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Irving Goldman nasceu em 2 de setembro de 1911, no Brooklin, em Nova York, filho
de Golda e Louis Goldman, imigrantes russos, e faleceu em 7 de abril de 2002, aos 90
anos de idade. Após concluir sua graduação no Brooklin College, em 1933, ingressou
na Universidade de Columbia, instituição onde foi aluno de Franz Boas (1858-1942).
Seu primeiro trabalho antropológico foi realizado com os índios Modoc, na
Califórnia, em 1934. Para seu trabalho final de graduação na Columbia, estudou os
Ulkatcho Carrier da Colúmbia Britânica (entre 1935-36), no noroeste do Canadá,
pesquisa publicada na coletânea Acculturation in seven american indians tribes
(1940). Obteve seu Ph.D. em Antropologia no ano de 1941, com a tese sobre os Cubeo
do rio Cuduiari, na região do Vaupés colombiano, onde esteve entre 1939 e 1940. O
trabalho de campo de dez meses entre os Cubeo é apresentado preliminarmente no
artigo “Tribes of the Uaupés-Caquetá region”, publicado no Handbook of south
american

indians

(1948),

dedicado aos povos habitantes da região do

Uaupés-Caquetá de modo geral. Nesse artigo, Goldman apresenta parte dos dados
coletados no seu trabalho, que depois viriam a ser publicados de modo mais
detalhado e sistemático como The Cubeo (1963), monografia que inaugura os estudos
etnológicos com trabalho de campo prolongado no noroeste da Amazônia.
Após a pesquisa junto aos Cubeo, Goldman retorna aos EUA e assume o cargo de
professor no Brooklin College entre 1940 e 1942, tendo, em seguida, se transferido
para Washington, onde trabalharia como consultor no Bureau of Latin American
Research. Torna-se professor no Sarah Lawrence College em 1947, onde permanece
até 1980, ano em que se aposenta. Neste período, realiza diversas pesquisas
antropológicas e publicações, entre as quais: Chamula, sobre esse povo da região de
Chiapas, no México, em 1955, e The first man (1955), escrito com sua então esposa
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Hannah

Goldman,

no

qual

o

casal

apresenta,

de

uma

perspectiva

paleo-antropológica, uma história do desenvolvimento do ser humano, do homem
pré-histórico às primeiras civilizações no Oriente, África e América. Além desses
trabalhos, inicia na década de 1960 estudos bibliográficos sobre as sociedades da
Polinésia, resultando na monografia Ancient polynesian society (1970). Na
sequência, dedica-se ao estudo dos índios Kwakiutl da Colúmbia Britânica, no
noroeste do Canadá, debruçando-se sobre o tema do potlach, no qual revisita o
material de Franz Boas (1858-1942), pesquisa que resulta na publicação da
monografia The mouth of heaven: an introduction to Kwakiutl religious thought
(1975). Nos anos 1968-70, depois em 1979, Goldman retorna aos Cubeo, quando
permanece, dessa vez, junto ao clã Hehénewa, e trabalha em novo livro sobre temas
do universo religioso e metafísico dessa população (livro esse que permanece
inconcluso e somente seria publicado postumamente por seu amigo Peter Wilson, em
2004). Entre 1980 e 1987, Goldman ensina na New School of Social Research, na
cidade de Nova York.
Os anos de Goldman na Universidade de Columbia foram marcados pela
Antropologia de Franz Boas. Segundo Peter Wilson, na introdução à monografia de
Goldman sobre os Hehénewa (2004), os trabalhos de Goldman mostram a
operacionalização de muitas ideias de Boas sobre Antropologia, em particular sobre
métodos em geral e sobre a etnografia, em particular. O legado de Boas é notável,
sobretudo na primeira monografia sobre os Cubeo, marcada por forte preocupação
com a história cultural, tal como ensinava Boas, e pelo propósito de buscar um
padrão de cultura, noção elaborada por Ruth Benedict (1887-1948) a partir de seu
entendimento das ideias de Boas sobre cultura.
Goldman logrou conjugar a preocupação boasiana com o trabalho de campo e os
estudos bibliográficos, sem estabelecer hierarquias entre os dois tipos de
empreendimentos. Além disso, dedicou-se ao estudo de povos e regiões diversas,
como os Modoc da Califórnia, os Ulkatcho Carrier da Colúmbia Britânica, os Cubeo
do noroeste amazônico, as sociedades da Polinésia e os Kwakiutl da Colúmbia
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Britânica. Apesar da diversidade etnográfica e regional que caracteriza sua obra,
Goldman afirma a persistência de um mesmo tema ao longo da maior parte dessas
investigações: trata-se da noção de aristocracia, do sistema de ranks e das noções
correlatas de poder e hierarquia, tal como se apresentam nas várias regiões
etnográficas que esse antropólogo investigou ao longo da vida.
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