lados do "pomo dei 
Adiio ", no pesco<;o. Sao os . sarcos lary11geos, que no 

t 
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., 
chimpanze se encontram muito menos desenvolvidos.. 
(Sala Broca - Collec<;ao 3, N. I. 6rr ). No homem elles 

, sao representados por pequenas cavidades, denominadas 
'"z:e11 t ricnlos de !Y! orgagni" (Sala Broca - Colleci;ao 3, 
N . 5.914). 

* 
* * 

A comparai;ao do systema nervoso dos primatas é, 
incontesta\·elmente, a parte mais interessante da anthro
pologia zoologica, visto que íoi pelas func<;oes do seu 
cerebro que a especie humana tanto se distanciou ·das 
outras mais proximas. · 

De todos os grandes macacos, o chi111pa11ze e o 
ora11go sao aquelles cujo cerebro mais se parece com o 
do homem; o gorilla af asta-se bastante do typo hu
manó. 

* 
* * 

O cerebro humano te111 a sua superficie recortada 
por differentes sukos que separam as , circ1tmvo-fo.fioes 

(Sala Broca - Collec<;ao 3, N. 13. 36r ) . 
Alguns <lestes sulcos variam de individuo a indi

viduo; outros, po~ém, sao f undamentaes e nunca f al
tam em um cerebro humano normal . 

Os su leos f undamentaes sao os que se encontram 
tambem no cerebro das duas especies simias mais pro
ximas do homem: o chimpa11:;é e o o rango. (Sala Broca 
- Collecc;ao 3, N. 5.910 e 5.909). 

O cerebro dos outros macacos nao se póde confun
dir com o do homem. (Sala Broca - Collec<;ao 3, N u
n1eros 5.912 e 5.911) . 

* 
* * 

T odavía, no cerebro do orango e no do chimpanze, 
existem disposic;5es anatomicas secundarias que o cere
bro humano nao apresenta. 

• 
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Uma destas é o desenvolvimento dos lobos ocdpi
taes (13.36r) que na especie humana nunca chegam ao 
tamanho que se encontra nos lobos occipitaes dos ma
cacos, nem mesmo no cerebro dos do is ref eridog: chim
panze e o rango. 

Outra caracterist ica é f ornecida pela co1np!ic:l <;ao 
dos sulcos secundarios da superficie do cerebro que, 1~0 . 

homem, attinge ao summo gráo . 

* 
* * 

As "dobras de passagem ", descobertas por Gratio
let, tem um valor especial para a distinc<;áo do cerebro 
humano. ( Sala Broca - ColJec<;ao 3, N. 13.361). 

Podem ser r econhecidas da maneira seguinte. O 
cerebro tem a superficie de cada um dos seus hemis
pherios dividida em 4 lobos ou porfoes: frontal, parie
tal, temporal e occipital. 

Cada um desses lobos é constituido por "circumvo
lu<;óes ", que se dispóem symetricamente no orango, no 
chimpanze e no homem. Mas, na especie humana, entre 
o lobo occipital ( 13 . 361) e os lobos temporal e parietal, 

· extendem-se 4 circiimirol1t r;oes, ou dobras de passagem, 
duas para ca<la um, as quaes ligam, assim, os tres lobos 
entre si . 

As duas ci rcumvoluc;óes que unem o lóbo parietal 
( 13" 361) ao lóbo occipitaJ, sao chamadas "dobras de 
passageni superiores " ; as outras duas, que ligam o lóbo 
teniporal ao lóbo occipital, sao denominadas "llobras de 
passage1n inferiores" ou externas. 

As dobras de passagem superiores sao as mais im
portantes . No homem, em certos individuos, ligam de 
tal maneir a os lóbos parietal e occipital, que mal se 
percebe a pequena fenda de separac;áo existente entre 

elles. 
A . 2 

I 
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Ko chimpanzé ha 1t111a só dobra de passage11i supe
rior; no orango ha duas, uma das quaes é bem appa
rente. A segu'll da existe no fundo da fenda perpe,,,idi
cu/ar, que é um sulco de separac;áo dos Jóbos parietal e 
occipital (Sala Broca - Collecc;ao 3, Numeros 5 .909 
e 5.910). 

* 
* * 

Estas variac;óes morphologica$ pouco valem ao 
lado da extraordinari a diff erenc;a que se encontra en
tre o peso e o 1:olu111e do cerebro nas especies cuja 
comparac;áo aqui se esboc;a. 

O peso do encephalo do homem branco adulto nor
mal é, em média, de i.500 g rammas. E lle varia, dentro 
de ce11tos limites, com o sexo, a idade, a rac;a. etc. 
Nos g randes anthropoides o peso do encephalo nao . . 
attinge 500 g rammas. 

O volume do encephalo é approximadamente indi
cado pela capacidacle craneana, cuj os caracteres j á fo
ram aponta<los n'este guia. 

* 
* * 

Dos o rgaos dos sentidos nao ha muito que dizer 
aqui. A peile humana, normalmente, tem um reves
t imento de pellos mui to menor qu~ a dos anthropoi
des. (Sala Broca - Collecc;ao 2, N. i3.350. - Os pellos 
dos membros e da face <leste chimpanze foram raspa
dos por seu proprietario, que o tinha ensinado e o fazia 
trabalhar em publ ico sob o nome de Prince Joseph I ; 
era um macaco muitissimo inteliigente. Falleceu eln 
19r2, no Rio de Janeiro. Seu cadaver foi legado ao 
Museu Nacional pelo D r. Cezar de Magalhaens.) 

Os desenhos papillares das polpas digitaes do chim-
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panze tem bastante semelhanc;a com alguns typos encon
·trados no homem . (A rco e presilhas). - (Sala Broca 
- Collecc;ao 3, Ns. 13.359 e 13.360). 

* 
* * 

O exame physiologico comparativo dos primatas 
.completa a caracterisac;ao dQ typo humano, trac;ada n as 
paginas anterio res quanto á sua morphologia . 

Relati vamente ás funcc;oes de nutric;ao basta notar 
.que o homem é o unico dos prirnatas omnivoro. Todos 
-OS anthropoides sao frugívoros. 

* 
* * 

A lo11ge"uidade de todos os grandes primatas é mais 
.ou menos equivalente, vari ando de accórdo com mul
tiplos factor es individuaes e com as condic;6es do meio. 
E' preciso notar, porém, que a sciencia e a industria 
vao cada vez mais dilatando a média da vida humana; 
e nao ternos observac;6es sobre a durac;ao da vida 

.dos anthropoides em liberdacl e . 

* 
* * 

A erupc;ao dos dentes segue os n1esmos tramites 
.em todos os primatas; os anthropoides tem urn a se
gunda clentic;ao perfeitamente semelhante a do hometn . 

* 

As f uncc;oes de reproducc;ao processam-se da mes- \ 
·ma maneira na especie humana e nos grandes simios. 
Os phenomenos cyclicos da ovulac;ao realisam-se no 



f 

20 MUSEU NACIONAL 

mesmo periodo de tempo. A gestac;áo evolue no mesmo 
numero de mezes. 

* 
* * 

O que ha de mais importante, porém, neste exame 
comparativo, sao as funcc;6es do systema nervoso; 

Os phenomenos intellectuaes verificados na especie 
humana existern, em gráo menor, nos macacos e nos 
outros rnammiferos superiores. Mesmo certos pheno
rnenos moraes (Apego - Venerac;ao - etc.) podem 
ser encontrados em outras especies. A socicibilidade, e 
algumas das suas manifestac;6es mais typicas, nao sao 
privilegio da especie humana. Ha rnuitos animaes que 
possuem vida fa miliar bern caracterisada, e até sao 
monógamos. 

Em nenhuma especie os phenomenos intellectuaes 
e moraes apresentam, porém, o desenvolvimento que é 
apanagio da especie humana. O conhecimento que hoje 
ternos dos typos animaes mais proximos, naÓ nos 
permitte considerar a nossa, como sendo a unica es
pecie capaz de raciocinar. · 

E' certo, porém, que pelo prodigioso ascendente das 
su as f acuidades intellectuaes e mora es o hornem se 
af asta immensamente do resto da animalidade. A ascen
dencia que tem es ses phenornenos sobre o conj uncto da · 
nossa vida, justifica a exclusao do typo humano do 
quadro da classificac;ao zoologica. As funcc;6es psy
.chicas superiores da nossa especie dominam as f un
cc;oes da vida vegetativa e as da vida aninit1l. 

* 
* * 

A obsérvac;ao demonstra, que os an1rnaes se com
municam entre si. 

• 
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N a especie humana, porém, essa f aculdade attinge 
ao maior g ráo, ligando estreitamente seus typos e des
en volvendo ao maximo a sociabilidade. 

A linguagem articulada consciente, que alguns ani
n1aes ( papagaios, etc. ) apenas conseguem imitar, por 
influencia da educa<;ao, é um t r a<;o fun damental da phy
siologia humana. 

F inalmente, a especie humana foi a unica a soffrer 
~ evoluc;ao hi stori ca, tomando conhecimento do mundc 
pela sua sciencia e desenvolvendo sua industria. 

* 
* * 

T udo isso mostra que o homem tem semelhanc;as 
muito accentuadas corn ce1rtos typos da serie zoologica; 
todavía, do ponto de vista theorico, a maneira de existir 
da especie humana constitue urna terceira modalidade 
sob a qual se apresentam os corpos vivos na T erra. 



• 
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os 'l'Yl'OS AN'l'H ROPOLOGICOS - AS lOAJJ~S - os si:;xos 
- OS INDIVID UOS - APPLICA <;ÓES 'pRJ\TlCAS 

A especie humana apresenta tres ra<;as ou varieda
des principaes: a ra<;a branca ou caucasica, a rac;a 
amarclla ou mongolica e a ra<;a negra ou etiopica (Sala 
Virchow - 13.479 - 13.480 - 13.481). 

A ra<;a branca tinha seu primitivo hahita,t na por<;áo 
occidental da Asia e na Europa; a ra<;a amarella, na 
Asia Oriental; a ra<;a negra, na Af rica. 

Na America e na Oceania dominavam primitiva
mente ra<;as menos caracterisadas, provavelmente deri
vadas da mestic;agei:n das variedades f undament.9-eS da 
espede humana (Sala Virchow - 13.496 - 13.489). 

Hoje, o cruzamento é a regra no mundo inteiro. 
Por isso, cada vez se torna mais dif ficil determinar a 
ra<;a á que pertence um individuo qualquer, desde que 
elle nao se apresente com os caracteres evidentes de 
urna das tres. Toda vi a, cada uma cías tres ra<;as fun
damentaes ainda apresenta variantes bem determinadas 
que nao é possi vel deixar de considerar. As caracterís
ticas •dessas variantes fornecem os differentes typos 
anthropologicos. Assim, na. ra<;a branca é facil distin
guir um typo alto, de pelle dara, olhos azues e um typo 
de estatura baixa, pelle trigueira, olhos escuras, etc. 

, * 
* * 

A cla.ssifica<;áo das ra<;as humanas em tres grupos 
tem a vantagem de levar em conta, nao sómente as ca
racterísticas anatomicas dominantes nas variedades 

• 
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principaes da humanidade, mas tambem os trac;os prin
cipaes da psychologia de cada urna . Assim, a ra<;a 
branca foi denominada rac;a especulativa ou intelle<:tual; 
a rac;a amarella, rac;a activa; e a ra<;a negra, rac;a affe
ctiva. - (A. Comte) . 

Entret anto, é preciso nao confundir a noc;áo da r afa 

com a noc;áo de povo. - As rac;as sao discriminadas 
por caracteres de ordem biologica: anatomicos ou phy
siologicos; os povos se distinguem uns de outros por 
caracteres de ordeni social - (Linguas, costumes, etc.) 

