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, O Futi'?ro do Poligono das secas 

PEREIRA BASTOS 

Poucas obras comemporancas sóbre o Nordeste podem oferecer um1 visao 

tao compreensiva dos seus problemas sociológicos, económicos e administrativos, 

como o ensaio de J. Pereira Bastos, jovem diplomat:a porcugues que se deixou 

fascinar pela graande regiao, e entregou-se de corpo e alma ao escudo de sua pro

blemática. O resultado deste fasdnio é esse escudo, editado em conjunto pc.:b 

Universidadc da Bahía e . pela Livraria Progresso Editora, iniciativa que constituí 

um reconhecimento dos méritos desse livro e da mensagem que contém. 

Com efeito, "O Polígr.o das Secas" traz uma mensagem, mensagem de 

esperan~a no Nordeste, de suas possibiÚdades económicas . e do seú futuro regio

nal, continuando a desempenhar nos días vindouros o mesmo papel relevante qut: 

no passado ihe coube, como eixo da vida e da economía do país. Mensagem canco 

mais alentadora por emanar .de uma testemuoha de rara capacica~ao, pela sua 

ilu.<tra~ao. poder de análise e tirocínio na convivencia com várias regióes de 

problemática sernelhaote, c0mo o Oriente, onde a carreira diplomática levou o 

jovem autor dcsta obra. 

Demonstrando urna perfeica familiaridade com os planos de valoriza~ª" do 

Nordeste, e com as fontes escatÍsticas mais acreditadas sobre o drama ecooóroit:v 

e administrativo nordesdno, o Sr. Pereira Bastas deu conforma~o ao melhoc 

panorama geopolítico do Nordeste 1.os últimos cempos aparecido em forma de 

livro. E sin~uhirmente caberia a &le, diplomata estrangeiro radicado no Brasil 

(poseo que pelos la~os de saogue e de forma~áo perfeicamente credenc1aoq vara 

a visao realista do Nordeste e suas possibilidades) encarar pela prímeira ve:: a 

grande regiao nordestina a luz dos fatóres administrativos, dos planos reais e 

das plataformas existentes, e nao como simples decorrcncia de fenómenos histó

ricos, fator sociológico cstagnado e scm perspectivas para o futuro. Seu livro, aber

to por uro excelente prefácio mterprctativo dó Prof . Thalcs de Azeyedo, ~ 1101 

reuato aovo do Nordeste, uma redescoberca, o perfil de um Nordeste que já se 

afirma como alentadora realidade, gra~as as grandes ,.reali:ta~óes de sua gente. 

Imp.rcnsa Vitoria - I3a~1ia 
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1943; 2.ª edi~áo, Livraria Pro
gress<) E<licóra, Bahia 1959. 

" •.. nocá vel achega aos escu
dos <le Antropología social que 
se escao desenvolveodo promis
soramence cm nosso Brasil". 

BERNARDINO DE SOUZA 

"Your use of the culcure arca 
concepc is quice new sincc I 
have never scen it employed cx
cepc for very large regions, al
mosc of a sub-continental order. 
1 a~ glad that it has proved 
useful to you in 01gaoizing your 
dab.". 
MEL VILLE J. HERSKOVITS 

NORTHWESTERN UNI
VERSITY 

POVOAMENTO DA CIDA
DE DO SALVADOR, l.ª edi
~o. Prefeitura da Cidadc do 
Salvador, 1949; 2.ª cdi~ao. Cia. 
Editora Nacional, B1'asiliana, 
vol. 281, 1955 . 

.. • . . positivamente, uro sran
de livro. . . urna obra pessoal e 
nao compilada ou secundária". 

PEDRO CAi MON 

" um importante traba-
lho rderente a história do po

voamento daqucla primeica ca
pic.il brasileira. ( .•. ) oot:í. vel 
ensa::> ' . 

HELl0 VIANA 

ENSAIOS DE 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 
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C:VreJáclo 

Os ensaiosi reunidos neste volume, depois de publicados 
em diversas revistas brasüeiras e um deles no livro de ho
menagem ao insigne pro/. Mendes Corréa por ocasiáo da 
sua jubil~áo na cátedra de Antr-opologia da Universiclade do 
Porto, náo ']XtSSam de· exercícios de aprendizado da moderna 
Antro-pologia Cultural e Social '])01' um autodidata dessa dis
ciplina que, da curiosidad.e por se?tS temas em cont'ato cam 
a magmfim biblioteca de Frederico Edelweiss', chegou ao en
sino universitário gragas d confian~a de Isaía~ Alves quando 
se organizou, ainda em carát'er privado, a Faculdade de Filo
sofía da Bahía. Exe1rcício aquele que representa um dos mo
dos de ten~ manter-se quanto possível em dia com sua dis
ciplina por parte de quem acredita um dever do professor ná,o 
apenas o estudo cornstante, mas a indagat;áo e a pesquisa, 
por julgar, como já tivemos ocasiáo de sublinhar, que "difí
cil é, na verdade, cpmpreender como pode o docente univer
sitário formar-se, desenvolver a sua capaci.dade de ;ulgar e 
enriquecer o seu acervo de conhecimentos sem ter experiéncia 
pessoal da investig~áo nx>s domínios da sua disciplina, sem 
ter ido ao encontro das realidades de que se OCU'/Xl na sua 
cátedra, sem haver verificado, ao menos até certo 1J071.to, a 
validad.e das teorias que outros lhe prop6em e que lhe cabe 
comunicar aos seus alunos", pesquisa, aliás, conceituada náo 
unic1amente como a experimenta~áo dosi físicos e natura
listas ou como a observa~ao os cientistas sociais, mas tam
bém corno a reflexiio crítica do filósofo, do historiador, do 
e6teta, do hum,anista" ("Ensino e Pesquisa na Universidade'1 
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CAPES, Boletim In1'orm~tivo da Campanha Nacional de 
Aperfei~oamento de Pessoal de Nivel Superior, N.º 64, mar<;o 
1958, pág. 2) . 

E' o que ensina Bernardo Houssay, Prémio Nobel argen
tino de Fisiologia, ao afirmar em conf eréncia da série A Uni
versidade no Século XX, promovida e publicada ~la Uni
versidade Nacional Mayor de Sarn Marcos (1951) que "os ¡rro
fessores, sendo investigador.es em atividade tém maiSi capa
cidade, fazem adiantar a Ciénciai e formam ·investigadores" 
e ainda que "a Universidade é o princi'IXll centro de criat;áo, 
coordena<;áo e difusáo dos n:ossos conhecimentos". 

Se entre os ensaios aqui juntos· náo existe um nexo temá
.tico senáo c.om, outros estudos nos sos, publicados sob a forma 
de monografías, liga-es a dircunstancia de serem todos resul
tado de um esforqo de cornpreensáo e de abordagem de alguns 
ternaS' brasüeiros· p·elo métodp da Antr.opologia, tentativa, 
como já se disse, de quem, vindo da Medicina, c,ontinua nos 
domínios da Ciencia do Homem um estudante consciente de 
suas limitaqoes. Essa abordagem tem sido uma combinagáo. 
de análise científica de regularidades e '¡>1'ocessos com um 
tratamento histórico e humanístico dos fenómenos cultu-, 

rais e sociais. Realmente~ por muito que tenha de científi
co como na verdade o t!em e necessita ter, a Antropología 
Cultural e S04ial é a um tempo História e Ciéncia como ainda 
recentemente sublinhava-o G. P. Murdock no estudo com que 
contribuiu para a obra For a Science of Social Man, organizada 
por Becker e orientada para a procura de uma síntese entre 
as diversas chamadas "Ciéncias Sociais". A~sim, enquanto 
certos antropólogos, especialmente os alemaes sob influencias 
como a do neo-kantismo, inclinam-se para Antrapologia Filo
sófica ou para uma análise filosófica e algumas vézes meta
física da Cultura, de que é exemplo nos E. Unidos um David 
Bidney, os ingleses da vagamente denominada escola funcio
nalista, liderada por RrµJ.cliffe-Brown e em certos aspecto>& 1JOT 
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Malinowski, pendem para um método eminentemente cien
tífico sob a influencia de n u.rkheim, o. verdadeiro criador de 
uma Sociologia caracteristicamente científica, racional e em
pírico-indutiva. 

Q11:e essa!S 110si<;oes náo sáo mutuamente e-xclusivas ou 
que em certa medida podem combinar-se com utilidade, so
bretudo para uma inteligencia por assim dizer gestáltica da 
cultura e das esrf}ruturas sociais, numa síntese necessária da 
História, da Filos:0fia e das Ciencias Sociais e particularmente 
numa síntese das abordmgens psicológicas e sócW.-Culturais, 
procuramos mostrá-lo em recente trabalho sobre a influéncia 
de Durkheim no~ ambitos da Etnología, de que resultou a 
formagao do que. hoje se designa especificam.ente de Antro
pologia Social inglésa em opos~áo a Antropología Cultural 
norte-americana (in Atualidade de Durkheim, Thales de Aze
edo et al., Publ. da Universidade da Bahia, 1959, pág. 21) . 

Nuns dos nossos ensaios faz-se enfase na descriqao de 
estruturas e instituigoes, noutros procura-se a génese de f eno
menos, uma abordagem nuncµ excluindo a outra. Terá 
sido nessa alternativa que deis do.si maiore s mesrtres dos 
estudos brasileiros contemporáneas, descobriram em outros 
modestos trabaiho.$! nossos certo cunho a-histórico ou mesmo 
anti-his-tórico. 

Em sua Teoria da História do Brasil, vol. 1, pág. 283, 
José Honúria. Rodrigues observa certa f~lta de "caráter 
histórico" em certos estudos, dos qua is destaca As Elites 
de Cor, que é, de fato, uma; mJornografia mais des.critiva do que 
interpre·tativa,- assim elaborada para corresponder aos obje
tivos do Programa de Tensoes da UNESCO quandn, sob a di
regáo do Prof. A. Métraux, nos solicitou a elabor~iio de um 
livro sóbre urna situagáo, a das relaQoes raciais e a da ascensáo 
social das pessoas de cor em uma cidade brasileira, que servisse 
para mostrar a outros povos uma solugiio para o problema tlA> 
convívio entre tipos étnicos diferentes. Mas, ali mumo, é 
numa perspectiva histórica e d1ibcronica que se indica• • 
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origens e a natureza de determinadas instituigóes e valores 
criados pela sociedad.e brasileira para o ajustamento entre 
os que define c001UJ "brancos" e como "de cor". Dois dos 
ensaios incluidos neste volume soo, aliás, material que teria 
sido utüizado naquele livro náo houvesse desejado Métraux o 
tipo de a¡Jresentagáo indicado. E' explicável que o eminente 
mestre de •te<>rria da História de·sejasse encontrar em livro so
bre tema táo importante para a compreensáo dos modos de 
vida brasileiros, um desenvolvimento histórico extenso daque
les cos:tumes, cousa que em par.te já fizéramos em mais de um 
capítulo do Povoamento da Cidade do Salvador. 

., 

A propósito de uma sugestáo nossa no pref ácio de O Ca
tolicismo no Brasil (Col. Cadernos de CUlfftura, M. E. C., Rio, 
1955) sobre estudos de faJmília no Brasü, faz Güberto Freyre,. 
em Ordem e Progresso (Tomo 1, XXXV) uma ressalva que im-

. plica numa como diverg·encia teórica para como que, naquela 
sug~áo, considera exc!usáo "da Sociología de quanto seja 
histórico, e da Sociología da História quanto exceda a cara. 
terizagáo estatística do desenvolvimento de uma institrui9áo", 
do que resultaría "muito estreito" o sentido que lhe parece 
atribuímos d ex¡Jressao "estrutura íntima" da familia brasi
leira. 

IniciaJlmente fique esclarecido que, cfl,amando atern;áo 
para a necessidade de p·esquisas s6bre a atual familia bra
sileira em suas variailas expressóes naJ cidade e no campo, 
nas regióes "antigas" e nas de imigragáo e colonizagáo, em 
metrópoles e cidades industriais com a vida de apartamentos 
e pensóes e em burgos de áreais tradic,ionais, náo poderíamos 
ter esquecido, ,e muito menos pasto de lado, por princípio me
todológico ou· por outra qualquer razáo, os estudos pioneiros 
e originais, absolutamente fundamentais, de mestre Gilberto 
s6bre a nossa f amília patriarcal, ainda ¡Jresente em forma 
remanescente inclusive na f amília caipira das zonas rústicas 
de todo o país. Aliás, em um primeiro trabalho feito na Facul
dade de Filosofía da Bahía, participando de conferencias 
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pronunciadas ainda em 1942, antes do início das atividades 
da·quele futuro instituto da Universidade· da Bahia, ao ocupar
nos das áreas culturais do Rio Grande do Sul, reconhectamos 
o complexo sócio-cultural da casa-grande-e-senzala, com a 
monocultura, o escravo, a família patriarcal, corno a confi
guragáo matriz da soeiedade agropecuária dos banhados do 
litoral e da bacia central daquela Província (cf. Arquivos da 
Univers. da Bahia, FQ,C¡. de Filosofía, Vol. I; Gaúchos, 1.a ed. 
Bahia 1943). . 

Quanta. aos pindores anti-históricos e a nossa identifi
ca~áo comos "puros objetivistas" ou com "os sociólogos que se 
contentam em ver a Sociología dentro desse· cinta. de casti-
dade aparentemente científico", há uma ordem de argumen
tos de fato que é a inexistencia de qualquer trago dessas ten
dencias em algum dos nossos modestosi. trabalhos, a náo ser na 
interpretagáo qu·e fez o mestre de . um trecho do pref ácio já 
mencionado. Mesmo quando nalgum daqueles náo haja um 
tratamento. históricp e genético extenso, em qualquer se pode 
ver que náo nos escapa a percepgá,o de que a mais '/)Ura e 
intransigente abordagem funcionaiista e empírico-indutiva 
jamais pode dispensar a considera¡gáo por assim dizer bergN 
soniana da dura9áo, isto é, da dimensáo temporal dos fenó
menos culturais e sociais, sem o que éstes nó.o seriam nunc'a 
explic.áveis de maneira completa. Todo o nos so es/ or~o, sem · 
pr~es teóricas e metodológicas, aliás, no Pov'oamento 
da Cidade do Salvador, em O Catolicismo n-0 Brasil, como 
neste volume ao estudar as subc,ulturas brasileiras. e as clas
ses sociais e _grupos de prestígio, consiste em relacionar as 
institu'.i<;óes, os mores, os sistemas de valores, os padróes de 
intera:giú> e de relagoes, o próprio crescimento demográfico, 
ds circunstáncias históricas da forma~áo da nossa sociedade. 
Os instrumen~os conceituais utilizados para a inteligencia 
dos fenómenos fo.calizados sáo a¡Jresentados, nesses estudos, 
como elabora~oes históricas do evolver das nossas estruturas e 
da nossa cultura. 

• 
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Como recomendava o próprio Gilberto aos seus alunos de 
1935 podemos afirmar que " o que nos preocupa ¡yrincipail
mente, no estudo da Antropalogia Social, é o que há de ma!s 
objePivo nos problemas de organi zar;áo e de cultura", para nao 
correr o risco para o qual chama•va atengáo, de cair na pura 

' · 2 a d literatice (Problemas Brasileiros de Antropologia, . e ., 
1959, pág. 116) . Talvez por isto, um mestre estrangeiro como 
Charles wagley, da Columbia University, aponta cormo cara
terística de nossos trabalhos uma "sóbria obje.trividade cientí
fica" (in Prefácio. a As Elites de Cór, pág. 12), e ~- S; 
Edmondson, da Tulane Universib:y, fazendo uma> rec,ensao cri
tica por sinal que muito gene:rosa, de Les Elit~ de Oo•uleur 
dan~ une Ville Brésilienne, acha esse livro " .humanistic rather 
than analytic in its style" (American Anthropologist, vol. 56, 
N.º 5, Part I , Out. 1954, pág. 909) , o que se explica pela nossa 
preocupagáo com ·um mínimo de precisáo e de clareza que 
von Wiese em sua Allgemeine Soziologie opi)e ai uma Socio
logia nebulosa e impreciSa, táo fácil de encontrar no Brasü, 
feita de conjeturas e impressoes por falta de um esquema 
teórico consistente. Pia'.rec,e-nos que se pode prestar algum 
servi.~o tanto ci Sociologia e d Antropologia Cultural e Social, 
quanto ao conh.ecimento da sociedade brasiZeira com atentar 
ao avis.o de Florestan Fernandes sóbre ,al necessidade de acu
mular conhecimentos empírico-indutivos sobre as sociedades 
humanas (Ensaio sobre o método de interpreta~ao funcio
nalista n·ai Sociologia, 1953, pág. 139). 

ClJmpreendemos perf eitamente que se leve'!'l- muito em 
canta na pesquisa os elementos subjetivos contidos nos depoi
mentos, nas atif/udes, no comporta mento, nas "expe:riencias 
intimas" dos informantes e dos ob-servados, mas coma reserva 
de que esses dados devem ser analisados objetivamente como 
produtos de modos particulares de ver, de sentir, de agir con
dicionados ou determinados por f atores que incumbe ao an
tro¡xjlogo e ao sociólogo procurar dis,tinguir, e neste caso 
sem subjetivismo, is:to é sem pren~oes e preconceitos. • 

• 
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Entretanto, táo indefensável seria um cientifismo rígido 
ou, se;a, um objetivismo confinado a métodos quantit'ativos 
e estatísticos, que de resto tem hoje adeptos com pontos 
de vista muito merecedores de consideragáo como, por exem
plo, certos soci.ól:ogos da Universidade de Chicago, quáo pe
rigoso parece o subjetivismo em Ciencias Sociais ou uma con
fianga exagerada nm capacidade de empatia do inve·s.t~gador. 

Se náo aceitamos uma epistemologia historicista e· existen
cial, táo carOJ ci Sociologia do Conhec

1
imento, sobretudo ci de 

orientagáo marxista, para a qual em toda teoria ou doofJrina 
pode esconder-se urna "ideologfiaJ'' de classe, de partido, de 
casta, de seita, de grupo quáJlquer, tememos muito que uma 
reserva muito vigorosa contra a preocupagáo da objetivi.dade 
possa deix<Dr certos estudiosos insensivelmente resvalarem 
para inconscientes racionalisagóes de suas próprias eren.gas 
e af e tos. Expressar-nos des se modo náo significa de nossa 
parte nehum desdém nem pelaJ abordagem genética e histó
rica nem pela necessidade· da percepgáo filosófica e metafísica 
dos probl&mas que envolvem o homem, em particular os da 
natureza da cultura e d'JJ sociedade. Acreditamos mesmo que 
nas ligoes do próprio Durkheim, apesar do que neste pontí
fice da Sociologia se poderia considerar de "cient'rifista", en
contram-se avisos que, ao contrário de estreitarem .ai visáo do 
estudante da realidade social, apr.ofundam-na e alargam-na 
muito par(JI além de um positivismo e de um funcionalismo 
com pretensoes a Cienc,ia Natural . Efetivamente, nas Regras 
do Método Sociológico, Durkheim ensina que para uma expli
caqáo dos fatos s.ociais duas coisas sao essenciaris . Primeiro, é 
necessário procurar uma relagáo causal entre esses f at<>s em 
térmos de fatos históricamente antecedentes . Segundo, exi
ge-se uma análise das funr;oes desse fatos em termos dos fins 
a que servem. 

Se o funcionalismo antropológico e sociológico tem mo
tivos para ser criticado, e veja-se neste partiC¡ular o es:tudo de 
Flores tan Fernandes, é exatamente por seu exagerado sin-

li 
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cronismo. Mas, ao que tudo indica, caminhamos em Ciéncias 
Sociais pam uma sintese metOdológica que náo deixa esYpago 
para énf ases muito acentuadas -para um ou outro lado, ilto é 
para uma ou outra das abor<Wgens ou approaches que dtspu
tam Zugwr na f ormulagáo de problemas e na tnterpretagá.o dos 
fenómenos culturais e socia is. Sobretudo é auspiciosa a con
jungáo, que agora se tenta, especialmente na Antropologia 
Social inglesa e um pouco no pensamento de cp-tos ant'rop6-
logos norte-americanos, de uma consideragáo simulttinea e 
náo mais hierárquica de cultura e estruturas, o que, por seu 
lado, implica em uma possivel metodolagia "unitária", pro
duto talvez dialético das teses e antíteses atuais. Considera
mos com Bidney que Antropologia deverá ser meta-empírica 
enquanto te·oria relacionada oom os problemas. da realidade 
cultural e da natureza do homem (Theoretical Anthropology, 
1953, _ pág. 156 ss. ) , mas que a descrir;do e c~ificagáo dOs 
fatas culturais 1e socia is ha de ser. objeto de um método ini
ludivelmente cientifico. Essa . a síntese que se pode esperar 
do humanístico com o científica. Eis a que se reduz o que 
poderia -parecer uma divergéncia teórica entre mestre e dis .. 
cípulo que só se arventiura por certos terrenos com a afoiteza 
de estudante ávido de aprender por meio da experiéncia e da 
.tentativa . 

Universidade da Bahia, 
julho de 1959·. 

Thales de Azevedo 

.. 

FOLCLORE E CIENCIAS SOCIAIS 



A pc-si~ao do Folclore no quadro das Ciencias Sociais, por 
muito que o assunto já tenha sido discutido, continua a pedir 
debate. 

Urna das explicac;oes para tanto vem da circunstancia de 
que os próprios folcloristas divergem quanto ao objeto de sua 
disciplina . Para os estudiosos ingleses e norte-americanos o 
Folclore consiste na literatura oral dos povo.s "civilizados", 
nas crenc;as, mitos, adivinhas e tradic;oes populares e tambén1 
nas express6es literárias dos povos pré-letrados ou "primi-
'"1·v·)c::" l> L •·· • 

Os folcloristas eropeus, sul-americanos e orientais, se
gundo Stith Thompson (1), que recentemente entrevistou a 
muitos deles e analisou as suas idéias, de medo geral ocupam
se, além da literatura oral e da chamada sabedoria popular 
tradicio.nal, com a cultura material, a organizac;áo social e 
outro.s aspectos da cultura e da estrutura social das camadas 
populares . 

Enquanto para .os anglo-saxoes o Folclore é um dos cam
pos de estudo da cultura e se integra na Etnologia ou Antro
pologia cultural, como a Tecno.logia, a Lingüística ou o estudo 
da organizac;áo social, para os europeus e seus seguidores é 
uma disciplina ou me~mo urna ciencia autónoma com objeto 
t: método próprios. 

Precisemos, sun1ariamente, e~ses pontos de vista anali
sando o pensan1ento de alguns dos principais folcloristas e 
.antropologistas ingleses e nor te-americanos. Halliday diz 
que, na tradic;ao inglesa, náo há limites nítidos entre os ca!11-
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pos do Fclclore e da Antropologia social e que a .tendencia do
minante é para restringir a província do Folclore a cultura 
das camadas populares das sociedades "civilizadas" (2). 
Para os estadunidense:s, - Boas, Benedict, Parsons, Hersko
vitz, Bascom e outros, o FiC·lclore intere,~sa-se por materiais, 
como a literatura oral e os costumes populares, que sao do 
domínio da cultura mas que, por sua natureza, pertencem 
também a literatura e a arte. Todo esse materia.} é objeto 
da Antropología e da Sociologia; George Foster eaclarece, 
aliás, que fora do seu núcleo central literário, o Folclore de
fine-se melhor pela sua peculiar abordagem histórica e e2-
tética, do que mesmo pela natureza de seu material (3). 

Por tais razoes coincidem tantas vezes os campos de inte
resse e os materiais do Folclore e da Etnología, considerado 
o primeiro como Upl ramo do último. :t~se pensamento pode
n1iC>s encontrar em outros autores, como Jameson, Sol Tax, R. 
Kobler, Stith Thompson (4). Discutindo o problema de outro 
angulo, Grahame Clark pensa que os folclo·ristas, quando es
tudam sob perspectiva histórico-geográfica. os usos populares 
e os elementos materiais da cultura, podem contribuir para a 
Arqueología c~·mo se fize-ssem um Etnografía comparativa 
(5) . ' 

Para autores assim orientados nao existem os conflitos 
que outras concepc;oes do Folclore suscitam com as Ciencias 
Sociais, urna vez que aquele permanece como um ramo da 
Culturologia, o qual se ocupa com a cultura popular expres ... a 
em literatura oral e, dess.arte, colabora para a compreensáo 
da cultura e da estrutura social. 

Como ben1 o demcnstram Evans-Pritchard e Malincwski, 
tanto a noc;ao de sobrevivencia como peso-morto ou fóssil 
cultural, quanto a separa~ao do material folclórico do resto 
do material cultural, vem da época ultrapassada em que a 
Etnologia tinha em vista descrever o acervo cultural e cate
gorizar as sociedades segundo a riqueza e variedade do3 seus 

ANTROPOLOGIA SOCIAL 19 

trac;os e complexos culturais consideradcs in abstracto e iso
ladamente, sem levar bastante em conta as interrelac;oes 
desses elementos e a sua int egragao em modos de vida glo
b 3.1 e funcionahnente c~·ncebido·3 , em que todos os trac;os ou 
outras quaisquer unidades tem sempre significado, ainda que 
diverso do antigo (6) . 

Explica-s2, pelJ expo.~to, que os flocloristas ingleses e nor
te-a.mericanos nao reivindiquem para a sua especialidade urna 
ca.tego-ria a parte entre as Ciencias Scciais nem insistam de 
maneira muito expressa na existencia de um método peculiar 
a sua disciplina ao menos enquanto consideram os fatos folc
lóricos como fatos culturais. Quando urna reivindicac;ao 
daquela. natureza se faz é, quase sempre, condicionada a um 
desenvolvimento ainda por completar-.~ e, da teoria e da abor
dagem dos fatos naquele dcmínio. Na verdade, diz Hersko
vits (7) , algum dia o estudo do3. costumes populares, como o 
estudo comparativo da. Musicolcgia, desenvolverá a sua me
todologia, mas até o momento há urna profunda diferenc;a de 
problemas e de métodos entre os que estudam folklore custom, 
os etnólogos, e a oral literature, os folcloristas . 

Os folcloristas europeus e latin(1'-americanos alargam os 
dominios da disciplina para incluir toda a cultura popular, 
deixando para a Etnolo·gia as populac;oes "primitivas". Os 
principais deles, van Gennep, Saintyves, Sebillot, Baroja, 
Poviña, Cc·rtazar, Sainz e Sancho, conquanto distingam algu
mas vezes os campos do etnólogc. e do flocorista, aos primeiros 
atribui~do os costumes, as crenc;as, as institui<;6es, aos ou
tros a litera.tura anónima e tradicional do povo ou vulgo, le
vam o Folclore, como disciplina, a terrenos que cutros con
sideram próprios da Antropologia cul·tural e da Sociologia . 

Em conseqüencia, tendem a propugnar urna autc·nomia 
ampla em fun~ao da natureza do seu objeto, 0 ,3 folkways, do 
seu método histórico-geográfieo e duma perspectiva dinamica 
que afirmam característica do Fc·lclore e que negam a so-
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ciologia e a Antropología quando afirmam que estas ciencias, 
ao contrário do Folclore, "estudam os fatos em si mesmos de 
preferenci~ a sua rea~ao sobre os meios nos quais evoluem" 
(8). Ora, é jus·tamente no método das ciencias sócio..cultu
tais que o Fo·lclore vai buscar o conceito de processo para 
essa análise dinamica da cultura popular, urna vez que 0 

método histórico•-geográfico é eminentemente descritivo e 
considera os fatos qualitativamente sem deles abstrair gene
raliza~oes, constantes, leis, o que somente é próprio das 
ciencias ( 9) . · 

Colocando-se naquele ponto de vista, os mencionados 
'autores afirmam que o Folclore é "urna ciencia sintética ... 
que se liga a Economía Política, a história das instittiic;oes, 
a do Direito, a da arte, a Tecnología, etc., sem entretanto se 
confundir com estas disciplinas" (10), ou urna: ciencia au
tónoma, com sen próprio, campo de inves.tiga<;ao, o saber vul
gar, "urna ciencia no sentido mais cabal da expressao en
quanto é um conhecimento de caráter puramente teórico", a 
qual sabe distinguir bern o que lhe cabe como ciencia, da 
competencia do folklorólogo, e que é apenas arte, que cabe 
ao floclorista (11). Um desses autores afirma que . "o Folc
lore tem u1n método que lhe é próprio, segue urna diretiva 
própria, tem urna finalidade própria e, pt>r conseguinte, nao 
deve ser considerado como urna ciencia auxiliar da Hi.~tória, 
da Geografia, da Política nem da Sociologia, etc .. Pode ser es
tudado, is.to sim, em rel~ao a cada urna destas mas en1 
identico plan0i de dignidad e" ( 12) . 

Ainda boje em Portugal e Espanha, informa Jorge Dias, 
a única abordagem da sociedade atual é feíta. pelo Folclore 
da mesma maneira que os etnologistas estudam os povos pri
mitivos, com pesquisas de campo e monografías (13). 

Vejamos em que se fundament a essa autonomía~ Se
gl!.ndo esses folcloristas, o fáto folclórico tem a distingui-lo as 
característiéas seguintes: '<a) é coletivo, (b) . vulgaf. ou popú-
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lar, (e) anónimo, (d) tradicional, (e) sobrevivente de outros 
períodos e de outros contextas culturais, (f) transmite-se e 
difunde-se oralmente, de modo espontaneo, finalmente (g) 
nao é institucionalizado . 

Se considerarmos o fato folclórico tanto analógica quanto 
comparativamente, verificaremos que o mesmo é um ele
mento cultural desde que tenha alguma fungáo no contexto 
de determinada sociedade integrada. O próprio da cultura e 
das unidades em que a rnesma pode ser decomposta para aná
lise (tra~os, complexos, fungoes, institui~oes, etc.) é, antes 
de tudo, a sua tradicionalidade ou seja a sua continuidade 
diacrónica como processo de integragao do comportamento 
coletivo organizado ou propriamente social e coletivo; para 
que possa, assim, exist ir, o tra~o, complexo :0<u fungao requer 
silnultaneamente a sua institucionalidade; nao há elemento 
cultural que possa subsistir sem que tenha papel ou fun~ao 
em algun1a instituigao ou, antes, no sistema institucional 
total, que é, por sua natureza, infrangível e, apenas por ne
cessidade dos nossos procedilnentos lógicos, decomponível. A 
comunicagao oral nu escrita, espontanea ou intencional, anó
nima ou pessoal é .simples acidente que nao afeta a natureza 
do fato nem o faz diverso dos outros materiais culturais· 
A ' 

estes, em grande parte comunicam.-se pelas mesmas manei-
ra.s. Assim examinado, o fato folclórico é indubitavelmente 
cultural e, pois, objeto do método das disciplinas sócio-cultu
rais . Nao há necessidade de um método particular para a sua 
in~erpreta~ao porquantc esta se faz perfeitamente com os 
conceitos e os recursos instrumentais daquelas ciencias . 

Se, de outro lado, procuramos verificar o que .significa 
para un1a sociedade o seu folclore, verificamos que este nao 
subsist e sem determinada fungao, e1n outros termos sem 
lngar e papel na configuracao cultural resoectiva. As his
t~rias, as lendas, as fábulas,~ Q3 co·ntos, o-s pr~vérbios, as can
~oes , as adivinhas, a poesia, os mitos e cren~as populares ten1 
neccssariamente um objetivo lúdico, etiológico, educacional, 
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normativo, quaisquer que sejam as tec·rias explicativas da 
origem e da n ., tu reza da chamada .sabedoria vulgar. O f olc
lore, sem dúvida alguma, incorpora e comunica valores que 
dao consistencia e coerencia ao sistema sócio-cultural em 
que t em seu lugar e ainda quandn servisse simplesmente para 
ofe1ec.er satisfac;ao emocional íntima aos indivíduos, teria a 
sua parte na estruturac;ao das per,sona.lidades que a cultura 
selfciona. Nao sornen te entre os "primitivos" mas nas socie
dades "civilizadas", ensina Malinowski (14), o conto, a leuda, 
o n1ito, em suma o folclore, vivem no contexto cultural e nao 
exc..1'.Jsiva.mente na narrativa. 

