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ELAÇÕES de raça e de cultura no Brasil se verificaram desde o instante da descoberta, quando a armada portuguesa de Pedro Alvares Cabral entrou em
contacto com a terra brasileira e os grupos aborígenes
aí encontrados. Degredados que vinham na expedição,
ou mesmo tripulantes das embarcações, foram mandados à terra em várias ocasiões, procurando estabelecer contactos com os indígenas.
•
Da carta de Pêro Vaz de Caminha, cronista que
participava da expedição de Pedro Alvares Cabral,
se recolhem informações sobre esses encontros, e também dados, alguns deles pormenorizados, sobre os
hábitos, costumes e vida dos aborígenes. Pode dizer-se
que Caminha fez quase obra de sociólogo ou de antropologista social moderno, tais os elementos reunidos,
uns sobre aspectos antropológicos ou particularmente
somáticos, outros sobre aspectos culturais dos indígenas.
Com base nestas informações de Caminha é que se
poderão levantar os primeiros elementos para a reconstituição do estado cultural dos primitivos habitantes
do Brasil. A carta do escrivão de Calecut é minuciosa
ao informar acerca das condições de vida do aborígene;
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sua agricultura, seu tipo de habitação, sua curiosidade
pelos animais mostrados na caravela, estão retratados
naquele documento, e através dele terá o etnógrafo,
ou o sociólogo, ou o antropologista, o material indispensável a fixar a situação do indígena à época do descobrimento .
Quer traçando as características físicas dos indígenas — "a feição deles é serem pardos, maneira de
avermelhados, de bons postos e bons matizes", "os cabelos. . . são corredios. . . andavam tosquiados, de
tosquia alta", sendo que as mulheres "com cabelos
muito pretos e compridos pelas espáduas"; quer registrando-lhes os objetos, instrumentos ou utensílios, tal
como o fez com referência ao machado de pedra :
"cortam sua madeira e paus com pedras feitas como
cunhas, metidas em um pau entre duas talas, mui bem
atadas e por tal maneira que andam fortes", ou ao tipo
primitivo da jangada: "são três traves, atadas entre
si". . . "se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam"; o fato é que Caminha se tornou o primeiro
etnógrafo do Brasil.
Sua acuidade, seu olhar seguro, viram, naqueles
contactos de poucos dias, o que mais tarde outros
cronistas ou viajantes confirmaram, confirmando-o
também até hoje as próprias pesquisas diretamente
etnográficas. Embora a princípio lhe tenham parecido
sem pousada, o que denotava a mobilidade indígena,
possuíam os aborígenes choupanas, tal como as descreve
Caminha, segundo lhe narrou o degredado Afonso Ribeiro, dentro do quadro que se lhe afigurava uma

povoação. E' de ver como se registram aí o tipo de
construção, o material utilizado, as instalações internas,
a existência da rede: "a uma povoação em que haveria
nove ou dez casas, as quais eram tão compridas, cada
uma, como esta sua nau capitânia. Eram da madeira,
e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, de razoada altura; todas duma só peça, sem nenhum repartimento, tiriham dentro muitos esteios; e, de esteio a
esteio, uma rede atada pelos cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se quentarem, faziam seus fogos.
E tinha cada casa duas portas pequenas, uma num
cabo, e outra no outro".
A organização, ou desorganização, económica não
escapou a Caminha, como não escapou, igualmente, o
registro do arco e flecha e da alimentação baseada no
cará ou na mandioca. A respeito da vida económica,
se bem tenha sido exagerado ao negar a total existência
de agricultura, observa, contudo, a ausência de criação:
boi, vaca, cabra, ovelha, galinha. O que a natureza
proporcionava — o inhame, frutos ou frutas silvestres
— servia-lhes de alimento.
De modo geral, temos, na carta de Caminha, uma
sucinta, porém precisa, documentação etnográfica do
Brasil na hora da descoberta. O que ele disse a respeito dos indígenas, não foi jamais desmentido. Ao
contrário: os que se seguiram, através do tempo, observando e registrando a vida dos indígenas, confirmaram
suas informações. São preciosas, úteis, importantes as
observações de Caminha. Constituem a primeira de
uma série, que se desenrolaria pelos anos afora, neste
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mesmo século XVI, nos cronistas ou nas narrativas
de viajantes que pousaram no Brasil e, mais acentuadamente, nas cartas ou informações dos padres da Companhia de Jesus. E que se prolongaram pelos séculos
seguintes.

como escravo, o negro da África. Este, vindo de várias
regiões africanas, e portador de várias culturas, contribuiu para as relações de raça e de cultura como um dos
três grupos fundamentais: os indígenas e o português,
os outros dois.

Aquelas primeiras relações entre lusitanos e indígenas, que Caminha descreveu, posteriormente se amiudaram, com a vinda mais intensa de correntes humanas
portuguesas para o território descoberto, em particular
a partir de 1534, quando se iniciou, em condições mais
sistemáticas, a colonização do Brasil. Nesse processo
colonizador o português revelou, mais uma vez, aquela
aptidão que se lhe tornou nata, como povo colonizador,
de ambientar-se ou adaptar-se ao novo meio; integrouse facilmente i tarefa de ocupação da terra, promovendo-lhe o povoamento.

Estes três grupos, portadores de níveis ou de graus
de cultura diversos, ou diversificados, representaram
os elementos básicos da formação étnica do Brasil; do
intercruzamento verificado resultaram os tipos antropológicos hoje espalhados pelo Brasil, através de vários
graus de coloração ou de vários níveis de cruzamento
étnico. Esta variedade de tipos, que corresponde à
variedade de relações étnicas, traduz o grau de mestiçagem, em larga escala, verificado no Brasil; mestiçagem que oferece justamente um panorama de democracia étnica e social encontrado no Brasil.

E mais: concorreu com esse seu espírito de acomodação para que as relações com o elemento nativo se
fizessem de maneira cordial, ou ao menos não tanto
destruidora, como se verificou em outras áreas de colonização não portuguesa. Isto não exclui a existência
de reações indígenas contra os novos donos da terra;
mas essas reações foram quase sempre estimuladas, se
não atiçadas, pelos franceses, estabelecidos em vários
pontos com tráfico de pau brasil com tribos indígenas,
e muito menos provocadas por inaptidão do português.

Como registrou o professor Arthur Ramos, no
Brasil todos os possíveis contactos de raça se fizeram;
e esses contactos tiveram variado grau de nuances,
porque, na realidade, nenhum dos três grupos fundamentais — os indígenas, o português ou o negro —
possuía unidade ou homogeneidade de raça. Antes
poderíamos considerá-los mosaicos étnicos, tal a variedade antropológica entre eles encontrada, o que exclui,
de saída, qualquer possível unidade ou tendência de
pureza racial em qualquer um deles; mesmo, e sobretudo, no português.

Com o empreendimento da colonização, que se
caracterizou por um sistema de exploração latifundiári-a-monocultura-escravocrata, com base na plantação
da cana de açúcar, o português introduziu no Brasil,
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a sede das autoridades régias, primeiras experiências
de formação urbana.

O AMBIENTE DAS RELAÇÕES ÉTNICAS
E DE CULTURA

O ambiente, ou o que chamaríamos a base territorial dessas relações de raça — e igualmente ambiente
ou base das relações de cultura — devemos considerar
a fazenda, isto é, os estabelecimentos de exploração
económica implantados no Brasil. Pois a expansão do
povoamento se caracterizou pela criação sucessiva de
núcleos de exploração económica, verdadeiros centros
de comunidade, dentro dos quais se fixavam os grupos
humanos e se plasmavam os tipos sociais.
Ao estudar-se o processo de colonização do Brasil
pode verificar-se que esses estabelecimentos apresentaram maior importância que aqueles tipos de organização político-administrativa criados pelo governo metropolitano no Brasil. Primeiro tacteando na experiência
de ocupar o novo território, as feitorias, espécies de
armazéns ou depósitos onde se comerciava; depois, a
capitania, de regime feudal ou semi-feudal, com a
figura dominante do donatário, em cuja autoridade se
concentravam todos os poderes, alguns deles, mais tarde,
transferidos ao Governador Geral; finalmente, a Vila,
que corresponde ao município de hoje, centralizando
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Os verdadeiros focos de povoamento, onde se tornaram possíveis, em bases estáveis, as relações demográficas e as de cultura, bem como a estruturação da
sociedade brasileira, foram aqueles que resultaram do
agrupamento humano para uma exploração económica.
A atividade desenvolvida nestes centros fixava as populações, dava-lhes uma organização social, criava os
tipos sociais a ela ligados.
Os engenhos de açúcar foram os primeiros desses
focos criados e desenvolvidos no Brasil. Neles se
reuniam, ao lado do proprietário ou "senhor de engenho", os lavradores, os moradores, os parentes, os
agregados, os escravos. Criou-se, desde Vogo, uma escala
social dentro da qual se distribuíam as atividades e
funções de natureza económica, de variada nomenclatura, projetando-se na organização social.
Logo depois aparecem as fazendas de criação;
elas se originaram, de um lado, das necessidades do engenho em gado para determinados trabalhos e para
alimentação e, de outro lado, do desenvolvimento
natural da pecuária. Se o primitivo povoamento do
Brasil se deveu, na área litorânea, ao açudar, poderemos dizer que se deveu à criação ou à pecuária o
povoamento do interior, do mediterrâneo nordestino,
tendo como centro de referência o vale do São Francisco. E, em parte, o do sul também.
À proporção que a ocupação do território se expandia, outros focos de povoamento se criaram, diver11

sificando-se, em decorrência das próprias condições de
diversidade regional da colónia, os característicos fundamentais dessa expansão, sempre visando à exploração dos recursos naturais da terra. Surgem assim os
sítios agro-extrativos da Amazónia, os veios de mineração no centro, as fazendas de criação, chamadas
estâncias, no extremo-sul. Deste modo constituiu-se,
nesses estabelecimentos de exploração económica, o
ambiente fixo das relações entre os grupos étnicos que
participaram da formação brasileira; e, igualmente, das
relações culturais surgidas.
Poderemos encontrar, em resumo, os seguintes
tipos de exploração económica, onde assentaram as
bases do povoamento: os engenhos de açúcar, no litoral;
os currais ou fcizendas de gado, no interior nordestino;
os núcleos agro-extrativos, na Amazónia; os veios de
mineração, explorando ouro e diamantes, na área do
centro interior; as estâncias gaúchas, no extremo sul.
A estes núcleos, de exploração económica, juntam-se
outros, não de exclusiva atividade económica, mas
igualmente núcleos importantes como focos de relações
étnicas e culturais : as aldeias ou missões jesuíticas,
principalmente no sul e na Amazónia, e os postos militares de fronteira.
Não se restringe, porém, a enumeração a estes
citados. Cumpre lembrar os núcleos posteriormente
criados, surgidos com o decorrer da obra de expansão
povoadora, tendo sempre, na exploração de um produto
ou de produtos, a base de sua constituição. Surgem
assim: as fazendas de café, no vale do Paraíba e em
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São Paulo; os seringais, no extremo norte; as fazendas
de cacau, no sul baiano; as charqueadas, no Rio Grande
do Sul; grupos extrativos, principalmente os ervais, na
área matogrossense com incursões na área paranaense
e catarinense e na fronteira paraguaia; as salinas, no
Nordeste e no Rio de Janeiro; fazendas de tabaco e de
algodão, muitas delas vizinhas das áreas já dominadas
pela influência de outro produto, e daí a pouca expressão — pouca em relação a outros núcleos que apresentam.
Estes núcleos econômiico-sociais corresponderam,
no Brasil, ao sentido da "plantation" americana, aí
usado originariamente como uma área de terra plantada e, no período de colonização da América do Norte,
significando um grupo de colonos. Posteriormente,
o termo se aplicou mais restritamente a uma agricultura em larga escala nos climas quentes, conforme
observa Mac Cutchen ( * ) . Aplica-se, assim, de modo
geral a uma propriedade produtora, portanto, de base
económica.
Neste sentido amplo, de centro de exploração
económica, não restritamente agrícola, mas também
extrativista, vimos utilizando o termo "fazenda" como
o estabelecimento em que se verificaram relações étnicas ou de culturas no Brasil.
Pois a fazenda, esta fazenda assim considerada,
se constituiu no Brasil o foco fundamental do povoa(*) "Plantation" in Encyclopedia oí Social Science, volume XII.
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mento. Todos os estabelecimentos referidos são de
base rural, porque os de origem urbana — como os
povoados, as vilas, as cidades, etc., quase sempre
nasceram do alongamento da influência daqueles núcleos económicos que o eram igualmente de natureza
social.
Através desses núcleos se fez o povoamento, de
caráter disperso, pois eles se espalhavam aqui e ali, pela
extensão do território; mais tarde, com algumas formas
de exploração económica implantadas, este povoamento
se tornou de caráter concentrado, embora internamente,
alguns desses núcleos, como as fazendas de criação,
por exemplo, apresentassem dispersão na maneira de
ocupação territorial.