* 
* * 

O caracter <liff erencial das rac;as humanas que pri
meiro attr ahe a attenc;ao é o colorido da pelle. T odavía, 
es se caracter nao é fundamental. A r ae; a é determinada 
por um conj uncto de signaes . Na r ac;a branca, por 
exemplo, ha typos de pelle quasi negr a. (Abyssinios, 
etc.) 

A pelle humana tem a mesma estructura em toda! 
as r ac;as (Sala Virchow - Collecc;ao 4) . Variam se
gundo as rac;as: a espessura da pelle, sua pigmentac;áo, 
sua retractilidade, seus annexos - (pellos e glangulas). 

Na rac;a negra a pelle é muito mais espessa c1'> que 
na branca; no en tanto, a espessura da pelle varia se
gundo as r~gi óes do corpo do mesmo individuo. A 
pelle da f acc dorsal do corpo é mais espessa. 

Os diff erentes coloridos da pelle humana sao devi- 11 

dos, principalmente, á maior ou menor abundancia de 
granulac;óes especiaes em urna das suas camadas (Sala 
Virchow - Collecc;ao 6 - N. 9 .523). 

E ssas granulac;óes sao amarellas, negras e averme
lhadas. Nos typos da rac;a branca os pigmentos exis· 
ten tes sao de cor amarella e avermelhada; todavía, 
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existem ahí em tao pequena quantidade, que a domi
nante é a cor do sangue que corre pelos capillares. 

Nos typos da ra<;a amarella ·esses dois pigmentos 
sao abundantes e impedem a predominancia da cor do 
sangue. Na ra<;a negra a pelle é · extremamente carre
gada de granula<;oes. Além dos pigmentos amarello e 
avermelhatlo existe nella o pigmento negro. Ha typos 
da ra<;a negra cuja pelle é muito rica em granula<;oes 
avermelhadas - (Negros do valle do río Uelle, Niam
niam - Sala Humboldt - CoJlec<;ao 69). 

A cór dos cabellos é tam bem devida á presen<;a dos 
mesmos pigmentos cutaneos. A ausensia de pigme.nta
<;ao da pelle e seus annexos - (cabellos e pellos) 
torna o individuo a'lbino ou assa. Nao existe ra<;a at
guma albina. O albinismo póde apparecer em typos de 
qualguer ra<;a, como anomalía. 

Os typos albinos de ra<;a negra (Sala Virchow -
Collec<;ao 4) sao perfeitamente brancos, embora con
servem · to<los os tra<;os anatomicos de sua verdadeira 
rac;a. 

Nos individuos de ra<;a amarella; assim como nos 
mesti<;os, em geral, é commum encontrar-se na parte in
ferior do tronco, pela f ace dorsal, mna mancha especial, 
escura, a mancha m.ongolica, que .no Brasil se chama 
genipapo. Esta mancha apparece muitas vezes nos typos 
trigueiros da rac;a branca, sendo rara nos typos louros. 

* 
* * 

As differentes nuanc;as da cór da pelle humana tem 
sido classificadas ém muitos grupos. - Urna das es
calas mais adoptadas é a de Broca, simplificada por 
Topinard da seguinte maneira: 

Branco: 
I - Pallido. 2 - Roseo. 3- Olivaceo. 

-
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Amare/lo: 

r - Claro . 2. Olivaceo . 3 - Escuro . 

1Ve.qro: 
I ~ Avermelhaclo. 2 - Bruno. 3 - Fulligi-

noso. 4 - Carvao. 

A escala de von Luschan (Sala Virchow - Colle
cc;ao 6 - N. 9. 523) compre hende um numero de ma
tizes muito maior. 

* 

Para os indios do Brasil f oi organizada urna escala 
especial na Secc;ao de Anthropologia do :rvr useu N acio
nal do Rio de Janeiro (Sala Virchow - Collecc;ao 4 
- N. 3 .557). 

* 
* * 

A cór dos olhos é tarnbem devida ás granulac;oes 
pigmentares da iris, urna das membranas do globo 
ocular. Suas tonalidades si:io seriadas em diff erentes 
escalas. A mais pratica é a de l\1artin, de Zurich (Sala 
Virchow - Collecc;ao 6, N. 9 . 536). 

* 
* * 

O cabello é muito impO'rtante para a diff erenciac;ao 
das rac;as. Eta typos da rac;a branca extraordinariamente 
cabelludos, como por exernplo os Ainos, da Ilha de Yeso, 
Japao (Sala Virchow - Collecc;ao 4). Sao inteira
mente glabros certos typos . australianos. 

* 
* * 

O cabello humano apresen ta 4 coloridos principaes: 
negro, bruno, castanho e louro. A escala de Fischer 

/ 

.. 
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conta um grande numero de amostras (Sala V irchow 
- Collec<;ao 6, N. 9 .518) . 

Quanto á sua morphologia elle pócle ser classificado 
em tres typos principaes: o cabello é liso ou rectilíneo, 
nos typos da r ac;a amareUa; ondula.do, nos typos da rac;a 
branca; encm·ap·inhado, nos typos da rac;a. negra. Ha 
um typo de cabello etn t1,¡f os que é característico de 
certos negros do Su! da A.frica (Sala Virchow, Nu
tnero r3. 481) . 

* 
,, ,,. 

O cabello liso, examinado ao microscopio, tem se
cc;áo circular; o cabello ondulado, tem secc;ao elli
ptica. O cabello encarapinhado tem see<;ao elliptica 
nulito alongac!a. (Sala V irchow - Collee<;ao 6, N u

mero 9. 537). 

* * 
Nos olhos de certos typos anthropologicos ha dis

posic;oes peculiares muito interessantes. Assim, a estrei
teza e a obliquic\ade da f en da ocular, e a presenc;a de 
uma pequena dobra cutanea junto ao canto interno da 
tnesma abertura caracteriza o olho 1'nongol. No olho 
1nongol existe ainda um pronunciado entumescimento 
da palpebra superior, que encobre o rebordo ciliar e 
torna as pestanas pouco apparente·s. (Sala Virchow 
- Collecc;ao 4) Este typo de morpbologia ocular é attri
buto da ra<;a amareila, mas, nas crearn;as de rai;a branca 
elle nao b n1uito raro. 

O pavilhfío da •orelha apresenta especial interesse 
para a anthropologia. A nomenclatura de suas diversas 
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partes <leve ser conhecida para o estabelecimento das 
f ichas do re tr<Uo fallado, compleJnento da bertillonage 
<le que se tratará mais adiante. (Sala Broca - Colle
c<;ao 3, N . 5.914). 

* * * 

A morpho1ogia do nanz vana de individuo para 
individuo, dentro de certo limite; todavía, ha certas 
f órmas que só apparecern, por via de regra, nos typos 
de determinada rac;a. Para melhor comparar os indi
duos, r ecorre-·se ao in-dice nasal, rela<;ao centesimal en
tre a altura e a largura do nariz. O indice nasal indica 
quantas partes da altura sao abrangidas pela largura, . 
. considerando a altura do nariz dividida em 100 partes 
1guaes. 

Os typos da rac;a branca tém indice nasal baixo; 
sao leptorrlvinos. (Indice até 70). Os typos amarellos 
sao mesorrhinos. (Indice nasal de 70 a 85). Os typos 
da ra<;a negra sao platyrrhinos. (Indice nasal acima 
de 85). 

No craneo despido das partes molles o indice na
sal tem outros valores, embora obedecendo a esta seria
c;ao . (Sala Virchow - Collecc;ao 6). 

* 
* * 

A altura ou estatura varia com a iclade, com o sexo. 
e obedece á influencia da rac;a. As médias extremas da 
estatura do homem normal sao 1,40 e 1,8o. Abaixo de 
1,40 um individuo adulto <leve ser considerado anao; 
acima de 1,80 acham-se os gigantes. Todavía, o gigan
tismo e o nm,iisnio (Sala Virchow - Collec<;ao 4) sao 
manifestac;oes pathologicas derivadas de altera<;óes das 

• 
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glandulas que influem sobre a nutric;áo do organismo 
( Glandulas endocrinas). 

Tem-se observado anoes de 50 centimetros ele altura 
e gigantes de 3 metros. 

Os typos da rac;a l>ranca ele maior estatura sao en
contrados na peninsula Scanclinava (1,71) e na Escos
sia; os mais baixos sáo os Veddahs da Ilha de Ceylao. 
( r,53). Na r a<;a amarella os typos puros sáo baixos, 
tendo em média pouco mais de r,6o de estatura . Os 
Patagóes que se filiam nesta rac;a, sao os mais altos 
habitantes da T erra; tem 1,78 ele altura. 

Tambem na rac;a negra ha typos de grande esta
tura, como sao os Cafres, com 1,72, e outros de altura 
excessivamente pequena, corno sao os Bushmen que tem 
pouco mais de 1 ,40. Nos typos mestic;os da Oceania 
alguns sao altos: Polynesios ( 1,76) ; outros, muito bai
xos: Papuas, 1,53 (Sala Virchow) . 

* 
* * 

Os indios da America do Norte acham-se entre os 
typos mais altos ( I,73). Os do Brasil, em geral , tem 
estatura reduzicla (1,58 a 1,62). 

Certas tribus brasileiras sáo notaveis pela estatura 
elevada de seus indios; os Bororos. por exemplo. tem 
1,73, em média. 

Os Indios devem ser incluidos na Ra<;a Amarella 
ou Mongolica. lVfas, dentro clessa rar,a, formam typos 

um tanto diff erenciados. 

* 
* * 

Marcgrave, que escreveu no Seculo XVll, fa
l ando dos indios do Jittoral do Brasil, onde se tinham 
localisado os H ollandezes cliz que eram robustos, de 
estatu.ra niedíocre, largas espaduas. Raramente via-se 
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entre elles algum indiYiduo mal conformado. " Os 
brasilienses - (os indios) - diz Marcgrave, t em 
o!hos negros, 11ari.-: estreito, boca ampla, cabellos ne
gros .. rectos, barba rara O ll nulla. As tnulheres sao pe
quenas, ele f órmas nao inelegan tes." "Ordinariamente 
viyem muito. Dif fici lmente encanecem, mesmo quando 
clecrepitos." 

A. d'Orhign y ( 1839) classifica todos os indios em 
tres ra<;as: Ando-peruviana, Pampeana e Brazileo
Guarany. 

Rac;a Drazileo-Guarany : Cór amarellada - Esta
tu ra med iana - Fronte pouco saliente - Olhos obli
quos - Face circular - Nariz curto e estreito -
L abios fin os - Mal ares pouco salientes. 

* 

Martius ( 1867) separou dois typos anthropologicos 
" . " na rac;a americana . 
.Rac;a Americana - ( von M ar tius) : 
i º Typo - Fórmas grossas. Estat ura pequena. 

Face larga. Fronte deprimida. Olhos obl iquos. M ala
res salientes. Nariz deprimido. ~1axillar inferior for te:.. 
mente clesenvoh·ido. Approxima-se do typo Mongól. 

2 º Typo - Estatura elevada. Fronte alta. Olhos 
horizontaes. Nariz saliente. Face delicada. Approxim a

se do typo Caucasico. 
A cór da pelle, em ambos, e os cabellos, mais ou 

menos identi cos. 

* 
* * 

Couto de Magalhaes (1873) descre\·e tres typos 
antropologicos entre os nossos indios: 

. ., 

• 
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i" 'l'ypo - Ahaúna - Cór de chocolate. Estatura 
eleq1da. rvialares salientes. 

2º Typo - Abajú - Cór amarella. Estatura ele 
vada. T horax amplo. 