Na verdade, sugere R. Benedict, "o folclore representa 
um papel semelhante, ainda que menos n·ctório, em relac;ao 
aes outros trac;os culturais como a etiqueta, a moral, as evi
tac;oes e as atividades ocupacionais; ele cristaliza as formas 
que sao localmente preferidas ou destacadas e constituí, por
tanto, urna das sanc;óes importantes para os mores do grupo" 
(15). Em urna pequena comunidade rural dos arredo.res da 
Cidade do Salvador (Babia) o medo de ladróe.s, e de "pantas
mas", isto é, de seres sobrenaturais qua aparecem, perto de 
casa ou nas estradas, ora nas noites escuras, ora nas noites 
de luar, só se torna. co-mpreensível quando .submetido a urna 
análise de suas possíveis conexóes com o sistema local de 
cont role social. Assim é que, segundo Maria David de Aze
vedo, nem o medo de ladr6es é apoiado em fatos verificado.s 
de roubos por meio de violencia ou assalto, nem o .medo de 
almas e be·atatás deriva da preocupa~áo, que é muito lon
gínqua entre aquela. popula\!fi.o, como o destino dos que mor
rem. Aqueles mitos explicam-se perfeitamente como meios 
de controle do comportamento de menores e mulheres soltei
ras e casadas jovens, de modo a rete-las em casa a noite, evi
tando saídas do povoado, encontros com namorados, parti
cipa~ao em grupcs de passeio e de serenata, mecanismo que 
assegura a liberdade de movimentos e a dominancia social e se-
~~ual do homem na família e no grupo (16). · 
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Muito antes Florestan Fernandes mostrara o papel .so
cializador e enculturativo de elementos do folclore infantil, 
ao estudar, em 1947, as atividades de certos grupos de recre
agao em Sao Paulo ( 17) . E ainda há pouco, Maria Isaura 
Pereira de Queiroz analizou o caráter institucional e as fun
~oes socia.is da danc;a de Sao Gongalo em urna comunida
de baiana (18) . 

Participando, por sua funcionalidade, da cultura de de
tl~rminada sociedade, o fato folclórico é por sua natureza inS·· 
titucional, isto é, integrante de urna estrutura e dum siste-
1na de relac;oes e intera.c;oes ordenadas a urna func;ao opera
tiva e sobretudo regulacional, seja a educac;ao, a religiao, o 
controle dos costumes, seja a recrea~ao·, a forma~ao da per
sonalidade, a explicac;ao da natureza humana e do cosmos. 

Restaria indagar se nao há urna especificidade essencial 
do vulgar ou popular, como do rural . Certamente que dife
rem nesses contextQs os sistemas de interac8.o e mesmo a na-

" 
tureza das relac;5es entre o hon1em e a natureza, em compa-
rac;ao com aqueles que se encontram nos extratos "civiliza
dos" e urbanos das sociedades, nuns dominando statewa11s 
característicos de s:ciedades (Gesellschaften de Tonies), 
noutros atuando folkways próprio,s de comunidades (Gemein
schaften). Numa sociedad e estratificada em castas, classes 
ou noutras configurac;oes de estruturas e interrela~oos .soci
ais, ou numa regiao em que se possa caracterizar um mosaico 
hie.rárquico e assimétrico de sociedades e culturas, só se pode 
conceituar o "popular", o rural, o "primitivo" em referencia 
ao erudito, ao urbano, ao "civilizado"; para integrar essas 
partes em esquemas lógicos as ciencias sócio-culturais de
senvolveram conceitos como os de gradient e de distancia 
cultural e social, de subculturas, de áreas de cultura etc., sem 
o~ quais nao se compreende o processo que unifica tais par
tes em sociedades n1.ais amplas. Acresce que nenhum dés
ses contextos é t 2'talmente autónomo, de tal modo que se 
interpenetram e imbricam, nem sempre se podendo tr~ar 
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fronteiras nítidas entre uns e outros (19). As diferentes es
truturas de urna sociedade complexa sao complementares 
entre as mesmas e ligam-se pelo qu.e Durkheim denominou 
de "solida.riedade organica", que é mais do que un1a simples 
rela<;ao mecanica de vizinhanga e de coexist encia nao solidá
ria. Compreendeu n1ui:o bem is to um folclorista brasileiro, 
Ayres da Mata Machado Filho (20), ao adver tir com Schiller 
que muitas vezes o "popular" ca.nfunde-se e estende-se ao 

, erudito e define aquele como o indiferenci ~do , o apegado ao 
torrao, o muito corren te. 

O conceito de área geográfica, de continuidade e de 
difusao a través de urna regiao que os folcloristas usam com 
táo bons resultados, ainda quando se aplique simplesmente 
a literatura oral e nao aos elementos materiais e a organi
za<;ao social, é eminentemente etnológico . 

Se urna ciencia se especifica psr sua abordagem de de
terminado material e nao pela natureza peculiar desse ma
terial, julgo nao caber dúvida de que o material folclórico 
é de ordem cultural e, como tal, objeto da Antropología. cultu
ral e dP. Sociología. Refiro-me, neste passo, aos costumes, as 
tradi~oes, as técnicas, ªº material ergológico populares. 

Nao há como nao reconhecer que existem fa tos e mate
riais folclóricos que, por suas peculiaridades de expressáo re
lacionam-se com a Literatura, a Música, as artes; enquanto 
tais comportam um trata.mento particular, de ordem estética. 
~sse seria o domínio específico do Folclore como disciplina 
(21). 

A posi~ao dos folcloristas brasileiros suponho poder su
mariar do modo seguinte. 

Entre os mais categorizados dos n·cssos especialistas do 
. passado havia um· interesse preponderante pela literatura 
eral popular: cancioneiro, adagiário, legendas, mitologia~ fol

. gan9as, linguz . .jar, jogos, crendices, música. Nao parecem ter 
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tido a preocupa<;áo de fazer, sob a égide do Folclore, a Etno-
grafia do "vulgar" e do popular. 

Os folcloristas dos nossos dias, cnnquanto hajam incluído 
entre os n:.ateriais de .seu interesse as artes plásticas, as fór
n1ulas culinárias, a habita~ao, o vestuário, as modalidades de 
a.juda mútua e algumas cutras instituigoes sociais, econ6ml
cas, r eligiosas, também nao mostram aquela preocupa~ao. 

Todavia Jo9quim Ribeiro (22), ainda que considerasse o 
Folclore como urna ciencia hi~tórico-social, ram-o da Antró
pologia culturai,. equiparava aquele a Etnografía e lhe atri
buí3. o estudo de toda a cultura material e espiritual d8:S 
classes populares, enquanto que a última caberia o estudo das 
popula<;oes primitivas. 

Apesar de· desenvo1vilnento que o Folclore tomara n·o 
Brasil, ainda em 1949 queixava,...se Mário de .Andrade (23) de 
que aquele era compreendido entre nós "menos como · Cien
cia e mais como um ramo da literatura, destinado a divertir 
o público com a cria~ao lírica e os dizeres esquisitos do povo"; 
isto nao excluía, um tratamento técnico dos fatos folclóricos, 
orientagao que aquele tempo já se acentuava. Propunha, .em 
c19nseqüe/ncia, a reuniao dos nossos folcloristas mais emi
nentes num congresso destinado a decidir sobre a natureza 
do.s materiais folclóricos e a determina.r os campos de pesquisa 
e os métodc:s de trabalho da disciplina. 

Antes daquela data, contudo, em 1!eu curso de 1947, Ayr~s 
da Mata Machado Filho já ensinavai que "o folélore integi.·a 
o CO·mplexo organismo da sociedade, desempenha fun~áo jus
tificada e específica", nisto consistindo "o caráter funcional 
do elen1ento folclórico"; se para muitos o Folclore era apenas 
um inocente prazer de colecionar e de entrar em contato com 
a arte e a poesia, para ele era "um dos ramos mais impor
tantes da. Sociologia cultural" (24) . 

Artur Ran1os já vinha insist~ndo também em que o ma
t.erial f olclórieo "nao deve. ser. separado· do conjunto .da cul-
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tura de que é um dos seus elementos". A sua defini~ao d e 
Folclore vem· ser, depois, elaborado como "urna divisáo da An
tropologia cultural que estuda aqueles aspectos da cultura 
de qualquer povo, que dizem respeito a literatura tradicio
nal: mitos, con tos, fábulas, adivinhas, música e poesia, pro
vérbios, sabedoria tradicional e anónima . .. " (25). Com essa 
defini~áo fixava a posi~ao e o ambito da disciplina, excluindo 
deste os elementos sociais e materiais, como gen~ros de vida., 
habita~áo, alimentos etc., por considerar que a sua inclus~o 
no Volkskunde pelos alemáes era "urna incur.sáo audacicsa 
nos domínios da Etnologia e sua parte descritiva, a Etno
grafia". 

Reunidos, finalmente, os nossos mais importantes fcl
cloristas, de acórdo com o voto de Mario de Andrade, no I 
Congresso Brasileiro de Folclore (Rio de Janeiro, 1951) o prc:.. 
blema da posi~áo do Folclore no esquema das ciencias do 
homem veio a merecer a a ten<_;áo que pedia. 

A Carta do Folclore Brasileiro, votada entáo, "(a) reco
nhece o estudo do folclore como integrante das ciencia.s an
tropológicas e cu1turais, (b) condena o precc·nceito de só 
considerar folclórico o fato espiritual e ( c) aconselha o estud.o 
da vida popular em toda plenitude, quer n e aspecto mate
rial, quer no aspecto espiritual" . 

Segundo a Carta, "constituem a fato folclórico as J!lanei
ra~ de pensar, sentir e agir de um povo pres~adas _pel~ t~a

di~áo popular e pela Imita~aO e que MC1 sejam diretamen!e 
influenciadas pelos círculos erudit0s e insti tuic5es q!J_e _ se 
áedjcam ou a 1enovac;ao e conservac;áo do patrimonio ci~p
tífTCQ-e--artfstico 11urnano ou a fixa<_;áo de urna orieñta~áo 
filbsóftca e religiosa; sao também reconhecidas como idó~e~s 
as ofüerva~ües levadas a eféito sóbre a realidade ~clóric~, 
sem o fundar11ento tradicional, bastando que sejam respei· 
tadas as caractm'tstic¡:;cs de fato de aceita~ao coletiVi, anónimq 
:.)Jñao, e essenc1almente popular'" {26,-:- -- - -- ------ -- -... 
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Adotando essa definic;áo, o Congresso insere o Folclore 
e1n lugar que lhe é próprio no quadro da Antropologia cul
tural mas adota ao mesmo tempo o ponto de vista .segundo 
e qual a totalidade da vida das camadas populares é objeto 
do Folclore, tanto em seus aspecto.s estruturais e organiza
tivos quanto em seus recursos ergológico-s. 

Dentro des~a orientac;áo, Oswaldo Cabra! considera que 
a~ regras técnicas e os problemas de pesquisa folclórica nao 
sao n1ais que aplicac;6es, a urna espécie de subcultura, das 
re.gras e técnicas da Antropologia cultural sob a égide mais 
ampla da Sociología: o mesmo autcr, entretanto, comp0e, 
com elementos de esquemas de Saintyves, Jacovella e Morote 
Best, um quadro sintético dos materiais folclóricos com itens 
e subdivisóes tais como folclore espiritual, folclore socioló
gico, folclore ergológico, folclore secreto etc. (27) . 

Dir-se-á que, entre nós, a disciplina é compreendida 
como aquela parte da Etnologia que se ocupa, de maneira 
autárquica, com a subcultura popular. ~sse conceito Ievou 
Carvalho Neto, em obra publicada no Prata (28), a afirmar 
que o fato folclórico é um fato cultural e que o Folclore é 
urna ciencia social autónoma, que se ocupa com as tradi
~oes populares e com os mesmos materiais quando encontra
dos entre os indígenas. Num registro do livro em que da
quele m edo Carvalho Neto se expressa, Florestan Fernandes 
comenta: "um do.s méritos do autor consiste em ter procu
rado entender o fato folclórico como parte e expressáo da 
cultura. Com isso o folclore é definido como objeto da An
tropologia cultural (ou Etnología). Apesar disso, o autor 
n ao compartilha do ponto de vista segundo o qual o folc
lore nao constituí urna disciplina científica autónoma. Pre
f ere afirmar que ele "é urna ciencia social, é urna ciencia de 
tipo antropológico" (pág. 157) . Voltam, assim, as velhas 
confusoes, mantidas zelosamente pelos folcloristas, que tor
nam tao difícil separar o estudo científico do folclore (feito 
pelas ciencias sociais, especialmente pela etnologia), do es-
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tudo humanístico do folclc-re (feito pelos folcloristas, que 
reúnem aptidoes para analisar o folclore como e enquanto 
cria~áo intelectual do espírito humano)" (29). 

Camara Cascudo coloca-se entre aqueles para os quais 
"FolclQre é o estnda da. mentalidade popular e_ a literatura 
or;Í~ sua expr_e§sáo" (30)' mas ªº mesmo tempo entre os que 
nao se preocupam muito em fixar fronteiras aquela disci
plina, "porque nenhuma ciencia, como o folclore, possui maior 
. espago de pesquisa e aproxhnagao humana", sen do "cultura 
do geral no homem, da :tradi~ao e do milenio na atualidade, 
do. heróico no quotidiano. . . verdadeira história normal do 
povo". De outro lado, atribuí ao Folclore unicamente "urna 
estreita interdependencia" com a Etnolo.gia, a Sociología, a 
Novelística, a Psicología experimental, a Antropolcgia cultu
ral, por isto que, na sua.. opiniao, "compreende o canto, danc;a, 
música e etnografía, desde que a participagao popular man
fenha as características do fato folclórico, antiguidade, per
sistencia, oralidade e permanencia" (31). 

. Esta definigao nao difere das outras, mais sintéticas, em 
que o Folclore é considerado urna ciencia autónoma, que se 
ocupa com a totalidade do "popular". 

Reco·nhecendo, embora, o caráter "cultural" do material 
folclórico, Renato Almeida en1 seu erudito tratado sob o tí
tulo de Inteligéncia do Folclore (Rio de Janeiro, 1957) defende 
a independencia dessa disciplina e Ihe amplia os domínios ao 
afirmar que "a limita<;áo do Folclore seja a literatura oral, 
seja. a cultura espiritual, é artificial, porque há urna inter
J>enetragao entre as duas que torna impossí vel o estudo em 
separado. A explica<;ao de mitos, lendas, con tos, provérbios e 
outras formas literárias do povo nao se completaria jamais 
sem o conhecimento exato dos folkways e mores que os justi· 
ficam, da cultura material que os explica, da continuidade 
q'..l.e os mantém e os dedobra em variantes. A própria descri
<;ao da cultura f olk pode caber ao fclclorista, se a análise do 
fato exigir o conhecimento de.scritivo para sua interpretagao". 
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Posta em tais termos a questáo das relagoes entré Fólc
lore, disciplina que se ce upa com os fa tos folclóricos, e Cien
cias sócio-culturais, é evidente o desacórdo, no Brasil, entre 
folcloristas e cientistas sociais, particularmente os antropo
logjstas. 

A insistencia dos últimos em que se limite o domínio do 
Folclore a ,literatura oral e em que essa disciplina aceite urna 
posi<;áo no quadro das ciencias sócio-culturais, como parece 
ter recomendado o último Congresso Internacional de Folc
lore, reunido na Holanda, e como o aceita até certo ponto Re
nato Almeida, na<> implica em diminuir, senao em especificar, 
de acórdo com o seu objeto e o seu método, a natureza in
trínseca do Folclore. 

Ainda quando se queira atribuir ao Folclore a recolha de 
material, a descri<;áo e a análise de elementos da organiza<;ao 
social, da psicologia coletiva, das técnicas das camadas "po
pulares" e rurais das populagoes "civilizadas", importa ter 
em mente que a interpretaga,o desses achados e a sua inte
gra~ao num carpo de teorías e rela<;6es hao de ser concluidos 
sob a · égide da Culturc,Iogia. Se esta desenvolveu um método 
apto a compreensao ·da cultura em sua totalidade, nao há 
como justificar a separagao em ciencia autónoma de urna 
disciplina que, abordand0 um seginento da cultura, utilize o 
tnesmo método1 daqu~la. 
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O método de catequese dos ab::>rígenes do Brasil no p~
riodo colonial, particularmente o exercido pelos jesuítas, como 
parte do plano gEral de coloniza~ao organizado pela coroa 
·1usitana para povoamento e explora~ao d~ América portu
guesa, foi chjeto de análises por diversos historiadores e ·cieri
tistas sociais. Dn~ últimas as mais relevantes para a compré

'.ensao do processo sao as de ~ilberto Freyre, Alfred ~étraux 
e Artur Ramo<>. 

Em Casa Grande e Senzala, Gilberto Freyre examina .a 
catequese como proces~o aculturativo, registando: (a) as pre
missas morais em que se basearam os missionários inacianos 
para orientar o seu método, ou seja, a interpreta~ao de cer~ 
costumes e instituic;óes indígenas como erros e pecados que 
deveriam ser eliminados e punidos por sua incompatibilidade 
com a teo·logia e a ética cristas; (b) o cuidado com a · prepa
rac;ao de agentes interculturais, - padres e irmaos .que .f&
sem "linguas", meninos indígenas doutrinados, chef es ·triba.is 
conver.tidos; ( c) as técnicas de internaliza-;áo das no.va& cren
Qas, v.a lores e mores (1). A. Métraux apreciou especia~me:µte 
o sentido moral (a) das técnicas empregadas pelos padres 
nos seus contatos e convívio com o gentío, (b) dos juizos. q~e 
faziam da mentalidade e da~ quíaJidades do abOrig-ene, . c9n
siderando-o como ser livre e racional, e (e) dos papéis que 
procuraram assumir em substitui~ao aos chefes tribais e so
bretudo os pajés, cujas func;óes respectivamente modificaram 

·OU suprimiram (2) .. -Partindo do pressuposto de .que .. o coi:i
tato cultural entre . missionários .e catecúmepos. itendia a .sin
cretiza<;á.o de cren~as e costumes, Artur ftamos ex&min~·.de 
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modo particular aquelas das técnicas da cateque.se condu
centes a tal resultado (3). 

Tendo em mente as recentes revisóes dos conceitos uti
lizados na análise do processo de mudan~a de cultura re.5ul
tante do canta.to entre sociedades com culturas diferentes, 
v.aleria a pena reexaminar o método da "conquista, espiritual", 
a come~ar pelos princípios seus inspiradores. 

As fontes do método de catequese adotado no Brasil co
lonial pelas ordens e congreg~oes religiosas nas diversas fases 
em que atuaram e em face dos grupos culturais comos quais 
se ocuparam, sao um dos temas que está.o a pedir exame, tanto 
por seu interesse histórico quanto pela natureza dos processos 
de dinamica cultural que desencadearam. 

Os materiais que melhor se prestam a tal tipo de exame 
sáo a abundante correspondencia, as informa~óes, os estudos 
lingüísticos que os padres da Companhia de Jesus produziram 
entre 1549 e o primeiro decenio do século seguinte e que ver
sam principalmente sobre grupos de cultura tupi . Nada de 
comparável existe de outras ordens ou congrega~óes , sobre
tudo .se· atentarmos para a riqueza de dados contida nas fa
mosas Cartas Jesuíticas sobre o trabalho apostólico, a vidá 
quotid~ana nas tabas e nos aldeamentos, as dificuldades e os 
~xitos da catequese. 

O autor da História da Com¡>anhia de Jesus no Brasil e de 
urna ecU~áo crítica das aludidas Cartas, o Pe. Serafim Leite 
S.J., filia próximamente o método dos. jesuítas aos sistemas 
de educac;áo e de apostolado que a Com-panhia, ainda em vida 
do seu eminente fundador, desenvolveu nos primeiros 15 a 
20 anos de existencia e de atividade missionária (4). Nao 
havendo esse instituto sistematizado em regras e diretivas 
um método missionário peculiar a época em que os seu.s. pri
me~os · representan~s . cbegarám ao Brasil, convém recuar a 
proéur~ de normas ma~ ant~gas em que os últimos se hou· 

. vessetn inspirado... ' 
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As mais antigas dessas n<>rmas em vigor na Igreja oci
dental sao as mencionadas por Jeffreys em, estudo das técni
cas de um missionário capuchinho italiano que em fins do 
século XVII atuava no Congo e que, provavelmente, bebendo 
nessa fonte, sistematizou em urna série de diretivas o seu 
método catequético (5). Trata-se das instru~óes do Papa 
Gregório I, no ·a.no 601, a Santo Agostinho monge e aos ou
tros missi10.nários beneditinos que entáo se dedicavam a con
versáo dos pagáos da Inglaterra. Nesse documento determi
na va o pontífice romano que a cateque~e deveria aproveitar 
ao máximo os elementos da cultura pggá que pudessem ser 
incorporados a vida crista. 

Mandava, em conseqüencia, (a) nao demolir os templos 
pagáos, de3truindo-se entreta¡nto os ídolos cultuados nos 
n1esmos; (b) co.nsagrar e as.pergir água nesses templ-cs, de
posita.ndo também ali as reliquias em altares adredemente 
construídos; (e) dedicar os mesmos templos a ador~áo do 
Deus verdadeiro, de modo que aquelas na~óes pagas, vendo 
que os seus templos nao eram destruídos, afastassem o érro 
dos seus cora~óes e, conhecendo e adorando ao verdadeiro 
Deus, se reunissem familiarmente nos lugares costumados; 
(d) substituir os antigos sacrifício.:; de bois aos demOnios, 
abatendo es n1esmos animais com solenidade, para alimenta
~áo, no dia da dedica~áo ou nos aniversários dos mártires 
cristaos; (e) permitir a.inda aos catecúmenos que construíssem 
para si cabanas de galhos de plantas em torno dos templos 
por ccasiáo daquelas celebra~óes, pois destarte gozariam de 
algumas alegrías exteriores que os disporiam para as alegrias 
interiores . 

O fundamento das suas diretivas, explicava o Papa, era 
que é impossível desarraigar de urna vez tOdas as coisas da
queles rudes espíritos, do mesmo modo que aquéle que sobe 
aos lugares mais altos eleva-se por passos e degraus, nio por 
saltos; assim fizera o Senhor com o3 israelitas, permitlndo
lhes que Lhe dedicassem sacrificios que antes faziam, dos 
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mesmos animais, ao demonio ·e aos ídolos . Acreditava Gre
gório I que as novas gentes, com as quais o mundo cristáo 
entrava em contato na época, tinham, s.ob a grosseira camada 
de paganismo e barbárie, qualidades valiosas que era neces
sário aproveita.r, desenvolver e encaminhar para o cristia
nismo (6). 

Seguidas essa.s sábias instru<;oes, a conversáo dos pagáos 
far-se-ia por um autentico processo aculturativo de reinter· 
pretagáo .de ritos e cren~as, sem a ruptura dos quadros insti
~ucionais e sem a desnecessária substituigao de materiais cul
turais assimilá veis. 

E' de crer que técnicas como aquelas tivessem sido em
pregadas pelos missicnários ibéricos que catequiza~am os "bár
baros" que haviam invadido a Europa desde o século V, em 
especial os suevos e visigodos que se fixaram . na península 
ibérica. Também é admissível que as experiencias desses 
mi~sionários e as idéias dos teólogos que se ocuparam com 
o problema daqueles pagáos, como Sao Martinho de Braga, 
.Sao Leandro, Santo Isidoro de Sevilha, Santo Ildefonso e 
Sao Juliano, houvessem influenciado os que na época das 
.llescobertas foram missionar os indígenas das terras encon
tradas por lusos e espanhóis na Asiai, na Africa, na América. 

· No caso dos últimos, influíram sem dúvida alguma as di
retivas do Papa Paulo III que, em dois documentos de 1537, 
'condenava a escraviza~ac dos gentíos e os definía. como veri 
:.~ .. omines) capazes de salva~áo pela fé crista, ao contrário do 
·que pregavam certos teólogos. Como normas para a catequese 
e a coloniza«;ao, recomendava que os indígenas fossem "atraí
do.3 a vida eterna pela prega~ao e pelo exemplo das boas 
·Obras", devendo-se evitar de aniquilá-los pelai severidade e 
:pelos trabalhos excessivos . Outra fonte de orienta~áo teria 
sido, no B·rasil, o Regimento que o soberano portugues deu 
ao primeiro Governador Geral. Para ·firmar a dominacáo 

-~da. coroa .. e desencorajar os . ataques do gentío, o rei recomen-
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dava a Tomé de Souza que, de início, fizesse punir os indios 
tupinambá responsáveis pelas agressóes aos colonos, numa 
dais quais foi vitimado o donatário da capitanla da Bahia; 
vingadas aquelas "afrontas", feítas em represália aos esbu
lhos e abusos sofridos pelo nativo, deveria o G o.vernador as
sentar paz, estabelecer comércio e mandar converter os in
dígenas como verdadeiros seres humanos, mantendo-os em 
submissáo, separados dos crista.os em suas aldeias e podendo, 
em dias determinados, encontrar-se com os colonos para o 
escambo de suas mercadorias e dos produtos da terra. 

. Mas náo somente os princípios derivados da legisla~áo 

eclesiástica, da experiencia apostólica e das determina~óes do 
poder civil lusitano devem ser tomad~s em considera~áo nesta 

. análise. Os missionários jesuítas, mandados para o Brasil 
em 1549 e nos anos seguintes, vinham imbuídos das idéias 
da época sobre as distin~óes morais e intelectuais entre eu
ropeus, cristáos e civilizados' e, de outro lado, bárbaros, sel
vagens, gentíos e pagáos que enraizavam em Aristóteles, 
Plata0i, Plínio, Lactancio. Nao punham em dúvida, entre
tanto-, a natureza h umana dos selvagens achados nos novas 
continentes. Essas concew oes eram hauridas em interpre
tagoes do Antigo e · do Novo Testamento, em ensinamentos 
des filósofos, historiadores e geógrafos gregos e romanos, 
como do.s Padres da Igreja e dos teólogos da Idade Média. 
Em suas cartas do Brasil para a Europa encontram-se cita
goes e referencias a Santc. Agostinho, assim como as doutri
nas de revela~áo da lei natural e do direito das gentes. 

' 
A vo:lumosa corespondencia enviada pelos jesuítas aos 

seus superiores e irmáos de hábito em Port~gal, na Espa
nha e em R10ima. (7) , contém valiosíssimo material sobre as 
rela~oes dos missionários e dos colonos com o aborigene, só
bre a natureza . das nogoes inculcadas aos catecúmenos e o 
in odo como isto se fazia, sobre as atitudes e rea~óes do nativo 
ante a a~ao dos padres e sobre os re:ultados de todo esse 

· extra-0rdinário · e merftório esf or~o. Ali encol'\tram-se ·indi· 

... 
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ca~5es sobre ocorrencias da vida quotidiana nas aldeias des 
próprios índios e nas vilas em que estes vieram a ser reuni
dos .sob a dire~ao dos padres . A correspondencia revela, es
pecialmente, as concep~oes e idealizagoes que dos índlos fize
ram os padres quand<) entraram em convívio comos mesmos 
e as modifica~oes que esses juízos experimentaram. Ainda 
que a crítica possa pór em dúvida, para um estudo da natu
reza do que a.qui .sugerimos, o valor de certos depoimentos 
exarados nas cartas, por isto que sao¡ explicáveis certos exa
geras em quem descreve os exitos e mesmo os insucessos de · 
seus próprios esfor~os, indiscutlvelmente resta um saldo 
multo favorável: o grande valor desse documentário está·exa
tamente em que retrata a vida diária e espelha os julga
mentos dos seus autores sobre os ocorrencias registradas e 
sobre ~ re~5es dos catecúmenos ao contato com a cultura 
da nascente na~ao brasileira. 

As primeiras impressoes dos p1dres sobre os indígenas 
podem resumir-se nas que, menos de dez dias após o seu de
sembarque na Bahía, enviava o Provincial da Cia. de Jesus 
em Portugal, o Pe. Man:oel da Nóbrega: - os natur.aas do Bra
sil eram "gente que nenhum conhecimento tem de Deus, 
nem de ídolos", que nada sabia "de glória nem de inferno", 
acreditando apenas que '"depois de morrer váo descansar a 
um bom Iug.ar"; tinham noticia do dilúvio "pasto que nao 
segundo a história verdadeira porque dizem que morreram 
todos exceto urna velha que escapou numa árvore alta"; 
também tinham noticia de S. Tomé e de um seu companheiro. 
ErRm "táo brutos" que nem vocábulos tinham para exprimir 
as n~~ de Fé, de Rei e de Lei; "somen:te ao trcivao chamam 
Tupana, que é como quem diz coisa divina ... " 

E' relevante notar que esses como outros missionários 
durante o período colonial brasileiro, ao menos durante a fase 
que nos . ocupa, nunca ultrapassaram o nivel dessas idealiza
~oes, fruto de pren~oes fortemente arraigadas em seus espf-
1itoe, de pr~cnceitos etnocéntricos europeus e de contatos 
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superficiais dos primeiros tempos de catequese; os juízos far
mados nes.ses contatos passaram a constituir o cerne das 
mencionadas ideaEzagoes, sem que a observa~~io subseqüente 
os h c1uvesse modi.ficado substancialmente. E' assim que 
aquelas impressoes repetem-se noutro,3 documentos sob a 
mesma formulagao ou em formas relativistas, como a de que 
os índios náo tinha.m religiao mas somente supersti~oes oomo 

as que existiam em Portugal, e que qualquer dos seus se qui
sesse fazer seu Deus, lhe davam inteiro crédito. 

E assim como nao tinham Fé, nao tinham também or
ganiza~áo política, por isto que lhes faltava urna ·autoridade 
central, como as monarquias européias, com poder sobre as 
tribos disper.sas: segundo o Pe. Azpilcueta Navarro, um dos 
defeitc13 dos. índios er·a1 "nao terem Rei a quem obed~am, 
nem moradia certa" . Os aborígenes, ademais, pareceram 
aos padres "de seu natural nao muito . domésticos", rudes, 
incultos, inclinados sempre para o mal e a sensualidade. 

Em compensa~áo tinham excelentes qualidades morais: 
eram naturalmente propenscs a matar, mas mata,va.m sem 
cruelda.de os seus adversários e "se de alguma crueldade 
usam, ainda que r :aramente, é com o exemplo dos Portugue
ses e Franceses", observava o Pe. José de Anchieta. Amavam 
Q3 seus filhos embora nao lhes deixassem heran~a; nao ti
nham juramentcis nem ídolos, havendo entre eles uns feiti
ceiros a. que chamavam Pajés. Além disto, "Nao sao deman
d6es, mas benfazejos e caritativos; todos que lhes entram e~ 
casa comem com eles sem lhes dizer nada" . Também nao 
faziam guerra por cobi~a porque desconheciam a proprie
dade além do que pescavam e ca~avam e o fruto que aterra 
dá, "mas somente por vingan~a e ódio". Nessas impressóes 
esta.o em gérmen as doutrinas sobre a bondade natural do 
selvagem que viriam a ser desenvolvidas por filósofos eu
ropeus que leram a s crónicas das descoberta.s e que se en
contravam com indígenas levados da América a Europa no 
século XVI. 
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Importa fixar que os jesuítas consideravam o índio ple
namente humano, "próximo nosso", com memória., entendi
mento e viontade, nao sabendo ler e escrever porque isto, 
dizia Nóbrega, "nao sao coisas que dependam da naturezaº. 
Dependem do ambiente em que se criam e do modo, isto 
é "da educa<;ao e polícia". Sofriam, contudo, de tres grandes 
defeitcs que eram como que as suas bem-aventuran<;as: co
merem carne humana, matairem seus contrários e terem 
muitas mulheres; eram igualmente "muito contínuos em seus 
vinhos". Falhas menores eram ser "inconstantes no come
~ado" e faltar-lhes · "temor e sujeigao". Nóbrega, todavia, 
considerava-os "gente dócel" e Anchieta acreditava que "com 

· nao muitos discursos facilmente se lhes meterá em cabe<;a 
qualquer coisa, ao menos de maus costu1nes ... ", como pro
vavam os exemplos dos portugueses. Os colonos, ao contrá
rio, tinham :OS índios "por selvagens" e nao mostravam zelo 
pela sua salva<;áo. 

Considerando o.s índios como seres decaídos de urna 
forma de vida mais perfeit.a., propensos ao inal e rudes, em
bora vivendo em relativa pureza ·e atribuindo certos de. seus 
vicios e pecadQs: "'aos descaminhlcs dos cristáos", · os jesuitas 
tomaram como nocmas de- seu apostolado ia: segregagáo dos 
ca.tecúmenos em suas tabas, longe dos colonos, desarraigar
-lhes os erros em matéria de moral, induzi-los a aceita.r o 
dogma e a ética do cristianismo e faze-los submeterem-se a 
un1a ordem civil já que nao conheciam· nenhuma. 

