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M novembro de 1953 realizou-se, no Rio de Janeiro, a I Reunião Brasileira de Antropologia, na qual, a
1

convite da Comissão Organizadora, tive oportunidade
de fazer uma exposição sobre problemas ligados às
relações de cultura do português e dos grupos imigrados. Fundamentou-se esta informação no levantamento
bibliográfico essencial sobre o assunto, e bem assim nas
observações recolhidas pelo autor em suas pesquisas e
estudos.
Este trabalho divulga-se agora, passado mais de
um ano da Reunião. Não tendo sido publicados, até
esta data, os anais da Reunião, pareceu ao autor não
ser conveniente retardar a divulgação deste estudo. É
que, de modo especial, por sua natureza e pelo levantamento bibliográfico existente, o retardamento poderia
vir a tornar sem valia o trabalho, fazendo-o perder atualidade diante das expressões atuais do problema.
No texto então elaborado, e do qual foi feito, na
Reunião, um resumo verbal, não introduzi agora qualquer alteração. O interesse de publicá-lo, tal como foi
escrito, é menos pelo mérito que este estudo possa ter,
do que pela importância atual dos assuntos de relações
de cultura entre nós; e sobretudo também pelo inte— 3
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rásse, pela significação, quase diria pela originalidade
que marcou a I Reunião Brasileira de Antropologia.
Foi, na realidade, não tanto um Congresso, nem
uma Conferência, nem formalmente uma Reunião; foi
uma reunião sem formalidades, sem discursos, sem
poses oratórias, com membros da mesa eleitos em pleito verdadeiramente democrático, sem chapa prévia,
nem cabalas; exposições, debates, encerramento de trabalhos — e em nenhum momento um discurso formal,
de frases, de jeito académico. Não houve palavras de
mais nem de menos; não houve nariz de cera, nem encher de linguiça, nem Vossa Excelência para cá e Vossa
Excelência para lá; cada um, na sua especialidade, s&
comportou ao natural. Nem fez falso ar de inteligência,
nem tomou pose de douto.
Coube-me expor o tema das relações de cultura:
balanço de atiyidades já realizadas e perspectivas que
se abrem a pesquisas e estudos referentes aos problemas de relações culturais do português e dos diversos
grupos entrados com a imigração, a partir do séculc
XIX, e seus resultados ao contacto com as populações
brasileiras.
Minha exposição deveria ser precedida de duas
outras, que constituiriam o verdadeiro background do
tema: uma, relativa à imigração, de modo geral, às correntes imigratórias entradas no Brasil; e outra, referente aos problemas da imigração em seus aspectos po/í-í
íicos. Infelizmente, porém, os dois relatores convidados
não puderam participar da Reunião, e em virtude
desse fato a imigração foi estudada apenas sob um
aspecto: o das relações de cultura dos grupos imigra4 —

dos e ainda do português, ao contacto com a terra brasileira e sua gente.
Desta forma, talvez o trabalho qtte se vai ler se*
ressinta dessa deficiência: a de faltar-lhe, possivelmente, o panorama geral do tema, o problema da imigração em seus aspectos históricos, políticos e económicos. O campo que nos foi reservado, e que vem sendo
objeto de nossos estudos e, em grande parte, de nossas
atividades de professor, diz respeito em especial, como
já assinalámos, aos problemas das relações de cultura,
em seu passado, em seus resultados ,em suas perspectivas.
A publicação deste trabalho não tem outro propósito senão o de divulgar um estudo que o autor ainda
considera incompleto, e que por isso mesmo pode constituir oportunidade para recolher sugestões que possam
ampliar o levantamento bibliográfico então feito, e
ainda suscitar debates e ideias que o tema oferece.
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1. Posição do problema. O estado dos
grupos étnicos ligados à História. Influência
desses grupos.

O estudo das relações de cultura entre os diversos
grupos étnicos que participaram da colonização do
Brasil e, mais modernamente, do processo imigratório,
é tema que só em nossos tempos vem sendo considerado. O problema situa-se assim nas preocupações das
novas gerações de sociólogos e antropólogos, e a própria relação bibliográfica o indica.
Aliás, poderia mesmo assinalar-se que o problema
das relações de cultura entre os grupos humanos como
estudo antropológico ou sociológico surgiu em data
recente. É de registrar, por exemplo, que o "Memorandum for the study of Acculturation" data de 1935.
Depois desta data, 1938, é que surge o livro clássico
de Herskovits. Mesmo na literatura antropológica americana, em que o assunto mais avulta, foi na década
entre 30 e 40, que se desenvolveu o interesse pelos
fenómenos resultantes das relações entre populações
diferentes.
No caso do Brasil, apesar das correntes imigratórias europeias e não europeias, a partir do século XIX,
sobretudo de sua segunda metade, o fenómeno não
atraiu a atenção dos estudiosos. É possível mesmo que
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uma das causas desta ausência de interesse residisse no
fato de não existirem estudos de antropologia ou de
sociologia nos estabelecimentos de ensino, nem haver
Faculdades de Filosofia, em que se desenvolvam tais
estudos. Inexistia, pois, atenção pelo tema, e até mesmo
pelas disciplinas onde ele poderia surgir.
O estudo dos grupos étnicos ligou-se, em seus primeiros tempos, à História. Encontramos referência à
presença dos grupos humanos, mesmo os fundamentais
em nossa formação — o português, o negro e o indígena — nos compêndios de História. Observava-se a
participação desses elementos através de influências
com que teriam contribuído para a formação brasileira,
dentro não especificamente das relações culturais, mas
de nossa evolução histórica.
Estas influências, sim, é que se assinalaram. Poderíamos então considerá-las como a forma primitiva, a
observação inicial, com que se estudou a participação
dos grupos étnicos nas relações de cultura estabelecidas
no Brasil. Mas, de modo geral, os grupos de que se
assinalavam influências eram o negro e o indígena.
Quanto ao português, entretanto, não houve a
preocupação de assinalar-lhe as influências; nem poderia haver. Os elementos culturais de nossa formação
eram — e são — basicamente lusitanos, e, em consequência, não havia aspecto estranho ou curioso a anotar. Deste modo as próprias relações de cultura não
despertavam atenção. O que geralmente se registram
são as relações étnicas, já anotadas nos fins do século
XVI ou começos do seguinte, quando os cronistas aludem aos tipos étnicos surgidos da mestiçagem.
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Fenómenos de relações culturais, entretanto, os
havia; desde a chegada do português como povoador
e colonizador estas relações se registram, a princípio
com o indígena e, logo depois, com o negro. Mas —
repitamos — tanto de uma como de outra dessas relações não houve preocupação de assinalar-lhe ou situarlhe os aspectos, os resultados, as consequências culturais verificadas. Assinalam-se ou situam-se influências
que esses grupos transmitiam, ao participarem de nossa
evolução histórica. Ou fixava-se o panorama de seu
status original, fosse do indígena, fosse do negro. Explico-me: quer com referência ao indígena, quer com referência ao negro, examinavam-se as suas condições de
vida, geralmente condições de cultura, mas não indicadas como tal, antes da chegada do português, quanto
àquele, e, quanto a este, em seu ambiente africano.
Deste modo o estudo da História do Brasil incluía
em seus textos, em suas narrativas, a presença desses
grupos. Dizia como era a vida do indígena, seus hábitos
e costumes, ou como vivia o negro na África. Mas não
se concluía quanto aos resultados observados nas relações de cultura entre esses grupos e o português.
Dentro deste ponto de vista de influências ou apenas da presença de grupos alienígenas em nossa História, é que se publicaram entre nós estudos sobre franceses, espanhóis e holandeses; em parte também judeus
e ciganos.
Do francês sabe-se que desde os primeiros anos
que se seguiram à descoberta, estiveram em contacto
com o Brasil. Segundo a informaçãc de Anchieta, andavam na costa do Brasil, desde 1504. E o certo é que
disputaram com os portugueses a posse da terra; em
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vários pontos do litoral entraram em contacto com o
indígena, com este fazendo amizade, comerciando pau
brasil e atiçando-o contra o lusitano. E aqui ou ali a
marca da presença francesa, ficou, às vezes num ponto
geográfico, como o porto dos Franceses no litoral nordestino, às vezes num acontecimento histórico, como o
de Villegaignon na França Antártica (Guanabara) ou
o de Jacques Riffault, na França Equinocial (Maranhão), onde os gauleses se instalaram, dando à cidade
o nome do rei de França: a ilha de São Luís.
A influência cultural francesa se verificou no Império, não através de correntes imigratórias, mas por
meio de ideias intelectuais, literárias, hábitos sociais,
reuniões mundanas, moda feminina (os cabeleireiros, as
modistas), danças, festas, brinquedos infantis, introduzidos com os colégios de religiosas francesas. Sobretudo, no campo de cultura intelectual foi que se sentiu
a influência francesa. E neste sentido estudou-se o
francês no Brasil.
Estudos desta natureza são, por exemplo, o de
Mário de Lima Barbosa e o de Cana Brasil, sem esquecer referências em obras de História do Brasil ou em
apreciações sobre a vida social no segundo Reinado.
Capistrano de Abreu, vale lembrar, analisou, no seu
notável ensaio sobre o descobrimento do Brasil, as
pretensões francesas à própria descoberta.
No mesmo sentido são os trabalhos a respeito dos
espanhóis. Apreciou-se sua participação na história do
extremo-sul, nas lutas pelo domínio do território, assinalou-se sua influência, mas sem analisar as relações
culturais. Aliás, sobre os espanhóis não tenho conhecimento de obras ou estudos especiais. As referências
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encontram-se em obras gerais de História cai particulares sobre o Rio Grande do Sul e em estudos sobre os
primeiros tempos de São Paulo.
Mais vasta é, sem dúvida, a bibliografia sobre os
holandeses, porém dentro do mesmo critério assinalado:
o histórico. Isto é, as lutas holandesas no Nordeste, o
domínio durante o governo de Nassau, a restauração.
Só modernamente se estudou sua participação cultural
através do ensaio hoje fundamental de José António
Gonsalves de Melo, neto, obra, aliás, de natureza histórica, onde os conhecimentos sociológicos do autor
permitiram dar às suas páginas aspectos de análise
sociológica e de relações de cultura que apresenta. Fora
disso, e, em parte, do livro de Joaquim Ribeiro e José
Honório Rodrigues, os estudos sobre os holandeses se
caracterizam pela apreciação histórica, o episódio da
invasão, suas lutas, o governo nassoviano, as guerras
de restauração.
Também do ponto-de-vista histórico é que se encontram estudos sobre os judeus no Brasil. Há neles
referências às vezes vagas sobre influências, mas não
demoradamente a respeito das relações de cultura. É o
que sucede com o livro de Solidónio Leite Filho ou o
de Isaac Z. Raizmann; o que sucede ainda com o livro
clássico de João Lúcio de Azevedo, no qual, embora
sobre os judeus em Portugal, há ricas informações a
respeito dos israelitas no Brasil.