3° Typo - Cruzado do Amazonas - Variedacle do 
segundo. 

* 

Segundo Ehrenreich (1897). os nossos indios tem 
apparencia mongoloide. pela íace e pelo craneo; mas 
as suas propon;oes corporaes sao cancasicas. As maos 
e os pés, nos ind ios, sao muito mais curtos do que nos 
mongóes. Os indios ainda se dif ferenciam dos mongóes 
pela pequena di stancia entre os olhos, grande largura 
da raiz nasal, e, principamente pela forte saliencia do 
nariz. 

Ehrenreich mostr a di fferen<;as sexuaes muito 
accentuadas; especialmen~e nota \'el é ·a curteza relati ,·a 
dos membros inferiores nas indias. 

* * >.< 

Agassiz ( 1868) comparando negros com indios. no 
A mazonas. achou que o negro tem pernas longas e 

tronco Ctffto; o indio ao contrario, tem as pernas cur
tas o tronco relati,·amente longo. 

Ao lado desse caracter existem outros igualmente 
importantes (situa<;ao dos seios.. propor<;óes do tho
r ax, etc. ) 

* 

O typo ideal, na ra<;a branca, quanto ás proporc;óes 
anatomicas, <leve apresentar as seguintes rela<;oes, que 
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foram estabelecidas depois de numerosas indaga<;oes 
realizadas pelo Prof. De Giovanni, de Padua (Italia) : 

A altura total deve ser igual á grande abertura 
(A. = G. A.) 

A ci rcumferencia thoracica igual á metade da 
altura (C. T. = 1 / 2 A.) 

A altura do sterno, igual um quinto da circum
f erencia thoracica (X. P. = 2/5 C. T.) 

Distancia umbilico-xiphoidiana ig ua l a 1/5 da 
circumferencia thoracica (X. U. = 1/5 C. T. ) 

Distancia umbilico-pubiana, igual á 1/5 da cir· 
cumfrenciathoraxica (U . P.= 1/5C. T.) 

Diamentro bi-iliaco ( B . E. ), igual a 4/5 da 
altura abdominal (X . P. ) (Sala Virchow). 

* 
* * 

Entre a altura total (estatura), ·a circuniferen.cia do 
thorax e o peso, no individuo normal, existem certas 
rela<;óes empyricamente avaliadas pela formula de Pi
gnet, sp appiicavel ao homem branco adulto: 

R = A - (P + CT) 

R - Coef ficiente de robustez physica; P - peso; 
CT - circumferencia do thorax; A - altura. 

O coefficiente de robustez varia de 10 (robustez 
excepcional ) a 30 (robustez mínima). 

O individuo normal <leve ter tantos kilogrammas 
de peso quantos sao os centímetros de sua estatura, 
acima de r metro. 

Um individuo 
de peso. 

de I,70, deve ter cerca de 70 kilos 

* 
* * 

Sen do as f uncc;oes do cerebro as mais caracteristi
cas da especie humana o estudo do craneo of ferece par-

• 
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t icular interersse á anthropologia . O craneo, em an
thropologia, comprehende o esqueleto total da cabe~a : 

craneo propriamente dito e face. A craneoscopia estuda 
o craneo humano do ponto de vista puramente descri
ptivo ; a craneometria torna mais precisos os dados de 
comparac;ao, medindo differentes partes da cabec;a ossea. 

Nenhuma das duas é rigorosamente exacta; ambas 
apresentam as mesmas incertezas. O gráo de approxi
mac;ao á que attingem nao é menor do que aquelle que 
se consegue em toda a biologia. 

* 
* * 

H a craneos ano malos, de f órma insolita, que devem 
ser considerados á parte . Sao os eran e os deformados. 

Classificam-se em quatro grupos : (Turner-Duc
kworth): 

I - Deformaf oes synostosicas - Originam-se do des
envolvimento irregular do craneo, com synos
tose (solda) de 2 ou mais ossos. 

I I - Def ormac;oes artif iC'iaes - Resultam de com
pressóes artifi ciacs Yoluntarias ou involunta
rias, applicadas por certos povos na cabec;a 
das creanc;as . 

III - Deformac;oes pathologicas - Devidas á certas 
doenc;as. 

IV - Def ormac;oes postlurnrns - Devidas ás condic;óes 
das j azidas, terrenos, etc. 
(Sala Virchow - Collecc;ao 9) . 

* 
* * 

A ' anthropologia interessam especialmente as defor-
11iac;iJes synostosicas e as def ormac;oes artificiaes. 

A. 3 
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As deforma<;óes synostosicas proccssam-se segundo 
urna lei geral formulada por Virchow : 

A s3•nostose prematura de uma sutura acarreta a 
diniinit.ifiío de crescimento do craneo em. wma direcfao 
perpendicular á ella. 

Assim, si a sutura sagital se obl itera prematura
mente (Sala Vi rchow - Collec<;áo 9) o cr aneo cresce 
em comprimento, torna-se alongado. 

Si é a sutura coronal a attingida pela synostose 
prematura, o craneo cresce em largura. 

As principaes de forma<;óes deste grupo (Def. sy
nostosicas) forn ecem as fórm as craneanas denominadas: 

I - Escaphocephal-ia - craneo em fórma ele barca. 

II l\.li11 oceplrnlía - cranco em fórma de sella, com 
urna depressáo na parte média. 

III - Trigonocephalia - craneo triangular. 

IV - P!agíocephalia - craneo obliquo-ovalar. 

V - T!tyrsocephalia - ou - A crocephalia - craneo 
elevado. 

(Sal a Virchow - Collecc;ao 9) . 

* * 
As principaes def¿ rmac;óes craneanas arti ficiaes sao: 

I - Deforrnac;áo fronto-occipital ou cuneiforme, pra
ticada por muitos indios da America (Sala 
Virchow - Collecc;ao 9, N. 13 . 472). 

II - Def ormac;ao tri lo bar, praticada por indios das 
Antilhas, especialmente na Ilhá dos Sacrif i
cios, Golpho do Mexico. (Sala Virchow -
Collccc;ao 9, N. 13 . 470) . 
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'IIT - Def orma<;ao symetrica alongada dos Aimarás, 
praticacla no Perú e na Bolivia (Imperio dos 
Incas). (Sala Virchow - Collecc;ao 7, N. 72). 

IV - Def ormac;ao To losa, praticada em Franc;a (Tou
louse), na Suissa e tambem em Bornéo. (Sala 

Vi rchow - Collecc;ao 9) . 

. * 
* * 

As mensurai;óes. e mesmo o simples exame, só tem 
-algum valor anthropologico, especifico, quando realiza
dos cm craneos normaes; os craneos deformados sao 
estudados em separado. 

* 
* * 

Os pnncipaes pontos da superfi c:ie do craneo utili
zados em anth ropologia sao os seguintes: 

a) - Pontos medianos: 

Prosthion ou Ponto alveolar - Extremidade da sutura 
interm(1xillar no reborde alveolar do rnaxillar 
superior. (Sala Broca - Collecc;áo 3, N. 13.351). 

Alw11tliio11, Ponto espinhal - Na base da espinha nasal 
anterior, no maxillar superior - (Sala Broca). 

J\Tas·io11 - Meio da sutura naso-{ rontal (Sala Broca). 
Glabefla - Ponto mais sal iente da bossa frontal média. 
Opliryon - ou Ponto supra-orbitario - Meio do dia-

metro frontal minimo (Sala Broca) . 
Breg111a - Ponto de intersec<;ao das suturas coronal e 

sagital. (Sala Virchow - Collco;ao 6, N. 92) . 
.Obelion - Ponto da sutura sagital, entre os dois hu ra

cos parietaes. 
L an1l;dri - Ponto de encont ro da sutura lambdoide com 

a sutura sagital. 
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lnion - Ponto mais saliente da protuberancia occipitaF 
ex.terna. 

Opisthion - Meio do arco posterior do buraco occipital 
Bas·ion - Meio do arco anterior do buraco occipital. 

b) - Pontos la ter aes : 

Stenion - Extremidade do diametro frontal mínimo. 
Stephan·ion - Ponto de intersecc;ao da sutura coronaf 

com a crista temporal do frontal. 
Pterion - Nao é um ponto. E' uma regiao onde se 

encontram os ossos: frontal, parietal, esphenoide· 
e temporal. 

Ponto aurfruta.r - Meio do arco superior do orificio· 
do buraco auditivo ( ou centro do buraco audi-· 
tivo, para out ros ). 

Asterían - P onto em que se encontram as suturas ~ 

lambdoide, occipto-temporal e temporo-parietal. 
Dacryon - Ponto em que se encontram os ossos f ron-· 

tal, unguis e maxillar superior. 
Gonion - Ponto de encontro da borda posterior do 

ramo ascendente do maxillar inferior com a
borda inferior do ramo horizontal. 

* 
* * 

A capacidade do craneo na rac;a branca. tera 
cerca de r. 500 centímetros cubicos. Na rac;a negra ella. 
desee ás prox.imidades de r . 300. (Sala Vircho\.v'). 

A variac;ao individual é, porém, rnuito extensa. 
A capacidade craneana é obtida por processos dire

ctos, que consistem em medir a quantidade de graos de
chumbo, de agua, de areia, ou de outras substancias que
o craneo póde conter. 

Existem processos empyricos, indirectos, para ava-· 
liar com sof frivel approximac;ao a capacidade craneana. 

• 
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<los individuos vivos, tomando como base determinadas 
·n1edidas da cabec;a. (Processos de Beddoe, de Manou
'vrier, etc . ) (Sala Virchow - Colleo;ao 6, N. 5.290). 

* * 
A relac;ao centesimal entre o comprirnento e a lar

gura do craneo dá o i11dice cephalico. Sala Virchow -
Collecc;áo 6) . 

Os indices mais baixos, até 75, correspondem aos 
craneos-longos (Dolichocephalos); os indices mais ele
vados (80) correspondem aos craneos-largos (Brachyce
phalos) (Sala Virchow - Collecc;ao 6). 

O craneo de indice cephalico entr e 75 e 8o, é Me
saticephalo ou Mesocephalo. Em todas as rac;as ha 
typos brachycephalos e dol ichocephalos. 

* 
* * 

As curvas utilisadas no estudo do craneo humano 
sao : a curva sagital, o arco bi-auri cular, e a curva ho
riiontal. (Sala Virchow - Collecc;ao 6, N. 5.290) . 

A c1w7;a sagital ou circumferencia antero-posterior , 
é dividida em 5 segmentos: 

I - sub-cerebral (do nasion ao ophryon) 

I I - frontal (do op'1ryon ao breg111a) 

IJI - parietal (do breg111a ao la1nbda.) 

IV - occipital (do la·1nbda ao op-isthion) 

V - naso-basilar (do nas·ion ao basion). 

A cun.:a transversal passa pelo bregma e vai de um 
conducto auditivo ao outro. Divide o cr aneo em duas 
partes. (Arco bi-auricular) . 
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A curva horizo11tal passa pelo ophryo1·1. e pelo ponto· 
occipital m(tximo ( extremiáade do diametro antero-pos
terior maximo). (Sala Virchow - Collecc;ao 6). 

A curva horizontal tem cerca de 500 millimetros 
no hornem branco adulto nonnal. 

* 
* * 

O indice orbitario exprime a relac;ao centesimal en
tre a largura e a altura das orbitas. 

Os typos da rac;a amarella sao rnegasenws; tem in-· 
dice acirna de 89. 

Os typos da rac;a branca sao ·mesoseinas: tém indice 
de 84 a 89. 

Os typos da rac;a negra sao núcrose1nf!S; tén1 indice 
até 84. 

(Sala Virchow - Collec~ao 6). 