Efetivament.e, a catequese come~ou no seio das tribo.s .. 
"Ternos determinado ir viver com as Aldeias como estivermcs 
mais assentados e seguros e aprender com eles a língua, 
e i-los dootrinando pouco a pouco ... ", m:iormava Nóbrega 
em sua primeira carta (abril 1549) . Pia.ra tan to desej a va 
fazer un1a casa f ora, da cid ad e do Salvador, perto d~ un1a 
daquelas. aldeias indígenas, que os padres comec;aram Iogo 
a visitar aos grupos de tres e quatro. 
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Coma aprendizagem da língua regional come~m os ina
eianos a prep·aragao de meninos índios para seus intérpre
tes e para, já educados, serem mandados a Europa para serem 
ordenados e, como sacerdotes, melhor exercerem o seu papel 
intercultural . Em 1552 um correspondente comunicava que 
"nesta. casa (da Bahia) estao meninos da terra feitos a 
nossa mao, com ·q.s quais confessávamos alguma gente da 
terra que nao entende a nossa fala, nem nós a sua", infor
magao esta que ilustra um dos mod'os como os curumins 
exerciam o seu papel de intermediários das duas culturas. 
Fun<;áo semelhante viriam a ter meninos portuguéses, ór
·fáos, inandados vir de Lisboa com o objetivo de "ganhar os 
da terra para os doutrinar" e para, de futuro, atuaa-em como 
nü::sionários já conhecidos dos catecúmenos e familiarizados 
co1n as coisas da terra. 

Um dos padres pedía, em 1561, que de Portugal mandas .. 
sem mais mo~os para ingressarem na Companhia de Jesu,s;, no 
Brasil, "que, entretanto que o nao forem, aprendam a. lfngua 
e sejam conhecidos dos indios que folgam muito com aquéles 
que com eles se criam e a estes sao afei~oados e lhes tem 
crédito" . Para a educ~áo dos dois grupos de meninos, os 
órfaos: de Llsboai e os filhos tant'O dos colonos quanto dos ín .. 
dios, funcionou durante alguns anos na Bahia um colégio; 
para asseguraa:- e ampliar os resultados desse tipo de contato 
cultural, sugeriu Nóbrega em 1559 se organizassem também 
Casas de Meninas para casar com os indiozinhos doutrinados. 
AliA.s, desde 1550 diziam os padres que estava aberto novo ca
minho a conquista espiritual que era casarem-se os crista.os 
antigoS'., co,nvertidos antes da chegada dos jesuítas, com as 
filhas dos recém-conversos de m'Cdo a se constituírem fami
lias cristas cuj.os filhos, portanto, já seriam enculturados na 
nova fé (8) . Em contraposigáo, nao tardaram a ver dificul
tado o seu trabalho quando mamelucos, com o seu prestigio 
de meio índios, come<;aram a induzir os catecúmenas a resis
tirem e a se furta.J:'em a doutrinac;áo dos padres. 
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Os meninos da terra, ainda muito tenros, as vezes mal 
come~ando a falar, deccravam sentens:as sobre a doutrina 
crista e assim prepa¡·ados iam repetir em casa, aos seus pa
rentes, o que haviam fixado de memória. Guardavam tam
bém de cor diálogos em sua língua sobre a doutrina "para 
ensinarem por si n a. sua língua e na nossa a seus companhei
ros a doutrina crista", tarefa que chegavam a desempenhar, 
dizia urna carta, tao bem quantc1 os missionários. Além desse 
papel de veículos verbais da. cultura luso-crista, aprendiam 
a Ieitura, a escrita e a gramática, ajudavam a missa e toca
vam as suas flautas nos atos de culto, o que, pelo prestigio 
que envolvia aos olhos de su~s famílias, muito contribuía 
para es fins da catequese. De simples intermediários cedo 
passaram os .curumins a intérpretes e agentes dos meca,nismos 
de controle sócio-cultural dos catequistas, denunciando os 
adultos que infringiam os mores introduzidos, especialmente 
quando se tratava de recursos a:o's poderes mágicos dos pajés. 

A determina~áo de fazer a c.atequese nas aldeias do gentio 
~ra acompanhada do propósito, que tinha. antecedentes na.:; 
r.Hretivas do P_apa Gregório I, de reorientar a cultura nativa 
em dire~áo ao cristianismo e 1a¡os modos de vida europeus, ao 
invés de destruí-la para implantar sobre o vazio nc1vos cos
tumes e cren~as . Numa carta de 1552 Nóbrega defendia a 
tese de que lhes era lícito conservar alguns costumes do gentio 
que nao fossem contrári-0s a fé católica nem dedicados a 
ídolos, como "cantar cantigas de Nosso Senhor em sua Iín
gua, pelo seu tom, e tanger (seus) instrumentos de música·' 
que usavam quando matavam seus contrários e se embria
gavam_ com seus vinhos, "e isto para os atrair a deixaren1 os 
outros costumes essenciais, e, permitindo-lhes e aprovando
lhes estes, trabg.lhar por lhes tirar es outros, e a~sim pregar·· 
-lhes a seu modo em certo tom, andando, passeando e batendo 
nos peitos, como eles fazem quando querem persuadir alguma 
coisa e dize-la ccm muita eficácia., e assim tosquiarem-se os 
meninos da terra, que em casa t ernos, a seu modo, porque a 
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semelhan~a é causa de amor, e outros costumes semelhantes 
a estes". 

Essas reinterpreta~óes, consideradas embora "ritos gen
tílicos" pelo Bispo do Brasil, foram largamente empregadas 
mesmo na segunda fase da ca.tequese, nos aldeamentos ou re
du~óes em que os índios de quatro, cinco e até de quinze dife
rentes tabas e culturas eram reunidos e segregadas soba dire
c;áo dos padres. Na descri~áo de urna celebra~áo litúrgica 
numa des~as vilas refere Blasquez (1561): " ... e porque a 
festa nao parecesse somente nossa e do,'3 novos, cristáos, mui
tos dos Gentios, cheios de fervor e ataviados a sua guisa, com 
pena muito lougá e seus maracás nas maos, tangendo, orde
naram sua folia, com que decorriam pela procissáo, e as
sim foi celebrada com motetes em canto do órgáo e saJmos 
bem acompanhados de vozes e também com os c-3,ntares e 
folia dos que se mais souberam mais fizeram .. . " Doutras 
vezes os índios "vinham todos, como tem de co~tume com suas 
divisas de ga.1antaria, uns com suas grinaldas nas cab~as 
e palmas nas maos, outros com uns diademas feitos. de pe
nas de diversas cores, a seu modo formosas e lustrosas; ou
tros com grandes ramais de contas bra.ncas a-o pesco~o; final
n1ente, cada um levava aquilo que aos olhos de todos pare
cesse mais galante e polido", enquanto que os padres des
filava.m com as sua_3 sobrepelizes e junto. a estes ·os discípulos 
que sabiam melhor cantar, en toando canticos cristáos. 
Conta o Pe. Fernao Cardim que numa festa em homenagem 
ao Pe. Visitador "nem faltou um Anhangá, se. diabo, que 
sa.iu do mato", representado por um índio que já estivera em 
Lisboa e se fizera irmao leigo jesuita . "A esta figura, acres
centa o informante, fazem os índios muita festa por catLsa 
de sua formosura, gatimanhas e trejeitos que faz: em tódas 
as su as festas metem algum diabo para ser deles bem c~le
brado" . 

Ve-se que, apesar de nao reconhecerem o caráter reUg!oso 
de certas cren~as e ritos do gentio, os jesuitas utilizaram a 
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favor de seus esfor\!OS a reinterpreta~ao de cantos, dan~as, 
vestes cerimonia.is, instrumentos rituais, até a personifica
~ªº de ent€s sobrenaturais dOís índios. Faziam-no, aliás, sln-1-
plesmente como urna etapa inicial da assimila\!áo que era a 
meta da ca.tequese, alegrando-se com os casos em que os. na
tivas a.bandonavam de todo :es antigo,:. ccstumes. As mulhe
res foram, táo cedo quanto possível e na medida dos escas
sos recursos materiais das missoes, provida.g de vestidos e os 
"principais" das tribos eram "muito bem vestidos a portu
gue~a" por ocasiao das festas e das suas investiduras em car
gos de autoridade civil nos aldeamentos . Em 1559, por ex., os 
índios da aldeia de Sáo Paulo, nos arredores da Cidade do 
Salvador, queriam mudar seus costumes e fazerem casas se
paradas e de taipa "para sempre viverem nelas", deixando o 
hábito tradicional de cada 2 ou 3 anos abandonarem suas 
casas, mudando-se para. outras partes. Na verdade, nas novas 
condi~oes de vida aquele padráo ecológico tornara-se inútil e 
sem sentido. Mas também os adornos corpc·rais associados a 
vida religiosa e mágica. haviam perdido seu simbolismo; os 
mesmos indios venderam (sic) também tóda a plumagem que 
tinham para se vestirem . "Eram as suas melhores alfaias·, 
usadas quando matavam seus contrários e ()S comiam. De 
tudo se desfizeram e afastaram de si". 

A pesar do horror que lhes causaram a poligamia e ·o 
.sororato, empenharam-se os padres em conciliair o sistema 
de parentesco dos tupi com o direito eclesiástico, de modo a 
poderem aben~oar as unioes in lege naturae de tíos com so
brinhas e outros parentes próximos, incestuosas entre euro
peus. Nesse- sentido Nóbrega sugeriu ao fundador da Com-

. panhia que apelasse ao Papa para que dispensasse os indios 
de certas prescri~fies do direito positivo relativas a consgn
güinidade, porque urna das dificuldade-s ao casamento cristio 
de indios eram os impedimentos derivados de parentesco. 

"No cc·mé~o também nao lhes proibiam de todo os seus 
"vinhps", · is to,; é o. caruim, ,- que toma vam nas festas ·e cerimo-
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nías, "senáo o excesso que neles há . .. ", dizia Anchieta. 
Mas também aquele uso havia que ser extinto. Cerca de 
1559 um índio que fóra feito alcaide de Urupemaíba, na 
Aldeia. do Espírito Santo, já bastante aculturado, saiu com 
um martelo quebrando os vasos com cauim porque os padres 
nao queriam que os índios bebessem de noite para se evita
rem "os pecados· e dissoluc;oes que ent8:o se fazem". 

A atribui~ao de autoridade civil, com .seus símbolos e al
guns dos seus poderes, a indivíduos, especialmente anciáos, 
que na sociedade tribal tinham identico papel, foi outro dos 
mecanismos peles quais elementos da sociedade na.tiva e da 
respectiva cultura eram integrados no,s. novos modos de vid&. 
Os meirinhos e alcaides das vilas vieram a ser z.ntigos chefes 
de habita~oes ou de aldeias (9) . Os batismos desses "prin
cipais" e "de mais polícia" eram celebrados com grande so
lenidade de mod·o a se mostrar que na sociedade civilizada o 
seu status permanecia inalterado e reconhecido; também a 
eles, quando doutrinados e conversos, se incumbía a prega
gáo de manha cedo pelas casas ao modo tradicional das tribos. 

Urna outra série de medidas, tomadas pelos missioná
rios, destinava-se .a suprimir instituic;oes e costumes incom
patíveis com a civilizac;ao1 portuguesa e a fé crista. Os pajés 
foram desde início proibidos de exercerem as· suas fun~oe.s, 
punidos severamente pela quebra dessa proibi~ao, nao raro 
proscritos das povoa~oes nativas, depois, das vilas; substi
tuíram-nois, de algum modo, os padres e irmaos da Compa
nha, verdadeiros pogangas, isto é "medicinas", para os índios, 
e canalizaram-se aJgumas das func;oes xamanísticas para 
formas crista.s. de apelo •aJC· sobrenatural em situa~oes de doen~a 
e doutras crises. A desmoraliza~áo e os castigos físiccs eram 
as técnicas para cercear a a~ao e o recurso aos pajés. Conta um 
dos correspondentes, em carta de 1562, que urna "feiticeira" 
dofa-se de nao ter crédito entre os indios cristáos, por lsto 
queimou a igreja e urna aldei.a; e os indios indignados a te-
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riam enforcado se o padre nao lhes fósse a mao; foi, todavia, 
punida com prisao. 

Impacientes com os inciden tes provocados pelos colc·nos 
desejosos de cativar índios para o tra.b~lho e sobret.udo e.o~ 
os precárieis resultados da catequese, tres anos depo1s de 1n1: 
ciada esta obtinham os padres do Governadc·r Geral Mem de Sa 
que ordenasse a reuniáo e sepa,ra~ao. dos nativos em aldea
mentos. ou vilas sob a jurisdi~áo dos missic,nários. Sob esse 
regime de red~áo, que logo se pós em execu«;áo com a reu
niao de tres, quatro e mais aldeias indígenas em cada urna 
das vilas criadas nos arredores da Cidade do Salvador (Ba
hia), dizia Nóbrega n·o .s.eu Diálogo sóbre ~conversa~ do gentio 
(Bahia, 1556-57) que "a lei que lhes hao de dar e : (~) de
fender-lhes o comer carne humana, e guerrea¡- sem llcen~a 
do Governador; (b) fazer-lhes ter urna só mulher; (c) vesti
rem-se, pois tém muito algodao, ao menos depois de cristaos; 
(d) tirar-lhes os feiticeiros; (e) manté-los em justi~a entre 
si e para. cnm os cristáos; (f) faze-los vive·r quietos, sem se 
mudarem para 0 utra parte, se naci fór para entre os cristáos, 
tendo terras repartidas que lhes bastero e com estes Padres 
da Companhia para os doutrinar". Nenhum desses objetivos 
era novo, mas sob o sistema das vilas as medidas tendentes 
a al~an~á-los podiam ser aplicadas. como maior rigor, já que, 
na opiniao dos missionários, o gentio náo podia ser educado 
sená0 ''por sujei~áo" . 

Quebrados Q~ lagos cc·m o meio natural, dizimados os 
grupos tribais pelas fornes resultantes dessa . quebra. do 
equilíbrio ecológico tradicional e pelas doen«;as 1ntroduz1das 
pelos europeus (10), alterado profundamente o sistema eco
nómico modificados os padrees de rela~oes intertribais e fOr
~ada a ' residencia numa aldeia sob disciplina e horários mo
nótonos e rígidos, - tudo isto seria suficiente para desorga
nizar a estrutura social e a cultura dos aborígenes; o que lhes 
restava já nao tinha os significadcs antigos, tanto mais que 
instituic;óes, mores e valores, sistemas de prestigio· e de status, 
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regr3s de parentesco e de casamento haviam .sido atingidos por 
~everas restri~oes· e proibi<;oes . Exatamente aquelas cate
gorias que constituem o cerne universal das culturas, - os 
sistemas de manutengao, de co1nunicagáo e de seguran~a, que 
mais resistencia oferecem nos processos de mudanga cultural 
(1.1), vieram a ser reprimidos como delitos graves por meio de 
penas impostas pela autoridade do Governador, a mais alta 
e mais temida autoridade civil da sociedade dominante. 

En1 princípio o contato com a sociedade de cultura eu
ropéia era defeso pelo receio do.s maus exemplos dos colonos. 
Contudo os aldeados. tinham :cportunidades de visitar as fa
zendas vizinhas e a cidade próxima; podiam trabalhar por 
períodos breves, que nao excedessem de tres meses, naquelas 
fazendas; as aldeias, por outro lado, em oca~ioes de festas 
eram visitadas por numerosos colon·cs das vizinhangas, as 
vezes pelas autoridades. civis, membros da "outra clerezia" 
e até pelo Bispo; es ~as pessoas confessavam-se, comungavam, 
participavam das missas e procissóes, faziam jogos e partidas 
de argolinha e corridas de tauros, tudo, constituindo estímu
los aos aldeados para que 1as imitassem . . Além dess~ con ta
tos transitórios e seletivos, a cultura doadora era apresentada 
quase unicamente por via intelectual atra,vés a pregagáo e as 
ligoes de doutrina e de moral, em formas e modelos ideais e 
cc·m enfase em seus elementos simbólicos e ideológicos, espe
cialmente a religiao e o corpo de mores. 

E' evidente que a rela~áo desde entáo estabelecida entre 
os índios e os representantes da sociedade intrusa nao era 
mais a de duas sociedades com as suas culturas íntegras; os 
índios eram portadores de materiais culturais já sem o seu 
suporte institucional; 'Os padres eiia.m agente1s de urna so
cicdade algo distante, cuja cultura apresentavam aos cate
cúmenos preponderantemente por um de seus aspectos, dan
do·-lhes de resto um·a. imagem quase apenas verbal, uma es
pécie de "cultura jesuítica" na expressao de Wagley e Harris 
(12)'. . . 
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Das técnicas missíonárias de outras ordens religiosas fica
ram registros muito menos minuciosos . A julgar pelo.s respec
tivos cronistas, pode-se afirmar que os dema-is religiosos fo
ram fortemente influenciados pela experiencia dos jesuitas. 
De referencia a praxe missionária franciscana, sabe-se que 
náo constitui um método com características multo diver
sas, mas o fruto da experiencia adquirida. Baseado em diver
sos cronistas da Ordem, um historiador franciscano contem
poraneo afirma que os frades atuavam nas aldeias dos in
dígenas, fazendo dos meninos o veículo principal das n~oos 
do dogma e da moral, usando da preg~ao para incutir os 
novos costumes e cren~as e reprimindo as práticas julgadaa 
incompatíveis como catolicismo (13). Na repressáo a magia, 
a poligamia e a antropofagia procediam como rigor que era 
característico dos métodos educacionais portugueses da época, 
rigor que chegava a ser descomum entre as tribos antropó
fagas. 

Contudo, "os costumes e usos da tribo que nao contra
dissessem aos princípios crista.os ou que permitissem uma 
adapta~áo ao catolicismo eram conservados ou assimilados. 
Objetos supersticiosos eram substituídos por outros cristaos, 
como crucifixos., enquanto os textos de .cantigas pagas cediam 
lugar a outros de caráter crista.o, conservando-se, :(>orém, a 
melodia típica e querida da tribo. Fenómenos etnológicos que 
náo se incompatibilizavam com a prática da religiao, como 
por ex. 'ª cuvade, eram tolerados". A flagela~ao penitencial 
foi 1aceita pelos indios, mas reinterpretada como provas de 
coragem e de resistencia a dor como nos ·ritos de passagem. 

• 
A política de separa~ao entre indios e colono.s era outra das 
medidas copiadas dos jesuitas, mas com muito menor rigor, 
uma vez que os . franciscanos iam catequizar os nativos nas 
tabas déstes. 

Entre os carirt das margens do Rio de Sao Francisco, 
atua.i·am .missionários capuchinhos franceses na segunda me-
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tade do século XVII . Um desses sacerdotes registrou as suas 
expe1iencia,s em obra publicada em 1706 (14). 

Ainda sobre os capuchinhcs influiu decisivamente o modo 
de pensar dos jesuitas com relagao a inexistencia entre os 
·a.borígenes de religiáo organica, de governo estruturado e de 
ordem social; os índics eram tidos como seres racionais, fi
lhos de Adao, ignorantes por falta de instru~áo, nao se ser
vlndo da razao em matéria religiosa. Pela circunstancia de 
missionarem aqueles cwiri c·C'mo estranho.s. em suas aldeias, 
de se acharem situadas estas em unia regiao pouco po-voada 
e a distancia de muitas dezenas de léguas das cidades da 
Bahía e de Pernambuco e ainda nao contarem com apoio se
guro do proprietário das .sesmari·as da regiao, os capuchinhos 
nunca .tiveram sóbre seus catecúmenos urna autoridade 
muito forte, a na.o ser a que derivava da identifica~áo déles, 
n~. mente dos indios, com pajés dos brancos. 

"O Demonio os entretém nesse erro, conta o cronista fr. 
Martin d e Nantes, p ::r sucessos que parecem provas incon
testáveis de suas· observa~óes; porque, caindo ctoente as vezes 
somente pel 3. imagina<;áo de terem sido enfeiti~ados por al
guém, como vi, quando se matava o feiticeiro acusado o do·ente 
perdía o medo e recobra va a saúde . Eu me~mo fui a causa 
inocente da morte de um homem de urna outr·a. na<;ao, que 
imaginou que eu o h :- via enfeiti<;ado p :>rque o ameacei com pa
la vra :. por ter f eito, sóbre urna mulher de ncssa aldeia que ti
nha u1na ligeira dor num bi:a~o., essa espécie de1 conjura~óes 
que procurávamo-s: tirar. Ji:sse homem foi tom'3do por um tal 
inedo únicamente ao s:: m de minhas palavras, porque náo en
tendia o po.rtugues, que náo pode sair do lugar; foi preciso car
regá-Io; dali a poucos dias morreu f erido p -01· su.a, própria ima
gina~ao . Eis porque os que t inham vindo com ele ameac,;a
ram-me de morte. :Estes pobres cegcs in1aginam que os pa
dres e os r=ligiosos sao os feiticeiros dos brancas ... " Em 
mais de uma oportunidade valetam-.~e os missic-ná.rios da 
?>utoridade que decorria daquela analogia. 
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Souberam também aproveitar elementos da cultura in
dígena, dando-lhes sentiqo crista-o : assim a flagelac;ao e ü 

consumo ritual de •alimentos. Por ocasiao das festas litúr
gicas organizavam grandes banquetes de ca~ava, feijáo, mi
lho, peixe e ca~a, mas sem a.s: liba~oes de bebidas fermentadas, 
fazendo os índios, ao modo de sua tracii~áo, trabalh•arem 
co·m antecedencia para, produzirem grandes quantidades da
queles artigos; nos domingos após a missa, a falta de pao de 
trigo, benziam farinha de mandioca e a. distribuíam entre os 
índios, que a comiam co·m muita devogao. 

O sistema de governo! das. aldeias era .a.té certo ponto 
preservado coma designa~ao anual de um mordomo e quatro 
oficiais, dos d:ois sexos, com alguma autoridade sobre seus 
companheiros; se bem que os critérios para sele~ao dessas 
autoridades nao fóssem mais os tribais de coragem, poder 
mágico e experiencia nas coisas da cultura, mas os de hones
tidade e devc-~ao em termos: da nova cultura, é de 'supor que 
o sistema de status: f ósse de algum modo mantido. Mordomos 
e oficiais eram empossados em cerimónia solene, e recebiam 
roupas portuguesas e urnas varas que simbolizavam :0s seus 
poderes. 

Embora também neste caso ·a. cultura doadora fósse 
apresentada por urna só de suas faces, sem oportunidade para 
contatos com outros aspectos da mesma, algumas: das técni
ca~ dos ·caµuchinhos favoreciam o conhecimento direto da ci
viliza~ao dos brancas. Todos os. domingos eram admitidos na 
aldeia os portugueses da vizinhan~a para a missa; esses vi
sitantes participavam dos. ritos católicos, Jlagelavam-se junto 
comos índios, cantavam ao scm de suas guitarras e violinos, 
davam tiros de espingarda em sinal de regojizo. Ainda mais: 
"para faze-los melhor compreender o que lhes dizia, refere 
o cronista, enviava os .jcvens, sempre que p-odia, a Cidade da · 
·Bahia para .~;e inforrnarem por seus 1olhos sobre o que lhés 
.dizia, pois nao podendo form-a.r urna idéia verdadeira nem de 
casas, nem de palácios; nem de igrejas magníficas, nem. de 
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República, nem de riquezas, se nunca tinham visto tudo 
aquilo, assim nao sabiam o que era beleza., magnificencia, 
grandeza, nem mesmo a quantidade senáo pela vista, náo sa
bendo contar senao pelos dedos de suas maos e de seus pés; 
sem poderem formar um número e p~i·a indicar urna multi
dao mostravam os cabelos de sua cabe~a. Era, pois, muito 
difícil, com urna tal ignorancia!, dar-lhes urna idéia das coisas 
espirituais e invisíveis, náo pode.ndo elevar-se ao conhecimento 
pela beleza das coisas 1sensíveis que n~o conheciam .. E é por 
isto que eu os envia1va a Bahia todas as -ocasioes que se apre
sen ta varo. Enviei até o capitao. Em seguida, a fór~a de com~ 
para~5es das ccisas que viam diante dos olhos, sem refletir, 
como o sol, a lua, as e~trela.s, suas influencias, suas gran
dezas, que eu lhes to.rnava sensíveis pela compara~áo das 
coisas distantes, que quanto mais .3.fastadas mais pareciam 
pequenas até desaparecerem, e pela descri~áo dos que vol
tavam da cid-a.de chcios de admira~áo pelo que tinham visto 
e reparado, vieram pouco a pouco a formar idéias sublimes da 
grandeza de Deus" . 

Embora as experiencias de tais conta.tos fóssem aprovei
tadas para fazer compreender nogoes abstratas de filosofia, 
ética e teologia, que os padre.s. nao conseguiam veicular no 
idioma e mediante conceitos· da cultura indígena, nao há 
dúvida que a sociedade doado-ra e a sua cultura ·a.pareciam a 
receptora 1:iáo apenas ao nível verbal mas em muitos dos seus 
símbolos, comportamentos, sistemas de intera~ao e principal
mente em seus elementos materiais. 

. . ~ ···, . -. ..;,. c;:.-:,---;z. l 

Pelo expc~to, duas ordens de situagoes se verificaram ná 
história da conquista espiritual: (a) a catequese no seio das 
tribos, (b) a doutrina~áo e educa~áo nas vilas e aldeias de 
tipo de redu~ao. Os princípios norteadores dos dais métodos 
eram, ero termos gerais, os mesmos m~,s. os processos ocor
ren tes diferiam pro1fundamente em si mesmos e na medida 
em que indios de culturas diversas eram submetidos ao con
tato com os missionários. Nenhum dos dais. sistemas aciina 
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pode ser analisado isoladamente, sem a considerac;áo das 
condi~oes gerais da vida no Brasil da época: o que determina
va a dinamica cultural nas aldeia.s em que atuavam os padres 
ou nas vilas organizadas. e dirigidas por estes, era a combina
c;áo de fa.tares cc;mo aquelas condic;oes, os tipos de contato, 
a natureza das culturas aborígenes, e as circunstancias de 
cada c·aso, além das guerras intertribais, da perseguic;áo dos 
branco3. ·ao gentío para alargarem as fronte-iras económica e 
política, a circulac;áo de índios entre brancos e negrcs dos 
engenhos.. fazendas e cidades. 

Discussio 

Num esfórc;o por estabelecer ccerencia na terminologia 
e -na conceituac;áo do processo de mudanc;a cultural resul .. 
tante de estímulos de urna cultura sóbre outra em situa~áo 
de contato, o.s membros do Seminário de Aculturac;ao promo
vido em 1953 pelo Social Science Research Council propuse
ram que a aculturac;áo seja definida com•o "mudanc;a cultu
ral que é iniciada pela conjunc;áo de dois ou m a.is sistemas 
culturais autónomos" ( 15) . 

A aculturac;áo resulta da selec;ao de materiais oferecidos 
por urna cultura a percepc;áo da outra e dos mecanismos que 
atua.m no interior de cada sociedade, em ordem a integra
rem adequadamente aqueles materiais. Urna i.série de meca
nismos regulativoo funciona simultaneamente nas socieda
des ero contato para orientarem a direc;ao, a intensidade, a 
amplitude do fluxo intercultural e para disporem as mesmas 
para 0 recebimento e a incorporac;áo dos elementos aludidos 
co.n1 um mínimo de perturbac;ao; segundo as circunst!ncias, 
resultam fusao, assimilac;ao cu pluralismo estável. 

Em condic;oes teóricamente ideias de contato de culturas 
autónomas urna seqüencia. de regularidade pode ser obser
vada nesta ordem: (a) transmissao intercultural (difusio), 
(b) criatividade cultural, (e) desintegra~ao cultural, (d) 

r 
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reac;oes adaptativas. A criatividade cultural, que os partici
pantes do Seminário propoem como um dos sucessos ( &Vents) 
que se registam na. mencionada seqüencia, seria antes o me
canismo intracultural que faz com que o fenómeno total de 
difusao por con tato nao seja nem passivo nem incolor, mas 
realmente funcional, como o perene movimento de muda.n~a . 
que normalmente se verüica no íntimo das culturas, inde-
pendente de incentivos transculturais. 

Quando o contato se realiza. mediante sociedades ou 
grupos de indivíduos hierarquizado.s em rela~oes de super e 
de subordinac;áo económica, política, militar, a dinamica do 
contato pode modificar-se em func;áo dos meios utilizados por 
urna cultura para inculcar seus materiais a o·utra. Isto póe 
o problema teórico da distin9áo entre aculturac;ao concebida 
nos termos da definic;áo citada e o processo que ocorre nesse 
outro tipo de situac;áo . 

O process-n desencadeado por contato em regime de re
la~§.o assimétrica entre grupos de cultura. diversa, como o de 
indígenas em f ace de nac;6es colonizadoras, pode vir a ser o 
de simples transferencia, jamais inteiramente m ecanica epas
siva, de elementos de urna para outra ,cultura em substitui
c;áo ao.~. materiais supressos na receptora. 

Há, evidentemente, um interesse t eórico e metodológico 
em examinar o processo tal como se desenrola em situa~oes 
d o último tipo, de modo a verifica.r se no mesmo a seqüencia 
de regulariduies se mantém . Isto nao implica em um jul
gamen to valorativo, nem mesmo. na apreciac;ao da eficácia 
integrativa e reenculturativa do método assimilatório em 
que:::;tao, tomado este no sentido de um fluxo cultural unidi
recíonal que incide de maneira a limitar ao mínimo a capa
cidade seletiva e adaptativa. da cultura subordinada. O jn
tuito desta análise é, pois, sugerir a verifica~ao da hipótese 
de que o prx esso tem características peculiares . 

A catequese nas tribos püde considerar-se tipica dos con
ta tos de cultura que e·ns€jam a :acultur~ao nos termos ·da 
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mencionada defini~ao: as culturas conservam a sua auto
nomia, isto é, a sua identidade própria e um suporte insti
tucional mutuamente exclusivo, embora urna possa exercer 
sobre a outra certo gra.u de autoridade; mas a subordinada, 
ou receptora, guarda suficiente ipdependencia de modo que 
::;eleciona os materiais culturais que lhe sáo apresentados e 
incorpora-os criadoramente . As correspondencias e crónicas 
aqui citadas testemunham as rea~oes provocada3. pelo con
tato. Da parte dos indígenas, quaisquer que fóssem as suas 
culturas, sao conhecidos episódios de resistencia, a introdu~ 
~ao de inova~oe.~, o desprestigio dos individuos que aceitavam 
certos dos u.o.vos materiais, como o batismo, a dis~imula~ao 
de costumes proibidos · (antropofagia , poligamia, xamaris
mo), a reinterpretagáo de práticas como flagela~áo, etc .. -
Os missio·nários, por sua vez, toms.ram ·das cultur~s indíge
nas alimentos, como a farinha de n1andioca, o beiju, a carne 
moqueada, o uso do tabaco, a rede de deitar, até técnicas de 
prega~ao. 

Nos aldeamentos jesuítiocs a situa«;~o configura-se e1n 
vários aspecto3. ·muito diversa: (a) as rela~oes entre as duas 
sociedades e culturas passam a ser nltidamente assimétricas; 
(b) a sociedade tribal deixa de existir íntegra e autónoma; 
(c) comportamentos tribais tradicionais sáo proibidos e pu
nidos, do mesmo modo que, por m.eio de incentivos e casti
g-0s, for~a-se a ado~áo de novos comportamentos . As po¡ssi
bi1idades de escolha e de recusa dos materiais dg, nova cul
tura reduzem-se a muito· pouco. Mesmo que essa opiniáo 
nao fósse representativa da política assimila.tória dos mis
sionários, pode-se fazer idéia da mentalidade destes pela su
gest áo do Irma-0 Pero Correia em carta ao Provin·cial em Lis
boa: "para reduzir os índiQ:. a causa civil e religiosa o caminho 
suave é nao ·dar nada do que os índios precisam senáo '!los 
já cristáos.; todos dizem que querem ser cristáos mas convém 
que vejam nisto também alguma utilidade material" (de S. 
Vicente, em 1553) ·. Ao menos na distribui~áo de anzóis de 
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pPscar, informa Serafim Leite S.J., essa discrimiha~ao era 
observada. 