ALGUNS ALIENÍGENAS NO PERÍODO
COLONIAL

N;Ão

há negar hoje em dia que traços ou complexos
de cultura integrantes da formação brasileira ou característicos, como valores de cultura, do Brasil moderno
nos vieram, em grande parte, dos indígenas, da participação não menos expressiva do negro africano como
escravo, e fundamentalmente do português; do português, aliás — deve dizerjse — foi a base essencial,
constituindo-se, sobretudo, o esteio ou suporte a que os
outros grupos se adaptaram ou se incorporaram.
Se aqui destacamos estes três grupos que foram os
fundamentais, não quer dizer que tenham sido exclusivos. Ao contrário: outros grupos alienígenas, desde
cedo, participaram, em menor escala, é certo, dos processos de relações de raça e de cultura no Brasil. O
francês, o espanhol, o holandês, o judeu, por exemplo,
quase sempre, sobretudo os três primeiros, em áreas
mais ou menos determinadas : no extremo sul, o espanhol; no Nordeste, o holandês; em pontos esporádicos
do Nordeste e do Leste, o francês. Por toda parte,
o judeu.
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São grupos étnicos estes que já nos começos do
período colonial, e, pois, na fase que poderíamos chamar plástica da formação brasileira, tiveram contacto
com as populações luso-brasileiras.
A esses elementos devemos pinceladas não raro
bem nítidas na formação étnica do brasileiro; do espanhol, em particular, grande foi a contribuição na área
sul do país. Mesmo em São Paulo, nos começos da colonização, sua presença foi marcante, aparecendo de
sobrenome espanhol numerosas famílias paulistas ainda
hoje ostentando nas genealogias sua origem hispânica.
No extremo-sul, pela vizinhança com as colónias de
Castela, a influência espanhola foi grande, e notável
se tornou sua contribuição não só étnica como também
cultural ao brasileiro daquela região.
O judeu *foi elemento que se espalhou pelo território brasileiro com aquele seu admirável senso de
mobilidade e quase de ubiquidade; o comércio entre
os núcleos rurais e urbanos, nos primeiros séculos,
esteve quase exclusivamente em suas mãos; comerciavam como "mascates" e muitos deles enriqueceram
tornando-se proprietário de engenhos de açúcar.
Do holandês, embora se possa afirmar que a
influência étnica ou antropológica foi pequena, deve
lembrar-se, entretanto, que houve numerosos casamentos de flamengos com brasileiras ou portuguesas. Tais
cruzamentos se restringiram muito à área urbana, que
foi sobretudo a dominada pelos invasores, de modo
que se verificou, com a expulsão dos holandeses, a
extinção dos intercruzamentos e, em consequência, o
16 —

desaparecimento de traços somáticos da etnia holandesa. Alguns traços de cultura, porém, ficaram; entre
eles, o tipo de sobrado recifense, esguio e comprido de
frente a fundo, o telhado em duas águas, o sótão, o
emprego do tijolo em maior escala do que até então.
Os franceses constituem outro grupo europeu que
desde cedo manteve contacto com os aborígenes brasileiros. Admite Anchieta que já em 1504 os franceses estavam de relações estabelecidas com grupos
indígenas, comerciando pau brasil. Principalmente na
área entre Paraíba e sul da Bahia, foi nos primeiros
tempos onde mais se amiudou a presença do francês;
mais tarde essa presença teve caráter de uma tentativa mais permanente no Maranhão, cuja capital ainda
conserva hoje o nome do Rei de França que os invasores lhe deram, e no Rio de Janeiro, onde tentaram
estabelecer a França Antártica.
Influência cultural francesa no Brasil, entretanto,
somente vamos encontrar no século XIX, e sobretudo
na esfera intelectual e social. E aqui destacamos
agora essa contribuição francesa pela importância de
que se revestiu para a formação brasileira. Da França
nos chegou a orientação da leitura de obras literárias
e científicas; também nos mandou ideias de liberdade
e igualdade entre os homens.
No capítulo da vida social a moda feminina
aparece fortemente influenciada pelo gosto francês :
modistas e cabeleireiros franceses, instalados em várias
cidades do Brasil; hábitos e costumes de vida em sociedade, entre eles a conversação em francês nos salões
— 17

oficiais de alta roda; os banquetes com culinária de
origem e de nomes franceses; as danças francesas —
a quadrilha, marcada com palavras em francês (balance, changez de dames, etc.), ou pas-de-quatre.
Ainda de proveniência francesa, trazida através
de irmãs religiosas para seus colégios e internatos de
meninas, jogos ou brinquedos de crianças, como o
"marré-marré-de-ci", e o "na porta da viola", originada da ronda francesa "Sur lê point d'Avignon";
também as artes manuais. No campo da cultura intelectual, a influência maior foi, sem dúvida, a do
romantismo, através de autores franceses e livros franceses que tanto encheram o mercado de ideias. Note-se
também á penetração cultural francesa através de
estudantes brasileiros em Universidades da França,
como a de Mbntpellier, onde iam estudar, já desde os
tempos coloniais, numerosos filhos de brasileiros.

entretanto, contribuições de natureza puramente individual, participação de um homem ou de uma figura,
como é o caso de vários missionários religiosos e de
viajantes ou cientistas que andaram pelo Brasil. Como
corrente migratória ou de influência cultural ponderável, porém, não se pode considerar.

Um outro grupo étnico também deve ser assinalado
como presente nos processos de mestiçagem e de transculturação no Brasil: o cigano. Temo-lo aparecendo
aqui desde cedo, quer reproduzindo-se entre si, quer
cruzando-se com outros grupos. Admite Melo Morais
Filho que ele foi "a solda que uniu as três peças de
fundição da mestiçagem atual do Brasil". Se bem se
nos afigure algo exagerado esse papel atribuído ao
cigano, é fora de dúvida, entretanto, que se lhe deve
alguma participação na formação étnica e cultural
do brasileiro.
No período colonial aparecem ainda outros elementos alienígenas : italianos, alemães, ingleses. São,
18 —
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O QUE OS INDÍGENAS NOS LEGARAM

A

classificação dos indígenas brasileiros tem sido
feita com base na linguística. Primitivamente estabeleceram-se dois grandes grupos : os Tupi e os Tapuia,
este último termo tupi que significa o bárbaro ou
inimigo. Como Tapuia, foram reunidos todos os grupos não tupis, o que modernamente se verifica ser
uma impropriedade.
Reagindo contra a classificação dual, Martius estabeleceu nove grupos indígenas brasileiros : Tupi e Guarani; Gê ou Tapuia; Guck ou Coco; Creus ou Guerens;
Pareci ou Poragi; Goitacás; Aruak; Lenguas ou Guaiano; índios em transição para a cultura e a língua portuguesas . Criticando esta classificação, pelo estudo
mais particularizado de certas línguas ou dialetos, Von
Den Steinen sugeriu nova classificação, distribuindo-se
os indígenas em nove grupos, a saber : Tupi; Gê;
Caribe; Nu-Aruak ou Maipure; Goitacá (Waitaka);
Pano; Miranha; Guaicuru (Waikuru). Posteriormente,
em face de novos estudos, o próprio Von Den Steinen
considerou os quatro primeiros grupos como definitivamente estabelecidos, ao passo que os restantes os
incluis em quadro sujeito a revisões futuras.
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A esta classificação seguiu-se a de Ehrenreich,
que tentou uma divisão dos indígenas sulamericanos
em três províncias etnográficas, na primeira das quais
se compreendia o Brasil, com as três grandes famílias
linguísticas : Tupi-Guarani, Aruak e Caribe. Nesta e
na classificação anterior é que se têm baseado as
sugestões posteriores. Destas merece destacar-se a de
Rodolfo Garcia, que estudou, com base na linguística,
além dos quatro grupos definitivamente classificados,
mais os seguintes: Cariri; Pano; Goitacá e Guaicuru;
Bororó, Carajá e Trumai; índios da Serra do Norte
(Nhambiquara); Betoias ou Tucanos; Tacanas, Pebas,
Cahuapanas, Catuquinas e Macus.
•
Como é fácil verificar-se todas as classificações
até hoje apresentadas têm tomado como ponto de
partida a linguística; nota-se a ausência de classificação de base cultural. Todavia, os estudos já desenvolvidos, principalmente através de pesquisas monográficas, que se devem a etnógrafos, etnólogos e antropólogos alemães, franceses, americanos e brasileiros, permitem um conhecimento, em melhores condições, de
aspectos culturais dos mais importantes grupos indígenas; em particular dos quatro grupos classicamente
reconhecidos, e ainda de outros como os Bororó, Nhambiquara, Carajá, Cariri, Guaicuru, Goitacá, etc.
As principais tribos encontradas pelos portugueses foram: as dos Tupinambá e Tupiniquim, na faixa
baiana, sendo que aqueles também se estendiam pela
região maranhense; dos Caeté e Tabajara, na região
pernambucana; dos Potiguara, na área litorânea nordes— 21

tina (Ceará e Rio Grande do Norte); dos Taramambés, mais no litoral paraense; dos Tamoio, no litoral
de São Vicente e Rio de Janeiro; dos Tupi e dos Guarani, mais ao sul; dos Tupina e Amoipira, no interior
nordestino. Além das citadas, primeiras com as quais
se deram os contactos dos elementos lusitanos, muitas
outras tribos, seguidamente, entraram em relações com
os colonizadores.
Quando falamos em influências culturais indígenas estamos incorrendo numa generalização perigosa;
não foi somente com uma tribo que os portugueses
tiveram relações, mas com várias, portadoras de culturas entre,si mais diferentes que semelhantes. Daí
falarmos sempre em indígenas, nos vários grupos com
os quais houve,, contacto de portugueses, e não em
indígena ou em uma única tribo ou grupo brasílico.
E' certo que entre as tribos do grupo tupi as
semelhanças de língua e de outros valores culturais
permitem encontrar-se um certo grau de aproximação,
embora não de unidade; mais particularmente foi com
estes grupos — os tupi — que se tornaram íntimas
as relações luso-indígenas. De modo que os traços ou
complexos culturais de origem indígena que penetraram na cultura trazida pelos colonizadores, são quase
sempre, ou mesmo sempre, de tribos tupis. Por isso
uma certa generalização, que nos permitimos, a seguir,
na referência dos valores culturais incorporados pelos
indígenas à nossa cultura.
Ao verificar-se o encontro com a cultura lusitana
estavam os indígenas da orla litorânea em fase de
22 —