* 
* * 

A arcada alveolar (Sala Virchow Collecc;ao 4} 
na rac;a branca é parabolica; na rac;a negra é elliptica 
ou em f órma de U. 

O Prognatismo, de um modo geral, consiste no alon
gamento e na proeminencia dos maxillares. 

O angulo facial (Sala Broca - Collecc;ao 3) indica 
o gráo de prognatismo total da f ace, que é maior nos 
individuos da rac;a negra. 

Todavía o prognathisnio alveolo-sub-nasal é o unico 
que varia com as rac;as de maneira apreciavel; elle é 
medido pelo angulo formado pela lin)ia alveolo-sub-nasa.f 

• 
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(ponto alveolar á espinha nasal) e urna horizontal do 
piano alveolo-co11dyliano (Sala Broca - Collec<;ao 4). 

Esse angu lo é sempre agudo; nao ha individuo que 
tenha angulo fac ial recto. Na especie humana, pois, to-

' dos sao mais ou menos prognatas. Mas, em regra, elle 
é muito mais agudo nos typos da ra<;a negra, e mais se 
approxima do angulo recto nos individuos da ra<;a 
branca. 

Por isso, diz-se que a ra<;a branca é orthognatha e 
a rac;a negra proguatha. A ra<;a amarella fica numa po
sic;ao intermedia: é mesognatha. 

O gráo de prognatismo é tambem indicado pelo 
indice alveolar, que exprime a rela<;ao centesimal entre 
as linhas alveolo-basilar e 11aso-basilar. (Sala Broca -
Collec<;ao 6). 

O orthognatismo dá um indice ah-eolar abaixo de 
98 ; o mesognatismo, entre 98 e 103; o prognatismo dá 
um indice acima de io3. 

* 
* * 

Deixando á margem urna serie de caracteres menos 
interessantes, para terminar as notas referentes ao es
queleto, basta indicar as varia<;óes do pelvis. 

Na ra<;a branca o estreito superior da bacía (Sala 
Broca - Collec<;áo 3) tem contorno de fórma oval; 
na r a<;a amarella é quadrangular; na ra<;a negra é cunei
forme . Isso, porém, nada tem de .absoluto. 

* 
* * 

Comparando as dimensóes do membro superior nas 
ra~as branca e negra verifica-se que o membro superior 
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dos negros alonga-se pelo crescimento relativo do ante
brac;o. (Sala Vi rchow). 

* 
* * 

Quanto as vari ac;óes do systema muscular, segundo 
as rac;as humanas, basta notar que os musculos da face 
( musculos da expressao) sfLo m·ais desenvolvidos nos 
typos das rac;as negra e . amarella do que nos da rac;a 
branca. 

Convém notar que certas anomalías na musculatura 
dos membros sao mais f requentes na rac;a negra. (Sala 
Broca - Collecc;ao 3). 

* 
* * 

Por cima dos musculos gluteos, em certos typos da 
rac;a negra (Bushmen, do Sul da Africa), ha um 
accurnulo de tecido cellulo-gorduroso muito caracte
ristico. (Sala Virchow - Collecc;ao 4). 

Isso constitue a steatopygfo,. 

* 
* * 

As outr as partes do corpo apresentam poucos ca
racteres diff erenciaes segundo as rac;as; entre outros 
cita-se o desenvolvimento maior do S_Ystema venoso e 
do systerna nervoso peripherico nos typos da r ac;a 
negra. 

* 
* * 

Os caracteres physiologicos diff erenciaes das rac;as, 
embora sej am reaes, acharo-se ainda muito pouco es-
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tudaclos. I-Ia, além clisso, .grandes varia<;oes indi viduaes 
.que absorvem, em geral, a varia<;áo ethnica. 

As func<;óes de nutri<;áo governam o crescimento 
·do corpo; elle segue normas variaveis segundo as ra
·<;as. Até agora, porém, as leis do crescimento sao bem 
.conhecidas apenas na ra<;a branca. 

• 
• 

* 
* * 

Na ra<;a branca a crean<;a quando nasce tem, em 
média, 3. ooo grammas de peso, 50 centímetros de co~n

·primento e 30 centímetros de circumferencia thoracica. 
D 'ahi por deante o clesenvolvimento do corpo proces-
:Sa-se de accórdo com a tabella seguin te : 

Ida de Peso Altura Circ. thoracica 

1 anno .. . .. . 8,950 0,67 0,47 

2 annos . ... . II,350 0,77 0,49 

3 annos . ... . 13,000 0,85 0,50 

4 annos ..... 14,000 0,92 0 ,5¡ 

" :> annos . .... 15,500 0,98 0,52 

10 annos . .. . . 25,000 I,20 0,59 

* 
* * 

D urante o ~rescimento ha duas phases de desen
volvimento transversal e duas phases de desenvolvi
m ento terminal. (Sala Virchow - Collecc;ao 6, N. 8.729) . 
De r a 4 annos processa-se a primeira phase de 
.crescimento transversal ( Tu.rgor primus) . De. 5 a 7 an
nos, verifica-se a primeira phase de crescimento ter
minal (Proceritas prinia) . As outras duas phases abran
gem o periodo que vai dos 8 aos 15 annos: Turgor 
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secundus, até aos IO; e Proceritas secunda, dos II 

aos 15. 
A té aos 30 annos, a estatura augmenta gradual

mente ; dos 30 aos 50, ella permanece estacionaria. Dos. 
so em cleante, come<;a a decrescer. 

* .. 

I-Ia signaes que permittem a determinac;ao approxi
mada da idacle de um dado individuo. No esqueleto, o· 
exame dos ossos e dos dentes f ornece boas indicai;óes. 

Assim, aos 2 rnezes os condylos do occipital li
ga1n-se á pori;ao basilar do osso (Sala Virchow - Col-
leci;ao 4, N. 13.353); 

A I anno - soldam-se as tres porc;óes do temporal: 
Mastoide, porc;ao escamosa e pon;ao pétrea 
(Sala Virchow - Colleci;ao 4, N. 13.365) ; 

Aos 2 annos - Ossifica-se a f ontanella b·regmatica 
( rn olleira) (Sala Virchow - Colleci;ao 6, N u-

1nero- 104); 

Aos 5 annos - Inicia-se a <lentii;ao permanente com 
os primeiros grandes molares (Sala Broca -
Collecc;ao I, N. ns); 

Aos 12 annos - Nascern os segundos grandes molares; 
Dos 18 aos 2s - Apparecem os dentes do sizo (ter

cetros grandes molares). 

D'ahi por deante a idade é determinada pelo est
tudo das su.turas craneanas. (Sala Virchow - Colle

cc;ao 6). 

* 
* * 

Aos 35 annos, as suturas craneanas estáo abertas 
(nao ossificadas). (Sala Virchow - Collec~áo 6) . 
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A synostose do obelion - ( ossifica<;ao do ohe
lion) - faz-se aos 40 annos (Sala Virchow - Colle
c<;ao 6) . 

A synostose da sutura coronal, na visinbarn;a do 
bregma, faz-se aos 50 annos. (Sala Virchow - Colle
cc;ao 6) . A sutura temporal fecha-se aos 60 annos. 

* 

Todavía, convém notar que a synostose está sujeita 
á certas influencias pathologicas e ethnicas . Nos idio
tas ella é mui precoce ; nos inteJlectuaes, em geral, é 
retardada. 

Na ra<;a branca a ossifica<;ao das suturas cranea
nas segue a marcha indicada acima. Nas outras rac;as 
ella se processa de maneira differente, ainda mal co
nhecida. 

* 
-~ .,. 

O angulo goniano (Sala Virchow - Collecc;ao 6, 

N. 5 .889) permitte a avaliac;ao relativa da idade do 
individuo. Elle é formado pelo ramo horizontal do ma
xillar inferior com o ramo ascendente do mesmo osso, 
no ponto denominado gowion. (Sala Broca - Colle
c<;ao 6). 

Este angulo tem os seguintes valores, en1 média, 
duTante os diff eren tes periodos da vida: 

r6oº nos primeiros mezes; 130º na segunda den
tic;ao ; 115º na terceira dentic;ao; rooº no adulto; 130º 
na velhice . 

* 

A vida hwnana é dividida em periodos naturaes, 
que sao as idades. A pr·in·iefra infancia vae da conce
p<;ao aos 7 annos, quando se dá a erup<;ao dos pri-

' 
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meiros dentes molares permanentes. A segitnda infancia 
dos 7 aos q , termina-se com o desenvolvimento dos 
segundos molares permanentes. Na adolescencia dá-se 
o apprtrecimcnto dos ultimos molares (3º) - (Dentes 
do sizo), dos r-1- annos aos 21. Na juvenliJ-de, que vae 
dos 2c aos 28, os ossos da base do craneo principiam 
a se soldar. (Sutu ra basilar - Sala Broca - Colle
c<;ao 3, N. 5.915). 

A idade adulta ou ·v-irilidade, dos 28 aos 42, ter
mina mais ou menos quando comec;a o processo de ossi
f icac;ao das sutu ras da abo boda do craneo. A maturidade 
dos 42 aos 63 annos e a ve/hice, dos 63 em deante com
pletam os 7 periodos da vida humana. 

A marcha da ossificac;ao das differentes pec;as do 
esqueleto permitte reconbecer com cer ta approxima<;áo 
a iclade de um dado individuo. 

Essa divisao da vicia humana em 7 periodos (A. 
Comte) tem a vantagem de a ttender nao só aos pheno
menos de orde111 biologica como aos de ordeni social e 
moral proprios da especie humana, 

* 

A clura<;ilo actual da vida humana ainda é muito 
mais baixa do que a média que poderá ser attingida 
no futuro. 

O maior numero de pessoas que morrem por ma
rasmo ( f r aqueza) tem de 70 a 8o annos. Esse limite 
varia, porém, c0m o sexo, as condic;oes sociaes, etc. 
Assim, nos g rupos de individuos de idade avanc;ada as 
mulheres sao sempre muito mais / numerosas que os 

homcns. 
I-la certos typos anthropologicos que envelhecem 

mais rapidamente do que outros (Australianos, Bush
men, J aponezes, etc. ) 

( 

• 
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A canicie, embranquecimento dos cabellos, que nor
malmente acompanha o processo de envelhecimento, só 
muito tar<liamente se manifesta em certas rac;as (Mon
góes, Negros, etc.) 

* 
As proporc;oes existentes entre as diversas partes 

do corpo da crearn;a nao se mantem dentro das mes
mas normas durante o periodo do crescimento. 

Durante o crescimento a c-icatriz 1tmbilical, que nos 
primeiros tempos da vida se acha collocada na metade 
inferior do corpo, pass a para a metade superior, su
bindo cada vez mais com o prog-resso da idade. (Sala 
Virchow). 

O pu.bis, no infante, acha-se acima da linha bitro
chanteriana (Sala V irchow - Collec<;ao 6, N. 8. 729) ; 
mais tarde passa para baixo. A grande abertura ( enver
gadura) é um pouco inferior á altura, no inf ante; aos 
cinco annos tornam-se iguaes. 

O desenvolvimento da cabec;a é menos rapido que 
o do resto do corpo. 

O corpo do infante comporta, em comprimento, 4 

cabe<;as. No individuo adulto o comprimento da cabec;a 
cabe cerca ele 8 vezes no cornprimento total do corpo. 
(7 1/2) - (Sala Vi rchow). 

* 
* * 

A cliff erenc;a entre os sexos se accentua com a 
idade. Os caracteres sexuaes sao classificados ern dois 
grupos, segundo sua importancia : caracteres prúna.rios 
e caracteres secitnda.rios. 