no Brasil, pelo menos, desde os começos do século XIX.
Ciganos estiveram presentes às festas de casamento de
Pedro I e D. Leopoldina. Foram intermediários na
venda de escravos. Deixaram seu nome em praça e rua
do Rio de Janeiro, o antigo Campo dos Ciganos, hoje
Praça Pedro I, e a rua dos Cigartos, hoje da Constituição. Melo Morais Filho, aliás, deu grande «relevo à
presença de ciganos entre nós, assinalando, no que me
parece algo exagerado, ter sido "a solda que uniu as
três peças de fundição de mestiçagem atual do Brasil."
De outros grupos, de sua presença na vida colonial do Brasil, as referências são sempre passageiras,
incluídas em resenha histórica. Em parte isto se verificou ainda quanto a estes grupos e a outros, introduzidos com a imigração. Repitamos: não se estudava,
até certa data relativamente recente, o processo das
relações de cultura e seus resultados, mas tão só a
presença em nossa evolução histórica, a influência aqui
ou ali deixada pelos diversos grupos.

Quanto aos ciganos a bibliografia é pequena. Foi
grupo estudado por Melo Morais Filho e mais recentemente por Oliveira China e João Dornas ^ilho, este
quanto às Minas Gerais. Comunidades ciganas existem
10 —
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2. Colonização e Imigração no século
XIX. Participação dos grupos imigrados na
vida brasileira. Estudos gerais e regionais.
Fontes.

Somente no século XIX o Brasil começa a receber imigração estrangeira, com o ato do príncipe
regente, D. João, que abriu os portos brasileiros a todas
as nações amigas. A este ato, seguiu-se outro de não
menor importância: o de 25 de novembro de 1808, que
permitiu a concessão de terras aos estrangeiros. Criaram-se, desta maneira, meios para facilitar a entrada
de correntes estrangeiras em nosso país, de vasta extensão territorial, mas de escasso povoamento.
Contudo, as condições sociais do país não deram
margem a incrementar-se desde logo a entrada de imigrantes. A existência da escravidão constituía, sem dúvida, um empecilho forte; escravidão e imigração são
termos que se repelem .Desta maneira, o processo imigratório no Brasil se relacionou às condições do trabalho. Enquanto predominou o regime de escravidão a
imigração foi pequena. Crescia a corrente imigratória
à proporção que se estabeleciam medidas para a extinção do trabalho escravo. A partir de 1888, com a abolição da escravatura, é que se vai intensificar a entrada
de imigrantes.
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A participação desses grupos estrangeiros na vida
brasileira foi, de modo geral, estudada dentro do mesmo critério observado em relação aos grupos que aparecem em contacto com o Brasil nos séculos coloniais:
o de sua presença em nossa evolução histórica. Os primeiros estudos a respeito dos imigrantes no Brasil se
caracterizam por descreverem a presença entre nós
desses grupos, as influências trazidas; não exatamente
as relações culturais, muito embora apareça a referência a traços de cultura, não como tal mas como hábitos,
costumes, aspectos, por vezes destacados por se distinguirem dos nossos, de cada um desses povos.
O conceito etnológico de cultura não era o adotado no caso; e, na realidade, seria exigir de mais que
o fosse. O critério era o da descrição histórica, narrando
a chegada, distribuição, número de imigrantes, primeiras atividades, aspectos peculiares, com que se apresentavam. Neste sentido é bem característico o estudo de
Eduardo Prado, ainda hoje um dos mais completos
trabalhos sobre a imigração no Brasil, publicado em
1889, ou os de Leonardo Truda sobre os italianos e os
alemães no Rio Grande do Sul, que datam de 1925 e
de 1929, respectivamente.
Um dos estudos mais sérios dentro desse critério
que vimos assinalando pode igualmente ser lembrado:
o de A. Tavares de Lyra, divulgado em 1922. Nele o
autor estuda historicamente as correntes imigratórias
no Brasil e apresenta o primeiro levantamento mais
completo que se conhece quanto ao número de imigrantes entrados em nosso país desde 1820. Utilizando
dados de várias fontes pôde reconstituir ano a ano o
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volume imigratório, em quadro que se tornou fundamental, aliás recentemente revisado e atualizado por
Arthur Hehl Neiva e J. Fernando Carneiro .
De autoria do primeiro destes é um substancioso
estudo sobre o problema imigratório no Brasil, assunto
a que se vem dedicando e de que é hoje dos mais autorizados conhecedores entre nós. Ao segundo se deve
igualmente expressiva contribuição em estudos sobre
aspectos da colonização e imigração no sul do Brasil,
além de uma análise crítica interpretativa do processo
imigratório em nossa país.
Como se verifica por estas referências, e ainda pelo
arrolamento bibliográfico, os estudos sobre a presença
do imigrante no Brasil se enquadram, de modo geral,
nos campos da colonização e da imigração; não são, de
maneira particular, de relações culturais, em que se examinem os processos transculturativos. Isto só mais modernamente se iria verificar. É sempre rnais do pontode- vista histórico, dos aspectos referentes à presença
desses grupos entre nós, que se desenvolvem os estudos.
São desta natureza, por exemplo, os livros hoje
clássicos, apesar de críticas que se lhes possam fazer, de
Augusto de Carvalho e de Joaquim da Silva Rocha.
Igualmente assim se podem considerar estudos regionais, como é o caso dos de Aurélio Porto sobre o trabalho alemão no Rio Grande do Sul, ou o de Ernesto
Pelanda sobre os alemães também no Rio Grande, ou
o de Otto Quelle, ainda sobre os alemães, mas na Bahia.
Dentro deste critério estudaram-se também os italianos,
principalmente em São Paulo. Os libaneses foram estudados por Tanus Jorge Bastani.
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Estudos gerais ou regionais - - uns sobre os estrangeiros ou sobre um grupo em particular, no país,
outros sobre a imigração ou determinado grupo, em um
Estado —se caracterizaram sempre por este aspecto:
o de terem um sentido histórico. Isto, de modo algum,
lhes desvirtua os méritos. Ao contrário: deve assinalarse a importância de tais trabalhos a que se é levado
obrigatoriamente a recorrer, no estudo das relações de
cultura dos grupos imigrados com a população brasileira em nosso país. São fontes preciosas, indispensáveis; material que abre caminhos e possibilita o conhecimento das condições atuais do processo transculturativo.
Ocorre assinalar, igualmente, que outras fontes
têm o mesmo caráter, isto é, constituem subsídios valiosos para estudar, através da imigração e da colonização,
os aspectos gerais ou particulares das relações do grupo
imigrado com a população brasileira. Refiro-me, por
exemplo, aos livros de viajantes, de cronistas, de missionários que andaram pelo Brasil no século XIX,
sobretudo em sua segunda metade, quando se intensificavam as correntes imigratórias. Trata-se de material
que não se pode desprezar. Não figuram no arrolamento bibliográfico, pela natureza específica dessas obras
não sendo nelas fundamentais os aspectos que nos interessam .
Ao lado da importância dos viajantes, cronistas,
missionários, como fontes para o estudo das relações
de cultura dos imigrantes, há também a registrar outra fonte: os relatórios dos presidentes de Província, no
Império, ou dos governalores de Estados, na República.
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Sobretudo os relatórios ou "falas" presidenciais das
províncias imigratórias incluem elementos muito úteis
a serem considerados, informações sobre os contactos
dos imigrantes, número de entradas e de saídas, quando havia retorno, atividades que estavam desenvolvendo, etc. São subsídios que indiretamente vão servir aos
estudos de relações culturais.
Em muitos desses relatórios presidenciais se encontram anexados relatórios de chefes de serviços —
de instrução pública, de saúde pública e higiene, de estradas. Através deles se colhem igualmente informações valiosas para conhecer-se o que estão realizando
os imigrantes, como atuam ou reagem em face das providências administrativas. Constituem, pois, fontes, que
os estudiosos atuais têm de recorrer na reconstituição
da presença do imigrante em nosso país.

Mas não só os jornais brasileiros devem mencionar-se; mais importantes talvez do que estes são, sem
dúvida, os jornais escritos na língua dos respectivos
imigrados. Sabemos de jornais alemães, de jornais italianos, de jornais libaneses, de jornais japoneses. Às
vezes são publicados ainda em forma bilíngue: a língua materna do grupo e a portuguesa. Em alguns casos,
sobretudo depois do processo de nacionalização, são
publicados por populações de origem estrangeira jornais em português.

Outros documentos oficiais imprescindíveis ao estudo das correntes imigratórias são a correspondência
consular, os arquivos diplomáticos; neles se encontram
informações úteis a serem recolhidas a respeito das atitudes dos imigrados, das condições em que se processou
a imigração dos grupos, dos problemas surgidos, das dificuldades com que se deparam.
Uma outra fonte igualmente útil são os jornais do
século XIX, em particular os publicados no Rio de
Janeiro, sede da Monarquia e, depois, da República, e
nas capitais das Províncias de imigração. O noticiário
quotidiano, o registro de acontecimentos, anúncios publicados são subsídios a considerar-se no estudo das
atitudes e reações dos grupos humanos estrangeiros no
Brasil.
16 —
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Sílvio Romero, baseado na teoria antropológica, que a
princípio fazia predominar o fator "raça", classificou o
folclore brasileiro pelas influências originárias do português, do indígena e do negro.
3. O elemento português. Os estudos
de Oliveira Viana. Importância da obra de
Gilberto Freyre.