»

grande expansão, traduzida, em particular, no vigor
de sua linguagem. Sua cultura material era desenvolvida, em especial pelo conhecimento e prática da agricultura, embora num sistema de exaustão de terras, que
os fazia mudarem-se continuamente. Não conheciam
roupas, se não algumas peças como a "tipóia", por eles
mesmo tecida de algodão que cultivavam. A forma de
habitação variava, existindo em algumas tribos casas
retangulares e em outras quadrangulares. Utilizavam
folhas de palmeira para a construção das casas. Para
dormir usavam a rede.
Com a agricultura obtinham os elementos indispensáveis, sobretudo a mandioca, para a stia alimentação. Cultivavam ainda o milho, a batata, o amendoim, etc. Quanto a animais desconheciam os chamados domésticos — boi, vaca, porco, galinha — mas
criavam papagaios, araras, macacos, saguins. O tabaco
usavam como fumo, espécie de narcótico, e, no sul,
cultivavam o mate como estimulante, o mesmo sucedendo, no norte, com o guaraná. Fermentavam também o milho ou a mandioca ou frutos silvestres, fazendo
bebidas, de que era mais usada o "cauim".
Construíam canoas para seu uso em viagens nos
rios. E quanto à cerâmica, variou sua importância
entre as diversas tribos. De modo geral a praticavam,
principalmente como urnas funerárias, ou recipientes
para preparar bebidas, ou ainda como cachimbo. A
decoração dessa cerâmica era mais comum com os
relevos produzidos pela pressão do dedo polegar; em
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algumas áreas os trabalhos se apresentam com maior
valor artístico, usando-se mesmo desenhos em cores.
Na organização social eram polígamos, sendo o
adultério feminino castigado. Havia ritos de passagem.
A propriedade era coletiva. A hierarquia tinha como
figura mais importante o ''cacique'' a que se submetiam os demais membros da tribo. Conheciam música,
bailavam e cantavam. A antropofagia era ritual. Numerosos eram os mitos, as lendas, as superstições indígenas, muitas das quais se incorporaram ao folclore
nacional.
A língua de maior expansão era o tupi-guarani,
dividido em, três grupos fundamentais: o amazônico, ou
"neengatu", o "tupi", usado na costa e conhecido como
"língua geral", f o guarani ou "abaneenga", falado na
área meridional. Cada um desses grupos era subdividido em dialetos. Pelas pesquisas e estudos realizados sabe-se hoje que muito maior é o número de línguas indígenas conhecidas no Brasil; os troncos linguísticos sobem a cerca de 37.
A vitória da língua alienígena, a portuguesa, sobre
a indígena, falada por maior número de pessoas, foi
uma decorrência do choque cultural, em face de não
satisfazerem inteiramente as expressões linguísticas do
tupi às necessidades sociais do novo estado cultural
criado. Daí ter sido o tupi suplantado pelo português.
Entretanto, o português falado no Brasil enriqueceu-se
de numeroso vocabulário de origem indígena.
Resumindo o que foi a participação dos indígenas
na vida brasileira, escreveram, em seu Compêndio de
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História da Literatura Brasileira, Silvio Romero e João
Ribeiro: "aos índios deve a nossa gente atual, especialmente nas paragens em que mais cruzaram, como é
o caso no centro, norte, oeste e leste e mesmo sul do
país, muitos dos conhecimentos e instrumentos de pesca,
várias plantas alimentares e medicinais, muitas palavras
da linguagem corrente, muitos costumes locais, alguns
fenómenos de mítica popular, várias danças plebeias e
certo influxo na poesia anónima, especialmente no
ciclo de romances de vaqueiros, muito corrente na
região sertaneja do norte, na famosa zona das secas,
entre o Paraguaçu e o Parnaíba, a velha pátria dos
Cariris."
»
Dessa generalização seria possível partirmos para
o registro de uma enorme série de traças e complexos
de cultura deixados pelos indígenas: tipos de construção, géneros de alimentação, processos de caça e
pesca, de agricultura, de tecelagem, de fabrico de cestas,
de instrumentos de música, mitos, lendas, práticas religiosas e mágicas, receitas, atividades recreativas,
música, palavras da linguagem corrente.
Assim o "mundeu" ou alçapão, ou também a "arapuca," na caça de passarinhos, esta, e de quadrúpedes,
aquele, o bodoque, a rede ou redinha, o "puçá," a pesca
à linha e a anzol, este primitivamente feito de osso,
de pau ou de espinha de peixe, o arpão, o arco e a
flecha, o uso de envenenar os peixes com certas folhas
frutos ou raízes são de origem indígena. De origem
indígena também o complexo da mandioca, introduzido na alimentação do colonizador; a utilização do
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áreas, em virtude do intercâmbio a que se dedicou nesta fase de expansão.
De várias províncias portuguesas vieram elementos
humanos para a formação da população brasileira.
Na verdade, porém, o que se verificava na população
portuguesa da época da descoberta era a variedade
étnica; morenos e louros, trigueiros e ruivos encontramse sem uniformidade entre os homens lusitanos, uns
braquicéfalos, outros dolicocéfalos, de origens regionais
as mais variadas, e conseqúentemente, trazendo nessas
origens as marcas de sua procedência, da maior ou
menor influência deste ou daquele grupo.
Nesta f variedade de tipos étnicos pode-se admitir
que dois principalmente preponderaram, muito embora
não se possa fazer restrição à exclusividade de um ou
de outro; foram eles: um, de \ipo mediterrâneo, de
estatura variável, e outro de estatura mais alta, tostado,
do norte de Portugal. "Nos primeiros tempos da colonização •— observou Arthur Ramos — parece ter predominado o povoador vindo das províncias do centro
e do sul, como a Extremadura, o Alentejo e o Algarvt;".
Esta afirmativa não exclui a presença de elementos
do norte, de Viana especialmente. Pois os desta origem foram em grande número, numerosíssimos, em
Pernambuco, do qual dizia o padre Fernão Cardim
que os vianenses são senhores, recordando que, quando
se faz arruaça contra algum vianense, logo grita este:
"Aqui de Viana", e não "Aqui d'El Rei".
A esse elemento português, variado, ètnicamente
diverso, foi que se deveu o trabalho de colonização do
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Brasil. Faltava-lhe, de fato, unidade étnica, homogeneidade, racialmente definida. Era um grupo bastante
mesclado, no qual figuravam fontes de várias origem;,
inclusive de mouros e de judeus.
Verificou-se a descoberta do Brasil e, igualmente,
a fase de colonização, quando estava Portugal no au^'3
de sua expansão marítima e comercial. O país se
constituía o centro das grandes atividades económicas
da época, em virtude de ser ele o verdadeiro empório
de produtos e especiarias de intensa procura pelos
meios consumidores da Europa. Trazendo da índia
estas especiarias, o português atraía para o seu mercado
os interesses dos povos europeus. Tal fato constituiu
justamente o motivo do alargamento da expansão portuguesa no mundo.
f.
Este espírito comercial ou mercantil marcou a
exploração económica do Brasil, a princípio com a extração do pau brasil, depois com a produção do açúcar,
ambos os produtos objetos de procura nos mercados
consumidores. De modo que esta circunstância fez
trazer para a colonização do Brasil elementos de vários
graus sociais e, conseqúentemente, portadores de variado elemento cultural.
f

Se houve esses elementos de vários graus sociais,
entre os portugueses vindos para o Brasil — fidalgos,
militares, padres, degredados, criminosos expatriados,
homens bons, lavradores e artífices —• é justo destacar-se, entretanto, que o grosso desses contingentes era
constituído de homens do povo; constituído, sobretudo,
de homens dedicados às atividades agrícolas: lavrado— 29

rés, camponeses, colonos enfim. Foi de gente miúda
— os "miúdos" assim chamados no próprio Portuga!
— o elemento mais forte na tarefa de colonização do
Brasil; e não exclusivamente só ou preponderante o
fidalgo, nem o criminoso.
Destes homens do povo, principalmente, é que se
constituiu a influência maior da transculturação no
Brasil, de origem lusitana, e a que se mesclaram as
contribuições indígena e africana; constituíram os três
em conjunto, o tronco básico sobre que se formou a
nossa sociedade e, com ela, se criaram os valores de
cultura hoje próprios ou peculiares ao brasileiro. Do
português» nos ficou a língua, com as particularidades
de adaptação do negro ou do indígena através dos termos, palavras* f rases, que se integraram, no português do
Brasil; ainda do lusitano, as instituições administrativas, as sociais, as morais; o tipo principal de habitação, a forma de construção dos povoados e vilas, o
traje, os meios de transporte, a culinária, o mobiliário.
Fundamental, pois, se constituiu para a formação
brasileira a contribuição do lusitano. Além da língua
e da organização social, a religião, a arte, a vida de
família, o espírito tradicionalista, enfim, o ethos do
brasileiro. A família foi a base da organização social;
muito mais que o Estado centralizou a obra colonizadora, seja no aspecto da vida social, seja como unidade económica — de produção ou de capital. Tornou-se,
na frase de Gilberto Freyre, o grande fator colonizador
do Brasil.
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Desta transplantação de cultura que o português
realizou no Brasil trouxe-nos ele o tipo de construção
de povoados, vilas ou cidades, implantando entre nós a
mesma disposição na colocação dos edifícios, das ruas,
das praças, das casas residenciais. Do mesmo tipo de
aldeia ou cidade portuguesa é que se fez o povoado ou
vila brasileira: ". . .os habitantes amontoados em ruas
sinuosas e estreitas, grimpando os dorsos dos montes
à procura da alcáçova com a sua torre. Pouco afastada a igreja matriz, geralmente no mesmo largo dominado pelos paços do conselho, e entre os dois edifícios
o pelourinho, onde a justiça por vezes tão cruel fazia
pública a sua autoridade". O desenho é de Afonso
Arinos de Melo Franco que acrescenta: retirado o
elemento decorativo da torre feudal, o quadro se aplica
a uma típica cidade colonial brasileira.
Quanto à casa, à escassez da casa de pedra e cal,
rara aquela nos primeiros tempos do Brasil, caracterizou-se a habitação por ser de pedra e barro ou de
taipa; as de trabalhadores ou de pescadores ou de
profissões mais humildes, quase sempre de palha, de
que é expressão ainda em nossos dias o mucambo, em
cuja construção influíram o indígena e o negro. O que
se salienta na construção da casa no Brasil é a utilização dos elementos naturais encontrados na terra: o
barro, a taipa, a palha. Na cobertura, usou-se a telha.
Tanto quanto possível a arquitetura trazida pelo
português procurou adaptar-se às condições regionais,
sem prejuízo do caráter de defesa militar que por
vezes apresentava a construção. De modo geral, a
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casa grande de engenho não representa nenhuma cópia
fiel de arquitetura lusa, mas essencialmente uma correspondência ao ambiente brasileiro, uma tradução do
espírito adaptável do colonizador ao regime de vida no
Brasil.
Nos meios urbanos já o tipo arquitetônico diferiu
um pouco, para corresponder mais ao próprio tipo
português; os sobrados, em primeiro lugar, depois as
casas de porta e janela e as de bica ou bica-e-beira,
ou de bica, beira e sub-beira, refletindo umas e outras
influências portugueses que quase sempre traduzem
a província nativa do proprietário. Em todas elas, tanto no tipo rural como no urbano, um traço se verifica
marcante: o fundo de influência popular, e não erudita, o que marca a importância dos elementos humanos de origem popular vindos para a colonização.
Não raro, através do elemento português, a arquitetura implantada no Brasil apresentou traços árabes,
traços esses já integrados na cultura lusitana: as rótulas, os muxarabis, os balcões. Só no século XIX começou-se a usar mais comumente o vidro nas janelas.
Cadeiras de arruar, coches, liteiras, carros de duas
rodas, foram meios de transporte introduzidos pelo
português no Brasil; como ainda de introdução lusitana o mobiliário, nos seus vários aspectos característicos,
usado pelo brasileiro. Muitas vezes no Brasil esse
mobiliário se adaptou às condições do ambiente; o uso
de couro, por exemplo, em banquetas, em tamboretes,
ou em cadeiras, generalizado nas áreas de criação de
gado.
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Também nitidamente portuguesa a alimentação
adotada pelo brasileiro, muito embora a ela se tenham
integrado elementos de origem indígena ou africana:
a substituição do trigo pela mandioca, de influência
indígena, o uso do dendê ou de certos quitutes africanos, de introdução pelo elemento negro. Mas o preponderante na alimentação foi de proveniência portuguesa, sobretudo o uso de géneros importados nos
primeiros tempos da colonização. Daí muitos produto?
conservarem ainda hoje, no restritivo, a sua característica de origem: o queijo do reino, a farinha do reino,
a pimenta do reino, o azeite português.
De base essencialmente lusitana é igualmente o
folclore brasileiro : contos, adivinhas, histórias, romanceiros, danças dramáticas, mamulengos, festejos de Natal, de Ano Bom ou de Reis, e de São João, lendas,
crenças, tradições, cantigas. O indígena e o negro evidentemente dosaram essa formação, e às vezes contribuíram com seus ritmos, seus contos, suas histórias, suas
danças; mas a parte fundamental de noss/o folclore é,
sem dúvida, lusitana, embora possamos hoje apresentá-lo intensamente mestiçado. Um produto não só de
mestiçagem, mas igualmente de transculturação.
O domínio religioso do catolicismo se transplantou inteiro para o Brasil, e não se deixou mesclar pela
participação indígena ou negra. Ao contrário: o negro
africano é que recolheu muita coisa do catolicismc
para suas práticas religiosas, realizando aquele sincretismo tão bem estudado por especialistas dos assuntos
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afro-brasileiros; por Nina Rodrigues e Arthur Ramos,
por exemplo.
Ainda de origem portuguesa incluiram-se, em nossa
cultura, os trajes, a roupa, o chapéu, o calçado, trazidos
de acordo com os usos da metrópole, e que procurou o
lusitano estender aos outros grupos étnicos, muito embora adaptando-se, por sua vez, e principalmente na
intimidade doméstica, às circunstâncias do clima.
Igualmente, implantada pelo português, a organização
do trabalho no campo ou na fábrica ou nas oficinas,
nestas predominando o sistema não somente lusitano,
porque também ibérico, dos aprendizes ou dos filhos
herdando dos pais as atividades profissionais; ainda
as relações de comércio, as técnicas em geral, inclusive
as de confecção de móveis ou de objetos de uso quotidiano, o crédito nas atividades mercantis.