Os primeiros sao constituidos pela presern;a de 
app'arelhos sexuaes differenciados; os segundos sao 
derivados da activiclade propria a cada 'sexo. 

·• 
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Os principaes caracteres secundarios do sexo fe
fftinino, sao: o desenvolvimento das glandulas galacto
geneas (mamas) , a fórma e as dirnens5es do pelvis, 
certas curYaturas da columna vertebral, a ausencia da 
barba, a pelle f ina, as fórrnas menos angulosas, etc.) 

* :!< 

Os caracte res scxuae•s secundarios só se tornam 
bem claros a parti1· de certa idade. (Puberdade). 

Essa iclade va ria cóm a ra<;a e, principalmente, 
corn as influencias physicas ou psychicas do meio. 
(Clima, modo de vida, educa<;ao, etc.) 

Certos orgaos essenciaes a cada typo, masculino 
ou feminino, f unccionando como glandulas, governam 
o apparecimento dos caracteeres sexuaes de segunda 
ordem . 

Por isso, sem pre qne ha c1 e:ficiencia d 'aquellas 
glandulas, o organismo soffre urna parada no seu 
desen volvimento. ( 111 f anti lismo) . 

* 
* * 

T anto nas propon;oes reciprocas do corpo, quanto 
na f órma de certos orgaos, notam-se diíf eren<;as se
x uaes de importancia. Na pratica torna-se muitas vezes 
necessario determinar o sexo de um indiYiduo de quem 
apenas resta o esqueleto. 

O exame do craneo, dos ossos, e, especialmente, 
do pelvis, permitle r econhecer os typos masculino e 
feminino. 

Assim, a mulhcr tem a f ace menor, relativamente 
ao tamanho do craneo; su as orbitas sao maiores; as 

• 
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s uturas do cranco feminino sao ma1s simples. (Sala 
Y i1·chow) . . 

* 
* * 

No pelvis - (Sala Broca, Collec<;ao 3; Sala V ir
chow, Collecr;óes 5 e 7) acham-se as di fferen<;as fun
clamentaes dos esqueletos masculinos e femininos. 

O pelvis masculino tem ossos mais espessos (Sala 
V irchow, Collec<;óes 5 e 8). 

A s foss as ili1101s da hacia fc111i11i11a (Sa la Vir

c how, Collec<;ao ¡) sao delgadas, translucidas e, as 
vezes per fu radas. As d imensócs da bacia fcminina sao 
maiores, principalmente os d iametros transversaes. 

O a11g 11 /o sacro-vertebral (Sala V irchow. Colle
c<;iio 7) é rnaior no homem que na mulher; a curva
tura lombo-sacra é mais accentuada nesta. Emfim, no 
typo f eminino o sacrum é curto e largo, pouco cur
vado; o orificio ischio-p11bia110 é · tri angular ; as cavi
llades coty/oides sao mui to af astadas urna da outra 
(Sala Vi rchow, Collec<;ao 7) . No homem, o sacrrtm é 
estreito, muito curvado; o orificio ischio-pubia.i10 é 
º ' ·alar: as cai•idodes coty/oidi!s sao approxim adas. 

* 
* * 

:1\o typo feminino acham-se expressas no mais alto 
g ráo. as ca racteri sti cas anatomicas e physiologicas da 
especie humana. ( Burdack, 1826) . 

O typo masculino é mais g rosseiro; approxima-se 
mais do typo animal. 

* 
* * 

Ka representa<;iío da figura humana a arte tem que 
Jeyar em conta as caracteristicas morphologicas depen-
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dentes das ra<;as, dos sexos, das idades. (Leonardo da 
Vinci). Os canons sao systemas de mensura<;áo de que 
se servem os artistas para es se f im, tomando por base· 
dif f eren tes elementos do corpo humano. 

Chama-se moditlo a base de um canon qualqúer . 

... .,. 

No Egypto antigo o canon tinha por modulo o 
comprimento do dedo médio. Segundo o canon egypcio 
a estatura <leve ter 19 vezes o comprimento do dedo 
médio. 

Esse é o chamado canon de Lepsi1,ts. 

(Sala Virchow - Collec<;ao 7). 

* * 
Entre os Gregos parece haver dominado o . canon 

de Polyclete, cujo modulo só approximadamente é co
nhecido. A altura total comprehende pouco mais de 7 
vezes a altura da cabe<;a. (Sala Virchow - Collec<;áo 4). 

Esta relai;ao resulta do exame da estatua do "Lan
ceiro" ( Doryphorus) de Polyclete, cuja reproduc<;áo 
existe no Museu de Napoles. 

Durante muito tempo, essa obra de arte f oi con
siderada a representa<;áo ideal do corpo humano; e a 
palavr:a canon,, o niodelo, foi en1pregada pelos antigos. 
para designar especialmente es sa estatua. 

* 
_,, .... 

O canon roma.no, ou canon de Vitruvio, tem por 
modulo igualmente a altura da cabe<;a. O corpo, nesse 
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systema, tem 8 vezes o modulo escolhido. O meto do 
' 

corpo é collocado, erroneamente, na cicatriz utnbilical. 

* 
* * 

Leonardo da Vinci - (XV Seculo) - e Albert 
Dürer transf ormaram a no<;áo do canon artístico. 
Dürer, segundo os conselhos de Leonardo, mostrou a 
influencia da ra<;a, da idade e do sexo nas propor~óes 
do corpo e na organiza<;ao de um canon real. 

* 
* * 

Ha um grande numero de canons propostos 1noder
namente, todos mais ou merios arbitrarios e usados em 
diff erentes paizes. 

O mais interessante, do ponto de vista anthropo
logico, é o canon de Caru~, baseado sobre a columna 
vertebral do adulto, que ~lle divide em tres partes 
iguaes. O comprimento de um desses segmentos cor
responde ao tamanho da espinha dorsal de um inf a11te 
e tem o valor de um modulo. 

* 
* * 

O canon de Fritsch tem por modulo tambem a co
lumna vertebral. A 411 parte do comprimento da columna • 
vertebral; corresponde a um sub-modulo. 

(Sala Virchow - Collec<;ao 4). 

* 
* * 

O canon dos ateliers, largamente usados pelos ar
tistas, considera o corpo humano dividido em 8 segmen
tos iguaes á altura da cabe<;a: I - do vertex ao mento; 
JI - do mento ás mamas; III - das mamas 
ao umbigo; IV - do umbigo ao pubis; V - do pubis 

A. 4 

\ 
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ao me10 da coxa; VI - do meio da coxa á espinha 
da tibia ; VI I - da espinha da ti bia ao meio da perna; . . 

VIII - do meio da perna ao sólo. 
A cabe<;a é dividida em 4 segmentos iguaes : I - do 

vertex á linha de implanta<;ao dos cabellos; II - da 
linha dos cabellos á raíz do nariz; III - da raiz á 
base do nariz ; IV - da base do nariz ao mento. 

A bocea e a orelha sao iguaes ao dobro do com
primento do olho; o intervaLlo entre os olhos e a base 
do narü sao iguaes, respectivamente, ao comprimento 
do olho. O compri mento da mao é igual ao da cara, da 
linha de implanta<;ao dos cabellos ao mento. O compri
n1ento do pé é igual á circumferencia do punho. 

* 

Todavia, as condi<;6es do meio em que vive cada 
individuo influem extraordinariamente para modificar a 
sua morphologia, dando lugar á fonna<;ao de certos 
!YPOS que se encontram en1 todas as ra<;as e em ambos 
os sexos. Esses typos se caracteriisam pefo desenvolvi
mento 111aior de determinadas regióes do corpo onde 
se localisam apparelhos e orgaos que nelles mais acti
vamente f unccionam. ( Sigaud) . 

-~ao principaes typos dessa classifica<;ao: o typo res
p·iratorio, o typo digestivo, o typo niuscular e o typo 
cerebral. 

Os caracteres dif ierenciaes de cada qual sao encon
trados na cabeya. no tronco e nos membros (Sala Vir-
chow Collec<;ao 4). 

* 

As ra<;as h umanas cruzam-se entre si, e o seu cru-. 
zarnento dá productos fecundos ern todos os gráos. 

No Brasil, desde a segunda meta.de do Seculo XVI, 

t 
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p rocessa-se o cruzamento entre as tres rac;as fundamen
taes : a r a<;a . branca representada pe los colonisadores 
portuguezes e, mais tarde, por hespanhóes, italianos, 
.allemaes, etc. ; a ra<;a amarella, representada pelos in
d ios; e a ra<;a negra, representada pelos individuos 
·importados da Af rica, como escravos. 

A nomenclatura dos typos anthropologicos puros e 
.dos mesti <;os que resultaram desses cruzamentos, no 
Br asil, comprehende alguns termos de,rivados do tupi 
que devem ser exp li cados. 

Cabóc!o ou caboco é o i11dfo manso, j á civilisado, ou 
.quasi. 

O homem bra!/tco era cariba. ou cMa-íba. 
O negro recebeu dos indios do littoral o nome: T a

paiu11a ou tapanhitna. 
Branco X Indio - den o J.11amehtco (:M:ama-rúca). 

Branco X Negro - deu o Jl1uláto. Indio X Negro - deu 
o Cafúzo ou Zámbo. Indio X Caf úzo - deu o Curibóca. 
Negro X Cafúzo - deu o X ibáro. Hoje, c1.wibóca ou ca
ribóca é usado no Norte do Brasil para nomear o mes-
ti<;o que tem sangue de 
é, em geral, o cabórlo. 
·Caboré . 

branco. Tapwio, na Amazonia, 
Ao caf uso tambem chamarri 

Os typos mesti<;os apresentam caracteres peculiares 
ás rai;as de origem, com predominancia mais ou menos 
accentuad~ de urna ou de outra. - O typo cafiiz o, do 
ponto de vista anthropologico, é o mais interessante. 

Os cafúzos sao individuos esbeltos, n1usculosos, es
pecialmente no peito e nos 1nembros superiores. Tem 
pés pequen os, cór de cobre ou bruno-caí é. Aspecto mais 
negroide que indio . Face oval. Malares projectados. 
Nariz largo. Labios pouco salientes. Olhos negros. Ca-
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bello encarápinhado, caracteristico, alto, como si a ca
belleira f os se artificialmente levantada. Pelo cabello os
caf úzos lembram os .1papuas da Nova Guiné, diz v. Mar
tiw;, cuja descripc;ao aqui seguimos. (Reise in Brasi
lien, vol. I, pag. 215 ) - (Sala Virchow - Collecc;áo 4) . 

* 
* * 

A constituic;ao anthropologica da populac;áo do 
Brasil de 1872 a r9 r2 soff reu, approximadamente, as
seguintes modificac;óes: 

An11os Brancas lVegros Indios Nlesti,os 

% % 96 % 
1872 ..... . 38, 1 16,5 7,0 38,4 

1890 . .... . 44,0 12,0 12,0 32,0 

i 912 ... .. . 50,0 9,0 13,0 28,0 

As porcentagens referentes aos annos de r872 e· 
1890 foram obtidas com os dados dos recenseamentos 
of ficiaes. Os algarismos do anno de i912 foram cal
culados empyricamente, sobre a mesma base. (Sala. 
Virchow - Collecc;ao 7, N. 6.277). 

* 
* * 

Chama-se accli111atamento o processo de accommo-
dac;áo expontanea e natural do individuo ao meio cos-
mico . A f aculclade de acclimatamento ás diversas
regioes da Terra nao é a mesma para todas as rac;as. 