Talvez se possa indicar o aparecimento de Casa
Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, como o ponto
de partida para atender-se à importância cultural do
português colonizador; e igualmente das relações culturais verificadas em nossa formação, de que resultou a
cultura luso-cristã ou luso-brasileira. Esta afirmativa
não exclui, todavia, o fato de já se haver assinalado,
antes, a influência portuguesa em nossa formação. Basta
exemplificar com este trecho de Sílvio Romero e João
Ribeiro: "Seu legado (refere-se ao português) entre
nós é vastíssimo. Devemos-lhe a língua, a religião, o
direito, a arte, a poesia, a literatura, todas as manifestações espirituais que nos fazem copartícipes da cultura
moderna ocidental" (Compêndio de História da Literatura Brasileira 1906, p. XXXV).
Aliás, será interessante observar que, nesta obra,
os dois ilustres autores procuraram fixar os legados ou
as influências dos grupos étnicos fundamentais em
nossa formação. E na História da Literatura Brasileira
foi o que também acentuou Sílvio Romero: a influência ou contribuição de cada grupo étnico. O que repetiu em outros estudos seus. Sobretudo nos de folclore.
18

Não se deve esquecer igualmente a contribuição
mais recente de Oliveira Viana, que se pode situar como
ponto de referência entre a obra de Sílvio Romero e a
de Gilberto Freyre. Trabalho que em muita coisa se
deve considerar pioneiro, o aparecimento de Populações Meridionais do Brasil antes de 1920 deu novos
ares ao estudo do homem brasileiro. Embora já marcada de certos preconceitos a obra de Oliveira Viana dedica um capítulo especial à etnologia das classes rurais,
que não é senão um balanço dos elementos que concorreram para a formação das populações rurais do
centro. É certo que não aparece uma nítida distinção
entre raça e cultura, antes detendo-se mais o autor em
falar num espírito ariano e na composição ariana de
nossa população.
Esta tendência arianista iria acentuar-se em Evolução do Povo Brasileiro, ensaio divulgado em 1922, e
no qual o autor insiste em ideias hoje inteiramente inatualizadas. Na parte referente à evolução de raça estuda o português em suas características antropológicas e
etnológicas; detém-se, todavia, mais nos aspectos das
relações étnicas, procurando fazer decorrer daí — do
que chamava "a arianização progressiva da nossa população" — certas influências na vida social, ou na formação cultural. É esta tese quase que a constante de
outro livro seu: .Raça e Assimilação.
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A segunda parte desta obra é dedicada aos problemas de assimilação; depois de estudar os aspectos da
fusão étnica, passa a considerar as tendências de assimilação dos grupos arianos. Mas a assimilação a que
se refere é a étnica; são os índices, os problemas do
"melting pot" que analisa, sempre para acentuar a tendência de arianização da população brasileira.
Embora de valor, que não se lhe pode negar, a
obra de Oliveira Viana está marcada pela presença de
tendências pouco científicas, em face do seu preconceito arianista. Além de que considerou a assimilação
étnica mais que a cultural, interligando fenómenos de
raça e cultura, sem distinguir rigorosamente os campos de uma e de outra, os efeitos genéticos dos da herança cultural, os fatôres biológicos dos de meio e de
cultura.
Voltando a referir-me à Casa Grande & Senzala,
cabe assinalar que o mérito ainda hoje fundamental da
obra de Gilberto Freyre, foi, sem dúvida, a contribuição
metodológica. Estudando as relações culturais verificadas entre os três grupos fundamentais e seus resultados,
Gilberto Freyre abriu perspectivas novas ao exame, já
não agora apenas das influências, mas também, e sobretudo, dos elementos culturais que concorreram para a
formação dai sociedade brasileira; ou, em particular, da
família brasileira sob o regime de economia patriarcal.
No prefácio de sua obra clássica, ao revelar o papel que exerceu Franz Boas em sua formação, escreveu: "Aprendi a considerar fundamental a diferença
entre raça e cultura; a discriminar entre os efeitos de
relações puramente genéticas e as de influências sociais,
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de herança cultural e de meio. Neste critério de diferenciação fundamental entre raça e cultura assenta
todo o plano deste ensaio" (CGS, 5a. ed., I. p. 18).
Com estas palavras não só fixava Gilberto Freyre
o arcabouço de sua obra, mas igualmente trazia uma
contribuição nova aos estudos de antropologia e de
sociologia no Brasil. E essa contribuição, sobretudo do
ponto-de-vista metodológico, permitia compreenderemse os elementos culturais, e não só os puramente raciais,
que influíram na formação brasileira.
Pode-se assim fixar a base fundamental do português no lastro cultural do Brasil; a esta base vieram
juntar-se o indígena e o negro, nos primeiros séculos,
e mais modernamente as correntes imigratórias europeias ou não europeias. Estas, sobretudo, encaminhando-se para a região meridional, com escasso ou quase
nulo aparecimento em outras regiões. É certo que, no
período colonial, alienígenas europeus igualmente aqui
ou ali salpicaram a nossa formação, tal como já vimos:
judeus, holandeses, espanhóis. Em áreas restritas a
participação cultural dos últimos se fez sentir, embora
não a ponto de perturbar a base lusitana; a presença
de franceses não se assinalou com contribuição cultural
relevante naquele período, mas se tornou significativa
no século XIX, na vida de sociedade, nas atividades
literárias, no ensino.
Em relação ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Amazónia cumpre assinalar que se têm divulgado estudos, de natureza histórica principalmente, sobre a
atuação ou influência em particular dos açorianos. Foi
grande, como se sabe, a participação dos ilhéus no povoamento daquelas regiões. Em Santa Catarina, em
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1948, realizou-se um Congresso de História para comemorar o segundo centenário da entrada dos açorianos.
Para os açorianos, portanto, como povoadores e
elementos culturais a influírem nas características, tanto étnicas como culturais, das populações atuais daquelas três áreas do país, se voltaram as atenções dos estudiosos de história, de geografia, de economia. Os estudos
sobre os ilhéus povoadores têm o mesmo caráter que
vimos assinalando em relação a outros grupos: sua influência nas características da formação da população
dessas áreas.
Durante muito tempo o que se examinava, na influência portuguesa no Brasil, era esclarecer se havia
sido boa 001 má a colonização por ele trazida. Discutiase, será melhor dizer, se fora vantajosa a colonização
portuguesa; se não teria sido preferível a colonização
por franceses ou, como no caso particular do Nordeste,
por holandeses.
Criou-se mesmo uma corrente antilusitana, talvez
oriunda do espírito jacobinista surgido com as lutas da
Independência. Tornou-se moda, no período que sucedeu ao 7 de setembro e até os fins da Regência, ridicularizar-se o português, de que há prova eloquente no
folclore através de quadras populares; e não só ridicularizá-lo: combatê-lo, matá-lo. Aqui e ali se faziam sentir os efeitos deste espírito.
Espaçadamente embora, uma vez ou outra, repetiam-se tais conceitos contra o lusitano; e por extensão
atingiam a nós próprios, produtos de boa cepa portuguesa. Mais modernamente, os pruridos fascistas ou
nazistas, sobretudo estes, reavivaram tais ideias anti22 —

brasileiras, ao se referirem ao Brasil como nação de cultura mestiça, de povo inferior. Os anos que precederam
à Segunda Grande Guerra foram férteis nisso, e daí o
movimento de nacionalização então surgido contra o
quintacolunismo nazista em Santa Catarina, no Rio
Grande do Sul, no Espírito Santo.
Em Uma Cultura Ameaçada: a luso-brasileira, Gilberto Freyre deu o grito de alarme contra essa campanha antibrasileira, na qual lamentavelmente se
envolviam alguns brasileiros, e procurou combater possíveis deturpações de nossa base cultural. Na conferência do Gabinete Português de Leitura do Recife, em 2
de junho de 1940, chamou a atenção dos estudiosos
justamente para esse aspecto: o da reabilitação do português colonizador do Brasil, "a reabilitação da cultura
luso-brasileira ameaçada hoje, imensamente mais do
que se pensa, por agentes culturais de imperialismos
etnicocêntricos, interessados em nos desprestigiar como
raça — que qualificam de "mestiça", "inepta", "corruta" — e como cultura que desdenham como rasteiramente inferior à sua".
O fato, porém, é que se reviveu a dúvida sempre
a persistir, tempos afora, aqui ou ali, suscitada sobre
se teria sido melhor esta ou aquela outra nação colonizar o Brasil. Mas à proporção que isto se indagava, que
se ponderavam os possíveis maus resultados da colonização portuguesa, a verdade é que se pode constatar a
importância dessa colonização. O acervo que devemos
ao lusitano, o espírito que ele nos infundiu, a herança
que nos transmitiu, dão-nos hoje a unidade brasileira
que resistiu às tentativas alienígenas nos séculos XVI
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e XVII; e que hoje oferece o panorama admirável de
equilíbrio dentro da diversidade.
De fato, o que convém ressaltar, no que resultou
da colonização portuguesa, é justamente termos podido,
através de diversidades regionais decorrentes de condições de ambiente físico, manter a unidade brasileira, o
equilíbrio da vida da nação, em que pesem os insistentes apelos, quando menos, da própria natureza, ao esfacelamento do território em algumas outras nações.
Para esse equilíbrio, na diversidade física de peculiaridades, concorreu sobretudo a plasticidade cultural do português. Conseguiu ele ambientar-se qualquer
que fosse a região e transmitir sua herança ao contacto
com grupos indígenas ou africanos, ou mesmo com outros alienígenas; a tal ponto que pôde assentar uma base
de resistente impenetrabilidade a quaisquer tentativas,
mesmo de povos de cultura não menos adiantada. E é
por isso que fosse ao contacto com o indígena no extremo norte, com o negro no Nordeste, com brancos de
outras etnias no Brasil meridional, persistiu a cultura
portuguesa, alicerçando nossa formação: a do brasileiro
de hoje.
Decorre, de tais circunstâncias, podermos hoje, com
orgulho, apresentar uma nação em que, avivando-se embora a pluralidade de culturas, é possível encontrarmos
um lastro comum, que lhe dá unidade de vida e de
existência. Os elementos culturais que nos trouxeram
alemães ou italianos, japoneses ou poloneses, turcos ou
libaneses, se harmonizam ao contacto com os valores
tradicionais de origem portuguesa, e se unem e se com.
pletam na paisagem cultural do Brasil contemporâneo.
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4. Colonização e imigração estudadas
pela Geografia. Localização dos grupos imigrantes e sua importância para o processo
transculturativo.