A CONTRIBUIÇÃO DO NEGRO AFRICANO

A

participação da cultura africana no Brasil está
hoje perfeitamente caracterizada através dos modernos
estudos do Professor Arthur Ramos, de modo geral, e,
em particular, do capítulo sobre o negro encravo no
livro Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre.
Entretanto deve situar-se na obra de N^na Rodrigues
a fase precursora dos estudos sobre os africanos no
Brasil, com as pesquisas por ele realizadas na Bahia.
Só modernamente é que seu trabalho teve mais larga
divulgação, graças a Arthur Ramos que o difundiu e
continuou.
Também a Manuel Querino, Edison Carneiro,
Nelson de Sena, Dante dê Laytano, Luiz Viana Filho,
Renato Mendonça, Donald Pierson e outros devem-se
numerosos trabalhos sobre o africano no Brasil, nos
vários aspectos de sua cultura e de sua contribuição à
formação da cultura hoje brasileira.
Foi sob o regime escravagista que o negro entrou
no Brasil, o que desde logo caracterizou sua situação;
o que passou a participar da formação brasileira não
foi puramente o negro da África, mas o negro escravo.
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Este aspecto é que não se pode isolar do estudo das
culturas negras: a condição de escravo do elemento
negro importado. O que contribuiu, essa condição,
para que não nos transmitisse o negro sua cultura
inteiramente pura, mas perturbada ou desvirtuada pela
escravidão. Do negro, portanto, não se pode isolar
sua condição de escravo; não se pode abstrair esta
circunstância, ao estudá-lo e ao estudar sua influência
na formação económica e social do Brasil.
Foi particularmente o escravo que influiu na
organização económica e social do Brasil, constituindo
a escravidão uma daquelas três forças - - as outras
duas, a n_onocultura e o latifúndio — que caracterizaram o processo de exploração da nova terra portuguesa; e que «fixaram igualmente a paisagem social da
vida de família ou coletiva no Brasil. Esta distinção
já a fazia Joaquim Nabuco, em 1881, antecipando-se
assim aos modernos estudos de interpretação antropológica ou sociológica sobre o negro: "o mau elemento
da população não foi a raça negra, rnas essa raça
reduzida ao cativeiro", escreveu ele em O Abolicionismo .
De modo que foi em particular a influência do
escravo que se fez sentir na população e na cultura
brasileira. Dele recebemos copiosa colaboração étnica,
isto é, na constituição antropológica da população,
como igualmente a recebemos no processo transculturativo; com o indígena e o português, o escravo negro
nos deu muito de sua cultura, em vários aspectos esp<:
cíficos, que hoje se fixam na vida brasileira.
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Em virtude desta situação de escravo, com sua
cultura deturpada ou se não psrturbada, é que se considerou o negro um elemento inferior; não somente
uma etnia como também uma cultura inferior. Como
raça inferior sempre foi olhada e encarada, negando-se-lhe, entretanto, a existência de condições sociais
e culturais bem significativas. Condições essas, em
grande parte, já reveladas no seu habitat nativo, em
várias atividades, mas estranguladas ou asfixiadas em
sua vida de escravo e como escravo não raro afastado
de sua família, de seu ambiente, de seus companheiros
de grupo étnico e cultural.
Todavia, é possível verificar-se que mujtas destas
culturas ou simplesmente destes traços culturais, subsistiram no Brasil, principalmente em .manifestações
religiosas, o que revela a capacidade de resistência
desses povos. É certo que alguns não sobreviveram;
diluiram-se, ora desaparecendo, ora mesclando-se com
outras que se revelaram mais fortes. O caso, por
exemplo, de manifestações culturais Gêges ou FantiAshanti, absorvida pelos Nagôs, segundo registra
Arthur Ramos.
De acordo com os estudos realizados por este
mestre da antropologia brasileira, pode-se afirmar a
existência de três grupos negros entrados no Brasil,
de conformidade com as culturas que representavam.
Estes três grandes grupos proporcionam a seguinte distribuição: A) Culturas Sudanesas, representadas principalmente pelos povos Yoruba, da Nigéria (Nagô,
Ijechá, Eubá ou Egbá, Ketu, Ibarlan, Yebu ou Ijebu
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e grupos menores Daomeianos (Gêge, Ewe, Fon ou
Efan e grupos menores); Fanti-Ashanti, da Costa do
Ouro (Minas, Fanti e Ashanti, grupos menores da
Gâmbia, da Serra Leoa, da Libéria, da Costa da Malagueta, da Costa do Marfim, etc.); B) Culturas guineanosudanesas islamizadas, ou negro-maometanas,
representadas pelos seguintes grupos principais: Feuhl
(Fulah, Fula, etc.) Mandinga (Solinke, Bambara, etc.);
Haussá; Tapa, Borem, Gurunsi e outros grupos menores; C) Culturas Bantus, constituídas por inúmeras
tribos dos seguintes grupos: Angola-Congolês e ContraCosta.
HouY.e assim numerosas tribos africanas trazidas
ao Brasil, pertencentes a três grupos principais de cultura. Evidentemente, estas culturas, ou apenas as sobrevivências culturais, estão hoje sobremodo mescladas,
não se as encontrando mais puras; é preciso lembrar
que já chegavam mesmo ao Brasil perturbadas pelo
regime de escravidão, como vimos. Estes três grupos
polarizaram mais à evidência seus traços culturais através dos Yoruba, os sudaneses, dos Males, os islamizados
ou negro-maometanos, o dos Angola-Conguense, os
bantus. Se bem que os negros islamizados se tenham
procurado isolar, sabe-se, entretanto, que os Haussá
exerceram forte influência sobre outros grupos, bem
como sobre grupos sudaneses, sobretudo os Nagôs,
com os quais participaram de sublevações na Bahia,
no século XIX.
Através desses elementos ou destes grupos ou
tribos grande foi a contribuição cultural do escravo
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africano no Brasil. Os traços ou complexos culturais
introduzidos pelo negro da África, através da escravidão, se manifestaram, e se manifestam, em várias
atividades. Sistematizando-se o que foi a participação negra no processo transculturativo no Brasil poderemos lembrar, a seguir, alguns de seus aspectos ou
elementos mais característicos, aqueles em que mais
visível se tornou a influência da cultura negra.
A Yoruba, relembra Arthur Ramos, foi a mais
adiantada das culturas negras puras, introduzidas no
Brasil. O "nagô" se converteu, por algum tempo, pela
influência da cultura yoruba, em "língua geral" dos
negros; em "nagô" se realizavam, e se realizam, as
cerimónias do culto, os cânticos dos terreiros, os atos
litúrgicos. Esta língua entrou em contacto com a portuguesa, passando a esta muitas de suas palavras,
o que igualmente sucedeu com o "bantu". Aliás, do
ponto de vista linguístico, este último - - o bantu —
deixou talvez mais forte influência, através do quimbundo; as maiores pesquisas e estudos sobre as sobrevivências africanas no português do Brasil têm demonstrado a preponderância do elemento bantu, embora sua
cultura, de modo geral, fosse inferior à Yoruba.
A celebração do culto nagô se faz em templos
próprios, os terreiros, constituindo seus altares os pegis.
A denominação de suas festas religiosas tem variado:
ora candomblé, na Bahia, ora xangô, no Nordeste, ora
macumba, no Rio. Os sacerdotes são chamados Babalorixás ou Babalaôs. Na religião Yoruba se tem feito
sentir forte sincretismo com o catolicismo e o espiri— 39

tismo; sobretudo, o catolicismo adaptando os santos
deste aos seus. Os outros grupos culturais mantiveram
também suas práticas religiosas sincretizadas com o
catolicismo; talvez somente os maometanos se tenham
isolado mais, sob este aspecto, praticando na sua pureza a religião trazida. Os Gêges (daomeianos) deixaram-se absorver pela cultura Yoruba, principalmente do grupo nagô, perdendo suas características de
origem e passando a constituir a religião Gêge-Nagô.
Instrumentos de música como tambores, atabaques, ou campânulas, agôgô, ou flauta, afofié, usados
nas práticas religiosas, são igualmente de origem
yoruba; entre os Bantus, da mesma forma, encontramos instrumentos de música tais como os tambores de
jongo, o ingono, usado no Nordeste, o zambê, a cuíca,
o urucungo, o''berimbau.
Da cultura material, podemos lembrar de origem
Yoruba numerosos pratos da culinária afro-brasileira;
aí predominou, em particular na área baiana, a influência enorme da cozinha nagô. O complexo do inhame
como o uso do azeite de dendê são de origem Yoruba,
e mais alguns dos pratos de procedência africana: o
vatapá, o acaçá, o bobó, o acarajé, o abará, o efó,
o oxoxó, etc.
A influência Yoruba se fez sentir ainda na indumentária: panos vistosos, saias rodadas, chalés da Costa,
braceletes, argolões, etc. No traje, aliás, se mesclou
profundamente a cultura Yoruba com a maometana,
sobretudo a do grupo Haussá, dos quais veio o tipo
característico da "baiana": turbantes ou rodilhas na
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cabeça, chinelinhos, saias rendadas, braceletes, colares, etc.; neste modo de vestir se misturaram influências yoruba e maometana, de maneira a caracterizar o
traço africano na indumentária, de que é padrão o
vestir a "baiana".
Também de origem Yoruba objetos de bronze, de
ferro ou de madeira, fabricados para seus cultos, instrumentos de música, objetos de culto, ou de uso
doméstico; ainda certos traços de arquitetura na construção dos pe^is, embora o africano não tenha tido
oportunidade, no Brasil, de revelar sua cultura, sob
este aspecto, pela ausência de construções de sua exclusiva iniciativa. Todavia, nos mucambos encontra-se
grande influência negra, porém, mais do elemento
bantu.
•
A cultura Gêge pouco se revelou no Brasil; absorvida, como vimos, pela Yoruba dela quase nada restou.
Encontram-se, entretanto, traços de sua influência em
manifestações folclóricas, tais como nos ranchos e
ternos, em particular nas suas sobrevivências totêmicas,
e em contos populares, registrados entre negros baianos. Algumas vezes estes contos sincretizaram corn os
de origem bantu, mas é evidente a predominância do
elemento Gêge em especial naqueles que referem histórias de animais : de tartaruga, a logozé dos gêges,
sobretudo.
Da cultura maometana, trazida pelos negros sudaneses e hamito-semitas, a influência se manifestou
através, principalmente, dos Haussá. No Brasil os negros maometanos tomaram a denominação genérica de
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males, e sua principal sobrevivência cultural foi a do
traje de "baiana". Este grupo maometano ou malê
conservou várias instituições, vivendo em relativo isolamento, em consequência de que foram seus traços
culturais desaparecendo. Mantinham seus hábitos severos e isolavam-se em casa, para a prática dos cultos
religiosos.