A rac;a branca é mui sensivel ás doenc;as endemicas 
proprias aos paizes quentes. Os typos trigueiros, dessa 
rac;a, acclimatam-se mais f acilmente aos diff erentes 
meios do que os typos louros. O typo Cigáno ou Bo
hemio é o que mais f acilmente supporta as mudanc;as· 
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de r egiao. Por isso mesmo é, boj e, o typo anthropo
logico mais espalhado na Terra. 

* 
* * 

Os accidentes provocados pelo acclimatamento 
brusco sao classificados em 4 grupos: I - Doenc;as im
mediatas; II - Enf raquecimento individual consecutivo 
facilitando doenc;as accidentaes e senilidad e precoce; 
III - Doenc;as da primeira infancia dos descendentes: 
IV - Degenerac;ao physica e psychica das primeiras 
gerac;óes ( Bertillon). 

* 
* * 

O cruzamento com typos autochtones ou com tm
migrados já acclimatados, ou mesmo com typos da ra~a 
mais resistente ás mudanc;as de meio, facilita sobre
maneira a accommoda<;ao de urna ra<;a a certa regiáo. 

* 
* * 

Passando agora a apontar algumas características 
pathologicas das rac;as humanas f undamentaes, é pre
ciso reconhecer que o que sabemos a respeito ainda é 
muito pouco. 

Alguns factos geraes sao, no entanto, apontados. 
As rac;as nao resistem de modo semelhante aos 

traumatismos (V clpeau). 
A ' insensibilidacle relativa dos Mongóes tem sido 

mais de urna vez documentada. A dór physica é muito 
mais supportada pelos individuos da rac;a amarella (Ma
tignon). A loucura é mais commum na r ac;a branc.a. 

A rac;a negra tem urna certa immunidade natural 
contra o paludismo e a febre amare/la. A's infecc;óes 
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vermmosas, á variola, ao cholera, a ra<;a negra é muito
sensivel. 

i.< * 

Para caracterisar os individuos da especie humana, 
sej a qual f or a r ac;a a que pertern;am, a anthropologia
dispoe hoje de processos segares. Sao os processos de· 
indetifica~ao i11 dividital, que apresentam o mais alto in
teresse pratico na vida social. Em uso corrente, ha. 
hoj e, apenas do is des ses system as de id en ti f icac;ao. 
usados no mundo inteiro. 

O primeiro é o da identificafao pela anthroponie
tria, já pouco empregado; o segundo é o da ,identifi
ca~áo pela dact31/oscopia. 

* 
* * 

A identi ficac;ao individual pela anthropometria 
( Bertillonage) funda-se nos seguintes princ1p1os: 

I - A partir dos 20 anno's o esqueleto humano 
mantem-se dentro de limites f ixos, quanto ás suas di
mensóes. A altura total ainda cresce ; mas esse accres
cimo é compensado pelo encurvamento da columna ver
tebral, qu~ come<;a naquella idade. 

II - Nao ha dois esqueletos humanos cuJ as di
mensóes sej am bastante proximas, de modo a se con
f undirem. 

ITI Certas dimensoes do esqueleto sao suscepti-
vcis de facil mensurac;áo no individuo vivo, e em gráo 
de approxirna<;áo suffi ciente. 

As mensurac;óes da bertillonage sáo: I - altura 
total; IT - grande abertura ; III - comprimento do 
busto ; IV - comprimento da cabe<;a; V - largura da 
cabe~a; VT - comprimento da orclha direita; VII -
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comprimen to <lo pé esquerdo; VII I - compri mento do 
dedo médio esquerdo ; IX - comprimento do cóvado 
esquerdo ( ante-bra<;o e mao). A reuniao dessas medi
das constitue a ficha do ·iudividu.o. As fichas sao cata
logadas em tres grupos sobre a base do comprimento da 
cabe<;a; cada um dos tres grupos é dividido em tres 
sub-grupos segundo a largura da cabe<;a ; os sub-gru
pos soff rem ain<la subdi visóes trichotomicas baseadas. 
successivamente, nas outras medidas. As ultimas sub
divisóes do catalogo, assim, ficam contendo apenas um 
numero limitado de individuos, o que facilita o encon
t ro de nma ciada ficha. (Sala Virchow - Col lec<;ao 7, 

N. 9.457). 

* 
* * 

A identifica<;ao individual pela dactyloscopia é ba
seada sobre os desenhos formados pelas linhas papila
res das polpas digitaes. Esses desenhos conser vam-se, 
<lesde os ultimos tempos da vida fetal até á idade a 
mais avan<;acla, e mesmo depois de iniciada a decom.: 
posic;ao cadaverica, dentro de normas fixas que per
mittem determinar o typo de cada qual. No Systema 
Dactyloscopico Vucetich, usado no Brasil, as impressóes 
digitaes sao classificadas em 4 typos: Arco, Presilha 
Interna, P resilha Externa e Verticilo. (Sala Virchow 
- Co!Jee<;ao 7). 

N esse mesmo systema as impressóes da máo direita 
fornecem urna formula geral que indica a Série a que 
pertence o individuo. 

As impressóes digitaes da mao esquerda indicam a 
S ecr;ao, da mesma série, em que o individuo deve ser 
catalogado. 

A nota<;ao das formulas dactyloscopicas faz-se d<i 
maneira seguinte: os pollegares sao designados pela 
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lettra correspondente ao typo de desertho que elles 
apresentam: A, I, E, V. (A, arco; I, presilha interna; 
E, presilha externa; V, verticilo). Cada um . dos outros 
dedos, na ordem natural, é designado pelo algarismo .. 
escolhido para caracterisar o typo de impressáo que 
elle fornece: Arco, I ; P. Interna, 2; P. Extern'o, 3; 
Verticilo, 4. Exem plo da formula dactyloscopica de um 
individuo: 

Serie V 4344 

Secc;ao E 4333 

. 
A formula dactyloscopica classifica o individuo em 

um certo grupo. Para chegar á determinac;áo pessoal 
recorre-se, entao, ao exame dos pontos caracteristicos 
de cada impressao. (Numero de póros sudoraes de cada 
linha, numero de linhas de cada impressao, ilhas, bi
f urcac;oes, cicatrizes, etc.) 

A f ormitla dactyloscop-ica estabelece grupos de in
dividuos : as caracterist-icas de cada impressáo isolam 
os individuos do mesmo grupo. (Sala Virchow - Col
lec<;ao 7, N. 10.957). 
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3ª PARTE 

-CLASSIFICA<;Ao DAS RA<;AS HUMANAS E 'SUA DIS'l'RIBUI<;Ao 

GEOGRAPHICA - PAL:EON'l'OLOGIA HUMANA 

Uma rac;a póde constituir póvos dif ferentes; um 
·mesmo povo póde ser f armado por diversas rac;as. 

A classificac;ao biologica das rac;as teria que fa
zer abstracc;ao completa da nacionalidade dos typos. 
Isso, porém, nao é exequivel. Hoje, as ligac;oes exis
tentes entre todos os nucleos da Terra nao permittem 
mais esse criterio extremado; nao é possivel conceber 
as rac;as sem a noc;ao ethnica relativa. Por isso mesmo, 
é commum a confusao dos tennos ra~a e po·vo. 

I 

Todavia, já se disse que as ra~as, ou variedades da 
especie hu1nana, podem ser discriminadas pelos seus 
caracteres biologicos; mas os povos nao podem ser clas
sificados senáo por manif estac;oes mais elevadas. Os 
póvos se classificmn por seus caracteres sociologicos. 

O estudo pratico desses caracteres é realizado pela 
Ethnographia, que descreve as nac;oes, comparando sua 
l ingua, seus usos, seus costumes, sua arte, sua industria, 
·etc. Todas as classificac;oes anthropologicas que ultra
passam os limites das tres rae; as f undamentaes tem, pois, 
os inconvenientes resultantes da situac;áo da extrema 
<lifusao e mestic;agem em que as populac;óes da Terra 
hoje vivem. 

No emtanto, praticamente, para facilitar o estudo 
dos nucleos de populac;áo, é 1nister separal-os mais 
ou menos empíricamente. 
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As dif fe rentes ch aves de classi ficac;áo anthr opo-
1ogica propostas náo tem outra signi ficac;ao. 

* 
* 

Linneu classificou o homem na ordem dos P rima
tas, FI 01110 sapie11s, distinguindo as seguintes vari eda
des ou ra<;as : 

a) - Horno sapiens americanus - avermelbado; 
imberbe ; cabellos rectos, negros; teimoso ;· alegre; re
ge-se por costumies. 

b) - B. orno sapiens europeus - branco ; cabellos 
Jouros; engenhoso; usa vestuarios estreitos; rege-se por 
leü. 

e) - llomo sapiens asiaticus - t rigueiro; glabr o ; 
melancolico; usa vestuarios largos; rege-se pela opiniao. 

d) - JI orno sapiens afer - negro; cabellos enca
rapinhados; ·labios grossos : indolente; negligente; re
ge-se pelo m·bitrio. 

* ·'· ., * 
Na classificac;ao de Blumenbach a especie humana 

é dividida em ~ variedades ou rac;as: I, Caucasíca; 
II , M.ongolica; III, E thiopica; IV. Americana; V, Ma
laia. (Sala Vi rchow). 

* 
* * 

Cuvier distinguio apenas as tres rac;as: Branca, 

Amarella e Negra. 
I. G. Saint-Hilaire - separou 4 typos de rac;as: 

I - Rac;as orthognathas - (Rac;as Brancas). 
II - Ras:as 'Eurygnatbas ( Ras;as Amarellas). 

I II - Rac;a Prognatha - (Rac;a Negra Ethiopica). 

.. 
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IV - Ha<;a E ury-prognatha - (Ra~a Xegra Hotten-· 
tote). 

Eurygnatha - é o individuo que tem os ossos ma

lares (ma<_;as do rosto) salientes. 
Prognath3 - j á ,·irnos o que signífica ( pag 38) . 

* * 
Huxley estabelece dois grupos f undarnentaes na 

especie humana: 

I - Ulotrichí - (Typos de cabellos frizados) . 
II - Leiostrichi - (Typos de cabellos lisos ). 

U!otrichi - sao os negros da Afríca e da Oceania. 
Os Leiostrichi se dividem em 4 variedades : 

a) - Australoide - (Pelle, cabellos e olhos ne

gros. Prognatismo accentuado, etc. Ex.: Australianos) .. 
b) - Mongoloide - (Pelle amarella, olhos e cabel

los negros. Malares salientes. Ex.: Mongóes, Chins, Po
lynesios, T ndios da America). 

e) - Xanthocroicle - (Pelle branca. Olhos azues. 
Cabellos abundantes. Ex. : Europeus do Norte, Slavos,. 
T eutos, Scandinavos). 

d) - Melanocroide - (Pelle branca. Cabellos e
olhos negros. Ex.: E uropeus do Sul, I bericos, Ara
bes, etc.) 

* 
* * 

A. de Quatrefages grupou os dif fer entes typos. 

actuaes da especie humana de accórdo com a seguinte 
chaYe: 

'J'RONCO CA liCASICO 

Griipo Alloph:vlo - Guanches da ilhas Canarias; Ai
nos da ilha de Yeso, J apao; Miao-tsé, da China;. 
Georgeanos; Euskarios ou Bascos). 

' .. 
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Gntpo Finnez ott Finla11dez - (Esthonios, Ostiacos, 
Lapoens). 

Grupo Semítico - (Chaldeos, Arabes, Abyssinios). 
Grupo Aryano - a) Pamiro-europeus: Tadjiks da 

Persia; Celtas da Europa; Slavos; 
b) Indo-europeus : Hindús, Iranios ou Persas; I-Iel
lenos ou Gregos; Latinos; Germanos). 