Dessarte, o.ssim como os esforcos assimilatórios dos oa-
-> .. ¿ 

dres passam a SÓ ter exitos individuais, diz este mesmo his-
toriador, ta1nbém a re: istencia a introdu~ao da. nova cultura 
só alcang~ expressoes isoladas. Casos de rebeldía em grupo, 
de fuga das redugoes, de protestos as autoridades civis poucas 
vézes se registraran1 e nao tiveram exito. 

Duas ordens de fenómenos parecem caracterizar as re~ 
~6€s coletivas: movimentos revivalistas e a rendi~ao perante 
a cultura doadora . Os primeiros consistiam no surgimento 
de líderes religiosos que procura.varo recaptar a adesao dos 
catecúmenos para a cultura1 nativa; eram as famosas "santi
dades", fenómeno exatamente identico aos "cargo move'
ments" da Melanésia e outros movimentos messianicos. Em 
1583 manifestou-se um de3ses movimentos em forma bastante 
expressiva na Bahia. Pela imedia~ao das vilas apareceram 
grandes grup<:>s de. indígenas com insígnias e emblemas· cató
licos n1as com dan~as, cantos e instrumentos nativos: nesses 
grupos ma.nifestavam-se transes, faziam-se sa.crüícios de cri
an<;as e praticavam outros ritos, aparentemente expiatórios; 
ata.cavam fazendas e engenhos e pregavam que os seus an
cestrais m·ortos há muito tempo, deveriam. chegar em um 
navio para livrar os índios da servidáo a.os portugueses; estes 
seriam massacrados e os que escapassem se transmudariam 
ou em peixe ou em parco ou em anima.is outros; os índios 
que· nao cressem seriam dilacerados pelas aves de rapina e por 
outros bichos selvagens (16) . 

Por outr.o lado os indígenas, nas vilas, vinham solicitar 
2os padres os sacramento,s e renunciavam aos seus antigos 
costumes, dizendo que queriam "cumprir toda a lei que Ihe 
puserem,, e que houvesse tronco "para castigo dos ruins". 
Os que praticavam cerimónias· da "leí velha" eram delatados, 
até pel<;s filhos, e "muito bem castigado8", aceitando hum.U-
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demente esses castigos; os que reincidiam na antropofagia, 
esses puniam-se "mui severamente". Mesmo indios que vivian1 
em lugares remotos vinham submeter-se e pedir que fossem 
dou trinados, pelo temor dos castigos aos transgressores das 
referidas proibi~óes. "!ste temor os faz hábeis para poder ou
virem a palavra de Deus; ensinam-se seus filhos; os inocen
tes que morrem sao todos batizados; seus costumes se vao 
esquecendo e mudando-se em outros bons, e, pr.ccedendo 
desta maneira ao menos a gente mais nova que agora há e 
deles proceder ficará urna boa cris.tandade" (carta de autor 
náo identificado, 1558) . 

Neste passo náo há semente desintegragáo de certos pa
droes da cultura receptora por um mecanismo resultante do 
intercurso com outra cultura, mas realmente urna decultu
ra~ao ou "cultural deprivation", como, segundo Bidney, su
cede com povos nativc-.s trazidos involutária e relutantemente 
ao contato com a civilizac;ao ocidental e cujas institui~óes e· 
padróes culturais sao eliminados sem que sejam substituídos 
por novas formas funcionais ( 17) . 

Segundo a observa~ao de Service, o sistema missionário 
náo exerceu urna influencia aculturativa propriamente dita, 
porque os jesuitas nao criam que os índios tivessem religiao 
e~ em conseqüencia, simplesmente procuraram adicionar o 
catolicismo aos modos de pensar e de viver des últimos, o 
mesmo fazendo com outros elementos culturais como insti
tui~óes de família e música (18). Os missionários teriam, 
nessa hipótese, adotado o método de tabula rasa .~em t~nta

rem descobrir ou tirar vantagem do que houvesse de favo
rável nas culturas indígenas (19) . Vimos, porém, que apesar 
dessa premissa da pa.rte dos padres da Cia. de Jesus e de 
'Outras· ordens e· congreg~óes religiosas, ocorreu autentico 
prócesso aculturativo nJ setot teligio.~o das duas culturas, 
eomo ·nbutroa·, -·enquanto a cateque3e sé fez nas ·próprias tribos 
1nl1igE!nas ·. · · . .. · ·· 
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Nos aldeamentos ou vilas, entretanto, a mudan~a cul
tural vem a ser dirigida e compulsóri~. porque se os missioná
rios nao reconheciam ·o caráter religioso de determinados 
ritos e mitos, de outro lado consideravam inccmpatíveis com 
a lei natural certas institui~oes e costumes indígenas: em 
tal situa~ao a seqüencia de eventos comporta, nao mais de
sintegrac;ao cultural e reac;6es adaptativas, mas urna fase de 
decultura~ao provocada, seguida de um período de reencul
turac;ao do grupo receptor. Reduzidas as possibilidades de 
integrac;ao seletiva. dos novos ma.teriais, a reencultura~áo in
tencional deixa de ser inconsciente processo adaptativo por 
parte da cultura receptora para ser procurada ativamente, 
por f órc;a da necessidade de novo equilíbrio com o meio e de 
urna nova f ormula~ao dos sentidos da existencia. 

Os materiais aquí apresentados parecem mostrar que os 
rnétodos missionários dos jesuitas enviados ao Brasil na se
gunda metade do século XVI e comeg-OB do seguinte nao fo
ram, como poderá ter sucedido aproximadamente pela mes
rna é:poca com os enviados para a india e a China, inspira
dos em neutralidade ética e relativismo cultural (20). Com
preende-se, porém, que missi:o·nários partidos quase simulta
nea1nente dos mesmos centros de forma~ao teológica e cate
quética, como Espanha, Portugal, Itália, usassem técnicas 
diferentes segundo ¡as impressóes que lhes causassem as cul
turas, urnas ina.is "bárbaras" que outras, com as quais se de
frontaram no Oriente e na América . A análise desses diver
sos métodos deve sempre levar em conta que, tanto para 
essas diferentes culturas como para orientar o trabalho cate
quético, os missionários adotavam como modelo o catolicismo 
europeus mediterraneo e as institui~óes políticas e económicas 
des países dessa área. Dessarte, quanto mais diferissem desse 
m<?d.elo as culturas dos pov:os missionados, tanto mais justi
r1c~do ~hes parecería suprimir. ~.s respe~t.iyas ~iferen~.as, para 
substituí-las por elementos do modelo. 
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As populac;oes da América Latina contem, em propor~oes 
que variam de urna regiao para outra., - brancos, negros, abo
rígenes, asiáticos mongolóides e, em proporc;oes menor~, ou
trc,s tipos; além disto, em todas ou quase todas formaram-8e 
grandes massas de mestic;os que se distinguem por seu.s tra~os 
físicos das ra.<;as de que derivam. Mas, convém nao esquecer 
que o significado de ra~a como de tipo ou grupo étnico é, 
entre essas populagóes, relativo também as condic;5es de cul
tura e de integrac;ao sócio-política dos componentes dessas 
unidades de referencia: nao pertence ninguém a urna rac;a 
ou grupo étnico únicamente porque tenha índices antropo
metricos e caracteres d~scritíveis correspondentes aos de 
qualquer das clássicas "grandes rac;as", ou rac;as primárias, de 
Eickstedt ou mesmo de Lineu, mas porque ao mesmo tempo 
pairticipa de modos de vida e usa habitualmente idiomas de 
tal ou qual etnia. 

Extre1namente complicada pelo fato da intensa mesti
c;agem e pela transculturac;áo igualmente ampla, a diferen
cia~ao antropológica e demográfica dos vários grupos étnicos 
é sobremodo árdua nesses países. Nao quer isto dizer, todavía, 
que nao se possa nem se deva fazer. Deve-se fazer porque 
aos caracteres antropofísicos ainda correspondem, aqui ou ali, 
on culturas perfeitamente distintas, ou peculiaridades eco
nómicas, biológicas e sociai.s de determinados estratos sociais. 
E pode-se fazer porque, além da persistencia de trac;os cor
póreos, existe a co,nsciencia das diferenc;as de cultura ou do 
status que correspondem a.os várlos tipos. Vale, contudo, 
registrar que· tais distinc;0es sao já muito tenues nalguns 
pontos ou tendem a perder o seu significado, o que ocorre 

• . ,,. 
.. 
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na maioria dos países sob a 'influencia das tendencias para 
a integrac;áo política, económica e social das várias etnias. 

Onde preponderam de modo por assim dizer absoluto os 
brancos (caso, por exen1plo, da Argentina, Co~ta Rica, Uru
guai) ou os negros (caso do Haiti, da Jamaica.), os proble
mas relacionadas com a questáo quase nao tem importancia. 
Um· caso eric;ado de dificuldades é o das nac;óes em que urna 
grande massa de mestic;os, marginais ao.s. grupos de origem, 
desaf i'a a perspicácia dos estudiosos e a argucia dos estadistas 
(como no Peru, na Bolívia, no Equador, no México); noutros 
a mesti~agem terá, sobretudo, urna correlagáo com as con
dic;áo económica.s das massas assim formadas (caso do Bra
sil). Em qualquer hipótese justifica-se inteiramente um es
tudo, ainda que superficial, da existencia e da situac;ao demo
gráfica d('S referidos grupos, o que, aliás, é muito dificultado 
pelo fato de que muitos dos pa.íses latino-americanos conside
ram pouco esclarecedora e talvez produtora de confusáo a 
indag~áo censitária do tipo étnico, cór ou condigáo cultural 
(no sentido antropológico) das suas populac;oes. Na~oes que 
em censos anteri.c>res fizera.m indagac;óes dessa natureza, su-. 
primiram essa pergunta nos últimos censos por julgarem ou 
que nao tinham conseqüencia para o estudo de suas próprias 
populaQ~es, ou porque .encontravam dificuldades muito gran
des ·em colher inclíca-c;oes fidedignas., já que os conceitos de 
"raca" ou de "cor" envolvidos em contextos sociai~ e cultu-

J • 

rai8 muito peculiares e por vezes obscuros, carecem de signi-
fica~ao para a demografía ( 1) . 

Os grupos étnicos que contribuíram para o povoamento 
des ta. parte do hemisfério f oram: os aborígenes, os africanos, 
os descobridores europeus, na maioria mediterraneos quanto 
ao tipo e latinos quanto a civiliza~ao , os imigrantes europeus 
da mesma ou de outras procedencias, os imigrantes asiáticos 
nlongolóides (japoneses, chineses) e caucasóides de cor escura 
(indi~n::.~), os imigrantes do Oriente Próximo (sírios, liba
neses, . turcos) . . 

ANTROPOLOGIA SOCIAL 67 

A. - Os aborígenes. - O problema fundamental do 
número de ha.bitantes aborígenes de cada regiao, até agora 
nao reso.Ivido, tem suscitado estimativas controversas. O im
portante, ne~se particular, é o fa~o de que os descobridores 
e colonizadores ibérico;; (lusos e espanhóis, alguns franceses, 
mais tarde britanicos e holandeses) estabeleceram-se na 
América Latina .e (1) destruíram de início os aborígenes, re
duzindo-as a números insignificantes, (2) ou ,~.ubjugaram-nos 

militar, económica e pollticamente, firmando a. sua inteira 
dominancia. 

Atualmente pode-se admitir a existencia, em esquema, 
das seguintes situa<;óes : 

a) N~óes em que náo exi'! tem mais índios ·ou estes es
tao reduzidos a números muito baixos, nao representando 
papel .~ignificativo na economía e na demografia: Uruguai, 
Costa Rica (0,3% de indígenas na popula~áo total), Brasil 
(ca. de 2,0% ), Argentina, Panamá (6,0 % ) , Chile (5,0% ), 
Venezuela (2,5 % ) etc. Nestes países o índio em geral encon
tra-se en1 estado tribal e a política indigenista tende a. pro
mover a sua integragao na sociedade dominante de· base eu
ropéia; o problema do mesti~o é insignificante em tais áreas. 

A. proporgáo de índios nessas nag6e1 é, nao raro, obje
to de dúvidas e controvérsia '3 .. Na Argentina o censo de 1914 
registou apenas a presen9a de 5,1 % de mestizos; em 1947 
tóda a popula~ao foi classificada como "branca". Entretan
to, a Comissa0 Indigenista fo..rgentina afirma:va que, urna in
vestiga9áo cuidadosa, chegara a convic~ao de .existirem na
quele me~mo ano cerca de 130,000 índios ·e um · total de 500 
mil pes~oas "com sangue índio" (aborígenes e mesti~os). 

b) Na~óes sm que os índios, divididos em numerosas 
tribos, constituem urna parte considerável ou mesmo a ma
i.ciria da popula~áo (Peru, México, Bolívia, Guatemala·, Equa· 
dor, Nicarágua) . No Equador exi~teril 40 'Yo de indios, 40.% 
de rnestizos, 10% de brancos, '5% de negrós"e 5% ae ·:nas-

, . 
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cidos no Exterior. A Guatemala tem 53,5% de habitantes 
indígenas. A popula~ao do Peru compoe-se de 52,89% de 
brancos e mestizos, de 45,86% de índios (350,000 índios ".sel
váticos e 2 . 847,196 "no selváticos") e 1,25% de negros, mnn
gólicos e outros. Entretanto é um país praticamente "índio", 
na opiniáo de alguns sociólogos, urna vez que os mestizos sao 
culturalmente mais índios do que brancos, a maio·ria deles 
tendo modos de vida próximos dos indígenas e falando ape
nas o quechufü ou o aimara; na populac;ao peruana 46,73 % fa
lam unicamente o espanhol, 34,98 % falam aquelas duas 
parte, de características peculiares, da sociedad e nacional (e~
panhol e um idioma indígena) . El Salvador tem urna minoria 
de brancos (10% ), cerca de 50% de mestic;,os (índio com 
branco) e 40% de índios; o número de negros é muito reduzido. 

Os índios, nos países acima mencionados, ou vivero em 
pleno estado tribal, inteiramente fora da sociedade nacional, 
ou em reduc;oes e rstabelecimentos do mesmo genero sob a 
dir~áo dos servic;os indigenistas nacilo·nais ou de missoes 
religiosas, ou ainda em aldeias e áreas rurais que sao urna 
parte de características peculiares, da sociedade nacional (es
pecialmente no México e na Guatemala); a participac;ao 
d~sse.s grupos na economia des seus países é variável e nalguns 
casos os índios sic considerados um "peso morto"; noutros, 
a política indigenista procura incorporar os índios tais como 
sáo e apenas sujeitos a certo esfórc;o de adapta~ao, a um es
tado etnoplura:lista que, embora .seja de orient~ao cultural 
ocidental- européia, nao considera indisepnsável absorver, ao 
menos de modo brusco e total, os modos de vida indígenas; a 
própria organizac;ao política nesses casos tem um lugar para 
os indios, de modo que as instituic;oes destes funcionam mais 
ou menos integrados no todo económico e político nacional. 

A imensa massa dos mestizos é nesses países o grande 
problema social, económico e político, devido a sua margina
lidade cultural e ao seu baixo status. Acresce que a concei
tua~áo de "mesti~o" e a pos~ao desse grupo variam extre-
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mamente. Numas partes é mestigo o indivíduo, descendente 
da cruza de branco com aborígene, que tem tra~os corpóreos, 
sobretudo fisionómicos, próximcs mas nao inteiramente in
dígenas; noutras é o que, tendo essas características, fala a 
língua oficial do país; ainda neutros é o próprio índio que 
vive nos centr.a.s urbanQ3 dominados por modos de vida "es
pa.nhóis"; este último é, nalgumas nagoes e em determinadas 
situac;oes, chamado de ladino. 

A intensa :e livre mesti<;agem e a a.mpla transcultura<;ao 
de valores, de costumes, de instituig6es te.ndem (1) de um 
lado a complicar extraordinariamente a caracterizacao de ,, 
cada grupo, seja antroposcópica. seja culturalmente, (2) mas 
de outro lado a fazer cc·m que , do ponto de vista social, as 
situagoes sejam menos complexas do que aparentam; quer 
dizer, há talvez mais unidade e mesmo uniformidade de mo
dos de vida do que poderia parecer a vista de grupos com 
de~igna~o~ tao diferentes e isto permite fazer as análises de-
1nográficas co·m menor preocupa~ao para comas diversidade.s 
de t ipos físicos e de civilizac;oes. As condigoes de v~da e de 
trabalho desses grupos foram muito bem estudados no volume 
Les PO'pUlations Aborigenes, Geneve 1953, elaborados pelos 
peritos do Bureau International do Trabalho (Estudos e Do
cumento·s, Nova série, N.º 35). 

Persiste, contudo., o difícil problema da identificac;ao de
mográfica dos indígenas e do.s mesti~os. O fato de que as 
grandes massas de indígenas nao se encontram nas mesmas 
condic;oes culturais nem se distribuem geográfica e demo
graficamente da mesma maneira, - havendo grupos emes
tado tribal de cultura mais ou menos acentuadamente pré
colombiana e grupos semi-aculturados em relativo isolamento, 
ou em simbio.~e com brancc·s, levou cada um dos países da 
América Latina a procurar a melhor maneira de registrar 
em seus censos os indivíduos ou agregados d:aquela natu
reza . Se os indios em estado tribal nao sao difíceis de iden-:
tif icar por seu tipo físico, por sua cultura e por seu isola-
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mento, o mesmo nao ocorre ccm os índigenas em outras 
situac;oes . Daí a variedade de critérios adotados nos censos. 

O critério proposto para o censo de 1950 pelo Instituto 
Indigenista Nacional da Guatemala foi o de que, ao invés do 
conceito de raqas, se adotasse o de grupo étnico, classificando 
t omo indígena quem assim fósse considerado pelo "consenso 
da opinia.o pública" no lugar de sua residencia, e que, para 
inelhor aplica~ao dessa conceituagao, os recenseadores fóssem 
éles próprios, indíg~nas, reconhecidos como tais na zona em 
que teríam de atuar (2) . 

Dadas as grandes dificuldades em chegar a um acórdo 
quanto ao que se pode chamar de índio ou indígena, nume .. 
rosas defini~oes tem sido propostas (3) . 

O II Congresso Indigenista Interamericano, reunido em 
Cuzco em 1949, t endo em conta sugestoes de Alfonso Caso, de 
J. de la Fuente, de Osear Lewis e Ernest Maes e outros, ado
tou a seguin te resol u~ao: 

"El Indio es el descendiente de los pueblos y nacio
nes precolombinas que tienen la misma conciencia so
cial de su condición humana, asimismo considerada - . --
por propios y extraños, en su sistema de trabajo, en .su 

' Ieñgua y en su ti·adit ión, aunque éstas hayan sufrido 
modificaciones por contactos extraños. 

Lo indio es la expresión de una conciencia social 
vinculada con los sistemas de trabajo y la econon1ía, con 
el idioma propio y con la tradición nacional respectiva 
de los pueblos o naciones aborígenes" . 

No Brasil esse conceito foi formulado por ~-r_cy_ ~ibeiro 

nos termos: "índio é todo indivíduo reconhecido como mem
hro por urna comunidade de origem pré-colombiana que se 
identifica como etnicamente diversa da nacional e é conside
rada indígena pela po~ulagao brasileira com que está em 
contacto" (4). 
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Na prá tica censitár ia essas defini~oes traduzem-se na in
dagac;ao do idlo1na para determinar cada grupo étnico. Nü Pa
n amá, por ex., foi a língu~. falada h abitualmente o elemento 
diagnóstico, no último censJ , por meio do qual se reconhece
ram demograficamente os brancas de orjgem espanhola, os in
dígenas, os negros antilhanos importados para a constru~ao 

do canal e que persistem fal ando ingles, seguindo o protes
tantismo em vez do catolicismo ou das r eligioes aborígenes, 
etc .. No Equador a classificagáo da populac;áo foi também 
fundamentada na língua e nout110s elementos culturaJ.s, 
en tr e os quais o vestuário (5) . 

Utilizando o mesmo critér ic·, verificou o censo d~ 1950 
existirem n o México 2 . 490. 909 pessoas de mais de 5 anos de 
idade que falavam idiomas indígena;s, sendo monolíngiles, 
den tro desse grupo, 795,069 pessoas; a.quela pc.pula<;áo re
presenta mais de 11 % do total nacional (6). 

Também o Paraguai verificou, pelo mesmo m étodo, contar 
com cerca de 50 mil índios que fala m unicamente idiomas 
indígenas; se, porém, fósse considerado de modo exclusivo o 
u so da língua aborígen e, toda a populac;ao daquele país serla 
catalogada como indígena, tao generalizada é a fala do gua
rani. 

:Esses exemplos mostram quao difícii é, para efei~os prá
ticos, a caracterizac;ao do chamado "índio por definic;áo". 

Complementsndc. estas notas, vale a pena transcrever 
parte de um quadro (7) , em que se indica a proporc;áo de 
indígenas na populac;ao de algumas nac;oes latinc1..an1erica
n as em 1950: 

Bolívia 
Colombia 
Equador 
Guatemala 
México 
Peru 

Popul. total 
3,019. 000 
11,260. 000 
3,077. 000 
2,803. 000 

25,368 . 000 
8,405. 000 

Popul. indigena 
2,000.000 

500,000 

1,800. ººº 
1,700.000 
5,000 . 000 
4,000 .000 
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E' preciso nao perder de vista o fato de que a situa~ao 
de um determinado pais dificilmen te se pode colccar sob um 
rótulo único, tao complexo pode apresenta.r-se o quadro real. 
O caso do Brasil é ilustrativo. Considera Darcy Ribeiro, na 
obra já citada, que atualmente as tribos indígenas brasileiras 
acham-se nas condi~oes seguintes: 23,0 % isoladas; 18,8% 
mantem contactos intermitentes com a sociedade nacional, 
nalguns casos sob a vigilancia do Servi<;o de Protegao aos 
indios; 31,4 % em contactos permanentes, havendo perdido 
em grande pa.rte a autonomía cultural, conservando costu-
1nes tradicionais compatíveis com a situac;ao, mas já depen
dentes da economia e de outros aspectos da sociedade global; 
26,5% integradas, mas nao r a.ro ilhadas ou errantes, num 
estado antes de acomoda~ao precária do que de completa e 
satisfatória assimila~ao aos grupos caboclos das zonas rurais 
en1 que vivem. 

B. - Negros - Também nao sabem exatamente as na-
96es da América Latina. o número dos escravos africanos que 
receberam; acresce que a mudan~a de meio, os mecanismos 
de adaptagao a novos sistemas de alimenta~aeo, de h2.bita~áo, 

de trabalho, e as epidemias, especialmente de moléstias erup
tivas, dizimaram as massas de africanos nos primeiros tem
pos do tráfico negreiro, do mesmo modo que havia sucedido 
com os indígenas trazidos para as redugoes. 

O número de africanos importados pelo Brasil é estima
do por uns em 2 milhoes e 300 mil (R . Simonsen, M. Gou
lart), por outros em 5 a 6 milhoes (Calógeras) e ainda em 16 
1nilhoes por outros (Rocha Pombo) . Isto exemplifica a difi
culdade de aJvaliar a contribui~ao demográfica dos negros 
african:Js para o povoamen~o da~. An1éricas (ver, nesse par
ticult1r, os trabalho3. de M. J. Herskovits, nos EE. UU., de G. 
P¿guirre Beltrán, México, de Luiz Viana Filho, Carlos Ott e 
Oracy Nogueira, no Brasil). 
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A importancia do negro e seus mestigos varia i:µienso 
nesta parte do continente. Existem as .seguintes categorias 
de situ~oes: 

a) Nagoes em que o número de negros é insignifican
te, quase nulo (por ex.: Argentina, Uruguai, Costa Rica -
1,9% Chile, onde nao entraram mais de uns 6 mil; Peru, Pa
namá, etc.) e onde a sua influencia exerceu-se mais no f olc
lore do que na composü;a.o demográfica, na estrutura econó
mica ou noutros aspectos ~ignificativos. Em geral esses ele-
1nentos estao nos estratos mais baixos da sociedade, vivendo 
nas zonas agrícolas e mineiras mais quentes, nao se distin
guindo culturalmente do gros~o da popula~ao nacional oci
den talizada . 

b) Nagoes, como Cuba e o Brasil, em que o escravo afri
cano teve urna atuagao impo•rtante no sistema económico, 
sobretudo no período colonial, e em que os pretos e os mula
tos (estes incluídos entre os pard;os nos censos) ainda repre
sentam considerável papel: no Brasil a popula<;ao comp6-se 
a.proximadamente de 61 % de brancos, 11 % de pretos, 16% 
de pardos (mulatos e mestigo3 de branco-índioi), 0,6% de 
amarelos (japoneses) e 0,2% de tipo nao-declarado; essa mas
sa de cor nao está igualmente dispersa, mas concentra-se nas 
antigas áreas das plantagoes de cana-de-a~úcar ao leste do 
país e nas cidades do litoral; .ccupa, como grupo, os estratos 
inferiores da s:ociedade, ma.s, com as novas oportunidades, ofe
recidas pela urbaniza<;ao, pela difusao da educagao e pela in
dustrializagao, comega a ascender socialmente. O interesse do 
registro da. "cór" nos censos brasileiros está no fato de que 
esse grande grupo guarda algumas cara,cterísticas culturais 
(por exemplo quanto ·a religiao e aos tipos de unioes conju
gais) mas especialmente pelo seu peculiar status nos estra
tos socia is mais baixos . 

e) Nag6es como o Haiti e as colonias britanicas das Anti
Jhas (Jamaica, Barbados, Tobago) em que . pr:;ponderam os 
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de5-eendentes dos antigos escravos, existindo reduzidos nú
meros de indianos, chineses, europeus (britanicos, portugue
ses e latino-americanos); há também nessas áreas certa prc
por<;ao de mesti<;os desses vários grupos. 

Em Jamaica a popula<;ao compóe-se aproximadamente de: 

Pre tos 
"Coloured" 
Brancos 
Chineses e chineses de cór (coloured) 
Indianos e indianos de cór 
Ou tros ti pos 

78.1 % 
17 .5 % 

1 . 1 % 
1.0% 
2.1 % 
0.2 % 

Os chineses, que foram trazidos, sobretudo de Hong
Kong, para Jamaica entre 100 e 70 anos atrás como trabalha
dDres nas fazendas de cana-de-a<;úcar, ocupam-se hoje pa.r
ticularmente do pequeno comércio e dos secos e molhados. 
Embo.ra os-mais velhos conserven1 sua língua e alguns co.~ .tu

mes, nao constituem um grupo compacto; ultimamente estáo 
penetrando nas profissoes liberais (Direito, Medicina, etc.) , 
no servic;o público, nos negócios. Dos 12,400 chinese.s enu
merados no censo de 1943, cerc9, de 5,500 eram de cór, isto é, 
mesti<;ados com negros. 

Depois da abcli<; ao da escravatura em Jamaica, cerca de 
1330, os hindus foram trazidos pa.ra trabalhar na Iavoura. 
Eles também con~ervam alguns dos seus costumes! mas sem 
a rigidez e a extensao co.m que o fato se verifica em Trinidad. 
l'equenos números de sírios e judeus enco,ntram-se na ilha, 
ocupando, ao lado dos europeus, de um modo geral urna po
si~áo mais al ta do que o resto da popula<;ao . 

As diferenc;as de tipo físico e de cór de pele tém scn1pre 
alguma signific~ao, mas isto tende a melhorar sob a influ
encia da. expansao gradual das facilidades de edur.a~io, da 
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tomada de consciencia política, da formac;ac· dum sentimen
to nacional e das mudan<;as políticas que estáo fazendc com 
que o governo da ilha seja. eleito na base do sufrágio univer
sal sen1 distingoes de tip.:::. físico ou de ra~a. 

Trinidad oferece um panorama bastan te di ver.so tanto 
na composic;á o. quanto no sistema de rela<;oes r aciais. A com
posi~ao da populagao é aproximadamen te a seguinte: 

Brancc•s 15,000 2,2 %, 
Chineses 5,000 0,7 % 
Indianos 230,000 34,8% 
Pardos ( "brown") 70,000 10,6 % 
Pre tos 340,000 51 ,5 '}1o 

Os brancos sao. inglese ~ , franceses e a.Jguns espanhóis 
nascidos na Europa ou já na ilha, ocupados como co·merci
antes, proprietários de terras e administradores, e portugue
ses. chegados no século XIX co.mo trabalhadc.res e hoje em 
parte n ss atividades -comerciais (5,000) . 03, chineses, nlguns 
os quais. de recente imigrac;ao, fazem o pequeno cic:mél'cio 
A ir1a1oria dos indianos já é de naturais da ilha, descenden
tes dos pc·bres trabalhadores que vieram ·entre 1846 e l.918 
para zs fazendas de a<;úcar . Sa~) boje lavradores e pequenos 
proprietá.rios rurais, tendo-se expandido ultimam:ente pe.ra. 
o ~ ramos de transporte e cinemas; par ticipam, quase tanto 
quanto os outros grupos, nas profiss6es liberais, ensino, ser
vic;o público, negócios de terrenos. A despeito de seus pro
gressos económicos nao .sáo socia.In1ente reconhecidos; en1bo
ra alguns indivíduos subam na organizagao económica, pro
fissional, política, esses hindus como grupc, estao abaixo mes-
1n o dos pre tos. Os pardo.s sao os que nao sao europeus, chi
neses, indianos ou pret03: inclui os ypanols (mestic;os de ne
gro-espanhol), os croolos chin€:ses (mestic;os de chines-ne
gro), os Douglas (mestic;os de india.n '.)J-negro) e todos os de
mais que tem alguma mistura de africano. 

1 
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O estrato social médio é dominado por europeus, chine
t es, negros, havendo dentro desse estrato urna viva compe
tic;ao por prestígio; nesse processo tem muita importancia 
as dif erenc;as de cor de pele. 

A maioria da populac;áo é de cor preta, de origem afri
cana. Os pretos encontram-se nos rregócios, na administra
c;ao pública, na política, nas profissóes libera.is, emparelhan
do com os pardos mas raram.ente nas posic;oes mais altas; 
sao sobretudo artífices e trabalhadores urbanos. Muitos dos 
últimos proced'em das ilhas vizinhas de T·a.bago, Grenada, Gre
nadine e St. Vincent. 

Igualmente complexa é a .situa~ao racial na Güiana Ho
landesa. A populac;ao do Surinam compoe-se de 80,501 "cri
ollos" (descendentes de negros) , 64,715 hindus., falando hin
du ou urdu, 37 ,598 javaneses, 2,283 europeus (inclusive 1,550 
holandeses), 5,327 outros estrangeiros, 3,700 índios e 22,000 
negros selvagens (Bush Negroes), totalizando 216,124 habit an
tes (8). 

*** 
* 

As relac;oes raciais em tóda a América Latina, entre bran
cos e pretós (inclusive pardos), sao em geral pouco tensas; 
as discriminac;6es contra es.tes se fazem mais a base de pre
conceito.s de marrea do que de origem (9). Parece assumir im
portancia crescente a consciencia de classe, a qua! na opi
niao de alguns autores, poderá fa,zer desaparecer as barreira~ 
de castas do tempo da escravatura. Em Trinidad, porém. há 
certo grau de di.scriminac;ao, nao muit'O aberto e mascarado 
boje pela mobilidade social, entre indianos e os demais gru-
pos. , 

As N~oes Unidas, por intermédio da UNESCO, levaram 
a efeito no Brasil, desde 1950, urna série de pesquisas sobre 
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rela~oes raciais, algumas das, qua.is já publicou: C. Wagley, 
Race and ctass in Rural Brazil (edi~ao francesa : Race et clas
ses dans le Brésü Rural), 1952, e Thales de Azevedo, Les Eli
tes de Couleur dans une Ville Brésilienne, 1953 (edi~ao bra
sileira: As Elitesi de Cor, Um estudo de ascengiio social, 1955). 
Na mesma série fizeram-se -0utros estudos, como o de L. A. 
Costa Pinto, publicado no Brasil sob o título de O Negro r..o 
Río de Janeiro, o de Florestan Fernandes et al., intitulado 
Relagóes raciais: entire Brancas e Negros em Sao Paulo, o de 
René Ribeiro em Pernambuco, .sobre Religitio e relagóes raci
ais. Sobre Jamaica existem obras de George Cumper, Made
line Kerr Fernando Henriques e outros, referentes a estru
tura soci~l, aos conflitos raciais, a personalidade, a fa1nilia 
de cor, na ilha. 

o mais valioso estudo da contribui~ao demográfica dos 
escravos africanos a urna nac;ao americana é a obra de G. 
Aguirre Beltrán, sob o título La población negra de México, 
Ed. Fuente Cultural (l.ª edic;ao em 1946); sao de particular 
valor nessa o.bra os capítulos sobre a procedencia dos escra
vos e sobre as denominac;o·es dos tipos derivados dos negros. 

e) - Asiáticos. - A posic;ao dos grupos asiáticos foi ra
pidamente indicada, linha,s atrás, em relac;ao a alguns países 
e .s.obretudo quanto as colonias britanicas das Antilhas. 