Era nos compêndios de Geografia que se encontravam, até alguns anos atrás, notícias a respeito de
colonização e de imigração estrangeira no Brasil. Constituía o assunto capítulo de estudo geográfico, e em
parte ainda hoje se constitui, como integrante da Geografia Humana.
De modo geral não foi inútil que assim sucedesse.
O estudo de distribuição geográfica dos imigrantes contribuiu para que se pudesse examinar aqueles aspectos
ligados, em particular, aos resultados dessa localização.
Muito embora não fosse sob este aspecto que a Geografia estudasse o assunto, permitia que se compreendessem
os motivos que facilitavam ou dificultavam as relações
de culturas.
É certo que os compêndios de Geografia não focalizavam tais aspectos; cingiam-se, em particular, a tratar
dos grupos imigrados, seu número, sua localização, a
fisiografia da região ocupada, etc. Mas através de tais
elementos, e em particular da forma de distribuição da
corrente étnica imigrada, podem hoje os estudiosos encontrar subsídios que aclarem — ou, pelo menos, indi— 25

quem — o desenvolvimento do processo transculturativo. Realmente o estudo etnológico do imigrante não
se poderá fazer, no Brasil, sem que se conheça a forma
de sua localização, isto é, sua distribuição no espaço
físico.
Enquanto italianos e espanhóis, por exemplo, entraram em São Paulo e se dispersaram em fazendas de
café, tendo contacto quotidiano, constante, imediato,
com os nativos, já no extremo sul, no Rio Grande ou
em Santa Catarina, alemães e italianos foram localizados em colónias, isolados de contacto com o brasileiro,
fechando-se quase por completo às relações com nacionais. Destas duas formas, que chamamos de dispersão,
a primeira, e de concentração, a segunda, resultaram, é
lógico, efeitos nas relações culturais. O problema foi
considerado, aliás, embora sob outro aspecto, pelo
Sr. Caio Prado Júnior; e o foi, não em nenhum compêndio de Sociologia! ou de Antropologia, mas de história económica, ao referir-se o autor à colonização e à
imigração como aquelas duas formas de distribuição do
imigrante.
Ao estudarem-se hoje as relações culturais entre
brasileiros ou luso-brasileiros e europeus e não-europeus
entrados no Brasil como imigrantes, é imprescindível
recorrer aos geógrafos; é indispensável consultar obras
como a de Delgado de Carvalho ou a de Pierre Denis.
Além de geógrafos, também de viajantes ou cronistas
que, com ares de geógrafos, quando não o eram realmente, andaram percorrendo o Brasil, e em resultado
de seus passeios, publicaram livros contendo capítulos
sobre o Brasil meridional. Daí a participação da Geo26 —

grafia ,importante sem dúvida para o estudo da colonização e da imigração, pelos elementos que proporciona
para a análise e compreensão dos resultados verificados
nas relações culturais entre os grupos brasileiros e os
imigrados.
Ainda hoje a contribuição dos geógrafos aos estudos de relações de cultura é bem expressiva. Várias monografias de base geográfica, estudos ou artigos de revistas, são preciosos elementos para conhecimento desses
problemas. É que os geógrafos, considerando embora os
aspectos geográficos, não se estreitam nos limites de
uma geografia puramente física, sem vida; mas se alargam, e com nítida compreensão sociológica, encaram
os temas geográficos em um sentido amplo, que lhe dá
plasticidade e interpretação. A este respeito vale destacar, aliás, como muito expressivos deste sentido e desta
orientação, estudos de Leo Waibel, de Nilo Bernardes
e de Orlando Valverde.
Isto não exclui, é evidente, numerosas outras contribuições que se podem registrar, no campo da Geografia, para os estudos a respeito dos imigrantes estrangeiros no Brasil. Assinalam-se ainda trabalhos que,
não sendo diretamente de interesse etnológico, têm material indispensável a um completo estudo das relações
do imigrante com o ambiente brasileiro.
Um outro aspecto da participação da Geografia
nos estudos sobre os grupos estrangeiros se pode ainda
assinalar. É que, sendo a colonização desses grupos estudada nos programas de Geografia do Brasil das Faculdades de Filosofia, é claro que os imigrantes são
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geralmente aí tratados. De modo que os estudantes entram em contacto com os grupos imigrados através da
Geografia; e assim se forma, cada vez mais ampla, a
ligação dos estudos geográficos aos processos da colonização e da imigração no Brasil, dos quais decorre o
conhecimento das relações de cultura e dos seus respectivos problemas .

5. O estudo das relações de cultura. A
colonização e seus reflexos políticos. Processos de assimilação e de transculturação e as
peculiaridades brasileiras.

Já assinalamos que só a partir da década de 30
começaram a surgir e a desenvolver-se os estudos de
relações de cultura entre nós. Era natural que assim
sucedesse. É a partir daquele milésimo que os problemas de contactos de cultura surgem mais cientificamente abordados através das pesquisas realizadas e teorias assentadas sobretudo por americanos. Repita-se
mais uma vez a referência ao "Memorandum" e ao livro
clássico de Herskovits, ambos do decénio 1930/40.
Desenvolve-se o interesse pelos fenómenos resultantes das relações entre grupos étnicos; e a nova
grande guerra surgida em 1939 veio mostrar justamente o quanto se desprezou o estudo desses fenómenos. Compreenderam os antropólogos tal aspecto, tanto
assim que especialistas americanos foram incumbidos,
durante a guerra, de estudar e informar as forças armadas sobre as condições culturais daqueles grupos com
os quais os soldados norte-americanos iam entrar em
contacto, fosse aliando-se na luta, fosse combatendo.
Deste modo também os aspectos pré-belicosos
iriam despertar, no Brasil, interesse pelas condições em
28 —
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que se achavam os imigrantes estrangeiros no sul do
Brasil, principal região para onde se dirigiram e onde,
de modo geral, formavam colónias. Surgiram então os
aspectos políticos da colonização dos grupos estrangeiros no sul do Brasil, e principalmente em face disso é
que começam a despertar atenção os problemas das
relações de cultura.
Parece, sem dúvida, que foi através desse ângulo
que começaram os grupos estrangeiros no Brasil a atrair
a atenção dos estudiosos. Com o problema da nacionalização, surgem os aspectos não revelados dos choques
de cultura, isto é, aqueles valores que não se assimilaram ou cuja assimilação encontrou, por vários motivos,
reações. Decorreram daí estudos visando a encaminhar
a nacionalização dos grupos alienígenas através de valores de cultura. Neste sentido se incluem alguns trabalhos na bibliografia referente aos aspectos da transculturação no Brasil.
De certo modo pode dizer-se que, entre nós, nacionalização, em que pese o sentido político dado à palavra, se tornou sinónimo de assimilação. O que na realidade se desejava, com a nacionalização dos grupos
estrangeiros, era a incorporação do alienígena aos valores culturais brasileiros; visava-se, portanto, à execução
de um processo, segundo o qual os estrangeiros aceitavam os elementos de cultura nacional, rejeitando os
seus. Um processo, pois, mais de absorção; contudo unilateral, o que grosso modo fugia às condições em que
se têm desenvolvido as relações de cultura entre nós.
Na realidade este — o da nacionalização — não
era o único ângulo a considerar-se; o problema ofere30 —

cia facetas diversas, todas elas envolvendo os processos
culturais. A partir de 1940, e sem esquecer os trabalhos
que poderemos chamar pioneiros, de Emílio Willems
sobre assimilação e aculturação dos grupas imigrados,
sobretudo dos alemães, desenvolvem-se os estudos, principalmente de caráter monográfico. Uns abordam o
problema no Brasil em geral, outros o particularizam
em relação ao respectivo Estado. Sente-se, pois, que o
tema começa a despertar interesse. E com este interesse
pelos aspectos que envolvem, surgem, igualmente, problemas metodológicos, de fixação conceituai do assunto.
Não poderia deixar de ser encarado tal aspecto. O
processo de relações de cultura entre nós oferece
peculiaridades que não se encontram em países de sociedade estratificada, de vetustas tradições, como os
europeus. No Brasil, país novo, de formação lusitana,
mas com características próprias, oriundas em grande
parte das peculiaridades regionais, o processo transculturativo teria de colocar-se sob condições novas. Em
primeiro lugar, nunca se apresenta unilateral; ao contrário: tem sido bilateral e às vezes polilateral. Dele
participam grupos diversos, isto é, não apresenta a
influência única de um grupo sobre outro, mas, sim, a
permuta dos elementos culturais entre grupos. O que
sucedeu desde mesmo o período colonial com as relações entre portugueses e indígenas.
Este aspecto me leva a uma outra ordem de considerações em particular quanto ao próprio conceito desse
processo e à terminologia que se lhe deve dar. A expressão "aculturação", geralmente aceita entre nós e consagrada pelos especialistas europeus e americanos, não me
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parece bastante feliz, em português, para traduzir este
conceito; prefiro aceitar a expressão "transculturação".
O próprio sentido da formação da palavra influi na
conteúdo do conceito. Enquanto o "a" da primeira expressão melhor indica a influência, o domínio, de um
grupo sobre outro, o "trans" da segunda se me afigura
mais revelador da troca de influências, da permuta de
elementos culturais. Há entre nós um processo transculturativo, neste encontro bilateral e não raro polilateral de culturas, e não a unilateralidade de um domínio único.
Em segundo lugar, escasseiam dados estatísticos,
documentos mais antigos, que permitam dar maior objetividade e mais funda base científica aos estudos realizados. Só modernamente, através dos valiosos trabalhos do professor Giorgio Mortara, utilizando dados
censitários para estudos de assimilação e de modo geral
de relações de cultura entre nós, é que tem sido usado
material estatístico. Também são falhas ou quase inexistentes as fontes documentais mais antigas sobre os
primeiros contactos entre os ailenígenas e o novo meio.
Faltam memórias dos primitivos colonos, não se conhecem histórias de vida, inexistem descrições contemporâneas. Pouca coisa há a respeito.
Acresce considerar que o período de tempo de
imigração no Brasil, ao contrário do que sucede na
Europa, é relativamente curto. Num sentido amplo, não
vai a cento e cinquenta anos, se o iniciarmos com a
abertura dos portos; mas, praticamente, desta data até
cerca de 1870 o movimento imigratório é pequeno,
pelos motivos que anteriormente expusemos. Somente