1'RONCO M ONGOLICO 

Grupo Siberiano - (11ongóes, Turcos ou Turanios). 
Gru,po Thibetand - (Thibetanos e Chins). 
Grupo Indo-Chinez - ( Siamezes, Annamitas, etc.) 
Grupo Am.erica110 - (Eskimós ou Innuitas). 

'!'RONCO ETHIOPICO 

Grupo Indo-lVlelanesio - (Negritos das Ilhas Anda
nian, Tasmanios). 

Grupo Australiano - (Australia). 
Grupo A fricmio - (Negrillas do Gabon : N ubianos; 

Negros de Guiné; Cafres). 
Grupo Austro-Africano - (Hottentotes, Bushmen). 

Aos tres graneles Troncos, na Classificac;ao de A. 
de Quatref ages, seguem-se as Ra~as Mes tifas da Ocea
nía e da A ni.erica (J aponezes, Malaios, Polynesios, In
dios da America). 

* 
* * 

Levando em conta os caracteres anatomicos dos 
diff erentes typos, Duckworth separ~ os seguintes, que 
sao os unicos bem definidos, morphologicarriente, na 
especie humana: 

I - Australiano - (Encontrado na Australia, na 
Tasmania, ~ova Guiné, Africa). 

II - Africano - (Africa, Madagascar, America). 
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III - Anda:manez - (I!has Andaman, P eninsula Ma
laia, Ilhas Phili ppinas). 

IV - Eurasiatico - (Europa, Asia, America). 
V ·_ Polynesio - (Ilhas da Polynesia). 

VI - Groenlandez - (Groenlandia, Labrador, Costa 
Septentrional da Asia e da America). 

VII - Sul-Africano - (Sul da Africa). 

Ao lado desses 7 typos morphologicos D uckworth 
colloca os typos pygmeus: 

a) Pygmeus africanos (Bambute, Baamba, etc., do 
Centro da A frica; 

b) Pygmeus malaios ( Semang); 
c) Pygmeus asiaticos (1° - Aetas das Ilhas Phi

lippinas; 2° - Veddahs da Ilha de Ceylao); 
d) Pygmeus europeus (pygmeus prehistoricos en

contrados na Suissa). 

* 
* * 

Os restos humanos qu e se tem encontrado nas ca
madas da Terra provam que a especie humana f oi con
temporanea de muitas outras especies animaes, hoj e 
completamente extinctas. Acredita-se que o homem vivia 
já nos tempos em que se formaram as camadas da 
crosta da T erra que os geologos denominam: camadas 
terciarias. 

Das mais recentes, ( ca»nada.s quaternarias) foran1 
retirados restos osseos pertencentes indubitaveimente 
á especie humana. . 

Os achados dessa natufeza tém-se verificado prin
cipalmente na Europa. ~ao permittem conclusóes de
finitivas. 

Sobre todos os documentos reunidos até agora fo
ram estabelecidos 3 typos humanos f os seis na Europa: 
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a) o typo de X eanderthal - Spy - Chapelle aux 
·saints (nomes dos lugares onde foram achados os prin
·cipaes fosseis) . 

b) o typo de Combe - Cappele, Brünn. 
e) o typo ele Cro-Magnon. 

* 
* * 

O typo de Neander thal (Sala V irchow - Colle
-cc;ao 4, N . 4 . 954) representa a rac;a mais antiga da 
E uropa . Foi denominada : lí omo Primogenius, Schwal
be, ou Il om o JV! ou.sterensis, I-Iauser. 

Os mais antigos restos dessa r a<;a fo ram encon
t rados nas j azidas paleolithicas do quaternario antigo 

(Epoca Mo uste riana) . 

-·· ... 
* * 

A rac;a de Combe-Capelle, 1-10 111 0 A ttrignacensis, 
Hauser, é in termediaria ent re a 1" e a 3" - (Sala Vir
·chow - Collecc;ao 4, N . 4. 955) . E' a segunda por orden1 
de antig uiclade. 

~,,. 
::;e * 

A ma1s recen te das rac;as fosse is da E uropa é a 
de Cro-lVI agnon, 1-1 omo sapiens f ossitis. O esqueleto 
·desta r ac;a é o mais parecido com o das rac;as actuaes . 
·( Sala V ircho'"' - Collecc;ao 4, N. 4. 956) . 

* 
* * 

No Brasil fo ram encontrados r estos humanos fos
silisados nas caver nas do Estado de Minas ( Lagóa 
Santa) e em outras regióes. (Ceará, Alto-U ru

guay, etc . ) 
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Das ca,·ernas . de Lagoa Santa o Dr. Peter Lund 
retirou ossos humanos muito interessantes, mas que nao 
parecem ter pertencido a individuos differentes dos 
-indios actuaes . Entre os indios actuaes ha dif f erern;as 
tao accentuadas como as que existem entre os restos 
fossilisados e qualquer dos typos ainda vivos. 

O mesmo se póde dizer dos restos humanos encon
trados nos Sambaqitis (montes de conchas, ossos. cera
mica, detrictos, etc . ) que existem espalhados pelo litto
ral maritimo e fluvial do raiz . 

Urna r ac;a antiga acredita-se haver dominado em 
tempos prehistoricos a maior parte da America. (Ra<;a 
Pale-americana) . Os restos de Lago a Santa f oram li
gados á ella. 

Os Botocudos, na opiniáo de alguns. seriam os 
descendentes do "I-Iomem da Lagoa Santa". 

Alguns typos interessantes foram desenterrados na 
Republica A rgentina e cm outras regioes da America. 
Sao, poré111, restos humanos sobre cuja significac;ao 

. . 
rema contr0Yers1a . 

Em J892-94 o Dr. Eugen Dubois, de Amsterda:n, 
encontrou ec1 camadas pliocenicas (terciario superior) 
nas margcns do río T rinil, ilha de Java, alguns O!:i30S 

.fosseis, attribuidos a um animal extincto, que seria 
o typo ele transic;ao dos graneles macacos para o ho
mem. 

Deu, por isso, ao f ossil, o no me de Pitheca11 thro pus 
erectus. As opini6es .dos scientistas sob're o fossil de 
Dubois acham-se divididas. Para uns o pithecanthro
pus represe11 ta effectivamente urna fórma intermediaria 
(Manouvrier, H aeckel, D ubois) . 

·. 
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Outros entendem que o referido animal deve ser 
incluido entre os typos puramente humanos. Urna ter-· 
ceira opiniao, que parece reunir os melhores argumen
tos a seu favor, acredita que se trata de um grandc
n1acaco. ( Virchow). 

(Sala Broca - Collecc;ao 3, N. 6.893). 

\ 

.. 
' 
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;PECAS PRINCIPAES 'DAS COLLEC~OES EXPOSTAS 

(Os numeros correspondem ao Catalogo Geral <la 
~Sc cc;ao de Anthropologia do Museu Nacional. Nas col
:1ecc;6es ·expostas ha muitos ·outros objectos que na0 
•o ff erecem o mesmo interesse geral. Cada qua! se acha 
·¡¡ro vi do de um -Oistico explicativo). 

SALA BROCA 

1(Pa11l Er o.ca - Professo r da Fatuldade de 11! edicina 
de Pariz. N . etn 28 de !unho de 1824. F. em 9 dt> 
fulho de 1880. Poi o syst.etnatizador dos methodos 
anthropologicos. 

ns. 

5 .032. 
.5. 919 . 

IIO. 

n6. 

A. 5 

CuLLECc;Xo l 

Esqueleto 1mmano :articülado. H-0mem. Rac;a 
branca. Adulto. Normal. 

Esquelet-0 de Gorilla. Macho. Adulto. 
Esquelct-0 de Chimpanze. J ovem . 

COLLliCc;Ao 2 

Craneo de Indio Brasileiro (Bugre de Santa 
Catharína). 

Esqueleto de crean~. Indio Botocudo de 
Santa Catharina. Exposic;ao Anthropolo
gica. Río, 1882. 

Craneo do Chimpanze Prince J oseph I -
Oíferta do Dr. Cezar de Magalhaens ~ 
(1912). 
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<6.896. 
6. 925. 
6.926. 

r3·. 350-. 

IJ.454. 
r-3.456. 
1<3.457. 
r3.459. 
r3.46o·. 
!3.461. 
fJ-462. 
13 .. 463. 

r.3'. 464 . 
13.466. 
13 .468'. 
13 .469 , 

1.393, 

1.454-

I. 6II, 

4.592. 

5.909. 
5.910. 

5.911. 

MUSEU N.A'.CfO~At 

Ora:ngotango. - Busto' em gesso'. 
Craneo ele Finlanclez. 
Craneo Gaulez. 
'' PrinC'e Joseph I" - Chlmpanze a-mestraclo' 

fallecido em 1912 no Río. de Jane.ira -
Off erta do Dr: Cezar de Magalhaens .. 

Crane0 de Laponio. 
Craneo de Indigena de 1Yfadura> (Malasia) ~ 

Craneo de Caucasio. 
Craneo de Negro Afrieano. 
Craneo de I ndígena de Malabar. (India). 
Craneo de N egro. de Mo<;ambique. 
Craneo ele mulher . Indigena de Malasia. 
Craneó da "Venus Hottentote" ( Bush-

man) - (Modelo). 
Craneo ele Indigena da Nova Zelandia:. 
Craneo de Negro N amaquez. 
Craneo ele Indigena da llha da Pascoa ~ 
Craneo de !vialgache ( l\1adagascar). 

COLLEC~AO 3 

Embryáo humano de 25 días. Offerta do 
Dr. Henrique Baptista, 1915. 

Apparelho respiratorio de anthropoide. 
Chimpanzé. (Laboratorio de Anthropolo
gia - 1913). 

Latynge de anthropoide. ( Chimpanze) La
boratorio de Anthropologia. 

Cora<;áo de anthropoide - Laboratorio de 
Anthroplogia, 1913. 

Encephalo de Chimpanzé. (:Modelo em cera). 

Encephalo de Orangotango. (Modelo em 

cera) ' 
Encephalo de Cynocephalo, (Modelo). 

• 

• 

• • 
• 
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i 

_:s.9I2 . 

,5.913 . 

.5. 9 j 4. 

.5. 994 .. 

~.032_ 

6. 033. 

. 6.868-. 

6.893_ 

13 .349. 

lJ .35I. 

13.352. 

13.357 . 

13.358. 

J3.359. 

13.36o. 

r.3. 361. 

13.362. 

,;\::'ill'HR<JPOL OGI.i\ 

Encephalo de Lemurio. ( Modelo). 

Calota cr.anean.a de Ke.anderthal. (Modelo~. 

Córte longitudinal cia cabe<;a humana. (Na-
tural). 

Cr.aneo desarticulado e montado a Beau
chene. - (Nomenclatura) . 

Larynge de crearn;a. Prepara<;ao do Dr. Raul 
Baptista. - Labor.atorio de Anthropolo
g 1a , r913. 

Ap_pendice !leo-cecal de um Anthropoide. -
(Chimp.anze) - Pr:epara<;ao do Dr. Raul 
Baptis ta. - Laboratorio de Anthropolo
gia - 1013. 

.Appcndic~ de crean<;a - Laboratori.o ele An
thropologia - 191.J. 

Caiote de Spy - (Model.o) . 

Pithecanthropus Erectus - {Dubois) 
J ava - 1892 - ( Mo.deto). 

Pelvis humano - (T ypo feminino). 

Craneo 'humano com a. nomenclatura dos 
pontos craneometricos. 

S ternum humano com a sua nomenclatur.a. 

Posi"C;ao do cora<;áo nos Prima'tas. 

Posi<;ao do cora<;ao nos .Quadrupedes. 

Ficha dactyloscopica de um Chimpanze 
Laboratorio de Anthrop,ologia - 1913. 