Congo), quer quanto a tradições do patriarcado (rei do
Congo) e do matriarcado (rainha Ginga) . Também o
samba se admite seja de procedência bantu, originado
do batuque angola-conguense; bantu igualmente o coco;
outras danças — caxambu, sorongo, jongo, sarambu —
parecem, da mesma forma, de origem bantu, pelo que
os respectivos nomes podem sugerir.

Entre os maometanos não se verificou sincretismo
religioso, como quase não se verificou nenhum traço
transculturativo mais relevante. A presença do haussá
na Bahia ou no Brasil, de modo geral, se revela pelas
manifestações revolucionárias que promoveram em
várias ocasiões; sobretudo na rebelião de 1835, na
Bahia, que foi de origem haussá. Falavam os males
as línguas de seus países de origem, mescladas de expressões ou termos árabes, por vezes deturpados. Eram,
entretanto, elementos de nível cultural alto, e talvez
por isso se inclinassem às manifestações de rebeldias,
em processos contra-aculturativos.

Da cultura dos grupos bantus um dos traços mais
visíveis ainda hoje, conservados e mantidos pelas populações brasileiras, é a figa; a figa era por eles fabricada e usada, como o eram também outros objetos em
ferro e em madeira. Nos trabalhos de ferro se destacaram os negros Moçambiques, excelentes ferreiros.
Aliás trabalhos de metais e instrumentos de* ferreiro, de
procedência africana, se encontraram em certas áreas
de mineração, onde também o africarío introduziu a
batéia. Ainda a principal sobrevivência negra na construção de mucambos é de origem bantu.

Já os bantus, embora de expressão cultural inferior, deixaram vários traços característicos de sua influência. Além de seus cultos religiosos, com seus
sacerdotes e suas práticas próprias, fixaram sua influência em instrumentos de música, em danças como o.s
quilombos, os Maracatus e em aspectos do Bumba-meuBoi, principalmente nas sobrevivências totêmicas.
Igualmente de proveniência bantu os Gongos, que traduzem reminiscências de instituições sociais mantidas
por esse grupo africano em suas terras nativas, quer
quanto à organização monárquica (escolha do rei do
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Foi, porém, na língua que mais acentuadamente
predominou a influência bantu. O quimbundo, a principal língua deste grupo, espalhou-se em grande área
do Brasil e introduziu termos seus no português falado entre nós. Sobreviveu mais do que influências
outras não materiais ou mesmo materiais o elemento
negro na língua, refletindo-se enormemente na linguagem nascida no Brasil desse choque transculturativo,
entre o português e o negro escravo.
Examinados assim, de modo particular quanto a
cada uma das culturas negras, o que o escravo africano
nos trouxe e nos legou, podemos sintetizar sua parti- 43

cipação no processo transculturativo no Brasil. Sua
contribuição abrangeu a vastidão de pratos que enriqueceram a alimentação brasileira, mormente na área
baiana, compreendendo também condimentos, modo de
preparar e utensílios usados na cozinha, trajes típicos
ou o gosto por certos usos e cores, técnicas de trabalho
nas atividades da lavoura, da mineração, de indústrias
rudimentares e da pecuária, inclusive o fabrico de instrumentos de ferro, instrumentos de música para suas
orquestras ou práticas religiosas, influências na arquitetura do mucambo, introdução de plantas que se aclimataram no Brasil e ainda de vários costumes hoje
brasileiros.
Estencieu-se ainda a contribuição do negro africano ao sincretismo das práticas religiosas de procedência africana, danças como os Gongos, Quilombos, Coco,
Jongo, etc., vocábulos incluídos na linguagem comum
do português no Brasil e igualmente modos e formas de
expressão e de dizer. São elementos que põem em
relevo a influência do escravo negro. E, sobretudo, sua
participação inapagável e decisiva, na vida de família do brasileiro, principalmente através da mulher
negra, como mucamba ou ama de leite, tratando e alimentando os filhos dos seus senhores.
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A MESTIÇAGEM E SEUS RESULTADOS

D

ENTRE os estabelecimentos que antes referimos
como principais centros em que se processaram as relações étnicas e de cultura no Brasil, o engenho de
açúcar e a fazenda de criação aparecem como os dois
mais importantes. Deles é que vieram a surgir os
tipos mais característicos de mestiços do Brasil : o
mulato, oriundo do intercurso sexual entre
• o branco e
o escravo negro, nos engenhos de açúcar; e o mameluco,
originado das relações entre o branco e o indígena, nas
fazendas de criação. O mulato foi o tipo étnico ou antropológico surgido na sociedade agrária, e o mameluco
o da sociedade pastoril -- sugeriu Arthur Ramos.
Do ponto de vista de distribuição geográfica, poderemos localizar a região litorânea do Nordeste como
aquela em que se verificou mais intensa a mestiçagem
branca-negra, gerando o mulato; também o Rio de
Janeiro e parte da área mineira deve incluir-se nesta
região de miscigenação afro-branca. Já a região interior do Nordeste e o extremo-norte (Amazónia, Pará,
parte do Maranhão) serviram de palco para o processo
de mestiçagem branco-indígena, o que também se pode
observar no extremo-sul, na chamada área missioneira.
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Igualmente, dentro dessa região de miscigenação índiobranea, devemos incluir a área do oeste brasileiro
(Mato Grosso e Goiás).
A maior mistura com o elemento negro se constatou naquelas regiões para onde o escravo africano
foi importado como trabalhador agrícola: o recôncavo
baiano, o Nordeste açucareiro que foi o da faixa litorânea, parte do Maranhão, grande parte da velha
província fluminense, onde o africano trabalhou na
economia açucareira e mais tarde na economia cafeeira; aliás, esse traço, ou seja a presença do elemento
negro escravo, diferençou a cultura cafeeira no Rio
de Janeiro, mais baseada no trabalho escravo, da de
São Paulo, menos baseada nesse trabalho, pois foi para
aí justamente que se encaminhou a mão de obra do
imigrante estrangeiro, sobretudo do italiano.
Dos contactos luso-indígenas é que surgiram os
primeiros mestiços brasileiros: os mamelucos. Não os
acobertava casamento legal, que somente os padres da
Companhia de Jesus trabalharam por implantar rio
Brasil, nem sempre saindo vitoriosos; o que se verificou, grosso modo, foi o amancebamento. Mancebia
de lusitano com indígena, e também com negra. A
com indígena foi das que logo escandalizaram os
padres, ião chegarem ao Brasil, no meado do século
XVI.
De Pernambuco, aos 2 de agosto de 1551, escrevia o padre António Pires que os moradores só agora
estavam casando, o que antes não faziam, "porque
queriam antes estar amancebados com suas escravas e
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com outras negras forras". Pela mesma época, o padre
Nóbrega, também de Pernambuco, registrava o ambiente ali encontrado: homens casados em Portugal vivendo, por toda a costa, em grandes pecados; pelo sertão
se espalhavam filhos de cristãos vivendo e criando-se
nos costumes do gentio. Os grandes pecados eram as
mancebias; e esses filhos de cristãos, os mamelucos.
De um desses mestiços, filho de cristão e índia,
escreve o padre Leonardo Nunes ser "mui alto de corpo
e mui alegre". Talvez seja esta a única senão a primeira referência a um aspecto do tipo físico dos mamelucos. Destes — acrescenta o mesmo padre — são
muitos os que andam pela terra a dentro. Aliás, escasseiam descrições do tipo físico desses mestiços. Os
cronistas não o guardaram, o que não seria de estranhar, desde que o curioso, o exótico, como tipo humano,
aos olhos dos cronistas e viajantes, eram os indígenas
puros, e não seus descendentes já mestiçados.
O fato de registrarmos aqui a importância das
relações ilícitas no fomento da mestiçagem, não exclui
a existência de casamentos. Ao contrário: estes sempre houve, e muitos. A política colonizadora do português incentivava o casamento entre lusos e nativos;
uniões entre conquistadores e conquistados, é certo,
mas que constituiam um dos melhores fatôres para a
obra de formação social em bases estáveis: a família.
Foi justamente nesse estímulo à mestiçagem que
mais se fortaleceu o sentimento da formação da família na organização da sociedade brasileira. Nessa base
— a da família monogâmica — foi que se esteiou a
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obra da colonização portuguesa no Brasil. Aqui e em
outras áreas de colonização lusitana. A falta de mulheres brancas ou portuguesas, supria-o o colonizador com
o elemento nativo; daí os casamentos entre europeus e
indígenas, a constituírem núcleos legais da miscigenação brasileira. O que sucedeu também na índia ou
na África.
De modo que embora estimulando os casamentos
teve o português também de tolerar as relações ilícitas;
todavia, perseveraram sempre, e contribuíram benèficamente para o surgimento dos diversos tipos de mestiços no Brasil. O fato é que o casamento por si não
foi solução integral; as mancebias ou os encontros
fortuitos — tanto os do mato como OE da ccsinha, e
depois os da fonte - - continuaram a gerar mestiços.
As senzalas se tornaram depois, com o desaparecimento do indígena ou seu afastamento para áreas rnais
recuadas, o ponto central de onde sairia o tipo mestiço
que encheu a paisagem da região agrária: o mulato.
O mulato constituiu o tipo humano característico
da agricultura litorânea, da mesma forma que o mameluco correspondeu ao tipo da sociedade móvel, qiv?
teve na pecuária seu elemento principal. São os tipos
representativos da formação social brasileira, nos seus
graus mais expressivos, o que não excluiu o aparecimento ou a existência de outros resultados de mestiçagem,
nuances diversas oriundas dos entrecruzamentos variados .
Realmente, ao lado do mameluco e do mulato, e
igualmente dos tipos étnicos fundamentais — o indi48 —

gena, o branco e o negro — vamos encontrar vários
graus de mestiçagem dependendo quase sempre da
maior ou menor preponderância de um dos grupos principais, por vezes diversificando de acordo com as peculiaridades regionais. O quadro da mestiçagem brasileira apresenta, de fato, um aspecto que merece não ser
esquecido: o de certa influência, no tipo étnico, d<;
elementos de atividade social, isto é, a caracterização
do elemento humano em função da ocupação ou da
profissão, principalmente no que se relaciona àqueles
primeiros encargos de desbravamento e ocupação cia
terra. Não falta a essa caracterização antropológica
influência do ambiente tanto físico como ^social.
Esta variedade de tipos mestiços permite ver, por
outro lado, que nunca se levantou qu»lquer obstáculo
às relações entre os lusitanos e a gente de cor. Parece
fora de dúvida que o tipo físico jamais constitui;;
obstáculo para as relações entre lusitanos e indígenas.
entre lusitanos e negros, ainda entre lusitanos e mestiços. A mestiçagem não constituiu aos olhos da gente
branca nenhum crime, nem nenhuma vergonha. Além
disso o tratamento dispensado a esses grupos mestiços
não teve caráter de repulsão ou de violência. Evidentemente, tal conceito não se aplica ao escravo; ao
escravo, esclareça-se, mas não ao negro.
A importância do mestiço superou, em grande
parte, à do próprio colonizador branco, para cujas
atividades cotribuiu aquele com seu esforço braçal, com
sua colaboração com sua integração na terra. Mestiço
foi e ainda é, o trabalhador rural, o agregado, o cambo— 49

8.