abolida a escravidão é que se intensifica a imigração,
aumentada um pouco, é certo, nos anos que precedem
o 13 de maio. Desta maneira não temos ainda uma
vasta tradição imigratória a considerar. E alguns grupos mesmo como os japoneses, não têm ainda cinquenta
anos de imigração contínua, e outros, como os sírios e
libaneses, vão a pouco mais disto.
Por tudo isso o conceito sob o qual se pode estudar
o processo transculturativo em nosso país, apresenta
peculiaridades, oferece condições próprias, que fogem,
via de regra, dos conceitos clássicos ou tradicionais. As
características com que se vêm processando, no Brasil,
as relações de cultura entre os diversos grupos humanos para aqui imigrados e os aqui fixados, dão feição
peculiar aos estudos de assimilação e de transculturação.
Por isso mesmo, ou talvez por causa disso, muito
trabalho que dentro de um conceito clássico — o dos
especialistas europeus ou americanos — não poderia
considerar-se de assimilação ou de transculturação,
terá de ser acolhido num levantamento relativo ao estudo das relações culturais entre nós. Se lhes falta alguma objetividade, se se ressentem de certa base científica, nem por isso são hoje indispensáveis como subsídios, documentação, material, fontes, — às vezes indiretas, é certo — para o estudo dos processos transculturativos verificados.

se as opiniões, é certo que mais sob o aspecto político
do que cultural, a respeito da imigração nipônica.

6. Os ér"P°s estudados. Trabalhos de
caráter geral e trabalhos regionais. Os temas
estudados. A contribuição do censo de 1940.
O ensino: relações de cultura nos programas
escolares.

De modo geral, mesmo considerando-se as peculiaridades antes assinaladas, cabe observar que as atenções dos estudiosos se têm voltado quase sempre para
c grupo alemão. Talvez se possa justificar essa preferência pela circunstância de ser quase nenhuma nossa
afinidade cultural com os germânicos, o que não sucede
com os italianos, por exemplo. Daí apresentarem os
alemães traços mais característicos, aspectos mais diversos, sobretudo de natureza exterior, mais atraentes,
portanto, à análise e observação pela diversidade que
apresenta em relação ao nosso padrão cultural.
Outro grupo também estudado embora não tanto
como o alemão, é o japonês. Justifica-se o fato sob dois
aspectos: um, o mesmo alegado em relação aos alemães,
outro, quanto à peculiaridade de tratar-se de um grupo
pertencente a stock étnico diferente do nosso. A presença do imigrante japonês tem sido tema de discussão
apaixonada, prós e contras, tal como se viu na Constituinte de 1933 e mesmo anteriormente, ao se estabelecer a quota para a entrada de imigrantes. Dividiram34 —

O que se pode dizer, entretanto, de maneira mais
razoável, é que sendo nova a imigração japonesa e considerando-se, também, a própria indiferença dos nativos
por esse grupo, se afigura ainda cedo para afirmar-se se
o japonês é assimilável ou não, ou se o processo transculturativo se poderá fazer satisfatoriamente. O que, porém, se pode assinalar é que, mantendo embora traços
culturais trazidos, vão os nipônicos pouco a pouco aceitando os nossos e integrando-se em nossa formação. O
próprio uso da língua materna, pelos dados censitários
de 1940, permanece para as primeiras gerações imigradas, ao passo que se atenua em relação às gerações seguintes.
O grupo italiano tem sido menos estudado, sob o
ponto-de-vista do processo transculturativo. A melhor e
quase única contribuição de valor neste sentido pode-se
resumir aos trabalhos do professor Mortara encarando
a assimilação matrimonial e a assimilação linguística
além de sua conferência pronunciada em São Paulo a
respeito do italiano nesse Estado.
Dos demais grupos ainda mais restritos são os estudos respectivos. Arthur Hehl Neiva estudou, em substancioso trabalho, a imigração semita. Sobre os judeus
vale ressaltar o livro, de data anterior, de Solidónio
Leite Filho, sem dúvida imprescindível ao conhecimento
das relações culturais desse grupo no Brasil. Gilberto
Freyre estudou a contribuição dos ingleses.
Na década de 1940/50 surge a obra que se iria
tornar fundamental, sobretudo enriquecida por vasto levantamento bibliográfico: a Introdução à Antropologia
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Brasileira, de Arthur Ramos. Interessa-nos referir o segundo volume, aparecido em 1947. Nele estuda Ramos
o português e os grupos europeus ou europeizados imigrados no Brasil, fixando sobretudo as características
de que eram portadores, e, consequentemente, aqui introduzidas por eles. Os capítulos finais do volume são
dedicados aos problemas, encarados de modo geral, porém, dos contactos culturais, da assimilação e da transculturação entre os diversos grupos. O lamentável desaparecimento de Arthur Ramos, em 1949, nos privou do
terceiro volume da obra, que seria justamente dedicado
aos resultados verificados nessas relações, bem assim
ao exame das peculiaridades regionais dos problemas
antropológicos no Brasil.
Em 1949 ocorreu-nos dar no DASP um curso intitulado Estudos e Pesquisas de Aculturação no Brasil.
Foi oportunidade de examinarmos, em uma série de 21
aulas, os diversos aspectos das relações étnicas e de cultura no Brasil, fixando a participação, em particular,
de cada grupo imigrado. As duas aulas finais se detiveram em apreciar, em linhas muito gerais, dada a exiguidade de tempo, os resultados das relações através
do exame dos elementos de cultura. Síntese desse curso
é o nosso trabalho Etnias e Culturas no Brasil.
No mesmo DASP já se tinham realizado anteriormente cursos de aculturação e assimilação; tiveram,
todavia, caráter teórico. O nosso teve este aspecto
particular de examinar o problema das relações culturais no Brasil.
Diante do ainda pouco feito sente-se, sem dúvida, o
muito que há a fazer. O campo reclama ser pesquisado;
uma série de aspectos pode ser observada e estudada,

daí surgindo problemas da maior importância no estudo
do homem no Brasil. Em 1950 a UNESCO resolveu
realizar entre nós tais estudos, restringindo-os, porém,
a dois grupos: o alemão e o italiano. Daquele foi incumbido o prof. Willems, e deste o signatário do presente relatório. Os trabalhos enviados ao D apartamento de Ciências Sociais da UNESCO ainda não foram divulgados; se-lo-ão, aliás, através de uma síntese destes
dois trabalhos e de estudos referentes a processos do
assimilação cultural de grupos estrangeiros em outros
países, de que está incumbido o professor David Glass,
da Inglaterra. Como complemento a esses estudos, incumbiu a UNESCO o Professor Arca Parró de estudar
as medidas rriais adequadas a facilitar a assimilação dos
imigrantes no Brasil. O especialista peruano esteve no
Brasil em meados do corrente ano (1953), percorrendo a região meridional. Seu estudo ainda está em elaboração, devendo ser redigida posteriormente pelo professor Arthur César Ferreira Reis uma brochura de divulgação. O objetivo desse trabalho é fornecer ao pessoal dos serviços de imigração e de emigração, de serviços sociais e de administrações locais, um levantamento sobre as providências mais aptas a facilitar a assimilação dos imigrantes.
Pela relação bibliográfica referente a este capítulo é de ver que os elementos culturais nas suas relações têm sido estudados de modo geral; poucos são os
estudos de natureza específica, isto é, particular a esse
ou àquele elemento. O professor Dante de Laytano
estudou, quanto aos alemães do Rio Grande do Sul,
mais historicamente mesmo do que sociológica ou etnoíògicamente, a sua contribuição à agricultura. Também
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raças e culturas no Brasil, o estudo do indígena e do
negro em seus aspectos de cultura espiritual e material,
o estudo de outros povos e culturas; os tipos antropológicos do Brasil e particularizando, na parte da
dinâmica cultural, a aculturação do indígena e do negro
e os resultados da aculturação.
De modo geral os programas de outras Faculdade de Filosofia acompanham a orientação do estabelecimento padrão. É o que se observa, por exemplo, no
da Faculdade de Filosofia de Pernambuco, a cargo do
Professor Estêvão Pinto, do qual consta o seguinte ponto
n° 18: "Outros povos e culturas (o português, o francês, o espanhol, o anglo-saxão, o italiano, o alemão, o
holandês, os eslavos, o judeu, o japonês): Processos de
aculturação e de mestiçagem".
Na cadeira de Etnologia da Faculdade de Filosofia
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
no terceiro ano do curso de Geografia e História, é dada.
justamente por nós na disciplina de Etnografia do
Brasil, a parte referente ao grupo português e aos
grupos estrangeiros aqui entrados com a imigração.