E' o. Brasil o país em que maior massa de imigrantes ja
poneses se concentra, de modo mais particular nos Estados 
de Sao Paulo, Para,ná, Mato Grosso, dedicados a Iavoura, ao 
pequeno comércio e j.á agora as profiss5es Iiberais. O.s. japo
nese.s. e outros amarelos constituem 0,66% da populac;áo total 
do Brasil mas representam 3 % da populac;ao de Sao Paulo 
e 1,9 % da do Paraná. Dadas as suas características antro
pofísica:.s e culturais e a data relativamente recente de sua 
imigrac;ao (que nao tem senao 5 decenios)' os japoneses dei
xam-se assimilar com alguma lentidáo. Náo constituem, po
rém um problema politico de monta nem de . outrai ordem 
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para ~ país. O processo da sua acultura<;áo vem senda estu
dado por E. Willems, E . Schaden, H . Saito e outros; deve
se registrar que há cerca de 30 ano3 passados publica.ram-se 
no país vári.os livros e se pronunciaram no parlamento na
cional diversos discursos sobre o que entao se chamou "o p~
rigo japones", que consistiria em enquistamento r acial e cul
tural, espionagem, forma<;ao de un1a "quinta coluna'' para 
o caso de urna guerra que interes:3asse ao Ja.pao, etc. Essas 
suspeitas foram superadas e :o imigrante japones comega a 
integrar-se na sociedade brasileira . 

d) - Brancos. - Em geral nao h á dificuldade na ca
racteriza<;ao dos caucasóides para efeitos censitários, mas é 
neces::ário nao esquecer que o conceito de branco é antes so
cial do que antropof ísico n·ss países em que as discrimina<;oes 
sáo mais por tipos físicos do que por crigem étnica e em que, 
portanto, mesti<;os clar.os e de tra<;os predominantemente eu
ropóides sá:ci classificados, pelo seu fenótipo, junto com os 
cauc?:sóides . 

O judeu europeu tcm imigrado para a América Latina, 
apesar das ~uspeitas que o cercan1 aqui e ali, estabelecendo
se sobretudo nas cidades e1n negócios imobiliários e de moda, 
no comércio, na indústria; há que repa.rar, contudo, que só 
sao conhecidos cerno• judeus, aliás chamados de "russos" no 
Brasil, os procedente.s. da Rumania, Bessarábia, Polonia; os 
demais perdem-se entre os imigra.ntes alen1aes, austríacos e 
outros . A Argentina cla.2sifica-se como um dos países de maior 
popula~áo israelita, o 6.º em todo o mundo, com cerca de 300 
mil judeus. 

A idéia de que o judeu é um "parBs ita" económico existe 
nalgumas partes, mas realmente nao se encontra nenhum 
sentimento a.ntijuda.ico forte e que impega a continuac;ao 
dessa imigra<;ao . Em diverso3 países os judeus e seus descen
dentes confundem-se com a pcpulac;ao branca nacional e 
come~am a aparecer nas prc.fissües liberais, no servi~o públi-

. co, na ·poli t i.ca. · 
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Problema de suma importancia :sao as dificuldades tre
mendas com que lutam os intérpretes do1s dados demográficos, 
tódas as vezes que tem de comparar popula~oes, em que há 
indígenas, negros e s.eus descendentes. A terminologia usada 
em cada país tem acepc;oes diferentes para os mesmos vocá
bulos, tornando praticamente impossível a compara<;áo dos 
dados:. Termos como negro, mestizo, crioulo, índio, pardo, 
trigueño, cobrizo, C¡as1ta, zambo, chollo, amarelo, etc., tem 
signüicado muito diferente em cada dontexto social, mes
mo dentro de cada país. Acresce a isto o fato de que nos 
censos tem variado os critérios de catracteriz~ao ·dos tipos 
físicos e das etnias . Por tudo isto os autores que tem escrito 
sobre os tipos étnicos e as rela<;oes raciais em nossos patses, 
todoo necessitaram 1crganizar glo.ssários que permitam ao 
leitor a interpre~io de seus textos. 

Seria conveniente a organizac;ao de um glossário de .tipos 
étnicos, que poderia ser urna atualiza~áo e amplia~áo de tra
balh1cs CQimo o "Glossary of names used in Colonial Latin 
America for crosses among Indians, Negroes, and Whites", de 
Henry C. Woodbridge, Journal of the. Washington Academy 
of Sciences, Vol. 38. N.º 11, nov . 15, 1948. 

* 
• * 

Um último problema a r eferir aqui, necessariamente de 
m odo sumário e esquemático, é o da:3 tendencias demográficas 
dos v.ários grupos étnicos. 

Nas est atísticas dos nossos países o número de índios e 
indivíduos de cor (negros, mesti~o.s) tende a diminuir po1· 
E'feito de duas 01·d<!ns de fatóres. Em primeiro lugar, pela 
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giadual e acidentada incorpora~ao d~ individuos daqueles 
grupos ªº campesinato e ªº proletaJ:'1ado urban,~; em su~ 
nova situa~ao aqueles indivíduos assumem pape1s e adqu1-
rem pcsi~oes sociais que os aproximam legal e civilmente 
dos brancos; a própria tern1inologia censitária contribui para 
fazer confundir, nas mesmas classes ou categorias, tipos da 
mais variada origem racial e cultural; no Brasil, por ex., sao 
parcios todas as pessoas de cor que náio .sejam inconfundl
velmente pretas ou negras; noutras partes, uma denomina~a~ 
cultural como a de ladinos engloba indígenas, mesti~os e ate 
brancos em determinadas situa~oes sócio-culturais. Em se
gundo lugar, pela a~ao de fatóres bio-sociais que af etam dife
rentemente os índices vitais dos diversos grupos étnicos. 
Deste ponto de vista, as popula~oes da América Latina po
dem ser divididas em 3 estratos que se relacionam antes CO•m o 
sistema de organiza~ao social do que com as ra~as . ~sses es
tratos sao: 

I. o grupo "superior" constituído dos brancos e dos 
mesti~os socialmente brancas, junto com urna parte dos asiá
ticos e de reduzido número de pretos - isto é as, classes do
minantes e urbanas de todas as nossas na~oes. :Este grupo 
branqueia-se progressivamente e cresce no sentido demQgrá
fico por efeito de seu_s índices vitais favoráveis (natalidade 
média compensada por urna mortalidade geral e infantil 
média ou baixa) e pela imigra~ao européia. 

II. A grande massa das pessoas de cor (negros e mu
latos), dos chamados mestizos (no Brasil denominados de 
cal>Qclos) e dos indios semi-aculturados - isto é, a imensa 
maioria do campesinato e das camadas "inferiores" das cida-
des. As condi~oes desse estrato sao, em geral, de penúria eco
nómica, subnutric;ao qualitativa e nao raro quantitativa, 
analfabetismo, falta de assistencia técnica e sanitária. D'7 
vido a sua elevada natalidade, continua a crescer acelerada-
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mente apesar das cifras alarmantes de mortalidade geral e 
em particular da mortalidad e infantil . 

A mesti~agem mais ou menos irrestrita e intensa dentro 
do grupo, torna-o gradualmente mais homogéneo, no amplo 
sentido etnocultural, apagando-se, desse modo, as dist~0es 
censitárias entre os seus tipos componentes. Programas na
cionais e internacionais de melhoria económica, de educ~áo 
e de saúde pública esfor~am-se aqui e ali, sobos estímulos dos 
movimentos e institutos. indigenistas, em favor dos aborígenes 
e seus descendentes que pa1~ticipam deste estrato, mas :os 
re..sultados dessas campanhas sao insignificantes ainda. e 
aguardam medidas mais profundas e gerais. A parte urba
nizada dessa massa nao tem aspectos melhores; as suas carac
terísticas bio-estatísticas sáo aproximadamente as mesmas e 
decorrem das suas condi~oes sócio-económicas. 

III. Os índios em estado tribal, os quais, com raríssimas 
exce~oes, tendem para a extinc;ao, seja pela a.bsor~ao no grupo 
anterior, seja pela expansao das fronteiras sócio-económicas 
nacionais. Apesar dos esfor~os dos servi900 indigenistas ofi
cii-1.is e das missoes religiosas, aquela expansáo que é a próprta 
vicissitude desse contato com os civilizados, desencadeia o 
processo de de.stribaliza~áo e de mudan~a cultural que por 
sua vez vai rompendo o precário equilíbrio ecológico em que 
ainda se mantém a mor parte dos nos.sos silvícolas; disto re
sulta a sua decadencia biológica, com o inevitável corolário 
do aumento da mortalidade e a desorganiza~áo da piramide 
de popul~ao, afetada de outro lado pela atra~áo exercida 
sobre os jovens do sexo masculino e sóbre iOLs chefes de famí
lia pelos trabalhos nas minas, nas lavouras, até nas indústrias 
das áreas vizinhas ( 1 O) . 

E' possível que a explic~ao para a alta morbidade e Ie
talidade por tuberculose e outras infec~óes entre indígenas, 
negros e mestiQOS seja ao mesmo tempo decortente de con-

• 
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dic;oes sócio-culturais e fa:tóres biológicos, em especial de 
falta de imunidade para aquelas doenc;as em virtude do seu 
isolamento durante séculas em seus continentes (11). 

Resistem mais a absorc;ao biológica os negros de algumas 
partes do continente, em que maior é a resistencia a miscige
nac;ao, e os asiáticos (indianos, chineses, japoneses), onde se 
concentraram em grande número e continuam a imigrar, 
circunstancias que lhes permitem constituir grupos mais fe
chados e menos permeáveis a mestigagem. 

NOTAS 

(1) Cfr. Conselho Nacional de Estatística, S. N. Recens., Métodos dos 
censos de . populac;áo das naf_;Óes americanas, Docs. censitários, Série 

D, N.0 1, Rio 1952, p. 70-71. 
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íNDIOS, BRANCOS E tPRETOS 

NO BRASIL COLONIAL 
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0 ,3 primeiros habitantes brancas da Bahia foram algu
mas dezenas de portugueses que, em 1534, se estabeleceram 
a entrada da Baía de Todos os Santos num local onde há 
cerca de vinte e cinco anos vivia, com seus dois genros euro
peus e urna meia duzia. doutros brancos, um portugués, D1ogo 
Alvares, a quem o.s índios da regiao apelidaram de Caramuru, 
a enguia. Aqueles colonos estavam sob a dire~ao dum nobre 
portugues, mil:ttar experimentado na fndia, mas nomem 
rústico e pouco hábil. Nos primeiros anos a vida na Vila do 
Pereira. assim denominada segundo o nome do donatário da 
Capitania da Bahia, Francisco Pereira Coutinho, e as rela
<;oes entre os colonos e os indígenas foram satisf atórias. Cedo 
come~ou a mestiºagem em virtude da escassez de mulheres 
européias, mas, por causa das violencias praticadas contra os 
nativos, cujas espooas e filhas os portugueses raptavam e 
cujas plantaºóes destruíam, muitos foram trucidap'Os p~los 
índios e os restantes tiveram que fugir para Capitanias pró
ximas. O próprio donatário foi mo·rto na terrível !uta que se 
travou no local e da. qual resultou a destruiºªº quase total 
do primeiro estabelecimento dQs portugueses na regiao. Por 
influencia de Caramuru, que vivera com urna índia e com a 
mesma se casara em Dieppe, cerca de 1526, por ocasiáo de 
uma viagem a Franºª' e cujas filhas e filhos casaram-se com 
europeus - os sobreviventes do massacre regressaram ao mes
mo ponto e ali continuaram a viver sem governante portu
gues desde 1546. 

Quando em 1549 o governo lusitano fez construir, al
guns quilómetros para dentro da entrada da baía, uma ci
dade fortificada no local que ... desde entáo é o centro admi-
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nistrativo da cidade, parte dos sobreviventes da Vila Velha, 
nome pelo qual se chamava entao a primeira colonia - bran
cas, mamelucos e talvez alguns poucos negros, incorporaram
se aos 400 degredados e 600 soldados que vieram habitar o 
novo e.~tabelecimento portugues snb a dire~ao do alto fun
cionário Tomé de Souza, entao nomeado Governador Geral 
do Brasil e novo do1natário da Capitania da Babia, isto é, da 
concessao territorial que se estendia do mencionado golfo 
50 léguas para o norte, até a foz do caudaloso Rio de S. 
Francisco e, para o interior, alargava-se "até onde penetras
sem as conquistas portuguesas". 

Urna boa parte dos operários que vieram de Portugal 
para construir os muros, os baluartes e os edifícios públicos 
da recém-fundada Cidade do Salvador, regressaram ao Rei
no dentro dalguns meses. A falta de mulheres brancas deu 
lugar a que, sem demora, se reiniciasse a mesti~agem, em 

• 
larga propor<;ao, entre lusitanos e índias. Os padres jesuí-
tas, que chegaram coro o Governador Geral e o Provedor 
Mor, a mais elevada autoridad.e fiscal da colonia, pouco de
pois escreviam para Portugal manifestando a sua desapro
v~áo aos numerosos colonos, que entre os muros, os baluartes 
e os edifícios públicos da recém fundada Cidade, viviam com 
duas, t res e nao raro quatro "mancebas" índias, das quais ti
nham já muitos filhos. Dentro de poucos anos esta va a regiáo 
circunvizinha cheia de "filhos de Cristaos, grandes e pequenos, 
machos e femeas, com viverem e se criarem n os costumes do 
Gentio". 

Perseguidos pelos colonos, que procura vam aprisioná-
1-0S para trabalhar, os indígenas amea~avam constantemen
te a cidade comos .seus ataques, dificultando .as comunica~oes 
entre aquela e as fazendas que iam se organizando no inte
rior. Quanqo os aborígenes, dizima.dos pelas doen~s e pelas 
novas condic;oes de vida, come~aram a escassear nas áreas 
contiguas, ou eram exterminados nas guerr~ com que os 
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portugueses puniam a sua resistencia ao cativeiro, - expedi
c;óes armadas penetravam no país e regressavam trazendo mi
lhares de prisioneiros, - homens, mulheres e crian~as, que os 
vencedores partilhavam, como escravos, entre a popul~ao 
branca, engrossando os efetivos demográficos da cidade e 
contribuindo para o caldeamento etnico. Sómente em dois 
anos foram apresado.s no sertao mais de vinte mil indígenas, 
que se trouxeram como escravos para a cidade da Babia e 
seus arredores . 

Considerando a escravidao dos indígenas contrária aos 
princípios cristáos e pensando em expandir o Cristianismo 
entre aqueles, os padres jesuítas sugeriram aos governs.ntes 
portugueses a supressao da. escravatura dos nativos e o agru
pamento destes, separados dos portugueses, em aldeias que 
os religiosos organizariam e dirigiriam. Aceitas essas suges-·-toes e fundadas, a distancia de poucas léguas, as primeiras 
aldeias jesuíticas, já em 1561 proibia-se o casa.mento entre os 
índios e as escravas negras e em 1566 extinguía-se, ao menos 
na. lei, a escravatura indígena . Dificultada a obten~ao de in- · 
dígenas e verificada a inadapta~ao destes ao regime de tra
balho nas fazendas e engenhos de a~úcar, iniciou-se a im
porta~ao de africanos em grandes números. Nao ce3sou brus
camente o contato entre europeus e tupis que eram os indí
genas da regiáo. Ainda por perto de dois séculos a lingua 
geral, sistematizada pelos missionários a base· dos idioma,s. re4 

gionais, era habitualmente usada nos iares e nas igrejas 
baianas. 

Somente em meados do século XVIII, por um ato do Mi
nistro Marque,s de Pombal, sob o governo da rainha. Maria I, 
tornou-se obrigatório o us0 exclusivo da língua portuguesa 
no Brasil. 
~~-::l.~,~-~~ ... :::): ·tr.~ .... ~""'·.. - ~·-.. .. ...... .. 

Em 1583, diz um cronista da época, havia na cidade mui
t 0s africanos e os engenhos estavam "cheios de negros da 
Gu?né e i:nui poucos da terra", prezando-se mais um daqu.e-
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les do que tre.s dos últimos, informava, por sua vez, o visi
tante frances Pirard de Laval. Aquela data existiam na área 
administrativa da cidade 2. 000 e tantos brancos, 3 a 4 mil 
escravos negros e uns 8 mil índios domesticados. 

A mistura de ra~as continuava a. fazer-se intensiva1nen
te. O frances Dellon , que estivera na Bahía em meados do 
seiscentos, notara que "os portugueses m a.is qualificados náo 
f azem dificuldade alguma em desposar as mulheres do país 
depois que estas se convertem ( ao catolicism(>) . Repara.-se 
que, ainda que estas mulheres sejam brancas, belas e bem 
fe itas, elas tem con tu do e tra.n smitem a seus descendentes 
o ar selvagem de sua na~áo, que os faz distinguir facil1nen
te dos que nasceram de pai e mae portugueses" ( 1) . Embo
ra fossem proibidos os casamentcs de bra.ncos e de indios 
eeim negros, a lei era as vezes burlada e a mesti~agem fazia-se 
largamente a,través as unióes livres e as mancebías, origi
nando "singulares arranjos" n os n : vos tipos raciais que iam 
surgindo e chamavam a a.ten~áo dos estrangeiros que visi
tavam o país, como sucedeu a Koster e outros. 

Entre 1549 e o fim do século foram introduzidos na Ca
pitanía da, Bahia pelo menos 20 mil africanos. Só assim se 
explica que, com a elevada mortalidade dos escravos existís .. 
sem, em 1583, as qu8.ntidades indicadas e mais uns 7 mil ne- · 
gros. das fazendas de mandioca e cereais, de tabaco e de al
godao (2) . Novos contingentes de portugueses, principal
mente homens jovens e .s.olteiros, continuavam a chegar da 
metrópole, animados pelo próprio governo lusitano, interes
.:;ado em povoar a colonia e atraídos pela f a.ma das riquezas 
do Brasil, especialmente depois da descoberta das mina.s de 
ouro. A falta de mulheres brancas da va lugar aos célebres 
apelos do Provineial do.s jesuítas para que se mandass~m do 
Reino mulheres "ainda que erradas" para casarem coro os 
colonos, contanto que "náo tivessem de todo perdido a ver
gonha" . Parece certo de que nenhuma destas chegou a vir, 
mas vieram . muitas órfás, das que . a rainha portuguesa edu-

ANTROPOLOGIA SOCIAL 89 

cava em um asilo em Lisboa, para esposar os jovens colonos. 
Mas, para a desordem dos costumes, que permitiam as man
cebias e a poligamia, contribuía muito também a generali
zada frouxidáo dos padróes mora.is em tOOo o Brasil aque
la época . 

Em meados do século XVII a popula<;áo da cidade era 
aproximadamente a mesma, avaliando-se que nos limites ur
banos haveria cerca de 3 mil brancas, sendo 10 mil em todo 
o termo. Em toda a diocese de Sao Salvador da Babia havia, 
no come<;o do século seguinte, 95 mil habitantes, dos quais 
!50 mil eram escravos . O censo· levado a efeito em 1775 veri
ficou viverem na cidade 12,720 brancas, 4,207 pardos liVTes 
e 3,630 pretos livres, além de 14,696 ·escravos pardos. e pre
tos. Num total de 35,253 almas, 36 por cento eram brancas 
e 64 por cento pretos e mestic;os de vários tipos, mulatos, ma
melucos, cciboclos, ca/usos e outros. As quantidadeis de es
cravos negros que entravam anualmente eram, de fato, mui
to grandes. Entre 1728 e 1748, avaliava o conde de Atouguia, 
chegaram ao pórto da Bahía 90,809 africanos, que se distri
buíam pelos engenhos e Iavouras ou eram remetidos para as 
minas de ouro, mas que em parte permaneciam na regiáo. 
Assim é que em 1780 havia, na cidade, quase 50 mil mora
dores, dos quais somente a quarta parte era composta de 
brancos, de acordo com o economista José da Silva Lisboa, 
fundador dos primeiros ,estudos e cursos de Economía no 
Brasil. Dez anos depois um prof essor de grego, residente na 
Babia, estimava aquela proporc;áo em um ter~o de brancos 
e doiis ter~os de pretos e mulatos. o vi.a.jante frances Frézier, 
que por aqui passou em 1714, foi ao exagéro de escrever que 
noventa e cinco por cento (dix-neuf vingtiemes) das pessoas 
que ~e viam na cidade eram negros e negras, todos nus, "a 
la réserve des parties que la pudeur oblige de couvrir", de ma
neira que parecía urna Nova Guiné. Aquela impressáo de
corria de erro de observa~áo que outro frances, em 1867, Adol
phe d'Assier, viria a explicar: "Um viajante que nao conhe-
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cesse. os hábitos caseiros dos crioulos (3), acreditaria, percor
rendo a Bahia, achar-se numa cidade de negros", náo apenas 
de negros mas de mulatos, cujo número crescia sem cessar. 
Le Gentil de la Barbinais assinala, na mesma época, a pre
ferencia dos portugueses naturais do Brasil pela mulher ne
gra ou mulata, que nao trocavam pela mais bela mulher eu
ropéia, inclina<;ao que nao sabiam eles mesmos explicar e que 
o visitante pensava que adquiriam com o leite das pretas 
que os criavam e nutriam ao seio. 

No censo feito em 1807 pelo conde da Ponte os 51 mil 
e poucos habitantes da Bahia compunham-se de 28 por cento 
de brancos, 20 por cento de pardos e 52 por cento de pretos. 
Eram sobretudo abundantes as negras minas; estas e os pre
tos eram fortes e sadios, incomparavelmente mais bem tra
tados que os do Rio de Janeiro, na opiniáo do ingles Semple 
Lisle. Pelos mesmos anos, Lindley calculava haver uns 30 
mil brancos, 30 mil mulatos e 40 mil pretos, e o Pe. Aires de 
Casal, em sua Corografia brasílica, de 1817, dizia que "o nú
mero de negros é superior ao dos brancos, incluindo ainda en
tr'estes os indígenas" . Na verdade os pretos propriamente 
ditos come<;avam a constituir minoria enquanto os pardos, 
produtos da livre mesti<;agem, cresciam em. número e propor
~áo. Nesse comec;o de século, segundo os sábios bávaros von 
Spix e von Martius, o elemento preponderante, mais nume
roso, na popula<;áo da comarca da Bahia eram os negros, os 
quais distribuíam-se pelos engenhos e fazendas; os 115 mil 
habitantes da Capital da Capitania, cerca de 1817, compreen
diam gente tao mesti<;ada que as fisionomias puramente eu
ropéias eram muito mais raras que no Rio de Janeiro, para 
onde os acontecimentos políticos. atraíam muitos brancas. 
Nao obstante certo preconceito, "as mais ligeiras variantes de 
cor" nao eram causa de desprestígio social, de maneira que 
na alta sociedade se viam "pessoas de cor acentuadamente 
mesti<;a". E isto verificava-se porque, como observaram, a 
cór ·branca, embor~ desse ·habitualmente pi:~tensóes a certa 
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posic;áo social, nao era distintivo de urna classe: havia bran
cas, mesmo nas classes elevadas, com educac;ao e idéias va
riadas e as classes inferiores- nao se constituíam somente de 
pessoas de cór. Em toda a província da Bahia por ocasiao da 
Independencia, a populagao compunha-se de 28 por cento de 
bra.ncos e 72 por cento de pessoas de cór. 

Por ocasiao do primeiro censo nacional, levado a efeito 
em 1872, a Bahia tinha 129 mil habitantes, dos quais somente 
eram brancas 34 por cento. O pintor F. Biard, dez anos antes, 
só vira. "negros, sempre negros" nas ruas da cidade. E ele que 
ouvira dizer que, para ver belas negras seria preciso vir a 
Babia, confessa que efetivamente viu numerosas "qui n'étaient 
pas mal", - pretas que Adolphe d'Assier descreveu como gi
gantescas mulheres de seis pés de altura, de opulentas formas, 
parecendo "deusas antigas talhadas em blocos . de mármore 
l)egro", que chamavam aten<;ao pela sua "riqueza de seiva 
incomparável". Eram essas negras, especialmente as minas, 
diz Gilberto Freyre, as que por sua beleza e por suas maneiras 
e atrativos psicológicos, os portugueses preferiam para sua.s 
"donas de casa". O censo de 1890 atribuiu-n<>s 173,879 habi
tantes comas seguintes propor~oes: 26 por cento de brancos, 
20 de pretos, 8 de caboclos e 46 de mesti<;os . J á agora a me.s
ti<;agem f azia preponderar francamente .os 'J>°'TdOS sobre OS 

tipos extremos . 

Quem percorresse o Estado da Bahia, dizia Sá Oliveira 
( 4), havia de verificar que, "por babeo da camada social, 
constituída por mestic;os de todos os grau.s. e interrompida 
aqui e acolá por poucos brancos", havia raros africanos e 
indígenas mais ou menos civilizados. Os pretos de que as 
estatísticSis. falavam nao eram mais que negros crioulos e 
urna maioria de mulatos escuros. Mas a idéia de preponde
rancia numérica dos pretos na populac;áo, ou a designa~o 
dos mesti<;os como "pretos", fazia com que, em 1913, numa 
obra publicada em ingles para propaganda do Brasil no ex
terior, se dissesse, sem qualquer reserva que "talvez em ne-
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nhuma outra parte este elemento da escravidao tenha dei
xado tra~o tao característico como na Bahía; pois, na Capital 
desse Estado, há, atualmente, mais pretos do que brancos" 
(5) . Um eminente médico baiano esclarecía, porém, que "no 
Brasil, sobretudo no norte, onde a popula~ao negra é enor
me, a porcentagem de mesti~os afro-portugueses é tao ele
vada que nao exagero absolutamente dizendo que, sobre 100 
indivíduos, 80 sao mesti~os mais ou menos escuras, o que aliás 
é fácil de verüicar, mesmo de visu" (6) . 

A propor~ao atual dos componente3 étnicos da popula
c;ao é, em termes gerais, de 28 % de brancas, 23 %de pretos, 
48 % de mesti~os e 1 % de tipos mal identüicados (inclusive 
0,02 % de "amarelos", isto é, índios, caboclos e raríssimos 
asiáticos mongolóides). 

O rápido decréscimo do número de aborígenes foi devido 
a dizima~_ao destes pela fome e epidemias e a resistencia que 
ofereciam a sua captura. Dos 40 mil indígenas que foram 
reunidos nas aldeias jesuíticas a partir aproximadamente de 
1553, trinta anos após nao havia mais de 3,500. 

Os brancas foram sempre, na Bahía, de um modo geral. 
poi tugueses do continente e das ilha.s atlanticas. A presen~a 
de europeus de outras áreas f oi desprezível no povoamento 
baiano, pelo menos até 1808, quando em virtude da abertura 
dos portas brasileiros ao comércio internacional e do tratado 
comercial entre Portugal e Inglaterra, muitos comerciantes 
estrangeiros, sobretudo ingleses, es.tabeleceram-se na Babia. 
Nos primeiros tempos da coloniza~ao, vieram para a nossa 
cidade muitos judeus portugueses que haviam fugido para a 
Holanda por ocasiao das persegui~óes que lhes fez o governo 
lusitano nos séculas XV e XVI. Eram admitidQs no Brasil 
os que, . conver.tendo-se, ou dizendo-se convertidos ao catoli
cismo, apresentavam-se como "cristaos novos"; muitos, po
rém, temendo novas persegui~óes, como as duas visit~óes 
dum representante da Inquisi~io metropolitana, abandona-
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ram o país, indo fixar-se sobretudo nas Antilhas. A pesar 
disso, ainda em 1676, de acórdo com urna notícia da época, 
os habitantes da Babia eram muito afeigoados ao comércio e 
"geralmente de raga judia" . Foram, depois, abolidas oficial
mente as distin~6es entre cristaos-novos, mas em 1817 von 
Spix e von Martius diziam haver aqui e inda bastantes judeus. 

A falta de nova imigr~ao branca, a ausencia, por assin1 . 
dizer completa, de barreiras a exogamia nesse grupo, e por
tanto o seu 1crescimento puramente vegetativo, de algum 
modo já afetado, nas classes média e alta, pelo emprego de 
meios anticoncepcionais, parecem explicar o lento acréscimo 
relativo dos brancos. E' interessante registrar que, devido a 
essa falta de brancas e estrangeiros, a pbpula~ao batana 
deve os seus fenótipos brancas quase unicamente ·aos anti
gos colonos portugueses, de modo que é, nesse sentido, con
siderada urna das populagoes "mais brasileiras" do país. Mais 
de 99,5 por cento do baianos de todos os tipos declararam, 
nos censos de 1920 e 1940, serem brasileiros natos. Para isso 
concorreram, entre outros fatóres, a severa proibi~áo da en
trada de estrangeiros no Brasil durante o período colonial, 
por m_otivo das quest6es internacionais de Portugal coro as 
demais n~óes européias e particularmente pelo receio da 
entrada de herejes na vasta colonia da América Portuguesa; 
além disso o grande isolamento da Bahia, com muita razio 
considerada urna das "ilhas" demográficas e culturais do que 
se tem chamado o "arquipélago brasileiro" (7), "ilha" muito 
distantes geograficamente de outras cidades brasileiras, muito 
regional em seus aspectos culturais, em sua composi~ao ra
cial, em seu ethos, e muito "tradicional", nao ,tanto no culto 
dos feítos antigos de sua história, mas notoriamente conser
vadora e pouco inclinada a mudan~a dos seus costumes e mo
dos de ser . ~sse caráter tradicional, que se expressa, em 
grande parte, no tipo' arquitetónico e urbanístico da cidade 
e no ritmo moderado de existencia da popula~áo, f ol pós
to em grande destaque por Stefan Zweig, e ainda há multo 
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pouco tempo por um escritor baiano que, voltando duma ex
cursao a Europa, dizia que a Babia, "apesar das suas caracte
rísticas culturais negras, é a cidade mais européia do Brasil" 
(8) . 
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dos grupos raciais comas classes socia.is e deram lugar a que, 
principalmente, no século XIX os mulatos feitos hacharéis 
e doutóres, com diplomas de Universidades portuguesas ou 
títulos das primeiras Escolas Superiores do país, ascendessem 
socialmente como advogadcs, médicos, professóres e políticos 
e pudessem casar com mó~as brancas de todas as classes . 

A mesti<_;agem foi, por sua vez, o mais vigoroso fator de . 
democratiz~ao social no Brasil, fornecendo, com os mesti<;os, 
os ~rimeiros elem.entos de rea~ao contra os Senhores de En
genho. A ascensao social dos mais aptos dos elementos ne
gróides, realizada em centros urbanos como a Babia, o Recife, 
o Rio de Janeiro, assinala Fernando Azevedo (9), criando 
condigoes para uma nova ordem social, menos aristocrática, 
posibilitou a legaliza<;ao gradual e a aceita<;ao, com menores 
repugnancias, dos casamentos inter-raciais mesmo nas cama
das mais elevadas da popula<_;ao. 