A caracterização do mulato e do mameluco como
tipos mestiços principais, repitamos, não exclui a existência de d atros, de acordo com a gradação verificada
em contactos entre os tipos originários e os resultantes dos primitivos cruzamentos, e entre esses cruzamentos secundários. Podemos, como ponto preliminar para
estudo, estabelecer os seguintes tipos étnicos, no quadro antropológico brasileiro:

Evidentemente, essa caracterização não implica
em considerar "puros" os elementos étnicos de que procedem os tipos arrolados. Há mesmo a "considerar
uma certa gradação entre os elementos originários de
modo a criar relativa variação nessa "descendência.
Nem, por outro lado, devem considerar-se estáveis ou
fixos esses tipos; há, é claro, nuances, conforme as
gerações a que pertencem, quando estão mais ou menos
atenuados os elementos característicos de cada procedência. O crioulo, assim considerado o filho de negro
e negra africanos nascido no Brasil, já hoje é fonnado
pelos descendentes dos primitivos crioulos.

Procedência
étnica

Denominação
1.
2.
3.
4.
5.

Branco
Mulato
Mameluco
Crioulo
Cafuso, também
curiboca
6. Cabra
7. Caboclo
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Branco
Branco
Branco
Negro

x Branco
x Negro
x índio
x Negro

chamado
Negro x índio
Negro x Mulato
índio x índio

Pardo

Descendente d o s
cruzamentos secundários e n t r e
mulato x mulato,
crioulo x mulato,
mulato x mameluco, etc., onde
vigora mais nítida
a p i g m e n t a cão
morena ou tendendo a escura.

eiró, o carregador de açúcar, nas labutas do engenho; o
jangadeiro, o barqueiro, o canoeiro, o remeiro, o embarcadiço, nos serviços de transportes marítimo ou fluvial;
o vaqueiro, o boiadeiro, o tangerino, o tropeiro, o peão,
o sertanista na penetração realizada pelo gado; o garimpeiro, o bateeiro, o faiscador, na mineração; o pescador, o trepador de coqueiro, o seringueiro, o aguadeiro, o curtidor, o ervateiro, em várias atividades
outras e ocupações indispensáveis à vida económica
do Brasil.

Como "pardo" assim são considerados tipos antropológicos onde os elementos fundamentais se têm intercruzado variadamente, permanecendo, todavia, urn
grau bem expressivo de pigmentação morena, que é,
grosso modo, o característico das populações tipicamente brasileiras. Daí, talvez, Euclides da Cunha, em Os
Ser iões, ter encontrado ou fixado, teoricamente no
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"pardo" o tipo a resultar dos diversos e complexos
cruzamentos de raças ou de grupos étnicos n& Brasil.
O quadro acima apresentado procura atender, em
grande parte, às diversas nomenclaturas sugeridas para
os várioG tipos antropológicos do Brasil, sendo de notar-se existirem, para o cafuso ou curiboca, várias denominações regionais, o que acontece ainda para os
mulatos.
Dadas as peculiaridades não só culturais como
ainda de ambiente físico com que se formaram e evoluíram as diversias regiões brasileiras, surgiu uma riqueza de denominação a caracterizar os diversos tipos
mestiços. Tapuia, que é considerado, no Nordeste, o
indígena <k> interior, é denominação dada também ao
descendente de branco e índio e portanto, sinónimo
de mameluco.1 Na Amazónia, José Veríssimo caracterizou o mestiço de branco e índio como curiboca, e o
mameludo como originário do cruzamento entre o
curiboca e o branco.
O pardo que consideramos o mestiço de diversos
tipos ou sub-tipos, na Bahia é termo mais restritamente empregado para o filho de branco com mulato, ou
vice-versa. Os mestiços de índio e negro, chamados
de modo geral cafusos ou cafus, são chamados também caboré, palavra, aliás, que em Minas Gerais significa índio, ou ainda cabo-verde, expressão usada na
Behia.
Os resultados da mestiçagem entre negros e mulatos apresentam uma sinonimia muito variada: são
fula, em Minas, Bahia, Alagoas; são pardavasco, na
Bahia, em Goiás, Estados do Sul; são cabra, no Nor52 —

deste; são cabrocha, em outras regiões. Aliás, pardavasco tem tomado modernamente um sentido mais
pejorativo, para o mestiço pretensioso, posudo, metido
a superior. Cabra é ainda expressão que se tem espalhado, no Nordeste, para caracterizar qualquer mestiço
tendendo a ter a pele clara.
Afora essas denominações aparecem ainda muitas
outras, algumas já caídas em desuso, abrangendo diversas nuances dos tipos mestiços, quase sempre segundo a coloração da pele. E' o caso do guajiru,
mulato, de cor avermelhada, escura, semelhante à
fruta desse nome; o caso do sarará, mulato arruivado,
de cor clara e cabelos ruivos, mais ou menos encarapinhado; o caso do olho-de-fogo, que é 9 indivíduo
albino no Rio Grande do Sul, também conhecido como
petroassa.
•
Existem igualmente outras denominações típicas,
de uso já desaparecido, mas cujos nomes aparecem em
documentos coloniais. O banda-fôrra, por exemplo: é
o descendente de branco com negra escrava, já hoje
inexistente; o salta-atrás, filho de mameluco e negro;
o mazombo, filho de brancos nascido no Brasil; c
ftrceirâo, originado do cruzamento entre branco e
mulato. Documento do século XVIII referente a Pernambuco alude também ao carioz, filhos de índia com
negro; são os mesmos conhecidos ainda como carijó,
curiboca, ou cariboca. Para o mesmo documento, entretanto, o curiboca ou cariboca é o filho de mulato
com negra, ou então o filho de mameluco e negra. A
expressão era usada, porém, no litoral; no sertão, este
tipo de mestiço era o chamado Salta-atrás.
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AS CORRENTES IMIGRATÓRIAS NO
SÉCULO XIX

O século

XVIII marcou-sa como uma das fases
mais intensas de intercruzamento étnico e cultural no
Brasil, com o deslocamento da exploração económica
para a regjão das Minas Gerais, onde se descobriram
minas de ouro e, mais tarde, de diamantes. A mutação económica^ da base agrária para a base da mineração, trouxe influências não somente nas relações étnicas
entre os diversos grupos, mas igualmente na formação
do quadro cultural.

Naquela região processaram-se novos contactos
étnicos e de cultura, relações novas estabeleceram-33,
pelo grande surto de aventureiros, nacionais ou estrangeiros, que para ali acorreram. Com a exploração aurífera e diamantífera surgiram novos cruzamentos étnicos e novos processos transculturativos naquela região.
Evidentemente, os grupos étnicos eram os mesrno.-s
já conhecidos; foram engrossados, porém, de correntes
judaicas e espanholas e, sobretudo, de novas correntes
imigrantistas de Portugal. Além disso, movimentaramse para as minas escravos não só africanos de procedência como também crioulos, isto é, filhos de africa54 —

nos já nascidos no Brasil. O que caracterizou ê^se
novo contacto étnico não foi o aparecimento de novos
grupos, mas sim a intensidade com que foi feito, a
mobilidade quase permanente dos grupos humanos em
decorrência do vai-e-vem da procura dos veios e das
pesquisas estabelecidas, a instabilidade das primitivas
instalações.
De modo que um panorama novo de relações
étnicas se estabeleceu na região das Minas Gerais, ao
mesmo tempo que novos valores de cultura surgiram
e se fixaram. Temos então uma fase de ostentação c
de luxo, decorrente ou estimulada pelo ouro abundante
que se espalhou na região. Verificou-se desde logo
uma elevação de classes sociais, como tradução dessa
valorização de riqueza. Representantivos dessa abun•
dancia de ouro são ainda hoje os templos religiosos e
os edifícios públicos ou particulares existentes na região diretamente aurífera.
Foi ainda neste mesmo século XVIII que se verificou a completa integração territorial do Brasil, com
a definição de suas fronteiras através do Tratado lusoespanhol de 13 de janeiro de 1750. Baseou-se este
documento, conhecido geralmente como "Tratado de
Madrid" ou "Tratado de 1750", no princípio do utipossidetis e, para justificá-lo, a diplomacia portuguesa,
.orientada então pelo brasileiro Alexandre de Gusmão,
seguiu a política de povoar áreas do território com
casais açorianos. Foi o que sucedeu na região norte
(Amazónia) e na região sul (Santa Catarina e Rio
Grande do Sul), onde açorianos se instalaram, parti-

cipando das relações étnicas e culturais nas regiões
por eles desenvolvidas.
A mais vasta experiência de relações de raça e
de cultura que o país presenciaria, entretanto, somente se deu no século XIX, com a abertura dos portos
do Brasil ao comércio internacional, de um lado, e,
de outro lado, com a introdução de novos grupos étnicos como imigrantes. Alemães, italianos, poloneses,
austríacos, belgas, suíços começaram a entrar no Brasil,
principalmente os dois primeiros grupos, que se tornaram não somente os de maior expressão numérica,
como também de maior significação cultural. Sem
esquecer ainda ingleses e franceses.
f
Pode-se dizer que a imigração no Brasil começa
com a regência do príncipe D. João, mais tarde
D. João VI. Esse processo, que é tanto de imigração
como de colonização, torna-se possível principalmente com a abertura dos portos. A partir de então começa o movimento imigratório para o Brasil. Esse movimento apresenta oscilações ora favoráveis, ora desfavoráveis, de modo que podemos fixar sua distribuição
em três grandes fases a primeira, de 1808 a 1850; a
segunda, de 1850 a 1888; a terceira, de 1888 em
diante.
A fixação dsstas datas está relacionada ao trabalho
escravo. O crescimento da imigração corresponde ao
decré-cimo do trabalho escravo. Imigração e escravidão são termos que se repelem, e não seria possível
desenvolver-se o movimento imigratório paralelamente
ao trabalho escravo.
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Em 1850 a extinção do tráfico contribuiu para
que, paralisada a entrada do negro escravo, se tornasse possível o crescimento da imigração branca e livre.
Mas ainda aí a existência do trabalho escravo dificultava a presença do trabalhador livre. Somente a partir
de 1888, com a completa extinção da escravatura, foi
que a imigração pôde desenvolver-se. O decénio de
1891 a 1900 é justamente o de maior volume imigratório .
As correntes imigratórias dirigiram-se, principalmente, para o sul do país. O Norte, o Nordeste e o
Leste recebem colonos ou imigrantes esporadicamente,
e ainda assim sem o êxito que coroa a imigração para
a região Sul. Observa-se assim uma preferência por
essa área, em particular de São Paulo ao Rio Grande
do Sul. Alguns autores têm atribuído essa preferência
às condições climáticas, isto é, a semelhança do clima
nessa região ao clima existente nas áreas de procedência do imigrante.
Já hoje, porém, £e sabe que o clima não é o fator
todo-poderoso determinante da fixação dos imigrantes
nessa região. Não é possível, por outro lado, negar sua
influência, mas não exclusiva, como elemento que facilitou a permanência do imigrante. Devemos, porém,
considerar como causa mais direta dessa preferência
pela região meridional as condições económicas e sociais e, especialmente, a maior área de terras inexploradas e menor presença do trabalho escravo. O problema da propriedade da terra foi fundamental na fixação
dos imigrantes na região Sul. Aí a existência de áreas
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ainda não ocupadas permitia a distribuição de lotes aos
imigrantes, que desta forma se tornavam proprietários.

primeiro grupo ainda nos fins do século passado, o
segundo nos começos do atual (1908).