7. Os problemas das relações de cultura. Seus resultados. Sugestões e conclusões
oferecidas pelos estudos realizados. Temas de
pesquisa e de estudo.

Exposto assim o assunto é possível, a esta altura,
arrolarmos uma série de observações que decorrem dos
estudos até agora* realizados sobre as relações de cultura dos diversos grupos alienígenas, entrados no Brasil
como imigrantes. Convém insistir num ponto antes referido: o de que devemos recolher como fontes, subsídios,
sugestões, os diversos trabalhos arrolados, sem considerar suas características científicas, mas tendo em vista
as peculiaridades com que o problema das relações de
cultura se apresenta entre nós, como país de formação
ainda nova.
Não há esconder que o problema da assimilação e
da transculturação dos grupos étnicos imigrados constitui tema dos mais importantes no campo das ciências
etnológicas 110 Brasil. Se é certo que na região Norte,
na Nordeste e na Centro-Oeste a presença do imigrante
estrangeiro não oferece qualquer participação de maior
relevo — salvo, em parte, o caso do japonês na Amazónia — já em relação à região Sul e um pouco na
região Leste, esta presença se inclui como assunto que
não pode ser desprezado nos estudos etnográficos.
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Não se tem considerado assim, porém, em que pese
a relevante contribuição do alienígena no povoamento
da região sul. O estudo histórico da imigração no Brasil
nos apresenta este aspecto, de valiosa significação, ao
se considerar o sentido em que se processou a ocupação
humana da região meridional: a participação de alemães e de italianos, em parte a de poloneses, no povoamento do sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná contaram, na irradiação demográfica com
que os respectivos territórios foram povoados, com a
presença dos imigrantes. Largas áreas de terra estes
desbravaram, cultivaram, desenvolveram, nelas criaram
riqueza. Deram a estes pedaços do Brasil traços culturais por eles trazidos de suas pátrias de origem.
Deste modo, do ponto-de-vista histórico, os estudos
até agora realizados mostram a importante participação
do imigrante no processo de formação demográfica,
social e cultural da região meridional do Brasil. Em
certas áreas do Espírito Santo também o mesmo sucede.
E se pode assinalar ainda em São Paulo com a colaboração de italianos, espanhóis e mais modernamente
japoneses e sírios-libaneses no desenvolvimento das respectiva» atividades económicas, sobretudo no sustentáculo da produção cafeeira quando se verificou a abolição da escravatura. 'O colono italiano, nesta fase de
nossa história, exerceu considerável influência era São
Paulo.
Ao estudarem-se as relações culturais, os processos
transculturativos, este aspecto — o histórico — da presença do imigrante não pode ser desprezado. E, ao lado
dele, outro: o de sua localização geográfica. Realmente,
este é outro ângulo pelo qual os estudos transcultura42

tivos se devem colocar. A localização do imigrante
exerceu, e exerce, ponderável influência nos resultados
do processo transculturativo: primeiro, de um ponto-devista restritamente geográfico, quanto às áreas por ele
ocupadas, e segundo, de um ponto-de-vista mais largo,
quanto à maneira como foi distribuído.
Sob este aspecto que é o chamado "type of settle>
ment" dos geógrafos norte-americanos, podemos dizer
que a forma como foi localizado o imigrante influenciou
para a maior ou menor rapidez com que se desenvolveram as relações culturais. Quando os imigrados foram
isolados em colónias, tal como sucedeu no Rio Grande
do Sul, no vale do Itajaí, em parte da região serrana
do Espírito Santo, o processo transculturativo foi lento,
retardado, decorreu moroso. O imigrado resistiu mais
demoradamente à assimilação e à transculturação, o que
somente se atenuou de há alguns trinta a quarenta anos
para cá.
De outro lado, porém, quando os imigrados foram
distribuídos em colónias ou fazendas — e foi o caso das
fazendas de café em São Paulo — ou em áreas urbanas, como na capital de São Paulo e no Distrito Fe.
deral, o processo transculturativo se verificou mais rá^
pido, acelerou-se e ativou-se. O contacto imediato,
constante, quotidiano com o elemento brasileiro ou entre
elementos de etnias diversas, facilitou a assimilação de
traços culturais permutando-se mais rapidamente. Assim
a situação geográfica que se proporcionou ao imigrante
influiu na maior ou menor marcha do processo transcuk
turativo.
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Maior ou menor rapidez na inter-relação cultural
se observa ainda em face da origem do grupo imigrado.
De fato o alemão ou o italiano, por exemplo, embora
na unidade cultural exterior com que ,se apresentam,
têm peculiaridades próprias, de hábitos ou de sentimentos, conforme sejam do norte ou do sul, do centro eu
do oeste. Este fato tive oportunidade de verificar em
meus estudos em relação ao italiano. Mesmo entre imigrantes do norte da Itália, do Vêneío ou de Milão, o
processo transculturativo tem marcha diferente. E esta
diferença se acentua conforme seja do norte ou do sul,
Acredito que o mesmo se dê em relação ao alemão e,
possivelmente, em relação a outros grupos.
Todavia, cabe salientar que um estudo ainda a ser
feito — e a ser feito como base para que se possam
analisar a rniúde os resultados transculturativos dos
grupos imigrados — diz respeito ao próprio lastro cultural do português em nossa formação. Seria, vamos
dizer, a fixação dos elementos fundamentais de nossa
cultura através do estudo de.s características que nos
legou o lusitano, e estabelecer assim o que poderíamos
considerar a nossa personalidade-base. A caracterização
deste conceito é que irá permitir o conhecimento de
nossos valores fundamentais, e a seguir o daqueles elementos que se justapuseram a esta base, por meio dos
vários grupos étnicos trazidos pela imigração.
Em Portugal o mar foi fator de unificação e permanência da nação; e foi elemento que se incorporou
à própria formação da nacionalidade, integrando-lhe a
caracterização cultural. O motivo marítimo ficou na
cultura popular e fixou-se também na cultura superior

ou erudita. E transladounse para o Brasil, sobretudo na
estruturação da cultura popular, nas manifestações folclóricas, através da temática de folguedos e danças que
se tornaram tradicionais. Além disso alongou-se; alongou-se a um conceito de expansão, que foi a irradiação
do povoamento, fosse pela costa marítima, fosse poi
terra, mas sempre aproximado do mar, não se distanciando da influência talássica. O espírito de aventura
pelo mar, daquela mesma aventura que levou o portugu:3S a três continentes "e, se mais mundo houvera, lá
chegara", é o que caracteriza a expansão bandeirante
era várias direções, e marca as entradas nordestinas
para os sertões, e assinala a penetração amazônica.
De modo que os elementos fundamentais, os que
herdamos da cultura portuguesa, quando devidamente
estudados, nos darão as características de nossa personalidade-base; e irão mostrar aqueles valores que mantiveram no Brasil um mesmo sentimento ou uma mesma unidade, fazendo-nos, brasileiros de várias áreas,
cada uma com certa,s e indiscutíveis características
específicas, um só brasileiro. Poderemos então conhecer
e compreender as contribuições que a esta cultura vieram trazer modernamente os grupos humanos entrados
no Brasil cem a imigração. E esta imigração, assinale*
se, como a colonização, também processando-,se ambas
com aquele mesmo espírito, aquela mesma tolerância,
aquela mesma fraternidade social do português povoador.
Sendo escassos, como todos sabem, os trabalhos de
pesquisa das grupos estrangeiros, os temas que vimos
referindo mereceriam ser considerados, e, ao lado deles,
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outros igualmente interessantes a fim de que se pudesse
apurar o grau em que se desenvolvem, em nosso país,
as relações culturais entre os grupos imigrados e a população brasileira. Uma série de temas surge como
sugestões a serem utilizadas em pesquisas sobre as relações culturais dos imigrantes. Através do estudo das
colónias ou núcleos coloniais como comunidades típicas,
de formação e características peculiares, caberia o estudo dos processos de competição ou de cooperação, tanto
ecológica, social ou económica. Também as condições e
circunstâncias em que se verificaram os primeiros contactos e o seu desenvolvimento posterior. Estes contactos oferecem atitudes e reações que alcançam a personalidade do imigrante e o próprio grupo em conjunto.
Outros aspectos podem ainda lembrar-se no estudo das correntes imigratórias, em particular das carac-.
terísticas de cada grupo culturalmente considerada
Estas características é que iriam permitir conhecer-se
o desenvolvimento do processo interativo, em sua evolução para uma forma positiva ou para uma forma
negativa. Em decorrência pode verificar-se a formação
de grupos culturalmente marginais, o que igualmente
deve constituir objeto de observação.
Os problemas das relações culturais alongam-se
ainda aos aspectos mais particulares dos elementos de
cultura, trazidos pelo imigrante e pua maior ou menor
resistência ao contacto com o novo meio. Sobretudo os
elementos materiais, que mais fáceis de mudança elucidam o como e o porque do choque verificado. E
quanto aos elementos espirituais, as reações e atitudes
se apresentam mais demoradas. Deste modo poder-se-á
verificar a ordem em que os elementos culturais se vêm
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modificando ou alterando. É o caso, em especial, das
técnicas.
Os problemas políticos e económicos ocupam igualmente posição de destaque como temas de pesquisa e
de estudo. São os aspectos referentes às concepções
políticas, até que ponto se vêm mantendo, ou sob que
influxos se vêm alterando. São ainda os aspectos relacionados com o processo de industrialização e de urbanização. Neste caso o objetivo da pesquisa seria verificar
como se vêm comportando como fatôres que facilitam
a assimilação e apressam a integração cultural. De
modo geral, quer as atividades, as posições, os reajustamentos da personalidade, quer ainda os aspectos
objetivos, os valores de cultura, devem constituir temas
de pesquisa e de estudo, de modo a se conhecerem as
espectativas de comportamento do indivíduo imigrado e
do grupo em geral, e o desenvolvimento do processo
transculturativo
Na ausência de institutos mais particularmente dedicados a tais estudos, cujos objetivos se relacionassem
com atividades de pesquisa no meio das populações
alienígenas, tal tarefa poderia ser objeto de atividades
curriculares ou extracurriculares nas cadeiras de Etnografia do Brasil das Faculdades de Filosofia, sobretudo das situadas em Estados a que a imigração estrangeira interessa, ou porque possuem núcleos de origem
estrangeira, tou porque ainda estão recebendo imigrantes.
O próprio estudo da imigração no Brasil não pode
prescindir de considerar estes temas, a serem pesquisados e analisados. O conhecimento das reações e atú
tudes anteriores, seja através do levantamento histó— 47