Classe sccia.1 e ra<;a coincidiam perfeitamente nos primei
ros tempos da existencia do Brasil. Os portugueses que desco
briram o país e o ocuparam pollticamente, nao encontraram, 
como a eles mesmos sucedeu n a. fndia e nalgumas partes da 
Africa e aos espanhóis em certa.s. regioes do continente ame
ricano, uma aristocracia, urna 'classe dominante ou urna 
casta sacerdctal ou militar com a qual precisassem entrar 
em luta para alcan<;arem a dominagao dos aborígenes. A 
populagao indígena dispersava.-se por um terrttório muito 
extenso e dividia-se política e económicamente em nume
rosos pequeno.s grupos apenas relacio.nados culturalmente. 
Mesmo os índios do grupo tupi, que dominavam o litoral bra
sileiro e com os quais os descc·bridores tiveram os primeiros 
contatos, muito embora tivessem técnicas agrícolas mais efi
cientes que as dos demais aborígenes da nova colonia portu
guesa, estavam muito frouxamente organizados do ponto de 
vista político, nao se podendo sequer ccmparar comos rígidos 
e nítidos sistemas de classes e cas~as que os espanhóis encon
contraram no Mexlcó e· no Peru. ·Nao bavia nem mesmo ele-
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mentos locais com os quais se pudessem partilhar as respon
sabilidades do poder e travar rela~óes económicas como de 
igual para igual. Essa é urna significativa diferen~a entre os 
problemas de coloniza~ao que os mesmos lusitanos defronta
ram na índia e no Dahomey, onde tiveram de estabelecer 
rela~oes políticas e económicas com Estados perfeitamente or
ganizados e até militarmente fortes, diferen~a igualmente no
tória para comas condigóes das regióes que o.s espanhóis ocu
param na América do Sul. 

Os colonizadores do Brasil, conquanto ainda . largamente 
mesti~ados comos mouros que ocuparam a península ibérica 
durante mais de sete séculos e com os africanos. que, alguns 
decenios atrás, haviam também descoberto no Congo, repre
sentavam a ra~a e a cultura branca européia; como tais apos
saram-se do país, instituindo novas comunidades, esparsas 
pelo litoral, nas quais exerciam o domínio militar, político e 
económico e subordina vam es aborígenes e, mais tarde, os es
cravos importados da África. o sistema de explora~ao econó
mica, estabelecido desde os primeiro.s dias, nao deixava mar
gem a nenhuma veleidade de igualdade ou sequer de aproxi
ma~ao entre os colonizadores brancos e seus escravos de cór. 
"Numa sociedade notavelmente desnivelada, como a primitiva 
sociedade colonial, em que a diferen~a demográfica acentua 
as desigualdades sociais e a primeira classifica~ao social (por
tugueses, índios, mesti~os) se funda em razóes de pigmento, a 
distin~áo de classes, estabelecida sobre base económica, en
contrava na distingao de r~as um fator novo e um sinal, 
material e visível, de d.iferencia~ao. Senhore.s. e escravos: 
brancas e negros. As ragas branca e africana formavam a es
tratifica~ao étnica, cujas camadas correspondiam exatamente, 
como se ve na estratifica~áo social, as duas classes que amo
nocultura Iatifundiária e escravocrata separava e superpunha, 
elevando a categoria de nobreza a dos senhores de engenho 
e degradando ao mais baixo nível as massas de escravos" (10). 

• 
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Se bem que, em termos gerais, ao menos até a fase que 
antecedeu .a urbaniz~ao e industrializa~áo de certas áreas do 
país, se mantivesse aproximadamente a mesma estratifica~io 
e um sistema muito parecido de rel~óes entre os dois estra
tos extremos da sociedade brasileira, dois fatóres agiam desde 
os primeirc..s dias da coloniza~ao atenuando as linhas que se
para vam ·como classes as r~as que entraram na for~ do 
povo brasileiro. Um desses fatóres foi a religiáo que, pelo ba
tismo tornava iguais, ao menos idealmente, os "bárbaros" da 
terra e o.s pagaos africanos aos colonizadores europeus. O in .. 
teresse em incorporar os aborígenes e os escravos negros a fé 
católica dos brancos, um tr~o peculiar do sistema coloniza
dor dos portugueses, espanhóis e franceses, mas muito espe
cialmente dos primeiros, fez com que índios e africanos dei
xassem de ser tratados simplesmente como "brutos", para se
rem considerados como seres humanos e pessoas assimiláveis 
a cultura dos dominadores. o outro fator, itnediatamente 
desencadeado pela próxima convivencia das tres ra~as, foi a 
mesti~agem; esta, muito cedo, come~ou a quebrar as arestas 
do regime social e a a.brir caminho a democratiz~ao racial. 
Já vimos em que propor~óes se processou a mistura racial 
na Bahia, como um dos agentes de acultura~ao entre os povos 
aqui reunidos desde 1549. 

Em virtude mesmo da estratifica~ao social existente, nao 
era possível evitar discrimin~Oes raciais nos períodos pionei
ros da história brasileira. Por fór~a de leis portuguesas, eram 
proibidas os casa.mentos entre brancos de um lado e, do outro 
lado, aborígenes e africanos; ainda que nunca fóssem estri
tamente cumpridas, tais leis tinham os seus efeitos discrimi
natórios, dando lugar a urna moderada hostilidade entre os 
grupos implicados. As barreiras a uniáo matrimonial comos 
índios náo tardaram a ser legalmente surpressas: uma lei de 
1755 permitía e encorajava o casamento entre branc~ e ca
boclos, conferindo a estes o direito as . honras e dignidade; 
de que gozavam os brancos e dando a.os assim casados a pre-
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ferencia para cargos públicos de acórdo com as respectivas 
habilita~oes. A medida decorria logicamente da extinc;ao d ::i. 
escravidao dos índios, tanto que mulatc·s e pretos continua
ram segregados, devido a sua condü;ao de cativos ou de des-
cendentes destes . 

Nas trop~ colonia.is, que só se constituíram perma
nentemente no segundo século da co~c·nizac;ao, b a.via Terr;os 
de Homens de Cor, em que só eram alistados os pardos e mu
latos, e Regimentos de Henriques, formado3 de pretos e as
sim denominados em honra do miliciano negro Henrique 
Dias que, nas lutas. contra os invasores holandeses em Per
·narribuco, celebrizara-se por sua bravura e. pela lea.ldade aos 
portugueses. o cc,nde de Sabugosa, quando governador da 
Babia e vice-rei do Brasil, solicitou ao rei, cerca de 1732, que 
pretos e pardos fossem reunidcs aos corpos militares de 
brancas. A medida foi autorizada mas nao chegou a execu
tar-se porque o novo representante do soberano portugues, o 
conde das Galveas, pensava de modo diverso . Ao comec;ar o 
século XIX o ma.rechal comandante das tropas da Capitania 
da Bahia manifestava-se contra a pretensao dos pardos, que 
dcsejavam ser comandados exclusivamente por oficia~s. d a 
sua cor: na sua opiniao, nem só·havia o risco dessa classe de 
gente, "a majs orgulhosa e inquieta do país", tomar-se muito 
rebelde e difícil de disciplinar, mas era urna tradic;ao lusi
tana ha ver brancas e mulatQs. em qualquer das milícias. O 
exemplo do Regimento d;os Homens Pretos, invocado pelos 
peticionários, era "uma excec;ao penosa" . O seu parecer era 
que nao se devia atender ao pedido e que, urna vez que os 
¡xi,rdos eram aceitos "em t cdos os ofícios, honras e dignida
des, sem que lhes obste a dif eren~a de cor", se abolisse a deno
minac;ao de Regimento Miliciano de Mulatos e "que o referido 
l'egimento fosse organizado, como sao• os outros corpos mili
cianos desta Capitania., de cidadaos livres, sem distin<;ao al
guma de cores, ficando assim conhecido para o futuro pelo 
Terceiro Regimento de Milicias da cidade da Babia, e o que 
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é hoje dos homen-s. pretos passasse a ordem de quarto". A 
segregai;ao, que era, pelo visto, mais entre escravos e livres 
do que entre brancos e de cor, ainda duraría alguns decenios 
para desaparecer por co1mpleto no regime republicano . 

As difereni;as de status exprimiam-se também pela par
ticipagáo em certas associa<;oes religio~as, como irmandades 
e confrarias, sornen t e de brancos e "homens bons"' ou desti
nadas a "homens pardos" e a pretos. Nas primeiras eram 
admitidos os n obres, os rico~., os burocratas mais graduados, 
que todos era.ro, a princípio, portugueses ou seus descendentes 
nascidos no Brasil . As irmandades de "homens pardos", or
ganizadas para abrigar os libertos. de cor, por vezes rece
biam brancas de condi~ao social modesta. Existem ainda 
urna. duas dessas irmandades na Bahia. Os negros escravos 
tinham as su.as irmandades, quase sempre sob a invoca<;áo de 
Nossa Senhora do Rosário ou do Senhor Bom Jesus da Re
dengao, da Paciencia, da Piedade. Eram estas as co·nfrarias 
de pretos, de que ainda restam em nossa cidade, um tanto 
misturadas de mulato,s., urnas seis. A própria caracteriza<;ao 
dos "branc0s", para. entrada naquelas irmandades, foi-se tor
nando m~nos rigorosa a propor<;ao que caboclos e mulatos · 
ascendiam socialmente, distinguidos por títulos nobres. Outro 
aspecto d a vida dessas. irmandades é que, embora instituidas 
p a.ra fins religioscs, gradualmente se transformaram em as
sociagfies de beneficencia ou em agremiagoes quase unica
men te destinadas a classificagao social dos seu.s membros e, 
por isso mesmo, muito ciosas dos atributos "civis" de sua or
ganizagao, um tanto rebeldes a disciplina. eclesiás.tica e, nao 
raro, surdamente rivais, nao tanto como grupos de ra<;as 
c!uanto como órgaos de classes (11). 

A legislagao eclesiástica em vigor no Brasil, tanto a ori
ginária de Portugal quanto a estabelecida no l.º Sínodo con
vocado em 1707 pelo arcebispo católico da Bahia considerava . ~ ' 
incapazes para a .~acerdócio IOS que fossem herejes, apó&-
tata~ do catolicismo, os filhos ou netos de infiéis, herejes, 
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judeus ou mouros, os que tivessem "parte de n~áo hebréia, 
ou de outra qualquer infecta: ou de Negro, ou mulato". Já 
para o fim do século XVIII essa "limpeza de sangue" náo 
era exigida para as ordena~oes (12). Padres mulatos e até 
pret~ eram numerosos ao tempo da Independencia e causa
v:.m adtnira~áo aos estrangeiros (13). 

As profissoes mais humildes, como eram as br~ais e ma
!luais, e as "ofícios mecanicos", consideravam-se indignos d~ 
dos brancos e_ próprios somente para pretos e mulatos. A 
burocracia colonial nem mesmo os pardos tiveram acesso 
durante muito tempo. Em 1730 negou-se posse do cargo de 
Procurador da Coroa na Bahia a um advogado diplomado 
"por ser pardo". Somente em 1773 uma lei régia suprimia 
esse obs.táculo: qualquer pessoa, sem distingio de cor, pode
ria, dali por diante, receber quaisquer distingoos honorificas 
e ocupar cargos públicos . Entretanto, dom Femando José 
de Portugal, que governava a Babia no· últim.o· quartel do 
setecentos, reformou os auditórios judiciário.s da Capitania, 
proibindo advogar neles todo o que nao fósse formado e ve
dando aos ¡xJJrdos e mulatas. requererem nos tribunais. :tle 
mesmo, contudo, revogou o seu ato em favor dos mesti~os 
que náo tinham outro meio de vida. 

Um dos móveis da "revolu~ao dos alfaiates", .ocorrida na 
Babia em 1798, um movimento, aliás, de fundo económico, 
era, de acórdo com o depoimento de um dos conspiradores, 
"reduzir o continente do Brasil a um governo de igualdade, en
trand-o nele Qs brancos, pardos e pretos sem distin~ao de cores, 
somente de capacidade"; outro acusado queixava-se de que 
"por sermos pardos náo somos admitidos a acesso algum". Na 
opiniao de um escritor da época, "quase todos os mulatos que
rem ser fidalgos, muito fofos e soberbos e pouco· amigos dos 
brancas e dos negros" . Charles Expilly em 1863, descrevendo 
ein ~ores, . aliás muito carregadas, as fortes barreiras contra 
o . casam~nto .in ter-racial e .as discrimina~oes . sofridas pelos 
~s~c~~yos li~ertos, afirm.a que se davam dragon~, condeco-
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r~aes e títulos aos mesti~os . Urna altá autoridade colonial 
acreditava que "o demasiado favor que tem conseguido" na 
Corte portuguesa ·os homens pardos da Bahia, obtendo hon
r~rias e proventos oficiais, multo contribuía para "aumen
tar mais a vaidade e presun~ao que se cc-nstitui o seu cará
ter, faze-lQs mais atrevidos" . 

E' certo, entretanto, que nunca houve no Brasil urna ca.
tegoria social sepa.rada para os half caste. :&;stes foram gra
dntiva.mente ascendendo a cargos públicos e posi~oes sociais 
de relevo, processo que se acentuou depois. da Independen
cia quando muitos mulatQs. tiveram destacada atua~ao polí
tica na Província e no parlamento do Império, ocupando pos
tas de Ministros e recebendo títulos nobilárquicos. O Minis
tro do Exterior ao tempo em que esteve no Brasil, como em .. 
babeador da Fran~a, o conde De Gobineau, era um barao 
mulato, membro de tradicional família baiana, considerado 
um do8 mals eminentes estadistas brasileiros. Antes des.te, 
um visconde igualmente baiano e de cor, em cuja residen
cia G Imperador almo~ava todos os meses, fóra Ministro da 
Justi~a e dos Estrangeiros, além de Senador e de embabcador 
plenipot~nciário na Inglaterra. 

Apesar das distancias sociais e culturais que separavam 
.os grupos étnicos, as rela~oes entr.e estes caracterizaram-se 
mesmo durante o período da escravatura, por urna limitada 
hostilidade inter-racial. Nos tempos atuais essas rela~oes con
tinuam a distinguir-se por um mínimo de ten~áo e pelo fun
cionamflnto de mecanismos de ajustamento que reduzem a 
limites diminutos os antagonismos que acaso se originem de 
diferen~as dQs. tipos físicos e das r~as e que, na opiniio da 
maioria, resultam de antagonismos de classes (14). 

NOTAS 

( 1 ) VoyaAe.! de De.llon, Cologne 1711, 11 vol., p. 183 . 

( 2) Luiz Viena Filho, O M'ro na Beltia, Rio, 1946, p. 46. 
' 
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( 3) O termo crioulo é aqui empregado, nao no sentido de ne¡ros nascidos. 
no Brasil, . mas dos brancos natt~rais d9 país. . 

( 4 ) Evolu~o P8Íquica dos baianos, Babia, 1898, p . 5 . 

(5) lmpre.Oes do Brasil no aéculo vinte, Lloyd's Oreater Britain Publishing 
Co., Ltd. Londres, 1913, p . 873 . 

(6) E . Moni.z de Aragio, Memórias, l.ª séde. Brugea, 1912, p . 224. 

(7) Gilberto Freyre, Continente e ilha . Rio de Janeiro, 1943, pauim . 

(8) Nestor Duarte, "A Babia e as cidades européias", A Tarde, Babia, 
8.10.51. 

(9) A cultura brasileira, 2.ª ed. Sio Paulo, 1944, p . 82. 

(10) F . Azevedo, 1944, op. cit . pág. 92. 

( 11 ) Gilberto Freyre, 1951, Sociolo,ia, vol. II, p. 719 . 

(12) Tbales de Azevedo, Povoamento da Cidade do Salvador, 1949, p. 126 . 
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( 13) Pedro Calmon, História social do Brasil, 2.ª ed., 1940, vql. II, p. 110. 

( 14) Thalea de Azevedo, Elites de cór, 1955, passim . 
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CLASSES SOCIAIS E GRUPOS DE PREST1GIO 



) 

• 

A sociedade da Cidade do Salvador e, por extensao as 
regioes de cultura e organiza~ao social idénticas, a sociedade 
do E. da Bahia, foram descritas, em recentes estudos de re
la~óes raciais. (1), como sociedades multirraciais de classes. 
Neste artigo nos propomos indicar algumas características 
do sistema de classes nesses contextos. 

Representando aquelas sociedades, ainda hoje, muito de -
que Jacques Larnbert chamou de "o Brasil antigo", anterior 

11 a grande imigra~ao européia e a industrializa~ao, o seu atual 
sistema de estratiftcaQao só pode ser compreendido através 
a perspectiva día.crónica dos grupos de status em que a mes
ma soci~dade se diferenciava durante .o período colonial e 
boa parte do século pa!sado e que correspondiam as linhas 
de ra~a ou de cór: senhores e escravos, brancos e negros, ou 
branco-senhor e negro..escravo. Se bem que o principal cri
tério classificatório nesse contexto fósse o político, de livres 
e escravos, a proveniencia étnica associava-se aquele para 
determinar a posi~ao e os papéis de indivídu.cs e grupos (2) . 
Leis e cos~umes discrirninatórios extremavam a popula~áo 

em grupos de poder que, por sua coincidencia com grupos 
raciais 'distintos, poderiam ter ass.umido· o caráter de castas 
nao fóra a frouxidao na observancia. das regras segundo as 
quais .se a.t.ribuíam direitos, deveres, privilégios düerenciais a 
bran.cos, pretos e mulatos (3). 

Efetivamente o conceito sociológico que rnelhor explica 
a estratifica~áo da nossa sociedade colonial é aquele de status, 
que para Tonnies ccinsiste em estamentos nos quaiS os indi
vidues se classificam por atributagao de posi~óes, independente 
de sttas aptid0es pessoais, corno clero, nobreza; povo, os e3ta4os 
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do ancien régime. O conceito de status contrasta com o de 
classes, que sao nao-hereditárias e tem como referencia as 
aptidóes e realiza~óes indiViduais especialmente de ordem 
económica, educacional, ocupacional, além de pres.s.upor per
meabilidade dos estra.tos e, pois, mobilidade social vertical. 

De certo modo, afirma Max Weber, as classes sao estra
tificadas de acórdo com suas relagóes com o produto e aqui
si~ao de bens, enquanto os grupos de s;tatus estratificam-se 
segundo padré5es de consumo representados por especiais "es
tilos de vida" . 

Segundo Borges Cameiro, no Direito Público Portugues 
do séc. XVIII, reconheciam-se nobres de duas categori~. bá
sicas: os que tinham seus nomes assentados nos livros da 
casa real e seus descendentes, e os nobres por ordens ou por 
empregos, como clérigos, desembargadores, oficiais-de-justi~a 
do rei, vereadores, militares, ou por ciencia como os cano
nistas, doutóres em outros domínios do Direito, os físicos que 
nao fóssem barbeiros, os pintores, os ourives, e pelo comér
cio, os atacadistas; e plebeus e peaes, os que trabalhavam por 
jornal . O nobre que viesse a exercer ofício mecanico passava 
a plebeu (4) . 

~sse sistema nao se transplantou integral para o Bra
sil; aquí apenas refletia-se numa combina~ao de titulas de 
statw. com qualidades pessoais: os desocupados, sem profis
sao definida ou de ocupa<;oes que ficavam na periferia tanto 
das profissóes "dignas" quanto das "servis", ·os artesaos e pe
quenos funcionários, vendeiros, trabalhadores livres dos in
cipientes núcleos urbanos, aquilo a que .s.e chama va "o povo", 
colocavam-se entre os dois grupos extremos, superior e· in-
. f erior, de senhores, brancos, proprietários, de profissoes "no
bres" (da.s quais até certo momento eram excluidos os co
~erciantes), e de . escravos1 pretos, de ocup~óes "servis~'. 

Com .a apoli~ao os antigos escravos e "o povo" aglutinaram
se na "classe. babea". . 
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Em virtude do seu conservantismo cultural e da perma
nencia de uma estrutura económica semicolonial de agricul
tura extensiva e de exporta~ao de matérias-primas em traca 
de artigos manufaturadcs nacionais e estrangeiros e de certa 
parte dos produtos de subsistencia, a Babia nao concluiu a sua 
passagem de urna sociedade de status para urna sociedade ex
clusiva ou preponderantemente de classes sociais. 

E' por isto que, apesar das mudan~as políticas e sócio
económicas verificadas nos últimos oitenta anos e da notó
ria debilidade das fór~as de discriminagao racial, os brancos, 
isto é, tódas as pessoas socialmente consideradas como tais, 
e a ¡¡gente de cór", enquanto grupos continuam nas mesmas 
posi~6Ps que tinham no passado. 

\, 

Em nos.sos días, para os baianos mais modestos a. socie-
dade local compóe-se dos "ricos e dos "pobres". Os ricos sao 
os brancos, os que "náo pegam no pesado", isto é, "os que 
trabalham com a cabe~a", os que usam gravata, os doutóres, 
ó.s empregados do Governo, os negociantes fortes; .os pobres 
sao os pretos, "os que suam" fazendo o trabalho manual e 
brac;al, os humildes da terminología política derivada da Di
tadura. E' a este último grupo que se costuma chamar "a 
gente do povo" ou simplesmente "o povo"; um individuo 
deste grupo é muitas vezes descrito no noticiário dos jor
nais como "um popular" . Um político popular é aquele que 
tem mais prestígio nesse grupo; os partidos populistas sio, 
como em todo o país, aqueles que orientam os seus progra
mas segundo os interesses do "povo" e fazem o recrutamenlo 
dos seus eleitores entre as "classes populares". Recorda-se 
que, durante quase todo o período da escravatura, enquanto 
o termo negro significava escravo, chamando-se de "negros" 
aos próprios escravos índios, mulatos e até branco.s, branco 
era por defini~ao .o nao-escrayo. e .sobretudo as pessoas de 
status elevado. 
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A identifica~áo do grupo superior com os brancos é ex
pressa hoje com senten~as como "quem tem dinheiro é branco" 
debde quando o conceito de branquidade é simultaneamente 
relativo ao tipo físico e a posi~áo social. Urna pessoa de tra
~os negróides atenuados pode ser considerada "branca" se é 
rica ou tem um papel de relevo. Essa a razáo por que Ouer
reiro Ramos afirma que um preto branqueia-se a medida 
que se eleva económicamente e adquire as maneiras dos gru
pos superiores. Do mesmo modo, a expressáo "preto" qua
lifica náo apenas os indivíduos mais pigmentados mas tam
bém as pessoas mais pobres, menos instruídas e de ocupa
~oes menos prestigiosas. Uma destas, mesmo sendo branca 
na cór e nos tr~os,, pode dizer-se "preta" para acentuar a sua 
pobreza e humildade. Pelo mesmo motivo um preto que al
can~a urna posi~áo elevada vem a ser tratado como "escuro" 

' como "roxo", até mesmo "moreno", nunca como "préto" e 
muito menos como "negro", que é um termo depreciativo e 
ofensivo. Falando de certo mulato claro, de profissio liberal, 
dizla alguém: "Aquel e é branco, sociálmente f alando, porque . , 
Ja ocupou um dos cargos mais elevados na administra~áo 

e na política do Estado" . 

A correla~ao entre statuSi e cór, bem assim a divisao da 
sociedade em dois estratos principais que, antes de serem 
classes, sáo grupos de prestígio, é confirmada pela maioria 
dos que recentemente se -tem ocupado no Brasil com o es
tudo sociológico da família, das relagoes raciais, da mobili
da de social . 

Dessa estrutura em duas camadas come~am a emergir 
as classes sociais, identificáveis do ponto de vista económico 
pelas diferenc;as de propriedade, pelos níveis de renda, pelos 
padróes de 1~onsumo, pelos níveis de instru~áo e pelas regras 
de ~tiqueta, e ainda por urna incipiente consciéncia de si 
mesmas. O esquema de classes ajusta-se em parte ao de gru
pos de prestigio e .se organiza ainda multo em fun~áo da 
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anterior. Os seus tres estamentos sáo a classe alta ou "ellt,e,, 
' a classe média e urna classe babea ou "os pobres". 

Se analisarmos urna lista de pessoas dessa "alta socle
da.de" ou dessa "nata" da sociedade verificamos que o grupo 
se compóe de trés categorias de componentes cujo stattu é 
antes atribuído em virtude do nasclmento do que adquirido. 
Em primeiro lugar, os elementos de meia dúzia de "familias 
tradicionais", ainda um tanto endógamas, extensas e patrl
arcais (5), de antigos proprietários de terras, de lavouras de 
cana e de engenh:os e usinas de a~úcar, bem como de titu
lares do Império; essas familias perderam quase tMa a sua 
arttiga fortuna e os seus tí tul os mas conservaram "o nome", 
isto é, a sua classiflca<;áo no sistema de prestfglo e represen
tam-se por fa zendeiros, comerciantes, prOfisstonats llberala, 
altos funcionárlos . públicos, profess6res untversttários, dire
tores de bancos locais e políticos de destaque na esfera esta
dual e mesmo na nacional. Em segundo lugar, os membros 
de um nlímero maior de "familias ricas•', algum·as descen
<lentes de imigrante~ europeus entrados no Estado em flns 
do século passado e agora compostas de comerciantes, fa·· 
zendeiros, e uns poucos industriais, além de profisslonais 11-
berafs e raros burocratas; a classlflc~áo nesse segmento vem 
da fortuna e só em parte da familia, urna vez que os casa
mentos dos désse grupo se fazem multas v~es no segmento 
anteriormente descrito. :S:sse é o grupo que constitui as cha· 
madas "°classes conservadoras" ou "produtoras". Em tercelro 
lugar, finalmente, membros de familias sem "tradi~io", de 
origem relativamente "apagada", que tém prosperado nos ne
gócios, nas profissóes liberais, na política. Embora nio se 
publique na Bahia um Who's who, os nomes das pessoas 
dessa "elite" ou dessa "gente bem" sao os que aparecem com 
n1aiR destaque nas sec~óes mundanas dos diários da cidade, 
especialmente nas colonas dos cronistas da café socfety e 
das mais altas esferas sociais. Quando se diz ·que-alguém 



·110 THALES ·nE AZEVEDO 

freqüenta a sociedade :ou "tem sociedad e", faz-se referencia 
a classe alta. Que esse é realmente um antigo grupo de status 
em decompc~ic;ao verifica-se pela admissao, sob certas res
tric;óes, especialmente restri~óes mentais, dos nouveaux ri
ches nas suas rodas. 

E' nesse grupo que se concentra urna proporgáo mais 
elevada de pessoas de fenótipo branco. Na.~, suas iassoci~óes 
i·ecreativas e religio,~as como nas suas reunióe3 para diver
sé5es, espartes, casamentos e outras, o número de individuos 
daquele tipo é praticamente a totalidade. Isto nao excluí de 
todo a participagao de alguns oue sao aoenas socialmente 

~ . 
brancas, isto é morenos e mulatos. muito claros, que adquiri-
ram fortuna ou que, por seus títulos universitários, por sua 
atuagao política, por suas maneiras finas se distinguem no 
meio; é este também o estamento em que nao existe lugar 
nem para os pretos nem para es mulatos escuras, embora os 
desses tipo,s possam ser aceitas em associagóes profissionais, 
em altos cargos da burocracia e da política, nas irmandades, 
nas agremiagóes academicas e intelectuais . 

_ A classe al ta é discrimina tória, sem ser arrogante, em 
relagao aos elementos da "pobreza", nao os aceitando em suas 
associa~óes, algumas das quais come~am a ser exclusivas de 
"grá-finos" e sofisticadD-.s; nos seus lares só recebem aqueles 
como empregados subalternos ou como "protegidos". A~ an
tigas associagóes recreativas de categoría alta., algumas conhe
cidas no passado como "aristocráticas" por serem fundadas 
e freqüentadas por grupos de famílias "tradicionais" , come
~am ai só serem freqüentadas espor8.dicamente pelos elemen
tos da elite, os quais tendero agora a promover bailes separa .. 
dos em hotéis e a criar boites próprias, em que, aliás, podem 
participar as pessoas mais refinadas da classe média . 

A classe média é o grupo que se encontra entre os dois ex
tremos da escala no que concerne aos seus r..íveis de vida, ao 

ANTROPOLOGIA SOCIAL 

,1restígio de suas ocupa~oes e ao seu papel no controle dos 
n1eios de produc;ao . Compüem-na os pequeno3 e médios co
mercian tes, proprietários e profissionais, os funcionário-s pú
blicos médios, os técnicos, os empregados no comércio, co·mo 
ocorre em tóda a América Latina (6), isto é, os económica
!'\1ente autónom-0s de recursos médio3 e os dependentes e sa
lariados que empregam sobretudo as faculdades intelectuais 
em suas ocupac;6es. Os mais modestos dessa camada, os que 
nao ter.a folgas ma~ procuram viver com "decencia", sao os "re
r.aediados" . Mas estes, como os demais componentes do r.~sta

men to, identificam-se .com a alta sociedade por seus sistemas 
de valores, poT certos padr6es de co-mportamento e por suas 
aspirac;6es·. Identificam-se também com os "brancos", em
hora as considerac;6es de tipo físico sejam menos fortes ai, 
tanto que em suas associac;óes podem tomar parte moremps 
e mulato.s e até alguns pretos; no convívio em familia e no 
casamento é igualmente muito menos discriminatória a dis
tin~ao pela cór. Entre os remediados há muitos que n~o pas
saram da escala primária ou dos primeiros anos do curso se
c:undário, ao passo que no resto do estrato, abstra~ao feita 
dos profissionais e dos que se especializaram para o trabalho 
na burocracia e noutras atividades, o nível médio de edu-ca
gao é o secundário. 

A classe baixa ou "pobreza" compreende todos os que se 
situam em níveis economices e de prestígio ocupacional in
feriores aos descritos, especialmente os que vivero do traba
lho mánual e braga! : os funcionários públicos, os emprega
dos do ecmércio, os operários nao-especializados, os "artis
tas" ou artesao.s, os operários das construc;é5es civis e da indús
rt;ria, os pequenos comerciantes, como vendeiros, quitandeiros, 
feireiros, vendedores ambulantes, os empregados domésticos, 
finalmente os roceiros. Os critérios que se combinam para a 
classificagao nesse estrato sao o dos niveis de propriectade e 
de renda e o do babeo prestigio do trabalho manual que desde 
o período colonial determinava o status inferior dos escra-
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vos, dos roceir-cs e dos "oficiais mecanicos". Dentro desse 
estrato podem-se encontrar .subgrupos diferentes segundo o 
prestígio de certas ocupa~0es : numa posi~ao mais alta, os 
pequ¿nos funcionários públicos (serventes, contínuos), os 
mestres-de-obras, os tipógrafos, mecanico, chauffers; na po
si~ao mais babea os varredores de rua, os serventes de pe:llei
ro, as lavadeiras, os soldados . . . "Soldado é urna classe muito 
baixa; só quando tem divisa é que vale alguma coisa", dii um 
informante. Nesse amplo setor, que engloba pelo menos a 
metade da popul~ao encontra-se a imensai maioria das pes
soas de cor, - pretos e_ mesti~os, - enquanto os brancos sao 
a min0ria; nesse nível reduzem-se ao mínimo os preconceitos de 
cór no convívio quotidiano, nas rela~oes primárias em grupos 
de recrea~ao e de trabalho, no casamento e nas uniües lh'res. 
Pratican1ente o analfabetismo ou a capacidade de ap~nas 
"assinar o nome" só se encontram nesta claase. 

' ( 

Enquanto na classe alta a mulher raramente tem ocupa-
~ao profissional e na classe média só recentemente tenha 
come~ado a dedicar-se ao ensino, ao trabalh:oi n·a burocracia, 
no comércio e nas profissóes liberais, na classe pobre a mu
lher participa em sua quase totalidade de atividades econó
micas que complementam os or~amentos domésticos ou !hes 
dáo urna certa autonomia financeira em face de maridos e 
"companheiros", que muitas vezes mal contribuem para as 
despesas de manuten~ao da família; emprega-se, pois, como 
cozinheira, copeira, operária fabril, comerciária, ou trabalha 
autónomamente cerno lavadeira, engomadeira, costureira, 
vendedora nas feiras e mercados, ou tem utna pequena quitan
da em casa e faz doces para vender, alisa cabelo, borda. Neste 
estrato, as crian~as, em especial os meninos, cedo co~am a 
trabalhar; as meninas antes da puberdade já tero deveres como 
auxiliares do trabalho doméstico ou da vigillnciai e cuidado 
dos irm~s menores. 

Por causa da sua pobreza e dos tra~os rurais, que con
serva nas· cidades, o grup'l inferior é também aquele em que 
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o vestuárjo é m ait simples e o uso do calgado menos freqüén
te; as 1nulh1~res nunca usam chapéu e o~ homens quase só 
trazcm grava ta por oc'-i~'.iao de festas, de reunioes socia is, de 
visitas a pessoas de mai . ..; alta classificac;ao. Vários "bomens 
do povo" conversavam no interior de urna casa comercial quan
do um delzs mo.~trou o retrato que tirara para a sua cartei
ra profissional, iament~ndo que nao estivesse de gravat;t no 
momento en1 que foi ao fotógrafo. Um dos presentes objetou: 
"Que vale a gravata? Pra que quer voce um retrato melhor? 
Está ótimo", mas um terceir.o. interveio: "um homem sem gra
vata nao vale nada" e n1ostrou o seu retrato, tirado com esse 
símbolo das cla~~es superiores. 