Enquanto isto, nas outras regiões, e principalmente no Nordeste, o trabalho escravo e a grande propriedade impediam a colonização estrangeira. O desejo
do imigrante era possuir terras que pudesse cultivar
em seu proveito e benefício. No Nordeste, o regime da
grande propriedade pouco propiciava a fixação do imigrante . Daí a preferência pelo Sul, com a circunstância
de ser ainda diminuto o povoamento nas então provín
cias meridionais.

Ao processar-se o recenseamento geral de 1920
o maior contingente de estrangeiros no Brasil era formado pelo grupo italiano, com 558.405 pessoas; a
seguir vinham os espanhóis com 219.142, franceses
com 122.329, alemães com 52.870, turco-árabes com
50.251, japoneses com 27.976, austríacos com 26.354.
Com contingentes menos expressivos aparecem outros
grupos étnicos.

Com relação aos grupos étnicos das correntes imigratórias, ?is correntes formam-se de alemães, com entrada inicial em 1828, interrompendo-se entre 1830 c
1836, para reaparecer mais tarde, e intensamente, ern
1847, crescendo numericamente a partir de 1850.
Temos depois suíços, que, embora com sua primeira
entrada em 1820, somente a partir de 1846 reaparecem, aumentando o volume de sua contribuição.
Os italianos, com pequenas quotas em 1836, 1847,
1852 e 1853, crescem mais expressivamente a partir
de 1877, quando tomam a frante aos alemães no volume das entradas. Espanhóis, belgas, ingleses, suecos,
franceses, austríacos aparecem em vários anos, registando-se nuns pequenas entradas, noutros volume maior.
A partir de 1871 surgem os imigrantes russos, e juntamente com poloneses depois de 1876 apresentam
maior crescimento numérico. Turco-árabes e japoneses começam a aparecer já no período republicano, o
5 oo

Já em 1940, quando do recenseamento geral
então realizado, o número de estrangeiros era inferior
ao verificado no censo anterior. Os italianos com
285.124 pessoas, e os espanhóis com 147.897, continuavam em primeiro e segundo lugares; r daí em diante
apresentava-se a seguinte ordem: japoneses com 140.693
alemães com 70.721, turco-árabes (sírios, libaneses,
árabes, turcos, etc.) com 48.894, e poloneses com
41.039. Como se vê, os japoneses passaram a ocupar
terceiro lugar entre as populações não brasileiras, recenseadas em 1940. Com os alemães e os italianos
formam eles, hoje em dia, os principais grupos étnicos
que têm contribuído para a formação cultural do país.
Espalhando-se, principalmente, pela região meridional, 03 elementos estrangeiros aí constituíram colónias, muitas das quais se transformaram em vilas e
cidades importantes. Formaram verdadeiros centros de
comunidade, em suas colónias, não lhes faltando não
raro os mesmos característicos já acentuados, anteriormente, com relação à formação de núcleos de explo5.9

ração económica, constituindo o ambiente das relações
étnicas e de cultura no Brasil.
Ao mesmo tempo, influiram nas comunidades brasileiras que lhes eram vizinhas; e receberam destay,
da mesma forma, influência em vários elemento?
culturais. Implantaram os traços ou complexos culturais por eles trazidos, cuja generalização é impossível
fazer, por isso que cada grupo estrangeiro apresenta
aspectos específicos. Um traço, porém, encontramos
comum: o trabalho familiar, isto é, a exploração agrícola resultante da unidade doméstica de trabalho.
Outro : a capacidade de elevar-se económica e socialmente, o que verificaremos quase generalizado nas
colónias meridionais.

ITALIANOS, ALEMÃES E JAPONESES
OS grupos étnicos alienígenas que têm participado
D
do processo transculturativo no Brasil, podemos destacar o italiano, o alemão, e o japonês como os três mais
importantes. Isto não exclui, evidentemente, a participação de outros, como, por exemplo, o inglês, ao
qual se deve a introdução de um complexo cultural
que se incorporou inteiramente ao espírito e ao corpo
do brasileiro: o foot-ball. Da mesma forma, o francês,
cuja influência já salientamos antes; do espanhol, pela
similitude de formação com o português, a influência
não se fez centir tão viva em outras áreas, mas é inegável que foi enorme na região Sul. Todavia são
aqueles três grupos em relação aos quais mais importantes se tornaram as relações culturais.
No Rio Grande do Sul deve-se ao italiano a vinicultura . E' de origem italiana o desenvolvimento da
indústria do vinho naquele Estado, sendo hoje Caxias,
núcleo fundado por milaneses, um dos maiores centros
de produção vinícola. Esta é a mais importante atividade do italiano, no campo da indústria no Rio
Grande do Sul, não excluindo, todavia, outras por
eles iniciadas — metalurgia, selaria, dos produtos ani-
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mais, madeira, cortumes, tecelagem - - apresentando o
característico de terem surgido sempre de uma base
artesanal. Na agricultura cultivam milho, fumo, legumes .
Em Santa Catarina, igualmente se destacou o italiano na agricultura, baseada na pequena propriedade
e formando pequenas colónias. Deve-se-lhe a introdução da vinicultura e da sericicultura. Também o estímulo às culturas agrícolas já conhecidas e o incentivo
à produção de banha e de salsicha.
Em São Paulo, o italiano iniciou suas atividades
na lavoura de café, a princípio como assalariados, meeiros, colonos, muitos dos quais chegaram a proprietários. A atividade industrial neste Estado diferiu da
verificada no, Rio Grande do Sul, apresentando caráter
capitalista, pela fundação de estabelecimentos com a
aplicação de capitais, obtidos estes ou pela poupança
nas atividades rurais ou urbanas, ou por crédito junto
a outros patrícios já ricos, ou ainda trazidos diretamente da Itália. Teve uma localização urbana, enquanto
no Rio Grande do Sul teve uma localização rural.
Em outros Estados aparecem ainda os italianos
como agricultores, o que não exclui sua presença em
profissões urbanas, participando da vida citadina como
comerciantes, sócios de indústria ou donos de restaurante, ou no exercício de pequenas profissões como
engraxates, garçons, chaufeurs, sapateiros, carpinteiros, etc.
A mais importante contribuição do italiano à
economia do Brasil, dele como também do alemão,
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deve apresentar-se a reação contra a monocultura, difundindo largamente a policultura. Soube o italiano
aproveitar bem a terra, o que sucedeu igualmente com
o alemão.
Nos quadros da cultura das comunidades onde o
italiano aparece, com influência, podemos destacar os
seguintes aspectos particulares: a organização social
com base na vida de família e a conservação da religião católica; a aceitação dos princípios de organização política do país, respeitando-os e procurando dela
participar pela ascenção social dos descendentes; também a aceitação dos tipos de casa brasileira, nas áreas
onde os italianos se dispersaram, conservando, entretanto, nas áreas onde se concentraram (núcleos e
colónias), elementos característicos de sua arquitetura,
principalmente o uso do porão e a imitação do tipo
de casa, mormente do norte da Itália; a aceitação da
alimentação regional, sem prejuízo da manutenção e
introdução, entre as populações brasileiras, do macarrão, da polenta, do risoto, da pizza e de outros pratos
típicos, e igualmente da extensão destes ao gosto
brasileiro; a adoçao do vestuário regional, embora mantendo alguns traços do traje de origem; manutenção de
suas festas religiosas e culto a santos festejados ria
Itália, o uso da sanfona, jogos como a morra, 'a
boccia, etc., festas domingueiras, etc.
De modo geral, pelas condições de sua cultura
aproximada ou semelhante ao ethos lusitano, e por
consequência brasileiro, o italiano não apresentou
maior dificuldade em sua integração na vida brasilei— 63

rã. O que não exclui a conservação de vários traços
de sua cultura, que penetraram nas comunidades italobrasileiras de maneira expressiva.

seado no trabalho agrícola, o que facilitou, juntamente
com a própria variedade cultural, os processos transculturativos.

Já o grupo alemão, de formação cultural diferente, não encontrou esta facilidade, agravando-se a situação, principalmente pela circunstância de se terem
isolado, constituindo colónias inteiramente germânicas;
os cruzamentos étnicos com brasileiros ou com brasileiras se verificaram, é certo, mas o isolamento espacial,
de um lado, e, de outro lado, os trabalhos de formação
de colónias em áreas até então virgens contribuiram
para uma caracterização diversa no tipo de influência
do alemão nas comunidades por eles fundadas ou de
que cê aproximaram.

Formando núcleos ou comunidades, mas raramente participando das comunidades brasileiras, o alemão
aceitou vários traços culturais nossos, ao mesmo tempo que influiu na manutenção dos trazidos, alguns
desses adaptando-se às condições locais, aos elementos
aqui encontrados.

Os prim^ros alemães chegados tiveram de enfrentar os árduos trabalhos de pioneiros, derrubando matas, abrindo caminhos e estradas, construindo suas
casas. Constituiram eles os elementos fundadores de
colónias que se criaram no Sul e no Espírito Santo,
muitas delas hoje cidades e Municípios prósperos.
Novas correntes vieram depois engrossar esses grupos
primitivos, contribuindo para reforçar o isolamento no
contacto com as populações brasileiras.
Não havia unidade cultural no elemento alemão
vindo para o Brasil; recebemos alemães de cultura
variada, o que correspondia também a variedade étnica
dos grupos emigrados. Daí certa diversificação verificada em núcleos alemães, originada da formação étnica e cultural dos elementos emigrados. Pode-se encontrar, todavia, um certo denominador comum, ba64 —

O que logo se destaca, de influência alemã, é a
arquitetura, ou seja, a casa; ela caracteriza, grosso modo, o ambiente onde impera ia influência alemã. Embora não apresente uma unidade característica, pois
são várias as técnicas de construção, a arquitetura
apresenta sempre um traço comum, que logo a faz
ressaltar, dando fisionomia própria à comunidade. E'
certo que não raro foram adotados, no tipo de casa,
elementos oriundos do meio, tal a varanda, aspecto
esse verificado em Santa Catarina.
Quanto à alimentação teve o alemão de aceitá-la,
em grande parte em face do que o meio o permitia.
As condições do ambiente influíram na aceitação de
novos padrões alimentares, ou na adaptação dos trazidos. Ao lado da cultura de produtos nativos, foi introduzida a de géneros alienígenas, como a batatinha, o
centeio, a alfafa. O colono procurou equilibrar o regime de alimentação importado com aquele que o nosso
meio condicionava.
O que sucedeu ainda, em grande parte, com o
vestuário. O trazido não se adaptava ao meio físico do
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país, pelo que teve de substituí-lo. Mas esta substituição se fez em parte, pela adoção de um traje correspondente ao comum do Brasil, sem prejuízo de certas
peculiaridades do uso alemão.
O alemão contribuiu enormemente para o desenvolvimento económico das áreas em que influiu. Predominou, e predomina, nas comunidades teuto-brasileiras, a pequena propriedade; seu fracionamento se
acentua com a distribuição de lotes ou a criação de
novas propriedades para filhos ou recém-emigrados.
Ainda no campo económico outra influência nitidamente alemã foi o desenvolvimento industrial, nas
áreas rurr'is, e originado das primitivas atividades
artesanais.

quanto possível, a mesma organização do tipo de família do país de origem.
E' em torno da organização dessa família, a chamada família-tronco, que giram os aspectos da vida
familial dos imigrantes germânicos chegados ao Brasil
e formando as respectivas comunidades: o casamento
cedo, constituindo-se novas famílias que são noves
grupos de trabalho; a permanência de um dos filhos,
quando casa, com os pais; a prole numerosa, embora
tendendo modernamente a diminuir, como elemento
de riqueza; a ausência de prostituição; a coesão dos
laços de parentesco entre descendentes e ascendentes;
a distribuição das tarefas agrícolas entre as pessoas dos
dois sexos pertencentes à família.

O aspecfo religioso na organização das comunidades teuto-brasileiras apresenta peculiaridades, entre
elas a manutenção de sacerdotes católicos ou protestantes, de acordo com o sentimento religioso do respectivo grupo, por intermédio de associações religiosas.
E' de notável relevo o papel do sacerdote, pela influência que exerce, sobretudo na família.