Ficha dactyloscopica .hum·ana - Laboratorio 
de Anthropologia, 19r3 . 

Sulcos e circumvolu<;oes do cerebro dos Pri
matas . 

Musculo d.oriso-epithrocleano dos anthropoi
,des. 

.. 

• 

• 



• 

68 

13 .363 . 

13.465. 
13. 474. 
13 .. 476. 

:M USEU NACfONKL 

Angulo facial de um anthropoide - Chiin:.... 
panze - Obtido com o Dioptographo -
Laboratorio de Anthropologi a . 

Angul0 facial de um era neo humano 
Laboratorio de AnthnDpologia·. 

Craneo de Eskimó' - ( Modelo).. 
Craneo de Patagonio. 
Crane0 de I tidigena da Melanesia.. 

ANTI-lROPOLOG·lA 

S ALA Vl.RCHOW 

( Rudo'lph Virchow - Prof essor da Fcu:uldade de M e
dicina de Berli1n - ]lasceu etn 13 de O>utubro d!l" 
J821 - Falleceic em I902 - Occu,pou-se especial
mente com as caracteristü:as. morphologicas dos: 

indios americanos ) . 

5. 

16. 

COI.,LEC<;AO 4 

Craneo de I ndio Botocudo encontrado na 
Gruta da F adiqueira. 

Craneo de Indio Botocudo encontrado na 
Caverna do Itapemirim - Estado do Es-
pirito Santo. · 

32. Craneo de Indio encontrado na Caverna de 
Macahé - Estado do .Rio de J aneiro. 

49. Craneo de Indio encontrado na Caverna do 
Alto Uruguay 1882) . 

53. Craneo de Indio Botocudo. - Caverna da 
Babylonia - Estado de Minas Geraes . 

93. Craneo de I ndio encontrado na Caverna de 
Maracá - E'stado do Pará. 

• 
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r12. Craneo de Indio da Ilha de Marajó. 
n3 . 

J 14 . 

141. 

3.557. 

3.558 . 

4.954. 

4.955. 

4.956. 

5.125. 

13.353 . 
13.355. 
13.365. 
¡3.370. 
13.371. 
13.800. 

Calota craneana encontrada em urna Ca
verna da Serra de U ruburetama - Ceará 
- Offerta do Sr. Barao de Capanema . 

Fragmento de um maxillar inferior humano 
encontrado em urna Caverna da Lagoa 
Santa pelo Dr . Peter Lund. 

Formula dentaria do homem. 

Tabella dermochro1nica dos Indios do Bra
sil - (Roquette e Childe). 

Nomenclatura da superficie interna do cra
neo humano. 

Craneo da ra<;a fossil Neanderthal - Spy 
- Chapella aux Saints - (Modelo de 
M. Exteens, Bruxelle's) - Horno pri
migenius - :E-I. Mousterensis. 

Craneo da ra<;a f ossil de Brünn - Combe 
Cha pelle, Horno Aurignacensis - ( M. 
Exteens). 

Craneo da ra<;a fossil de Cro-Magnon -
Horno sapiens fossilis - (1-fodelo de M. 
Exteens - Bruxelles) . 

Quadro com as linhas de direc.;ao segundo 
as quaes crescem os pellos do corpo hu
mano. 

Occipital humano - (Nomenclatura). 
Esphenoide humano - (Nomenclatura). 
Te·mporal hun1ano - (Nomenclatura) .. 
Parietal humano - (Nomenclatura) . 
F rontal humano - (Nomenclatura). 
Craneo de Indio encontrado no Sul de Mat-

to-Grosso - (Rio Mira11da) -:- (Off erta 
do Commandante Heitor Pereira da 
Cunha - (1915) . 

• 
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COLLEC<;AO 5 

I 18. Esqudeto articulado de Indio Botocudo do 
Rio Doce. 

121. Esqueleto articulado de J ndio Botocudo de 
Sta. Catharina - (Off erta do Dr. Duarte 
Paranhos Schutel). 

122. Esqueleto articulado de Indio Turiuára 
do Rio Capim (Pará) - Collec<;iio La
disláo N etto. 

COLJ.,EC~AO 6 

30. Craneo ele Sambaqui do Paraná. 
42. Craneo de Indio Guarany do Río Grande 

do Sul. 
47. Craneo de Sambaqui - Iguape - S. Paulo. 
6o. Craneo de Indio Guytc do Rio Purús. 
So . Craneo de Sambaqui do Paraná. 
82. Craneo de Sambaqui do Paraná. 
86. Craneo ele Samba qui de Santa Catharina. 
92. Craneo de Indio Guarany do Paraná -

(Suturas craneanas - Nomenclatura). 
95 . Craneo de Indio Ipuriná. 
98 . Craneo de Indio Chavante ( Synostose das 

104. 

109. 

2.594. 

5.290. 

5.889. 

5.90!. 

5.g8o. 

suhtras do craneo). 
Pontos cr aneometricos. 
Craneo de I ndio do Rio Xingú. 
Craneo typo da ra<;a Branca. 
Curvas craneanas. 
Craneo de crean<;a - (Indio de Santa Ca; 

tharina) . . 
Maxillar inferior de adulto - Indio Cariri 

- Parahyba d<' Norte. 
Craneo de Sambaqui do Rio Grande do Sul 

- (Off erta do Dr. Hilario de Gouveia). 



' 

~ 
<: 
> 

6.924. 
8.729. 

9 .518. 

9.523. 

9.536. 

9.537. 

13.369 . 
J 13.3¡3 . 

13.467. 
13.475. 

9. 

23. 
26. 

48. 

54. 
72. 

73. 

&). 

99. 
6.277. 

• 
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:rvfaxillar inferior de velho- Negro Achanti. 
Phases do crescimento do corpo humano -

( Stratz). 
Escala colorimetrica do cabello humano, de 

Fischer. , 
Escala colorimetrica da pelle humana, de 

von Luschan. 
Escala colorimetrica da Iris humana, ele 

Martin. 
Quadro com as seci;6es transversaes cl0s dif-

f erentes typos do cabello humano. 
Nomenclatura do Sacrum humano. 
Vertebras humanas corn sua nomenclatura. 
Craneo typo da ra<;a Amarella. 
Craneo typo da ra<;a Negra. 

COLLEC~AO 7 

Craneo de Indio Botocudo do Rio Mucury 
-. Estado do Espirito Santo. 

Craneo de Indio Poxixá - Rio Mucury. 
Craneo de Indio Nak-Nanuk - (Botocudo). 
Craneo de Indio Coroado - (Palmas) -

Santa Catharina. ( 1882). 
Craneo ele Indio 11ongoió do Rio Pardo. 
Craneü artificialmente clef armado - Ay

mará - Bolivia - ( Collec<;áo Lopes 
Netto). 

Craneo deformado Aymará - (Collec<;áo 
Lo pes N etto) . 

Craneo de Indio de Santa Catharina 
(Mundo Novo) - Alto da Serra. 

Craneo de Indio Araucano - (Chile). 
Diagramma da constitui<;áo anthropologica 

da popula<;ao do Brasil - (Roquette 
P into). 
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9.457. 

13.356. 
13.366. 
13.367. 
r3.372. 
13.374. 
13.375. 
13 .376. 
13.377. 
13.379. 

MUSÉU NACIONAL 

Quaclro com os mensura<;oes da Bertillo
nage - (Identifica<;ao pessoal). 

T ypos de impressoes dactyloscopicas-( Iclen-
tifica<;ao pessoal). 

No¡nenclatura do Humero humano. 
Nomenclatura do Cubito humano. 
Nomenclatura do Radio humano. 
i\T omenclatura do Osso Illiaco humano. 
Nomenclatura do Fernur humano. 
Nomenclatura da Tibia humana. 
Non1enclatura do Peroneo humano. 
Nomenclatura do esqueleto do Pé humano .. 
Nomenclatura da Clavicula humana. • 

COLLEC~Aü 8 

II7. Esqueleto de Indio Turiuára do Rio Capim 

120. 

120. 

- Pará - Collec<;ao Ladisláo Netto 
1882. 

Esqueleto articulado de Indio Botocudo 
Doce - Minas. 

Esqueleto articulado de Indio Botocudo -
Rio Doce - Minas. 

COLLEC~AO 9 

I. Craneo de Indio do Rio Novo - Minas Ge
raes . 

2. Craneo de Indio Aymoré do Rio Pardo -
Bahia. 

3. Craneo de Indio Botocudo do Aldeiamento 
do 11utum - Espirito Santo. 

ro. Craneo de Indio Botocudo de Itambacury 
- Minas Geraes. 

15. Craneo deformado (escaphocephalia) - Bo
tocudo do Rio Doce. 

. 
¡ 

4 
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97. Craneo de Negro A fricano ( com suturas 
anomalas). 

100 . Craneo de Tndio Araucano - (Chile). 

102. 

105. 

111. 

13.458. 

13.470. 

13 .471 . 

13.472. 

T3.-l73 · 

Craneo de ·l ndigena da Coréa. 

Cr¡¡neo de lndigena das Ilhas Fatu-Hiva -
(Marquezas). 

Craneo de Indigena das Ilhas de Chatam -
( Polynesia) - 1872. 

Cranco ele Negro - (Modelo) . 

Craneo arti ficialmente deformado - Ilha 
dos Sacrificios - Golpho do Mexico -
(Modelo) . 

Craneo de Indio Mexicano. 

Craneo artificialmente deformado - Indio 
Cheenouk - ( America do Norte) 
(Modelo). 

Cranco tic Indio Caraiba - Antilhas . 

B U S T O S A NTHROP OLOGICOS 

1 3 . ~79 . 

r3.48o . 

(1'AMANll0 NATURAL) 

Rai;a Branca - Esculptura de Ch. L ebacle 
- Laboratorio de Anthropologia do Mu
seu - 1909. 

Ra~a Amarella - Esculptura de Ch. Leba
clc - Laboratorio de Anthropologia do 
Museu - 1909. 

Rai;a Negra . - Esculptura de Ch. Leba
cle - Laboratorio de Anthropologia do 
Museu - r909. 

• 
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TYPOS MODELADOS SOBRE O VIVO .· 

13.486. 
13.487. 
13.488. 
13.489. 

13.490. 

13.491. 

13 . ..¡92. 

13. 493. 
13.494. 
13.495 . 
13.496. 

l3 . .:J97 · 
13.498. 
13 . ..¡99 . 

13.500. 

13.502. 

('l'RAMOND - PARJS) 

Jndigcnas das Ilhas Gamhier Oceania. 
J ndigena de Lebuko - Ilha Obalaon - Ar.:. 

chipelago Vi t i - Oceania. 
Indigena da Ilha Salomon - Oceanía. 
Indígena do Coromandel - India. 
Chef e Tasmanio. 
KAP1\ Ul.l, · chef e da l lha Obalaon - Archi

pclago Viti . 
Jndigcna da Iiha de Guan - (Ilhas 1'1a

riannas) . 
Taha-Tahala, indígena de Otago - (Kova 

Zelandia). 
Valentim, negro Makua da A frica Oriental 

- ( ~1o<;ambique ) . 

J ndigena da Ilha Guan - ( l lhas Mariannas). 

Polac~. 
Indigena de Otago - (Nova Zelandia). 
Zash -Ka-~1on-Ya - Tndio loway - (Ame-

ri ca do J\'orte). 
Makera, negro ?vlakua da A frica Oriental. 
Menalarguerna - T asmanio . 
Indigena ele Cupang - Tlha de Timor -

(Sonda) . 
f ndigena da Ilha Izabel -- (Archipelago 

Salomon) - Oceania . 
Tnrligena da Ilha Salomon - Oceanía. 

--- ---

.. 
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