rico, seja através de pesquisas das condições atuais para
a assimilação, é fonte importante para a orientação
mesma da política imigratória brasileira. Sem tal base
esta continuará a ser feita como é atualmente, sem
diretrizes nem orientação, e em que todo o esforço de
melhoria ou de aperfeiçoamento continuará a ser vão
e inútil.
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da vinha no Estado de São Paulo: a região de Jundiaí, in "Boletim Paulista de Geografia", n. 11, julho..
1952 — AROLDO DE AZEVEDO — Paisagens do Rio Grande
do Sul (Impressões de viagem), in "Boletim Paulista de Geografia", n. 12, outubro.
1952 — JAIR ROCHA BATALHA — Os japoneses no Município de Mogi das Cruzes, in "Anais do X Congresso Brasileiro de
Geografia", vol. III, Rio de Janeiro.
1952 — NILO BERNARDES •— A colonização europeia no sul
do Brasil, in "Boletim Geográfico", Rio de Janeiro, ns. 106 e 109,
fevereiro e julho-agôsto.
1935 — CAIO PRADO JÚNIOR — Contribuição para o esrtaío
das influências étnicas no Paraná. "Geografia". Ano I, n. 2, São
Paulo.
DO CAPÍTULO VI

1.

ESTRANGEIROS EM GERAL:

1934 — ALFREDO ELLIS — Populações Paulistas- Coleção
"Brasiliana", vol. 27. Companhia Editora Nacional. São Paulo.
1940 -- ANTÓNIO GAVIÃO GONZAGA — Problemas nacionais de imigração e colonização. Rio de Janeiro.
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1940 — AKISTÓTELES DE LIMA CÂMARA — A nacionalização do ensino, in "Revista de Imigração e Colonização". Rio de
Janeiro, ano I, n. 2.
1940 — OSCAR DE GODOY — Imigração e Criminalidade, in
"Revista do Arquivo Municipal", São Paulo, vol. LXVII, ano VI,
junho.
1941 —. OSCAR EGÍDIO DE ARAÚJO — Latinos e não latinos
no Município de S. Paulo, in "Revista do Arquivo Municipal",
ano VII, vol. LXXV, abril. São Paulo.
1942 — Estudos preliminares sobre 0 número e a distribuição territorial dos estrangeiros no Brasil. Publicação do Serviço
Nacional de Recenseamento. Rio de Janeiro.

1943 — A. TAVARES D'ALMEIDA — Oesfe paulista. A experiência etnográfica escultural. Alba Editora. Rio de Janeiro.
1943 - - RENATO ALMEIDA - - O folclore como elemento
nacionalizador dos colonos estrangeiros, in "Revista de Imigração e Colonização", ano VI, n. l, março. Rio de Janeiro.
1944 — ARTHUR HeHL NEIVA — O problema imigratório
brasileiro, in "Revista de Imigração e Colonização". Rip de Janeiro, ano V, n. 3.
1945 — VIRGÍNIA DHEW WATSON — An example oí Rural
Brasilian Acculíuration. "Acta Americana". México, vol. III, n. 3.
1945 — EMÍLIO WILLEMS — Problemas de Aculturação no
Brasil Meridional, in "Acta Americana". México, vo! III, n. 3.
1947 — ARTHUR RAMOS — Introdução à Antropologia Brasileira. Vol. 2. Casa do Estudante do Brasil. Rio de Janeiro.
1947 — RUY ALENCAR NOGUEIRA — Nacionalização do vale
do Itajaí. Biblioteca Militar. Rio de Janeiro.
1948 — LCURIVAL CÂMARA — Estrangeiros em Santa Catarina, in "Revista Brasileira de Geografia". Rio de Janeiro, ano X,
n. 2.
1949 — ARTHUR HEHL NEIVA — A imigração na política
brasileira de povoamento, in "Revista Brasileira de Municípios",
ano II, n. 6, abril-junho.
1949 — MANUEL DIÉGUES JÚNIOR — Estudos e pesquisas
de aculturação. Departamento Administrativo do Serviço Público.
Rio de Janeiro (edição mimeografada) .
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1950 — MANUEL DIÉGUES JÚNIOR — Colonização estrangeira no Espírito Santo, in "O Observador Económico e Finan,
ceiro" n.° 159, fevereiro. Rio de Janeiro.
1950 — J. FERNANDO CARNEIRO — Imigração e Colonização
no Brasil. Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do
Brasil. Cadeira de Geografia do Brasil. Publicação avulsa, n. 2.
Rio de Janeiro.
1952 — MANUEL DIÉGUES JÚNIOR — Etnias e Culturas no
Bí-asil. Coleção "Cadernos de Cultura". Serviço de Documentação do Ministério da Educação e Saúde. Rio de Janeiro.
2.

ALEMÃES:

1939 — HUGO BETHLÉM -- Vale do Itajaí. Livraria José
Olímpio Editora. Rio de Janeiro.
1939 — JACQUES LAMBERT — As colónias alemães do Rio
Grande do Sul, in "O Estado de São Paulo", seleta de colaboração mensal. Ano I, n. 10.
1940 — EMÍLIO WILLEMS — Assimilação e populações
marginais. Estudo sociológico dos imigrantes germânicos e seus
descendentes. Coleção "Brasiliana", vol. 186. Companhia Editora
Nacional. São Paulo.
1940 — ARISTÓTELES DE LIMA CÂMARA — Os alemães no
sul do Brasil: ponto-de-vista brasileiro, in "Revista de Imigração
e Colonização". Rio de Janeiro, vol. I, n. 1.
1941 — ARISTÓTELES DE LIMA CÂMARA e ARTHUR HEHL
NErVA — Colonização nipônica e germânica no sul do Brasil, in
"Revista de Imigração e Colonização". Rio de Janeiro, vol. II,
n. 1.
1941 __ EMÍLIO WILLEMS — .Recreação e assimilação entre imigrantes alemães e japoneses e seus descendentes, in "Sociologia". São Paulo. vol. III, n. 4.
1942 — EMÍLIO WILLEMS — A emancipação económica das
colónias germânicas no Brasil, in "Revista de Imigração e Colonização". Rio de Janeiro, vol. III, n. 1.
1945
FRANCISCO S. G. SCHADEN — Observações sociológicas numa comunidade teuto-brasileira, in "Sociologia". São
Paulo, vol. VII, n. l e 2.
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1946 — EMÍLIO WILLEMS — A aculturação dos alemães no
Brasil. Kstudo antropológico dos imigrantes alemães e seus descendentes. Coleção "Brasiliana", vol. 250. Companhia Editora NacionaJ. São Paulo.
1949 — ERNST WAGEMANN — A colonização alemã no Espírito Santo. Trad. de Reginaldo Sant'Ana. Serviço Gráfico do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estat'stica- Rio d e Janeiro.
1950 — MAX TAVARES D'AMARAL — Contribuição à história da colonização alemã no vale do Itajai. Publicação do Instituto
Hans Staden. São Paulo.
1950 — Centenário de Blumenau. 1850 — 2 de setembro
— 1950. Edição da Comissão de Festejos. (Coletânea de vários
artigos sobre a colonização do vale do Itajai em seus diversos aspectos).
3.

JAPONESES:

1933 — FERIANDO CALLAGE — As colónias japonesas de
São Paulo, in "Boletim do Departamento do Trabalho Agrícola'',
ano XXII, n. 75-76. São Paulo.
1935 — ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO — Imigração e
colonização, in "Geografia", ano I, n. 4.
1940 — RUBEM BRAGA — Conversa com um japonês, in
"Revista do Arquivo Municipal". São Paulo, vol. LXXI, outubro.
1941 — ARISTOTELES DE LIMA CÂMARA e ARTHUR H. NEIVA
—• Colonização nipônica e germânica no Sul do Brasil, in "Revista, de Imigração e Colonização". Rio de Janeiro, vol. II, n. 1.
1941 — EMÍLIO WILLEMS — Recreação e assimilação entre
imigrantes alemães e japoneses e seus descendentes, in "Sociologia". São Paulo, vol. III, n. 4.
1941 — HERBERT BALDUS e EMÍLIO WILLEMS — Casas e
túmulos de japoneses no vale de Ribeira de Iguape, in "Revista
do Arquivo Municipal, vol. LXXVII, junho-julho.
1942 — ANTÓNIO GAVIÃO GONZAGA — Contribuição para
o estudo das imigrações no Brasil: a imigração japonesa, in "Revista de Imigração e Colonização". Rio de Janeiro, vol. III, n. 1.
1942 — VlVALDO COARACY — O perigo japonês. Rio de Janeiro.
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1946 — GIOCONDA MUSSOLINI — O cerco flutuante: uma
rede de pesca japonesa que teve a ilha de São Sebastião como
centro de difusão no Brasil, in "Sociologia", vol. VIII, n. 3.
1947 — EMÍLIO WILLEMS — Shindô-Romei: um problema
de aculturação, in "Sociologia", São Paulo, vol. IX, n. 2 .
1948 — EMÍLIO WILLEMS — Aspectos da aculturação dos
japoneses no Estado de São Paulo. "Boletim LXXXII", da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo. Série Antropologia n. 3.
4.