O grupo japonês é de presença m§is recente no
Brasil. Os resultados da transculturação verificada
ainda não se podem examinar de todo, em face de
contar-se menos de cinquenta anos da imigração japonesa no Brasil. Aqui se dedicaram os nipões à cultura
agrária, e desenvolveram o plantio de verduras e legumes, começando muitas vezes por serem eles próprios
os vendedores na rua.

Conservaram os germânicos, na organização da
família, os mesmos padrões de suas terras de origem:
os mesmos hábitos de família, nas atividades de trabalho, nos serões, nos casamentos, foram mantidos, o que
era facilitado, principalmente, pelo caráter quase fechado das colónias, em grande parte, espalhadas na área
rural, distanciadas e isoladas dos núcleos demográficos
nativos. A família teuto-brasileira manteve, tanto

Os japoneses, sobretudo pelo distanciamento étnico do elemento luso-brasileiro, de modo geral, têm
se mantido em maior isolamento. Todavia, como assinalamos, o espaço de tempo de sua presença ainda é
curto para se medir a intensidade da assimilação étnica e da transculturação.
Mantêm os grupos japoneses muitos dos traços
ou complexos de cultura originários, principalmente na
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religião, na organização da família, esta de tipo patriarcal, com monogamia, na escolha de noivos. Nas atividades agrárias muitos chegam a proprietários, desenvolvendo a cultura de legumes e verduras, e também
dedicando-se ao plantio de café.
Nos tipos de casa conservaram muitos traços japoneses, aceitando, embora, outros peculiares ao novo
meio, inclusive a dispersão das habitações. Nas casas
conservam as sobrevivências dos nichos religiosos
para colocação dos deuses dos cultos shinto ou budista:
diante desses altares é que fazem suas orações.
Nas cerimónias de casamento como igualmente
nos funerais conservam ainda os japoneses no Brasil os
mesmos hábitos e usos conhecidos em sua cultura originária .
(

PAISAGEM HUMANA E CULTURAL
CONTEMPORÂNEA

D"IANTE de um mapa do Brasil as diversidades regionais, oriundas dos contrastes geográficos, são ainda
enriquecidos pela variação da paisagem cultural. Torna-se possível, assim, em face das variedades geográficas e culturais, fixar duas regiões bem definidaí. uma
em que ainda se mantém viva a predominância da
base cultural lusitana, outra em que os traços culturais
não lusitanos — os alemães, os italianos, os poloneses,
os japoneses — vêm dando nova coloração à paisagem
tanto física ou geográfica como social e cultural.
A imigração no Sul contribuiu para caracterizar
essa segunda área. Os imigrantes participaram do desenvolvimento económico da região. O progresso ã'-:.
produção cafeeira ainda no século passado ligou-se à
contribuição do elemento alienígena, sobretudo do italiano e do espanhol nas fazendas de café de São Paulo.
Ao imigrante estrangeiro se deve ainda o desenvolvimento industrial no Rio Grande do Sul, com o regime
de artesanato que foi a origem dos estabelecimentos
industriais de hoje, em São Paulo.
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Participaram ainda as correntes imigratórias no
decenvolvimento demográfico, contribuindo para o povoamento da região Sul. De modo geral no Brasil,
no período de 1840 a 1940, a imigração participou
com 3,3 milhões de imigrantes para o aumento da
população brasileira. Este total representa o excedente
das imigrações sobre as emigrações. Também contribuiu o sistema de colonização para o fracionamento
da propriedade territorial nas áreas onde apareceu.
Com relação a essa diferença da imigração sobre a
emigração, pode-se estabelecer o que se chamou a "quota de permanência" do imigrante, isto é, quantos, daqueles que entraram, permaneceram no Brasil. O professor Ermlio Willems calcula em 50%; o professor
Arthur Neiva em 60%; e o professor Giorgio Mortara,
em particular 'para o grupo italiano, em 63 %.
O processo transculturativo, quanto à sua maior
ou menor reação, não se pode estudar, entretanto, sem
considerar certos aspectos gerais, fundamentais para
que se possa conhecer e compreender os efeitos produzidos. O primeiro deles evidencia que qualquer
grupo alienígena, não pode, nem deve, ser estudado
como um bloco uno; cumpre considerar a sua distribuição regional, que é relevante para conhecimento do
modo de reação cultural. Outro aspecto é a forma de
localização dos imigrantes. Esta forma de localização
(type of settlements) relaciona-se com a concentração
dos imigrantes em colónias compactas, quase sem
contacto com os brasileiros, verificando-se maior reação à assimilação cultural, e com a dispersão, quer
dizer a distribuição dos imigrantes em fazendas, em
70 —

núcleos já constituídos, com a presença também de
brasileiros, o que facilitou um mais rápido processo de
assimilação.
Deste modo o processo transculturativo está ligado muito intimamente ao maior ou menor contacto
entre os grupos imigrados e o brasileiro. A situação
criada pela forma de localização criou condições diversas para a efetivação das relações culturais, sua influência e seus resultados. Assim, em decorrência ás tais
aspectos, a que se deve aduzir ainda a própria origem
regional do imigrante, é que se pode verificar o que
resultou do contacto dos imigrantes com o meio e as
populações brasileiras.
O intercruzamento étnico dos grupos* alienígenas
com o elemento brasileiro tem sido muitas vezes limitado ou impedido por certos preconceifos, inclusive os
de religião e até os de trabalho; de modo que o desenvolvimento dessas populações se tem feito quase sempre dentro dos próprios grupos étnicos. E-sta afirmativa, todavia, não exclui a existência de cruzamentos
inter-raciais modernamente bem significativos entre
brasileiros e estrangeiras ou entre estrangeiros e brasileiras, formando assim um já amplo quadro de descendência italo-brasileira, ou teuto-brasileira, ou mesmo polono-brasileira.
Mostra o professor Giorgio Mortara que os índices
de uniões italo-brasileiras e de uniões hispano-brasileiras se evidenciam bastante elevados, o que não sucede,
por exemplo, em relação às uniões teuto-brasileiras, ou
austriaco-brasileiras, ou nipo-brasileiras, que são rela— 71

tivamente baixas. No período 1934-39, 71,26% de
noivos italianos casaram-se com brasileiras, e 50,83%
de noivas italianas casaram-se com noivos brasileiros;
no mesmo período, entre os noivos alemães, 36,51%
casaram-se com noivas brasileiras, e 20,83% de noivas
alemães foram escolhidas por noivos brasileiros.
Tomando-se particularmente um Estado em que
é grande o contingente imigrantista - - o Rio Grande
do Sul - - observa-se, através de dados estatísticos,
que é em maior número o casamento de estrangeiro
com brasileira que entre estrangeiros, ou entre brasileiro e estrangeira. Em 1938 houve 509 casamentos de
estrangeiro com brasileira, 153 de brasileiro com estrangeira e lOf de estrangeiro com estrangeira. Em comparação com um ano mais recuado -- o de 1910, por
exemplo - - eícontramos, nesse ano, 167 casamentos
de brasileiro com estrangeira, 403 de estrangeiro com
brasileira, e 902 de estrangeiros entre si.
Outra particularidade a observar diz respeito aos
casamentos segundo as nacionalidades. Em 1937 houve 23 casamentos de brasileiro com alemã, 18 de brasileiro com italiana, 26 de brasileiro com polonesa, ò
de brasileiro com russa, afora os realizados entre brasileiros e nacionais de outros países. De alemão com
brasileira houve 96 casamentos e de alemão com alemã
29; de italiano com brasileira houve 57, e entre italianos 10; de russo com brasileira 26, de polonês com
brasileira 65. Outros dados a analisar seriam também os de nascimentos registrados conforme a nacionalidade dos pais. No período de 1938-41 o maior
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número, sempre superior a mil, é de filhos de pai
estrangeiro com mãe brasileira, variando entre 350 e
550 os registros de filhos de pai brasileiro e mãe
estrangeira.
E' de observar-se, aliás, que muitos desses descendentes têm ascendido a altos cargos políticos — ministros de Estado, governadores, deputados, senadores
da República. A ascenção social e política de filhos
ou descendentes de imigrantes ou colonos se tem verificado, de modo sensível, principalmente nos Estados
meridionais — de São Paulo ao Rio Grande do Sul.
Hoje em dia grande parte das posições políticas, administrativas ou legislativas, está ocupada por esses descendentes, particularmente de italianos ou sírios e libaneses em São Paulo, e de alemães e italianos nos demais Estados do Sul; em parte aconfece o mesmo
no Espírito Santo e Minas Gerais.
No Congresso dos Municípios, realizado em abril
de 1950, a presença de prefeitos e vereadores municipais das várias regiões brasileiras permitiu observarse o contraste social e étnico entre os elementos de
procedência sulista e os de procedência nordestina ou
nortista; aqueles quase sempre claros, de olhos azuis,
com sotaque nitidamente estrangeiro, trazendo no sobrenome a ascendência de antigos imigrantes ou colonos - • Zanchi, Vizioli, Melzer, Ravazzi, Pezzolo,
Picarelli, Grubba, Brunetti, Zimmermann, Gehlen,
Froeglich, Krause — enquanto os outros, conservando
a procedência lusitana, ou melhor, luso-brasileira, na
coloração menos clara, ostentavam os sobrenomes legi73

timamente portugueses ou já hoje tradicionalmente brasileiros — Silva, Ribeiro, Amaral, Silveira, Costa, Cabral, Albuquerque, Castro, Lopes.
A predominância de sobrenomes de origem germânica, italiana ou turco-árabe, nas atividades políticas
ou sociais dos Estados meridionais, corresponde à
manutenção dos nomes de famílias de procedência
luso-brasileira nos Estados do Nordeste ou do Norte.
Nessas áreas a colonização estrangeira não fincou pé,
e em consequência conservam-se os tradicionais sobrenomes lusitanos ou já brasileiros; alguns desses últimos, os brasileiros, originados de movimentos nativi?tas da primeira metade do século XIX contra os lusitanos. Tácito quanto a este aspecto social corresponde
o outro, o étnico; isto é, o elemento claro ou alourado,
de olhos azuii dos sulinos, em contraste com os morenos e pardos, alguns negróides, dos da região Nordeste
e, em parte, mongolóides, da região Norte.
Problemas políticos têm surgido em relação aos
grupos teuto-brasileiros e nipo-brasileiros; em relação
aos outros não os tem havido de maior importância,
e isto, ao que parece, em decorrência da origem comum
de uma mesma cultura ou de um mesmo ethos de
portugueses e italianos e, em parte, de poloneses.

Tais estudos já se podem fazer, entretanto, em relação
ao alemão ou ao italiano.
O Brasil constitui cenário em que se processam,
democraticamente as mais diversas relações de raça e
de cultura; desses contactos é que resultam, em grande
parte, as diversidades culturais de áreas ou regiões do
país, de um lado, e, de outro lado, os aspectos mais
característicos do Brasil moderno. O brasileiro herdou,
e vem mantendo, do seu antepassado português aquele
mesmo espírito de tolerância e de adaptação, que
tanto caracterizou o lusitano como colonizador, na
aceitação das correntes imigratórias europeias ou não
europeias fixadas em colónias no Brasil.
A interpenetração cultural se vem tazendo, ao
lado do cruzamento étnico, sem nenhuma resistência
ao seu desenvolvimento. Ao contrários com a aceitação ou a permuta de padrões ou valores culturais,
dentro do espírito cristão de tolerância e de fraternidade que no brasileiro se arraigou como a mais legítima herança espiritual do português colonizador.

Sendo recente a participação do japonês na vida
brasileira, pois data de 1908 sua primeira entrada,
parece cedo ainda para se aferirem inteiramente seus
resultados. Não se pode afirmar existir inassimibilidade do nipônico, como também não se deve chegar ao
extremo oposto de admitir facilidade nessa assimilação.
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