PREFÁCIO

Em 1961, Jack Kelso convidou-me a dar um curso de duas
semanas no Instituto Summer de Antropologia, na Universidade do Colorado, em Boulder. O Instituto, patrocinado pela National Science Foundation, havia sido criado
para oferecer a professores universitários uma revisão analítica intensiva nos vários campos da antropologia durante dez semanas. Havia 34 participantes no curso do verão
desse ano.
As aulas dos professores visitantes seriam gravadas,
transcritas e preparadas para publicação em um único volume, mas isso não se concretizou. Minhas oito aulas foram gravadas e transcritas, mas, como o plano de publicação foi abandonado, nada se fez com elas.
Há cerca de um ano, a professora Beth Dillingham leu
as transcrições e achou que seriam úteis para cursos em
universidades. Ambos concordamos, no entanto, que era
preciso revisá-las para que pudessem ser lidas como ensaios escritos, em vez de apresentações orais, nas quais predomina o uso da primeira pessoa. A dra. Dillingham comprometeu-se a fazer essas revisões e, ao fazê-lo, melhorou
o texto sob outros aspectos. Também forneceu informações bibliográficas sobre muitos assuntos abordados.
As aulas receberam o título genérico “teoria etnológica”, mas trataram principalmente do conceito de cultura
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e da ciência da cultura, incluindo alguma discussão sobre
evolucionismo e antievolucionismo no âmbito da antropologia. Foram concebidas para orientar estudantes de antropologia e de outras áreas na ciência da culturologia, que
data da publicação de Allgemeine Culturwissenschaft, de
Gustav Klemm, em Leipzig, em 1854-1855, mas ainda é
relativamente nova na família das ciências. Fornecemos algumas referências para orientar o leitor a explorar mais
esse campo.
Quero expressar meu agradecimento ao professor Kelso pela hospitalidade, as gravações e as transcrições das
aulas. E à dra. Dillingham minha gratidão não só pela excelente edição, mas também pelo estímulo que levou a esta
publicação.
Maio de 1972

Leslie A. White
Professor visitante de antropologia
Universidade da Califórnia, Santa Bárbara
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