ITALIANOS:

1911 — ANTÓNIO PICCAROLO — L'emigrazione italiana
ncllo Stato di San Paolo. Livraria Magalhães. São Paulo.
1950 - - GIORGIO MORTARA — A imigração italiana no
Brasil e algumas características do grupo italiano em São Paulo,
in "Revista Brasileira de Estatística", ano XI, n. 42.
1950 — Álbum comemorativo do 75° aniversário da colonização italiana no Rio Grande do Sul. Publicação da Livraria
Globo S. A . , Porto Alegre (Trata-se de coletâneas de estudos
sobre os municípios de colonização italiana e vários aspectos culturais do grupo italiano no Rio Grande do Sul).
5.

FRANCESES:

1940 - - GILBERTO FREYRE — Um engenheiro francês no
Brasil. Coleção "Documentos Brasileiros", n. 26. Livraria José
Olímpio Editora. Rio de Janeiro.
6.

JUDEUS:

1941 — A. A. —• A assimilação do elemento estrangeiro em
São Paulo. (Notas etnológicas sobre tos israelitas). "Planalto",
São Paulo, n. l, de junho de 1941.
1944 — ARTHUR HEHL NEIVA — Estudos sobre a imigração
semita no Brasil, in "Revista de Imigração e Colonização". Rio
de Janeiro, ano V, n. 2.

1945 — EMÍLIO WILLEMS — A assimilação dos judeus.
"Sociologia". São Paulo, vol. VII, n. 102.
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7.

INGLESES:

1948 — GILBERTO FREYRE — Ingleses no Brasil. Coleção
"Documentos Brasileiros", in Livraria José 0'ímpio. Rio de Janeiro.
8.

ESTUDOS ESTATÍSTICOS:

Análise de Resultados do Censo Demográfico. Publicadas
pelo Serviço Nacional de Recenseamento, sob a orientação do
Prof. Giorgio Mortara.
a)

Sobre estrangeiros em geral:

N. 43 — Os estrangeiros no Estado de Mato Grosso; n. 77
•— Alguns dados acerca dos estrangeiros naturalizados brasileiros
em Mato Grosso; n. 70 — Alguns grupos estrangeiros no Paraná; n. 84 — Os naíuYais do exterior presentes em Mato Grosso,
segundo os países do nascimento; n. 104 — Nacionalização e
naturalidade declaradas pelos presentes em Mato Grosso; n. 128
— Os estrangeiros no Distrito Federal; n. 135 — Distribuição
territorial dos estrangeiros Ho Distrito Federal; n. 245 — Distribuição dos estrangeiros presentes no Estado de Alagoas, segundo
a naturalidade; n. 255 — Estrangeiros e brasileiros naturalizados
nas capitais brasileiras; n. 268 — Estrangeiros e brasileiros naturalizados em São Paulo. I-Dados gerais e distribuição por sexo
e idade; n. 278 — II. Distribuição segundo a nacionalidade de
origem; n. 279 — III. Distribuição dos principais grupos estrangeiros, segundo a idade, por sexo; n. 297 — A distribuição territorial dos principais grupos estrangeiros no Brasil, conforme o
ceriso de 1940; n. 370 — Discriminação dos nacionais de países
estrangeiros, segundo a nacionalidade dos brasileiros naturalizados, segundo a naturalidade dos brasileiros natos, segundo a naturalidade do pai; n. 374 — A composição por idade dos principais
grupos nacionais da população de origem estrangeira.
b)

Japoneses:

N. 5 — Primeiro contribuição para o estudo da quantidade
e da distribuição territorial dos japoneses no Brasil; n. 72 — O
maior núclao japonês no Brasil; os amarelos de Marília (Estado
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de S. Paulo); n. 81 — O núcleo japonês de Tupã (Estado de
São Paulo); n. 95 — O núcleo japonês de Lins (Estado de São
Paulo); n. 149 — O núcleo japonês de Presidente Prudente (Estado de S. Paulo); n. 252 — Japoneses e amarelos no Estado
de S. Paulo; n. 253 — A distribuição dos japoneses e dos amarelos, segundo os Municípios.
c)

Polonês:

N. 79 bis •— O grupo polonês rto Paraná.

8.

ASSIMILAÇÃO LINGUÍSTICA:

1936 — JOSÉ B. D'OLIVEIRA CHINA — Elementos cigancv na
gíria brasileira, in "Revista do Arquivo Municipal", vols. 2 a 5,
7, 9, 12 a 17, 30. São Paulo.
1939 — C. H. G*BERACKER — Vocabulário de palavras portuguesas que os descendentes de colonos alemães acolheram na
língua vulgar, in "Sociologia". São Paulo, vol. I, n. 3.
1941 — EMÍLIO WILLEMS — Procesos de Culturalización
Linguistica entre poblaciones brasilenas de origem germânica, in
"Revista Mexicana de Sociologia", México, ano III, n. 1.
3942 — EGON SCHADEN — Aculturação linguística numa
comunidade rursl, in "Sociologia". São Paulo, vol. IV. n. 3.
1943 — EMÍLIO WILLEMS — Linguistic changes in German
— Brasilian Communities, in "Acta Americana", México, vol. I,
n. 4.
Análises de Resultados do Censo Demográfico:
a)

Línguas estrangeiras em geral:

N. 68 — Língua falada no lar e conhacimento do Português na população de Mato Grosso; n. 85 — Novos elementos
acerca da assimilaçãi» linguística dos estrangeiros residentes no
Brasil e prosentes em Mato Grosso na data do censo; n. 86 —
Época de imigração e grau de assimilação linguística dos estrangeiros residentes no Brasil e presentes em Mato Grosso na data
do censo; n. 113 — Época da imigração e grau de assimilação
linguística dos estrangeiros residentes no Brasil e presentes no
Estado do Paraná, na data do censo; n. 133 — Línguas faladas
no lar e conhecimento do Português no Paraná; n. 369 — Nacio61

n-alidade ou origem nacional das pessoas que falam no lar uma
língua estrangeira; n. 371 —• Persistência das principais línguas
estrangeiras falada sno Brasil pelos imigrados e seus descendentes; n. 375 — Distribuição territorial das pessoas que falam no
lar línguas estrangeiras.
b)

Italiana:

N. 377 — Pessoas que falam no lar a língua italiana, no
Brasil, e sua distribuição territorial.
c)

Alemã:

N. 378 — Pessoas que falam no lar a língua alemã, no Brasil, e sua distribuição territorial.
d)

Guarani e espanhol:

N. 70 — Localização dos núcleos de população de língua
guarani e de língua espanhola em Mato Grosso.
1950 — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística —
Estudos sobre as línguas estrangeiras e aborígenes faladas no Brasil. Rio de Janeiro.
9.

VÁRIOS ASSUNTOS:

1936 — Ensaio de um método de estudo da distribuição '-ia
nacionalidade dos pais dos alunos dos grupos escolares da cidade
de S- Paulo, in "Revista do Arquivo Municipal", XXV, julho.
São Paulo.
1937 — SAMUEL H. LOWRIE — Ascendência das crianças
registradas no parque D. Pedro // — São Paulo, in "Revista do
Arquivo Municipal", XXXIX, setembro. São Paulo.
1937 — SAMUEL H. LOWRIE — Ascendência das crianças
registradas nos parques infantis de S. Paulo, in "Revista do
Arquivo Municipal, XLHI, janeiro.
1938 — SAMUEL H. LOWRIE — Origem da população da
cidade de São Paulo e diferenciação das classes sociais, in "Revista do Arquivo Municipal, XLIII, janeiro.
1946 — FRANCISCO S. G. SCHADEN — Magia e crenças
populares numa comunidade teitto-brasileira, in "Sociologia",
vol. VIII, n. 2.
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19-47 •— GIORGIO MORTARA — "Contribuição para o fstudo da assimilação matrimonial e reprodutiva dos principais
grupos estrangeiros na população do Brasil, in "Estudos Brasileiros de Demografia. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro.
Monografia n. 3, ano I vol. I, 7, março.
1951 — TEOBALDO C. JAMUNDÁ — Cigarra, cachimbo, cigarro-de-palha e cerveja na sociedade teuto-brasileira, in "Boletim
Trimestral da Comissão Catarinense de Folclore", ano III, n. 12,
junho.
1952 — ELZA DELLIER GOMES — A influência francesa
nas rodas iníantis do Brasil, in "Folclore", São Paulo, n. 2, vol. I
1953 — GUILHERME SANT°S NEVES — Costumes nupciais
da Pomerânia entre colonos teuto-brasileiros, in "Folclore". Espírito Santo, maio e agosto de 1953, ano IV-V, n. 24-5.
ADENDO À BIBLIOGRAFIA
É possível haver omissão de obras ou artigos de interesse na
bibliografia arrolada. Trata-se de trabalho que reclama contínua
revisão para acréscimos e novas indicações, pois não tem qualquer pretensão a definitivo.
Há ainda uma contribuição bibliográfica, que não foi arrolada, mas digna de ser lida. Trata-se de obras publicadas nos
países de emigração para o Brasil. Infelizmente escasseiam-nos
elementos mais completos sobre estas fontes, pois sabemos quii
principalmente na Alemanha e na Itália o assunto tem sido tratado. Com relação à Alemanha, encontrar-se-á boa indicação nos
livros de Emílio Willems, ambos arrolados na bibliografia: "Assimilação e Populações Marginais no Brasil" e "A aculturação dos
alemães no Brasil". Poderemos, quanto à Itália, indicar alguma
coisa de origem italiana, isto é, trabalhos publicados na Itália
sobre aspectos da emigração ou dos emigrantes desse país para o
Brasil. D'amOs a seguir o que nos foi possível arrolar a este respeito, em grande parte também incluído na bibliografia organizada em 1951 para a UNESCO.
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1902 — A ROSSi — Condizioni dei colora italiani nello
Síato di San Paclo dei Brasile, in "Bollettino delí'Emigrazione",
Roma, n .7.
1902 — G. PIO Dl SAVOIA — Lo Stato di Santa Catarina
e l'emigraz:one italiana, in "Bollettino deirEmigrazione, Roma,
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1503 — G. SILVA — Lo Stato dei Paraná e 1'immigraziono
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Roms, Stock.
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