A classe potre tem consciencia das diferen<;as de pres
tígio, de educa~ao, de símbolos de status que a distinguem 
dos outros estratos e lhe conferem urna inferioridade social 
expressa em tratamentos diferenciais e discriminatórios por 
parte da Política, das autoridades administrativas, dos agen
te.s das forgas económicas e, de um modo geral, dos mem
bros das classes média e al ta . 

Na Bahia1 pode-se falar em urna "senhóra", indistinta
mente, aludindo a wna "dama da alta sociedade" ou a urna 
"mulher humilde", do povo; a expressáo "senhóra", entre
tanto, indica somente a primeira: urna senhóra muito rica, 
urna senhóra de chale (urna ''baiana''), urna senhóra da 
alta rod~. 

Enguantf, que os grupos alto, intermédio e baixo funci
onam ('Como verdadeiras classes, permeáveis a mobilidadP ver
tical especiahn ente entre os estratos ccntíguos, urna linha 
de distingao s€para mais nltidamente os dois grupos de status 
e prestígio constituídos de um lado pelo agregado das clas
ses alta e média e de outro lado pela classe baixa. E' assim 
que a classe n1édia está muito mais distante da "pobreza" 
do que da el'ite, tanto em seus mores, como em seus privilé-
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gios. As discrimlna~oes mais visiveis e as tensóes mais ma
nifestas sáo as que se operam entre esses grandes grupos. 
(Ver fig. 1) . 

GRUPO 
SUPERIO~ 

G k>U PO 
IN~E~lOR 

0.S PRE."l'O~ 

0BRANCOS 

OS BRANt'OS 

~MULATOS 

<.. ALTA 

# 

C.. MEb14 

c.. 8AIX A 

llPRETOS 

As pessoas da classe baixa sao obrigadas a tratar as do 
grupo .superior com os títulos de "dona'; para as mulheres 
e de "o senhor" para os homens, títutos que nesse contexto 
incicam subordinagao qualquer que seja o tipo físico ou a 
idade dos interlocutores; em rela~óes de dire~ao inversa, o 
título "dona" é muito menos usado porque expressa subor
dina~áo de quem fala, e "o senhor" continua obrigatório por
que també111 significa distancia social; a pessoa "inferior" 
também nao pode, a náo ser com animo de ofender, chamar 
de "voce" ao.s do grupo superior, tratamento que é habitual 
nas rela~oes h0rizontais, intraclasse, bem como de cima para 
baixo para indic ar superordina~áo do falante ou afei~áo para 
con~ o subalte1no. As sauda~óes por meio de beijos nr· rosto 
entre inulheres, de sinal de "adeus" com os dedos, de apertos 
de mio ou a bra<_;os só por exce~áo usam-se em rel~óe3 assi
métricas e supoem sempre a iniciativa do superior e ne~tes 
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casos o inferior Quase sempre limita-se a deixar que o supe
rior o abrace frouxamente ou pegue em sua mao sem que, 
corresponden temen te, aperte a deste. Outros mecanismos 
atuam no sentido de regular a posi~ao espacial do.s indivi
duos e de lin1itar as expressoes de intimidade e de "confian
ga" por meio de gestos ou de palavras. Urna pessoa do gru
po inferior é recebida em casa de um rico ou de urna pessoa 
da classe média mas raramente se senta em sua sala de vi
sitas ou em sua mesa de refeigao·; se se lhe oferece uma re;. 
fei~ao, recebe-a na cozinha, na copa ou até na mesa da fa
mília, mas, neste caso, em separado, antes ou depois das ou .. 
tras pessoas . 

Os casamentos diflcilmente ultrapassam as linhas que 
separam esses dois grupos; podem, todavia, realizar-se e:Q
tre pE'ssoas das camadas em que se subdividem os mesmas 
grupos, ·~endo mais difícil o casamento entre rapaz rico e 
· moga pobre. do que entre rapaz relativamente pobr~, mas 
"bom" Q ·edur:ado, com mo~a rica. A explicagáo para tal dis
crimina~áo está no fato de que os novos casais se orientam, na 
ma,ioria dos casos, para o lado da esposa, de mod·o1 que u:r;n 
homem rico "desee" ao casar-se com urna mo<;a pobre, ao pas
so que un1 marido pobre pode ser absorvido na fan1Uia da 
esposa. O mesm0 vale para as unioes entre pessoas de dife
rente cor. (7) 

As diferen~as nos falares situam-se também para cima ou 
para ba1xo das linhas que separam aquelas duas camadas. 

A escolha de padrinhos para os filhos faz~se horizontal
mente em todos os estratos, mas é freqüente a escolha assi
métrica de padrinho de um grupo superior para afilhado 
"pobre", urna vez que a rela~áo estabelecida tem urna fun~ao 
de prote~ao de tipo paternalista. 

Mesmo no vestuário podem-se surpreender as característi
cas dos dois grupos de prestigio. O chale, o torso, a "saia", a 
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bata, o uso do chinela e do tamanco em público sao exclu
sivos do povo; a gravata é, de certo modo, um símbolo da 
classe superior que a inferior utiliza em situa~oes cerimoniais; 
o chapéu e a luva femininos sao exclusivos do grupo superior, 
a nao ser em ~ituagoes especiais pela pequena classe média 
de cor que se vai esbo~ando ( casamentos, missas solenes, 
f orn1aturas, rccep~oes) . 

O sistema educacionai estrutura-se em fun~ao dos mes
mos dOis. grupos de status, em escalas públicas que sao, pra
ticamente, freqüentadas só pelos "pobres", e escolas particu
lares para as classes superiores . Isto é fácil de demonstrar 
analisando listas das profissoes dos pais de alunos, pelas 
quais se ve que raras sao as cria;n~as de famílias da classe 
mé~ia e alta matriculadas na primeira categoria de escalas 
e vice-versa. 

Um "popular" apanhado em delito é preso por um guar
da;..civil e levado para urna prisao desasseada, sem comodida
des, onde pode ser tratado com brutalidade e tem como com
panheiro.s criminosos, vagabundos, alcoólatras, mendigos. O 
indivíduo da camada superior, urna "pessoa direita", nas mes
mas circunstancias quase sempre encontra meios de evitar a 
prisao em flagrante: se é preso no momento de um delito, é 
levado para a reparti~ao policial, discretamente, em um au
toJnóvel; se escapou a tal humilha~ao, pode apresentar ... ~e as 
autoridades, na companhia de um advogado, e é recluso numa 
sala da administra~áo do presídio ou, a pretexto de moléstia, 
num hospital onde fica sob vigilancia policial, sendo que as 
pessoas diplomadas ainda tero direito, por lei, a pruáo especial. 

As maiores diferen~as nos padroes arquitetOnicos, no ta-
1nanho, no arranjo espacial das habita~oes sao as que distin
guem os bairroo pobres, as invasoes e favela.s dos bairros do 
grupo superior, embora nestes já se possam diagnosticar os 
de clas~e média (n.ai Cidade do Salvador, s. António além-do-
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-Carmo, Nazaré, Santana, Brotas, Rio Vermelho etc.) e os da 
classe alta (Vitória, Gra~a, Barra) . 

N~ regioes rurais do Estado da Bahía a sociedade estru
tura-se também em um grupo superior que, de ordinário, cor
responde a classe média das grandes cidades, e um grupo in
f e:rior parecido coro .o des tas. Ali também a presenta-se o es
quema "brancos, ricos - pretos, pobres", que, por outro lado 
se relaciona com ní veis de propriedade e de renda e com ca
t egorías de ocupa~oes (8) . 

Entre as classes sociais e mesmo entre os dois grupos de 
orestígio diversos fatóres atuam no sentido de atenuar osan
tagonismos e tensoe.s que os separam: 1) de um lado a per
sistencia do sistema de status e a lentidao da mudan~a no 
stntido da form~ao de verdadeiras classes; vigora ainda, por
tanto, um regime de status fbcos, atribuidos, por nasciment<>, 
que reduz as aspira~oes individuais e faz aceitar os respecti
vos papéis sem muita relutancia; 2) a efetividade de urna 
dinamica que permite a mobilidade social de qualquer indi
viduo através a escala total, embora essa mobilidade seja 
freada pelo status de nascimento e pela cor; 3) a ampla mesti
~a.gem, promovendo a ascen~ao automática dos grupos de cor 
e segmentos mais elevados de seu estrato e propiciando a as
censao individual a posi~oes nas camadas superiores; 4) de 
outro lado, os mecanismos que continuamente operam para 
ate"' uar as fric~oes e os choques e· para aproximar os indiví
duos e o.s grupos, como o paternalismo das classes superiores 
para com os "pobres", as rtla~oes primárias derivadas do 
compradresco e das "boas amizades", as maneiras brandas, 
a vega atual de tendencias democráticas e populistas em po
lítica, o tipo das rela~oes raciais baseadas antes em precon
ceitos de marca do que de origem, segundo a terminología e 
os conceitos de Oracy Nogueira. Tais mecanismos atuan1 
através os vários elementos, ligando os mais próximos e di
minuindo as distancias afetivas entre as indivíduos dos gru
pos extremos e mesmo entre os próprios grupos. 
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Da observa~ao da sociedade da Bahia parece que se pode 
induzir qu-e o status resulta duma combinagao de fatóres como 
nascirr1ento e tipo físico, que se deixam modificar, até certo 
ponto, pela fortuna, pela .ocupagao e pela educ~ao. O st,atus 
de nasciment.o e a cór limitam a distancia social que se pode 
percorrer no processo de mobilidade vertical, quaisquer que 
sejam os demais elementos condicionantes. 

Essa persistencia dum sistema de prestígio atribuído 
num nascente regime de posic;óes e papéis assumidos corres
ponde ao padrao tradicional de estratificagáo s-0cial comu1n 
em toda América Latina (9), mas em vias de desapareci
mento nas. regióes industrializadas e de imigr~ao recente. 

Para essai persistencia na Bahia contribuem o retarda
rnento da industrializagao e também o fato de que o grande 
repositório de individuos a espera de prom~ao a posi~óes 

mais altas é constituído de gente de cór, cuja posigao social 
é em larga medida predeterminada pelos mesmos f atores ja 
expostos. Se per.sistirem na sociedade baiana· os valores cul
turais que se opóem, em medida variável, as discriminac;óes 
por motiv-0 de origem e de marcas raciais, é possível que qma 
mudanga na infra-estrutura económica críe condigóes para 
a mobilidade ascensional de grande número de pessoas das 
camadas baixas e para a transf ormagao definitiva do regin1e 
de status num regime mais fluid.o de classes sociais. 

Se, porém, aqueles valores representam apenas as racio
naliza~oes, traduzidas em ideologia, dos grupos de poder e 
prestígio que controlam tradicionalmente a estratifica~áo so
cial, há a possibilidade, que aqui se indica em caráter mera
mente conJetural, ·de que, sob a pressao dos casos de ascen
sáo de pessoas de cór, sobretudo de marcas mais caracteris
ticamente negróides, a própria ideologia se reoriente para 
justüicar a form~áo de um novo regime de castas, semelhante 
ao norte-americano, com sistemas autónomos de classes de 

ANTROPOLOGIA SOCIAL llQ 

hrancos e nao-brancas . Até que ponto as marcas raciais 0u 
o tipo físico continuaráo a agir co.mo peseª fixativo ou descen
sional, é assunto que somente a investiga~áo poderá deter
minar, sem perder-se de vista a fun<;áo da mesti~agem que, 
branqueando a populagáo no duplo sentido antropofísico e so
cial, poderá agir concomitantemente em fa.vor da tendencia 
a constitui<;ao de verdadeiras class.es sociais. 
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IMAGENS E ESTEREóTIPOS RACIAIS 

E NACIONAIS ' 



Os estereótipos raciais e nacionais sao juízoS de valor, 
sob a forma. de representa~6es ou imagens mentais, que indi
viduos de um grupo humano fazem dos membros de outra,s 
ra~as ou na~6es e que, de ordinário, baseiam-se em impres
s6es, opini6es, conjeturas ou em conhecimento incompleto 
e imperfeito. 

O estudo dessas generaliza~6es interessa ao psicólogo que 
acompa:nha o desenvolvimento da personalidade e a forma
~ªº das atitudes individuais ou grupais, ao sociólogo que 
examina os conflitos intra e intergrupos e ao antropólogo que 

. procura interpretar as rela~6es entre culturas. Dada a tre
menda potencialidade de slogans e outros instrumentos de 
propaganda, que se servem dessas "idéias fixas", os estereó
tipos sao, desde há alguns runos, objeto da aten~io dos estu
diosos da política como possíveis fautores das ten.sOes inter
nacionais ( 1) • 

Klineberg, analisando alguns trabalhos recentes sobre o 
assunto, propóe, a título provisório, as seguintes conclus6es: 

1. Os estereótipos nac,ionais podem conter algurna ver
dade mas podem ser c<nnpletamente falsos, uma vez que náo 
~ao justificados por fatos objetivos; o fato de· se difundirem 
e serem largamente aceitos nada significa quanto ao seu con
teúdo; 2. siio aprendidos: as crian~as nio participam dQ! es
tereótipos dos adultos, só vindo a adquirí-los na adolescen
cia depois. do contacto com a escola e o meio extrafamillar, 
muito embora comecem a aprendé-lOs no lar; os ester.eótipos 
transmitem-se através os meios de comunica~áo COlJl as mas-
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sas, como os jornais, o rádio, os textos escolares etc. e sao 
freqüentemente aceitos sem crítica pelo público, varian~o .º 
grau de sua aceita~ao com as medidas to:roadas para ellm1-
ná-los daqueles meios de comunica~ao e propaganda:; 3. mu
dam com o tempo e res¡xmdem a situagáo economica e polí
tica d-o momento; há, todavía, estereótipos muito duráveis, 
que persistem obstinadamente na mente dos pov~; 4. sáo 
perigosos para o convívio entre na~5es; embora nao respon
sáveis pelas guerras ou hostilidades entre na~oes., afetam a 
percep~ao, o pensamento, o julgamento e a a~ao, cons~i
tuindo o terreno em que os desentendimentos podem ma1s 
facilmente desenvolver-se; 5. finalmente, ¡x>dem ser trata
dos por meio de esclarecimento ou reeduc~ao. 

A genese e o dinamismo dos estereótipos sao alguns dos 
processos psicológicos e culturais que se vem. tentando com
preender para avaliar o papel que aqueles representam nas 
tensoes entre ra~as e n~5es. :msse o motivo por que a 
UNESCO, dentro do seu programa de estudo das ;tensoes, tem 
estimulado e promovido pesquisas, em vários países, a res
peito das concep~óes que uns povos tem sobre outros e das 
imagens que constroem de si mesmos. Por iniciativa daquele 
organismo internacional, levaram-se a efeito, em 1948, inqué
ritos daquela natureza na Austrália, Gra-Bretanha, Fran~a, 
Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, México e EE. Unidos. 
Australianos, franceses, italianos e noruegueses f oram con
"ridados a descrever os americanos, os russos e a eles mesmos; 
os americanos solicitados a descrever os ingleses, os russos . ' 
e a eles próprios; aos mexicanos, alemaes e holandeses pediu-.se 
que descrevessem os americanos, russos, ingleses, franceses, 
chineses e os seus compatriotas; aos ingleses propos-se a 
descri~ao dos americanos, russos, franceses, chineses e dos seus 
compatrícios. Os informantes preenchiam um questionário, 
indicando numa lista de 12 atributos :QtS qualificativos que 
achava.m mais característicos, de cada um dos pov.os. Outras 
investig~óes, por métodos c:Uf erentes, foram realizadas, nos 

' 
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últimos anos, sobre atitudes de britanicos para com norte
america·nos e os EE. UU. , de belgas para com holandeses e 
luxemburgueses, de franceses para com as figuras históricas 
ou simbólicas que cc.rporificam os ideais nacionais (·2) . Ne
nhuma das na~oes da América do Sul foi incluida em tais 
indaga~oes, talvez por estarem situadas numa área afastada 
dos centros d€ m~ior t ensao política internacional. 

* 

* * 

Em 1950, quando a equipe do Programa de Pesquis~s So
ciais Estado da Bahia-Colúmbia University preparava o plano 
para estudos de rel~óes raciais que a UNESCO lhe encarre
gara de realizar, ti ve oportunidade de organizar um questi~ 
nário que visava a colheita de e:stereótipos sobre :os pretos e 
no qual, para nao chamar a atenc;ao dos respondentes. úni
camente para este grupo étnico, introduzi perguntas .sobre 
outras "ra~as" e nacionalidadss . (Ver detalhes no capítulo 
~ =guinte . ) 

O questionário f oi empregado pelos an tropologistas 
Marvin Ha:rris, Harry W. Hutchinson e Benjamín Zimmerman 
em tres comunidades do interior do Estado· da Babia; os re
sultados que esses pesquisadores obtiveram quanto aos pretos 
encontrara-se no livro Race and Class in Rural Bmieil, ed. por 
Charles Wagley e publicado pela UNESCO. 

Ná Cidade d-c. Salvador empreendi um pequeno inquérito 
em agosto de 1952, obtendo respostas de: 

70 alunos das 3.ª e 4.ª séries de dois ginásios (urna classe 
feminina de 40 alunas, urna mista de 30 alunos, entre 14 e 21 
anos de idade) ; 55 funcionários de um instituto de previden
cia, de ambos os sexos, com idades entre 20 e 36 anoo, havendo 
1 de cada: com 15, 19 e 50 anos e níveis de educ~ao, em sua 
maioria, primáric e secundário, porém incluil)do reduzido 
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número de nível superior; 174 estudantes da Universidade da 
Bahia, de amboo os sexos, com idades entre 20 e 30 anos (44 
alunos da Faculdade de Filosofia, 40 dai Faculdade de Direito, 
7 da Escola de Engenharia, 33 da Faculdade de Ciencias Eco
nómicas, 10 da Escola de Enfermagem, 40 da Faculdade de 
Medicina). 

Em duas localidades do Reconcavo, 95 pessoa.s (maioria 
de operários e mecanicos de urna usina de agúcar e de pessoas 
de classe inferior de urna comunidade urbana, pequeno número 
de funcionários públicos e de comerciári0ts, um médico, um 
dentista, um agente postal) responderam ao inquérito. Os 
20 respondentes de urna Iocalidade responderam a todas as 
perguntas; os 75, de outra, respo-nderam apenas em rela~áo a: 
brasileiros, alemáes e portugueses. A~sim o total de respon
dentes, urbanos e rurais f oi de 394 para brasileiros, alemáes e 
portugueses, e de 319 para os demais povos. 

Neste artigo sao apresentados os resultados relativos aos 
alemaes, po.rtugueses, norte-americanos, judeus, indios, argen
tinos., russos, japoneses e a:os próprios brasileiros. 

Na aprecia~áo desses achados é necessário levar em con
ta que a amostra foi multo reduzida, servindo antes para 
uma aproxima~ao do problema d:o que para conclusóes defi
nitivas. D~ficuldades de ordem semantica devem ser também 
t:Oiltideradas. Qua!nto aos atributos: a experiencia ensina que, 
na B2hia, e provavelmente noutras partes do Brasil, a ex
pre!::~ao trabalhador pode ser interpretada por algumas pes
sna~ co1no substantivo que indica· "a pessoa que trabalha, 
que se encarrega de urna tarefa", ou como individuo mais 
disposto para o trabalhlo; quando os informantes mencio
nam o atributo em referencia aos pretos é possível que o fa
~am no .sentido de que estes sao as pessoas ordináriamente es, 
colhidas para o trabalho, i. e., para atividade manual, bra
c;al, de categoria inferior; isto ocorre com informantes me-

• 
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nos instruídos. O atributo artista foi interpretado, por al
guns respondentes, nao como indíviduos com inclina~oes es
téticas e habilidades relacionadas com as artes, mas como 
astutlo, inescrupuloso em "dar jeito". Quanto as "r~as" ou 
nacionalidades: judeu e russo sao mais ou menos sinónimos na 
Babia, aplicando-se aos imigrantes israelitas procedentes da 
Rú.ssia, da Polonia, da Hungría, muitos dos quais dedicam
se ao c:o,mércio em pequenas lojas de tecidos e miudezas, em 
mobiliarias e alfaiatarias e na venda ambulante de diversos 
artigos a prestaG5es, cobraindo a domicílio as suas contas e 
entrando em contacto freqüentemente inamistoso comas ca
mada.s inferiores da popula~ao. Algumas respostas sobre 
russos podem referir-se aqueles imigrantes, como outras re
ferir-se-áo aos naturais da U.R.S.S. 

' É hnportante assinalar que a Cidade do Salvador e todo 
o Estado da Babia tem um reduzidíssimo número de habi
tantes estrangeiros, de maneira que muitos dos respondentes 
devem ter formado ou aprendido os seus estereótipos e ima
gens sem jamais, ou muito raramente, se terem encontra
do com pessoas das "ra~as" e nacionalidades incluidas no 
questionário, a exce~ao dos pretos, os quais constituem cerca 
de 20 % da popula~ao da Capital. Poµcos, igualmente, teráo 
visitado paises estrangeiros ( 3) . 

• 
• • 

Tabulados os atributos, por freqüencia em números ab.so
lutcs, segundo as categorías a'fY'eciativo, depreciativo e neut:ro 
(ver Quadros N.º 1, 2 e 3), verifica-se que os respondentes 
assim consideram cada um dos povos, a julgar pelos 6 atribu
tos mais. escolhidos (quando 2 atributos tem a mesma fre
qüencia ambos sao computados) : 
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AMERICANOS: Empre·endedores 129, progressistas 88, 
alegres 66, inteligentes 61, interesseiros 48, trabalhadores 44, 
artistas 44 . 

Mais de 26% dessas escolhas recaem num único atributo 
( empreendedores), mostrando urna elevadai concordancia 
entre :os respondentes. Apenas um dos atributos (interes
seiro) é depreciativo e outro neutro (artistas); os outros cinco 
sao apreciativos· e reúnem maig: de 86 % das escolhas; no con
iunto· dos 55 atributos, 70 % sao apreciativos, o mais alto ín-
" 
dice dessa categoria alcanc;ando por todos os povos, inclusive 
o brasileiro. O índice de atributos depreciativos é, entre todos, 
o mais baixo (ver Quadro N.0 4). !sses achados coincidem 
com os verificados em 2 amos tras menores, tomadas para 
apreciar as reac;oes ao questionário (4). 

Vale assinalar que nem urna vez foram escolhidos os atri
butos: preguiqoso., retrogrado, vingativo e submisso. 

~stes resultados aproximam-se bastante dos obtidos no 
inquérito internacional da UNESCO; neste os americanos 
foram considerados: progressistas, prát:icos, inteligente·s, ge
nerosos pelos 7 grupos nacionais inqueridos; pacíficos por 6 
desses grupos e trabalhadores por 4; dois grupos os considera
ram vaidosos e um os apontou como controladas. 

RUSSOS: Materialistas 68, cruéis 59, organizados 45, in
tdlerantes 43, agressivos 41, trab(}Jlhadores 41, inteligentes 36, 
persistentes 36. 

Quatro desses atributos sao depreciativos, tres sao apre
ciativos. Os primeiros atingem a 54% enquanto os últimos a 
46% ; no conjunto (Quadro N.º 4) os apreciativos vao sC>mente 
a 31 % . Nenhum respondente considerou os russos como 
(])legres ou pregu~osos. 

No inquérito internaci'01nal os russos foram classificados, 
por 8 grupos de respondentes, como prepotentes, :trrabalha
dores, cruéis, bravos e atrasados; práticos por 2, inteligentes 
por l. 
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ALEM.AES: Inteligentes 229, cruéis 78, trabalhadores 72, 
disciplinados 63, argulhosos 60, empreendedores 56. 

A idéia de que os alemaes sao inteligentes parece tao ge
neralizada que, dessas respostas, 41 % apontam aquela quali
dade. Quatro desses atributos sao apreciativos, com 66% de 
escolhas, e do1is depreciativos com 24% ; no conjunto, 59% 
sao apreciativos, taxa igual a obtida por brasileiros e somente 
ultrapassada por americanos. 

Os atributos retrógrado, mal educado, mentiroso, deso
nesto e submisso nao apareceram nas respostas. 

JUDEUS: Avarentos 137, gananciosos 81, ·inteligentes 70, 
astuciosos 41, desonesitos 39, econ6mioos 39, int~essei.ros 37. 

Somente um atributo apreciativo foi escolhido, represen
tando 15, 7 % das escolhas; cinco depreciativos com . 75,6% e 
um neutro com 8,7 % ; no conjunto, 22 % de apreciativos, quase 
63 % de depreciativos e 15% neutros. E' este o pov0 ou "ra~a" 
com pior classifica~ao. O atributo avarento foi esc.olhido, no 
total dos mais freqüentes, por 30,8 % dos respondentes, a 
indicar um elevado grau de concordancia, espec.ialme~te por
qu.e qualificativos aproximada.mente sinónimos, como ganan
'cioso, desonesto, interesseiro, foram ·escolhidos também com 
freqüencia. 

Os judeus nao f oram classificados, nem urna vez, como 
alegres, ·expansivosi, simples, agressivos e imorais. 

ARGENTINOS: Progressistas 48, orgulhosos 42, trabalha'
dores 39, pretenciosos 37, -OTganizados 37, alegres 36, gaboltzs 
35. . 

Quatro resposta.s apreciativas com 58% de escolhas, e 
tres depreciativas com 42 % ; no conjunto, 52 % de aprecia
tivas, 36% de depreciativas e 12% de neutras. ·O único atri
buto nun.ca escolhido f oi cruéis . 
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E' interessante assinalar que os argentinos obtiveram 
o mais baixo número médio de respo.s.tas por informante (ver 
Quadro N.º 4), fato que é urna repetigao do observado com ou
tros dois grupos de respondentes, aos quais se propos o in
quérito para verifica~áo das reac;óes ao questionário (5). 

PORTUGU:S:SES: Religiosos 114, sujos 97, trabalhadores 
78, econdmicos 68, pouco inteligentes· 64, bondosos 63, sim
ples 51. 

Tres respostas apreciativas com 35,8 % de escolhas, duas 
depreciativas com 30% e urna neutra com 34,2%; no con
junto, 42,8% de apreciativas, 35,7% de depreciativas e 21,5% 
de neutras. 

O atributo desonesto foi o único jamais mencionado. 

1NDIOS: Desconfiados 149, supersticiosos 123, 'P'f'egui
·~osos 75, vingativos 70, valentes 57, tra~oeiros 54. 

Como os judeus, tiveram os indios apenas urna resposta 
aipreciativa, com 10 % de escolhas; as deprecia ti vas, porém, 
atingiram somente a 37 ,6% e as neutras a 52,4 % ; no con
junto, 18 % de apreciativas, 50 % de depreciativas .e 32 % de 
neutras. Somente russos, judeus e japon&es tiveram maior 
índice de respostas depreciátivas; o índice de apreciativas é, 
de todos, o mais baixo, equivalendo a cerca de um quarto do 
de americanos, brasileiros, e alemáes e a menos de metade do 
de portugueses e argentinos. 

Aos índios negaram os respo:1dentes muitos atributos 
apreciativos como expansivos, instruídx:J.s, organiza®s, deli
cados, progressistas; também nao os consideram ganan
ciosos, gab<>las, intolerantes nem económic.os . 

JAPOmSES: Trai~oeiros 124, cruéis 100, Vingativos 76, 
trabalhadores 51, supersticiosos 47, valentes 40. 

Quatro atributos deprecia ti vos com quase 79 % de esco
lhas e dois apreciativos com 21 % ; no conjunto 27,5% de 

( 
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apreciativ.o·s, 55,1 % de depreciativo.s e 17,4 % de neutros. 
Dois atributos deprecia;tivos (traigoeiros e cruéis) concen
traram 51 % das respo.stas entre as escolhas mais freqüentes. 

A única qualidade nao atribuída aos japoneses foi a de 
aleares. 

• 
• * 

No avaliar os resultados apresentados, deve-se levar em 
con ta a precariedade dos métodos de indaga~áo psicológica 
por meio de questionários. O emprego de um questionário que 
ofere~a muitas escolhas, como o adotado nesta pesquisa, pro
porciona ao respondente a possibilidade de encontrar atribu
tos que correspond::..m melhor aos seus juízos e impress5es, 
mas o número elevado. de atributos pode também trazer-lhe 
dificuldades. A posi~aq dos atributo-s na lista, a famfliari
dade com determinados atributos, a dúvida sobre a ace~áo 
dos atributos, sao outras tantas dificuldades a ter em mente 
e para as quais t€m chamado· aitenc;áo os psicólogos que tra
balharam ne.s.te campo de investigru;ao. 

Todavia, podemos tentar algumas c.?nclusóes com base 
no materie.1 aqui apresentado: os respondentes· tendem a dar 
respostas predominantemente apreciativas aos povos de cul
turas mais afins da sua, m·c·tivados, ao que parece, por etno
centrismo (americanos, alemáes, argentinos e portugueses, 
todos da cultura ocidental, européia, embora representando 
variantes mais ou menos distintas daquela), ao passo que fa
zem ma1is escolhas depreciativas para os d~ culturas menos 
afins (russos, judeus, índtos, japoneses e, como mostrei noutro 
trabalho, pretos) . ·· 

Outros fatóres teráo infiufdo na tonalidade afetiva das 
escolhas, como a personalidade dos respondentes, os antago
nisn1os políticos e religiosos, a pc~i~áo das ra~as ou naciona
lidades nas últimas guerras, as rela~óes económicas para com 
os referidos pavos, etc. . · 
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E' de crer que os respondentes encontrem sobretudo di
ficuldade em interpretar as personalidades e os comporta
mentos das pessoas de outras culturas, ou ao menos de cul
turas menos parecidas comas suas, tanto em conteúdo quanto 
em ethos (6) , especialmente em elementos como a organiza
<;áo política, a religiosa, as idéia.s morais, a família. 

conduzem a conclusoes identicas os dados colbidos por 
carolina Martuscelli por meio de urna escala de distancia 
social a que submeteu estudantes universitários paulistas: 
praticamente todos o.s, povos americanos e europeus, com ex .. 
c~áo dos russos, sao aceitas pel'OS paulistas (pa:a parentes 
pelo casamento, paira amigos, vizinb~, com~anbe1ros de pro
fissáo, cidadáos e turis,tas); como pauco aceitos, entre outros, 
sobresssaem os russos, asiáticos, negros e mulatos (7). 

Outra pesquisa realizada na Babia (em 1946, pela dr~. 
Aniela Ginsberg_, entre 400 estudantes das Faculdades de D1-
reito e de Filosofia e do C . P.O. R. ) leva aos mesmos resulta
dos: os mais aceitas sao os europeus e os povos a.mericanos, 
sempre em primeiro lugar o.s norte-americano~, admit~do
se os cbineses, em último e penúltimo lugares, como armgos 
e como turistas, e os russos e sirios, em antepenúltimo e último · 
lugares, como colegas; expulsos do Bra~il, .segundo os :es
pondentes, deveriam ser os japoneses, os r~~sns, os alema~~' 
os judeus, os espanhóis e os sirios (8). A pos1c;ao dos espanho1s 
é fácil de _compreender, no caso da Babia, pela bostilidade 
contra os proprietários de armazéns, padarias e outros ramos 
de comércio, os quais gozam da fama de "exploradores do 
povo". 

.... . .. 
• 

• • 
: :. -ó julga~ento. "doo brasileiros ·por eles. mesm~ .é. · fei~Q no.s 
-s~guintes ter~os; . os responden tes · escolheram mruor n~mero 
de respc>stas para qualificá-los (3,2 respostas em méd1a) do 
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que as 3 solicitadas no questionário (ver Quadro N.0 4) ; so
mente com os alemáes far.iam o mesmo. Isto poderá signi
ficar, ou o desejo de dar indicagoes mais precisas e minu
ciosas, usando maior número de atributos, ou urna düicul
dade em sintetizar seus juízos; mas corresponderá, talvez, a 
um conhecimento mais perf eito de si próprios. 

Os atributos que os respondentes se adjudicaram com 
mais freqüencia foram: Bondosos 163, inteligentes 163, reli
giosos 129, preguigosos 109, amigueiros 70, sensuais 55, tra
balhadores 51, sinceros 51 . 

Seis atributos apreciativos com 79% de escolbas e dois 
depreciativ:0s com 21 % ; no conjunto 59,3 % de apreciativos, 
taxa igualada pelos alemaes e superada pelo.s americanos; 
25 % de deprecia ti vos, a mais baixa de todos, se excetuarmps 
os americanos, e 15,7% de neutros. Dois qualüicativos favo~ 
ráveis reuniram, no grupo do mais freqüentes, 41 % das es
colbas. 

Os brasileiros nao se consideraram: arrogantes nem a
gressivos; os atributos organizados, -grosseiros, ganancj,osos, 
retrógrados, vingativos, covardes, materialistas, sujos, intole
re,ntes, -pretensiosos, insinceros e frios foram escolbidos me
nos de 5 vezes cada um. 

A náo ser quanto a: admitirem que sao pregu~osos e sen
suais e que nao sáo organizados, os brasileiros projeta1n, nas 
respostas, a imagem do seu ego, a sua admira~ao por si mes~ 
mos, numa manifestru;áo de narcicismo que nao lbes é priva
tiva. Nao apenas afirmam ter .tais ou quais virtudes ou qua
lidades positivas, porém negam que tenbam defeitos graves 
como a maioria dos atributos citados excepcionalmente ou 
nunca citados. Os responden tes repetiram, allás, os estereó
tipos clássicos dos brasileiros, que alguns escritores divulga
ram e procuraram explicar em suas· obras: '[JOl,idos, acolhedo
res e amáveis (Conde de G.obineau), cordiais e polidos (Sér
gio Buarque de Holanda), sensuais, co~os, tristu e rom4n. 
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ticos (Paulo Prado), altruistas, sentimentais, gen~osos, pa
cíficos, hospitaleiros, desconfiados, tolerantes, trabalhadores, 
sem espírito de cooperar;áo, displicentes mas enérgicos, impul
sivos, sem continuidade, sensíveis, inteligentes, imaginosos, 
intuitivos (Ferna1ndo de Azevedo). 

Mas é expressivo que revelem autocrítica ou que se mos
trem pessimis.tas a respeito do seu próprio caráter, nao repri-
1nindo as idéias capazes de perturbá-los (9). O mesmo nao 
ocorre com os povos incluídos no inquérito internacional. Os 
respondentes de 8 nacionalidades, entre ·os quais se fez a in
da,ga<;ao, atribuíram-se exclusivamente qualidades positivas: 
australianos, ingleses, franceses, alemaes, italianos, holan
deses, noruegueses e americanos consideram-se, unanime
mente, pacíficos, inteligentes, trabalhadores e bravos; seis de
les qualificam-se de generosos, cinco de práticos e de progres
sistas. Houve somente urna excegao: os italianos admitiram 
que sao v~idosos, mas a freqüencia com que este atributo 
negativo foi escolhido é a menor da série. 

Entretanto, brasileiros das nossas diversas regióes jul
gam-se de modo muito diferente, o que revela antagonismos 
e preconceitos de uns a respeito de outros, como o demonstrou 
René Ribeiro em seu excelente estudo das rela~óes raciais exa
n1inadas do ponto de vista religioso (10). 

* 
* • 

Nao se levaram em conta neste artigo as diferen~as de 
atitudes entre os vários grup:s de respondentes por serem 
muito diminutas as respectivas amostras. E' interessante, 
todavía, chamar aten<;ao para o fato dos brasileiros terem sido 
apontados ao mesmo tempo como preguir;osos e como traba
lhad(Yl'es, inconsistencia que resulta da soma de escolhas de 
respondentes de categorias diversas. Essa inconsistencia des
faz-se ao verificar que 13 % dos respondentes do interior do 
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Estado escolheram o a.tributo trabalhador contra 1,2% dos 
da Capital, ao passo que 21,4% urbanos e somente 2,7% da 
zona rural escolheram preguigosos. Assim, os respondentes 
urbanos atribuem aos seus compatrício,s. a qualidade de pre
gici~osos em contraposigao aos rurais, que oo julgam traba
lhadores. No caso dos índios, enquanto 11,5% dos estudantes 
universitários :os acham preguigosos, só 2,9% dos outros res
pondentes escolhem o mesmo atributo; curiosamente, nas es
colhas de 19 respondentes do alto sertao, cujas questionários, 
por chegarem atrasados, nao se computaram neste artigo, -
nem urna vez se atribui aquela qualidade depreciativa aos in
dios. O preconceit·o é mais dos estudantes universitários do 
que dos outros respondentes inqueridos. E a tal propósito 
observe-se que os estereótipos divulgados .Por certos cronis.tas 
coloniais e sobretudo pelos escritores romanticos, como a bon
dade natural, a inocencia, a bravura e a nobreza de sent~en
tos do aborígene, imagens que teriam até influído sobre Mon
taigne e Tomás More, nao se fixaram na imaginagao do povo. 
Concede-se, quando muito, que o indígena seja valente, mas o 
o que se pensa dele mais generalizadamente é aquilo dito por 
outros escritores dos primeiros séculas da coloniz~ao, isto é, 
que 00 Íncolas sao desconfiados, esquivos, traigoeir·OS, intratá
veis, vingativos, supersticiosos. A idéia de que sejam sensuais, 
tao freqüente e insistente em Gabriel Soares, em Anchieta, 
em Shnao de Vasconcelos e outro.s, essa quase nao se encentra 
no inquérito aquí exa1minado: em 704 respostas, apenas 5, 
.ou sejam 0,7 %, referem esse atributo. 

Essa sele<;ao de atributos pode ligar-se ao fato de que os 
respondentes provavelmente sabem menos da vida e dos cos
t u1nes dos indígenas do que das atitudes que estes assumem 
em seus contactos com os civilizados. 

NOTAS 
( 1) Otto Klineberg, "Tensions Affecting International Understading" (A 

Survey of Research) , Social Science Research Council, BuJJetin 62, 1950 . 
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(2) Os qualificat ivos constantes do questionário da UNESCO foram: 1 . 
Trabalhador. 2. Inteligente, 3. Prático, 4 . Vaidoso, S. Generoso, 6 . 

Cruel, 7 . Atrasado, 8 . Corajoso, 9 . Controlado, 1 O . Prepotente, 11 . 
Progressista, 12. Pacífico e " Impossível de caracterizar", cfr. Buchanan, 

lor. cit. 

(3) Entre os 4 17. 235 habitantes da Cidade do Salvador havia, em 1950, 
apenas 372 brasileiros naturalizados e S . 992 estrangeiros: dos 4. 834 . 575 
habitantes d o Estado, 62 1 eram brasi leiros naturalizados e 7 . 603 es
trangeiros, cfr. I.B .G .E ., Censo Demo4rálico ( 1.0 de julho de 1950) , 
Estado da Bahía, S elegáo dos Principais Dados, Río 1952, pá~s. 7 e 52. 

( 4) Thales d e Azevedo, " Um questionário &Obre est ereótipos raciais", 
S ociolo, ia, vol. XIII, N.0 3, Sao Paulo (mar~) 1951. 

(5 ) Thales de Azevedo, ibidem . 

(6) A . L . K roeber, AnthropoloD, 2nd. ed., pág. 292 . 

( 7) Carolina Martuscelli, "Urna pesqui~a sobre aceita!;aO de grupos nacio· 
nais, " raciais" e regionais, em Sao P aulo", Univ . de S . P aulo, Fac. de 
Filosofia, Ciencias e Letras, B oletim CXIX., Psicologia., N .0 3. S . 
Paulo 1950', pág . 62. 

(8) Apud M artuscelli, op. cit., pág . 63. 

(9) John R ickman, "Psychodynamic Notes", in H . Cantril, Tensions That 
Cause W a1W, pág . 182. 

( 10) René Ribeiro, R eliaiao e relac;óes raciais, M inistério da Educa~o e 
Cultura, Rio 1956, pág. 170 . 
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Quadro N.0 1 - Freqüencia de atributos apreciativos por nacionalidade 

... -.;; ... • ... -- • .1 
... 

1 -:i .. .. = • QUALIDADES ... ... - ... ·- o "" 111 • ... 
¡;¡ = ... • .. ::. • ~ ... 'C 9 

t! e • .. ,. 
'I -- • - et = e e:.:: e e &. .. ... ,_ ... 

1 - Bondosos - 163 - 2- 1 - 16 2 9 - 62 4 1 

4 - Inteligentes - 163 - 61 - 36 - 229 70 21 40 4 36 

9 - Persistente 9- 17 - 30 - 50 27 11 10 4 17 

1 O - Habilidosos 15 - ~5 - 12 -- 46 6 18 10 5 36 

11 - Empreendedores 5 - 129 - 11 - 56 11 19 25 · - 1 4 

12 - Sinceros 51 - 10 - · 1- 12 4 6 33 29 1 

14 - .Amigueiros 76 - 14 - 2 - 10 1 15 47 5 1 

15 - Alegr~s 46 - 66 - - - 9 36 22 3 

16 - Expansivos 29 - 23 - 2- 3 14 20 1 

17 - Ordeiros 22 - 10 - 3 - 14 2 15 19 2 2 

23 - Instruidos 10 - 29 - 14 - 53 13 22 17 4 

27 - Organizados 3- 51 - 45 - 55 3 27 8 7 

31 - Disciplinados 12 - 19 -- 25 - 63 4 20 6 3 15 

33 - Trabalhadores 51 - 44 - 41 - 72 31 39 78 9 51 

3 5 - Delicados 22 - 3- l -- 6 4 27 11 ~ 

38 - VaJenres 20 - 7- 24 - 24 2 2 13 57 40 

42 - Ocimisw 27 - 29 - 12 - 3 4 31 4 2 3 

4 5 - Progressistas 5- 88 - 26 - 22 5 48 4 75 

46 - A$Seados 13- 7 - 1 - 8 2 7 6 .4 3 

51 - Simples 17 - 13 - 6 - 3 10 51 22 3 

TOT.AIS - 750 - 667 - 299 ·- 754 191 - 407 - 487 - 154 - 245 
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· Quadro N.0 2 - Freqüencia de atributos depreclativos por naciona 

lidades e 'ra~as" 

QUALIDADES 

~ 

2 - Cruéis 

3 - Avarcntos 

5 - Pouco intclig. 

6 - Prcgui~sos 

8 - Trai~ociros 

13 - linorantes 

18 - Grossciros 

19- G2nanciosos 

20 - Astuciosos 

21 - Scnsuais 

22 - Reuógrados 

26 - Viq ativos 

29 - Gabolas 

30 - Arrogantes 

32 - Agrcssivos 

34 - Mal-educados 

36 - Orgulhosos 

3 7 - Covardcs 

43 - lmcrcssciros 

44 - Materialistas 

4 7 - Sujos 

48 - Inrolerantes 

50 - Imorah 

5 2 - Pretensiosos 

5 3 - Mentirosos 

54 - Desonestos 

55 - Insinscros 

TOTAIS 

-=:=-- --
... .... -- = .. ... 

-1. ... ... - ... - o - .. ... • ... • • ... • • - .. - .. :¡ .. - e a: -
2 - 1 - 59 - 78 8 

14 -

14 -

4 - 21 --

7 - 3 -

41 - 137 

14 9 

109 - - - - - 11 1 

12 - 3 - 25 -- 34 22 

10 - - 1 1 - 4 .1 

4 - 2 - 29 - 19 ') 

2 - 38 - 30 - 22 81 

5 - ~2 - 26 - 26 ( 1 

55 - 4 - ~ - 3 ! 

4 -

1 -

11 - 11-

2 -

25 -

7 -

28 

7 

- - 6 - 27 - 52 

- - 8 - 41 - 24 

5 - 6 ··- 12 - -

:; 5 - ! 5 - : .! - 69 

2 - 2- 7 - 6 

18 - 48 - 2 1 - 3 

3 - 7 - 68 - 12 

3 - 1 - 13 - 1 

2 - 2 - 4 3 - 11 

7- 2 - :;- 2 

2 - 6 - 12 - 6 

6 - 5 - 13 -

20 - 6 - 16 -

3 - 7 - 28 - 2 

3 

8 

6 

10 

10 

17 

8 

37 

15 

19 

13 

8 

26 

39 

11 

... .... u - ... 
.!! ': - -Cll .. • -- a -e A. 

- - 4 

1 - 20 

8 64 

2 25 

4 6 

3 21 

9 15 

4 23 

12 5 

13 18 

5 

1 

35 

25 

l :> 

9 
42 

14 

13 

3 

3 

12 

2 

37 

5 

3 

11 

6 

1 

19 

10 

4 

12 

11 

8 

12 

2 

97 

10 

3 

1 

3 

5 

-

= ... ... -• • :¡¡ :l. e ... ,_ -
34 - 100 

2 3 

21 10 

75 1 

54 - 124 

53 7 
7 7 

'5 

35 34 

5 4 

15 

70 

4 

27 

12 

5 

2 

14 

2 

36 

1 

1 

2 

6 

11 

5 

i6 

1 

4 

28 

4 

13 
10 

5 

12 

6 

8 

2 

9 

10 

7 

21 

- 329 - 212 - 552 - 471 - 543 - 286 - 405 - 494 - 516 
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Quadro N.0 a - Freqüencia de atributos neutros por nacionalidades 
e "ra~as'' 

QUALIDADES 

1 - Religiosos 

24 - Tri$tes 

2 5 - Económicos 

28 - Submissos 

39 - Artistas 

40 - Desconfiados 

41 - Supersticiosos .. 
• 

49 - Frios 

TOTAIS 

... ~ ... - ¡ e -·- .. = .. u e = ·- il ... ... - ... ... 
\'" :! a • •• e -.. 

- 125 - 3 - 5 ·- 7 

18 - 1 - 5 - 2 

5 - 10 - 9 ·- 6 

8 - 22 -

29 - 44 - 2 1 9 

8 - 2 - 13 5 

22 - 1 - 4 - 1 

1 - 3 - 20 -- i) 

- 21 6 - 64 - 99 - 40 

... • -.. • -
35 

11 

39 

6 

5 

6 

(. 

... -• ·--1 --e 

15 

7 

24 

... -... -• .. --~ 
114 

17 

68 

... .. .. • -
14 

15 

30 - 9 

16 11 

8 

3 

7 

2 

9 

7 - 149 

9 - 123 
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Quadro N.0 4 - . Números absolutos e freqüéncia média de atributos 
cscolhldos por cada respondente 
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COMPORTAMENTO VERBAL E EFETIVO 

PARA COM OS PRETOS 



n 

Nos estudos de relac;óes raciais empreendidos, em 1951, no 
Estado da Bahia, sob o patrocínio da UNESCO, procurou-se 
conhecer ·a. concepgáo ou idealizagáo que nas sociedades ru
rais. e urbanas da Babia se fazem do preto, como um dos 
modos de compreender o status dos indivíduos daquele tipo 
e a organizac;áo social de comunidade, como as que haviam 
sido escolhida.s para estudo, cuja populac;áo incluí pretos em 
propor~oes diferentes. 

Aquelas inves,tiga~oes f izeram-se como parte dos estu
do;s- de comunidades do Programa de Pesquisas S{)ciais Es
tado da Babia - Columbia University em áreas típicas do 
território baiano. As localidades escolhidas foram: 1) Vila 
Rec6ncavo, na área a~ucareira do Recóncavo, em que . a po
pul~á'O é predominantemente de cor e os indivíduos de tra
~os negróides acentuados s.ao muito abundantes; 2) Minas 
l 1elhas, na regiáo elevada do alto sertao, antiga zona de mi
nerac;ao do ouro, onde existem perto de 30 por cento de pretos, 
outro tanto de mulatos, cerca de quarenta e dois por cento 
de: brancos e pouco mais de tres por cento de caboclos; 3) 
Monte Serrat, n ai zona seca do Nordeste baiano, que contém 
mais de 50 por cento de caboclos. e quantidades aproxima
damente iguais de brancos, mulatos e pretos a completarem 
o restante da populac;áo. Urna outra parte do trabalho fez
se na Cidade do Salvador (1) . 

As técnicas empregadas pelos antropologistas nos estu
dos de comunidades e das quais se serviram para as investi
ga~óes sobre rela~óes raciais foram a observ~ao partici
pan.te durante cerca de um ano em cada comunidade, as en
trevistas, a conversa informal, a colheita de dadoS.. do folc-
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lore regional ( quadras, provérbios, ditados, anedotas can-- ' ~oes), a análise semantica dos vocábulos empregados para 
d:-signar os vários tipos físicos da popul~ao e para catego
r1zar as pes~oas por status, •assim como a aplicac;ao de testes 
e questionários adrede organizados (2) . 

Conhecida a impor.tancia dos estereótipos no condicio
namento do comportamento dos indivíduos de tipos diferen
tes, nao apenas como fatores de tensoes internacionais mas 
de antagonismos de grupos intranacionais, pareceu-nos conve
niente chamar aten~ao para o assunto, tomando para exame 
o material colhido por ocasiao dos referidos estudos e pondo em 
destaque especialmente o.s. resultados alcanc;ados pelas téc
nicas de testes e de questio.nários . 

. Nas tres comunidades rurais, estudadas por antropolo
g1stas da Columbia University com a colaborac;ao de estudan
tes brasileiros e outros ·auxiliares nacionaJs, o preto foi des
crito pelo.s informantes (Quadro I) com ~ seguintes expres
sóes, colhidas no texto dos trabalhos recentemente publica
dos sobre o assunto: 

QUADRO I 

EXPRESSOES USADAS PARA QUALIFICAR OS PRETOS, SEGUNDO 
AS COMUNIDADES 

Vila Rec6ncavo 
Humildes 
Leais 
Afetuosos 
Pregul~osos 
Trabal.hado res 
Alegres 
Agradáveis 
Ignorantes 
Supersticiosos 

Minas Velhas 
Pregui9osos 
Trabalhadores 
Risonhos 
Sem intellg@ncia 
Retrógrados 
Crédulos 
Fe los 
Astuciosos 
Sensuals 

· Fedorentos 

Monte Serrat 
Pregui~osos 
Sérios 
Trabalhadores 
Feios 
Falsos 
Repugnantes 

Os estereótipos sáo aqui apresentad0is mais ou menos na 
ordem em que surgem no texto dos trabalho.s: (3). Também 
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sao para notar nessas listas: a) contradi~ao entre alguns es
tereótipos, a mostrar as discordancias de julgamento dentro 
de cada comunidade, valendo notar que certos informantes 
tiveram dificuldade, ao usar a palavra tr11Jbalhador, em dis
tinguir o homem que trabalha do indivíduo mais disposto, 
mais inclinado a trabalhar; b) a presen~a de um reduzido 
número de expressoes numa das comunidades, resultante, se
gundo se depreende da leitura, unicamente do modo do Autor 
orientar a discussao do tema. 

Aqueles estereótipos circulam sob várias formas na con
versa e repetem-se por meio de versos, de abeces, de anedotas 
e pilhérias que, as mais das vezes, tem por func;ao mostrar 
os defeitos, as debilidades, algumas vezes as virtudes do preto. 

Para. obter dados quantitativos, que servissem para com
provar es elementos obtidos dos informantes, os pesquisadores 
usaram um teste de distancia social organizado pelos dirigen
tes e participantes do Programa. Constava esse instrumento 
de 4 foto gr afias de homens dos tipos branco, preto, mulato 
e caboclo e outras tantas de mulheres. Fizeram-se retratos 
de indivíduos representativos dos mencionados tipos, da idade 
entre 20 e 35 anos, que nao chamassem atenc;ao por qualquer 
peculiaridade de expressao ou de morfología; as fotografias 
incluíam rosto e pesco~o, .sem deixar aparecer pe~as do ves
tuário, brincos, medalhas, chapéu etc., que pudessem indicar 
st·atus. Cada naipe de retratos, de um sexo ou outro, era apre
sentado ao respondente para que este os arrumasse em or
dem decrescente em resposta as questoes seguintes: 

1 . Arrume as f otografias em ordem de atr~áo física 
(do mais preferido ao menos) ; 

2. Arrume as fotografias segundo a riqueza que possa 
ter cada tipo; 

3 . Arrume as fotografías segundo a .capacidade para o 
trabalho; 
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4. Arrume as fotografias segundo a honestidade para 
dinheiro; 

-- - --¿s 

5. Arrume as f otografias a come~ar pelo -tipo -maí.S, . re-
ligioso. 

Faziam-se ainda perguntas sobre a , aceitac;ao de cada 
tipo para vizinho, amigo, companheiro de mesa de janta¡r ou 
de dan~a, -ou para cunhado. 

' ~~ # . ;" ._{ ~ ...... <',i,'. ~-~ ,r'!.'f."J 
._, '(~ V:" ;--~ 

Nas tres comunidades o preto foi sempre classificadó 
como o menos atraente, rico, honesto e religioso; os respon
dentes foram também unanimes em considerar o preto co4 

mo "o mais trabalhador", o que, a julgar pelo contexto dos re
la tórios, nao significa o mais disposto ou inclinado para o tra
balho, porém aquele pa.ra quem o trabalho manual e brac;al 
é mais apropriado. Divergiram muito as respostas, segundo o 
status dos respondentes, em rela~ao as perguntas s.óbre acei
tac;ao para -as situa~oes acima referidas . Estas últimas res
postas, combinadas comas outras, confirmaram aproximada
mente os dados obtidos por entrevistas. 

No Reconcavo o preto, ;ali mais abundante e menos mes
ti~ado, parece gozar de conceitos mais favoráveis, mas de 
mOdo geral participa das idealiza~oes corrente~ nas outras 
ZOniaS. 

. 
Na localidade denominada Usina, perto de Vüa Recon-

cavo, em Minas Velhas (4) e na Capital do Estado empre
gou-se também 10:utro tipo de questionário, já descrito em 
um artigo anterior (5). :ts:te constava de urna lista de 55 
atributos (qualidades boas e más), antecedida da pergunta: 
"Escolha tres adjetivos da lista abaixo que, na sua opiniao, 
melhor caracterizam as "r~as" ou nacionalidades seguintes: 
1) Brasileiros; 2) Alemáes; 3) Portugueses; ( 4) Norte-Ameri
c-anos; 5) Judeus:; 6) 1ndios; 7). Argentinos; 8) Pretos; 9) 
Russos; 10) Japoneses". 
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Os atributos eram: 

1. Bondosos, 2. Cruéis, ~. Avarentos, 4. Inteligentes, 5. 
Pouco inteligentes, 6. Preguic;oisos, 7. Rel~giosos, 8. Trai~oei
ros, 9. Persistentes, .10. Habilido~os, 11. Empreendeoores, 
12. Sinceros, 13. Ignorantes, 14. Arnigueiros, 15. Alegres, 16. 
Expansivos, 17. Ordeiros, 18. Grosseiros, 19. Gananciosos, 
20. Astucioso,s, 21. Sensuais, 22. Retrógrados, 23. Instruí
_dos, 24. Tristes., 25. Económicos, 26. Vinga ti vos, 27 . Orga
nizados, 28. Submissos, 29. Gabolas, 30. Arrogantes, 31. 
Disciplin-ados, 36. Orgulh1osos, 37. Covardes, 38. Valentes, 
39. Artistas, 40. Desconfiados, 41. Supersticio~sos, 42. Oti
mistas, 43. Interesseiros, 44. Ma.terialistas, 45. Progressistas, 
46. Asseados, 47. SujotS, 48. Intolerantes, 49. Frios, 50. Imo
rais, 51. Simple~ , 52. Pretensiosos, 53. Mentirosos, 54. De
!>vnestos, 55. Insinceros. 

Para avaliac;ao da tonalidade afetiva das respostas, os 
a tributos foram classificados, na apurac;ao dos resultados, 
em: 

1. Apreciativos: Bondosos, inteligentes, per.s.istentes, ha
bilidosos, empreendedores, sinceros,, amigueiros, ale
gres., expansivos, ordeiros, instruídos, organizados, 
disciplinados, trabalhadores, delicado.~, valen tes, oti
mistas, progressistas, asseados, simples; 

2. Neutros: Religilei~os , tristes, económicos, submissos, 
artistas, desconfiados, frios; 

3 . Depreciativos: Cruéis, avarento: , pouco intel!gentes, 
preguic;o~os, tra!~oeiros, ignora~tes, grosseiros, ga
nanciosos, astuciosos, sensuais, retrógrados, vingati
vos, gabolas, arrogantes, agressivos, mal-educados, 
orgulhosc-1s, -cova.rdes, supersticio~·os, intere~seiros, 

materialistas, sujos, intolerantes, imorais, pretencio
.sos, mentirosos, desonestos, insinceros (6) . 



148 THALES DE AZEVEDO 

O problema da escolha dos atributos foi resolvido, em 
nosso caso, com a elaborac;ao de urna rel~ao de termos mais 
usuais na Bahia para categorizar as pessoas, as rac;as e na
c;oes segundo seus trac;os de temperamento, de inteligencia, de 
aptidoes. Tomamos 55 atributos, por nos parecer, como a 
Katz e Braly (7), que um número relativamente alto de tra
gos de caráter permite aos respondentes melhor caracteri
za~ao dos povos ou rac;as, muito embora haja, em tal mé
todo, alguns inconvenientes. No inquérito levado a ef eito em 
diversos países pela UNESCO, no ano de 1948, foram empre
gadas apenas 12 palavras, acrescidas da locuc;ao "Impossivel 
de caracterizar": 1 . trabalhador, 2. inteligente, 3 . prático, 4. 
vaidoso, 5. generoso, 6. cruel, 7. retrógrado, 8. corajoso, 9. 
controlado ("que sabe controlar-se"), 10. prepotente, 11. 
progressista, 12. pacífico (8). A caracteriz~ac1 dos atributos 
em apreciativos, neutros e depreciativos correspondeu, em 
nosso trabalho de 1950 (9), as classe.s. favoráveis, ambivalen
tes e desfavoráveis que, na mesma época., Graham estabele
ceu para atributos que usou numa investigac;ao para verifi
car as atitudes de britanicos para com núrte-a.mericanos 
(10). 

Em Usina o questionário foi res.pondido por 20 pessoas, 
entre as quais alguns brancos e pretos, porém a maioria de 
mulatos e caboclos, com as profiss0es de médico, dentista, a
gente postal, funcionários de escritório, mecanicos e operários 
da usina de ac;úcar local. As respostas obtidas foram: inteli
gentes, trabalhadores, bondosos, sinceros, disciplinados, deli
cados, valentes, progressistas e asseados. E' digna de a.ten
gao a tendencia, também verificada em Vila Recóncavo, para 
dar relevo as qualidades a.preciáveis do preto, o que nao exclui, 
come, mostram as entrevistas, a existencia de estereótipos de
preciativos . 

Em Minas Velhas as respostas de 29 pessoas, de diversos 
tipos, confirmaram os achados anteriormente mencionados. 
As resposta.s mais freqüentes foram: pouco inteligentes 15, 
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submissos 12, desC'onfiados 8, supersticiosos 7, trabalhadores 
6, pregui~osos 6. 

Na Cidade do Salvador o trabalho foi realizado em duas 
fases . Na primeira seguimos o método de entrevistas, a lei
tura de notícias e editoriais de jornais, de anúncios, de livros, 
a colheita de material fo1clórico (11). Por meio dessas técni-

. cas verificamos que se atribuem ao preto as seguintes qua
lidades, aqui relacionadas. numa ordem arbitrária : 1. Bonda
de natural, 2. do~ura de temperamento, 3. resignagao, 4. 
atráso ( conservantismo), 5. falta de ambi~6es, 6. ignorancia, 
7. "alma branca", 8. humildade, 9. submissao, 10. ( ousa
dia) "sao ousados", 11. lealdade, 12. seriedade, 13. pouca 
inteligencia, 14. credulidade. 

Baseado em tais achados, pudemos mostrar em nosso 
estudo da ascen~ao social das pessoas de cor que a ausencia 
de preconceit·os de cór na Bahia é só parcialmente verdadei
ra. As pessoas de cor sao ainda consideradas como f azendo 
parte de urna categoría biológica ou biopsicológica caracteri
zada por tra~os que passam por . interiores a:os dos branccs. 
Muita gente está convencida de que pretos e br·a.ncos dife
rem quanto a capacidade intelectual, a personalidade, a mo
ralidade e a aptidao para o progresso (12) . 

Numa fase ulterior da pesquisa o último questionário foi 
distribuído e respondido por 70 alunos das 3.ª e 4.ª séries de 
dois ginásios (urna classe feminina de 40 alunas, urna clas
se mista de 30 alunas; idades entre 14 e 21 anos); por 55 fun
cionários de um instituto de previdencia .social, de ambos ios 
sexos, com instrugáo primária, secundária e superior (idades 
entre 20 e 22 anos, havendo 1 de cada com 15, 19 e 50) e por 
166 estudantes da Universidade da Bahía, de ambos os sexos, 
idades entre 20 e 30 anos (36 alunos da F'aculdade de Filoso
fia, 40 de Direito, 7 de Engenharia, 33 de Ciencias Económi
cas., 10 de Enfermagem e 40 de Medicina) . 
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Os atributos mencionados por maior número de respon
dentes, C'Omo. se ve no Quadro II, foram: 

QUADRO II 

ESTEREOTIPOS MENCIONADOS POR MAIOR NúMERO DE RES
PONDENTES, EM ORDEM DE FREQü~NCIA, POR GRUPOS 

fü tuáante .r Unw. G1rra1ianos Funcionários Ap11ra~o global 

Superticiosos 60 Supersticiosos 35 Desconfiados 27 Supersticio~os 97 
Pouco inrelig. 55 Grosse1ros 19 Pouco intelig. 16 Pouco intelgi. 86 

Ignorantes 50 Pouco intelig. 15 Jgnorames 13 Submissos 60 

Submissos 45 Igooranres 14 Pregui<;csos 12 Tris.tes 54 

Tristes 37 Submisso~ 12 Tristes 12 Desconfiados 49 
Pregui~osos 30 T rabalha<lcres 11 Sensuais 9 Pregui<;osos 47 

:mstes resultados sao muito significa.tivos pdrquanto re
velam a eXistencia dos mesmos estereótipos em · tóClos os tres 
grupos consultados e mostram que os jovens antes dos 20 
anos de idade já participam dos preconceitos dos adultos; 
também nao parece haver divergencia sens.ível entre os que 
atingira.m ape;nas os dois anos finais do ciclo, secundário. gi
nasial e os que já atingiram o nível universitário ou mesmo 
já estao diplomados por algumas das Faculdades da Univérsi
dade local. O diminuto nú.mero de responden tes com instru
<;áo primária nao permite compara~ao dos meSmos com os 
de outros graus de educa.gap. 

Os tres grupos consideraram o preto "pouco inteligente"; 
dois daqueles o indicaram como supersticioso, su bmisso, triste 
e preguigoso. A predominancia de resultados depreciativos 
no cómputo dos 6 atributos n1ais freqüntes na apura~ao glo
bal (230 respostas depreciativas, 163 neutras, nenhuma apre·
c.iativa) é confirmada pela soma de todas as respo¡gtas das 
3 categorias, dadas por cada um dos grupos e pelo grupo 
total: 
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QUADRO III 

NúMERO E PORCENTAGENS DAS RESPOSTAS, SEGUNDO 
CATEGORIAS, POR GRUPOS 

l1Jr•r:iativas Neutras OttJfttia!lvn Trf!!is 
N. º % No º/o N.º % 

Ginasianos 54 23,9 32 14,1 140 61,9 226 
Est. Uníve1·sit. 81 16.5 104 21,2 305 62,2 490 

Funcionários 25 15,8 56 35,4 77 48,7 158 

160 18,3 192 21,8 522 59,9 874 

Essa elevada proporc;ao de juízos deprec,iativos poderia 
correr por conta dos respondentes brancas; todavia no com
puto acima pesa muito a opiniao dos mulatos. O Quadro IV 
apresenta as respostas de 125 respondent~s (70 ginasia~os, 55 
funcionários) cujos tipos físicos foram anotados. O reduzi
díssimo número de preto.s na amostra nao permite, infeliz
mente, . avaliar o julgamento que de .si mesmo faz o grupo 
desse tipo. 

QU ADRO IV 

N(TMERO E PORCENTAGEM DAS RESPOSTAS, SEGUNDO CATE-
GORIAS, PELO TIPO FÍSICO DOS RESPONDENTES 

-
Aprer.iativos Neutras OepreciatiYDs Tot11is 

N.o ºlo N.o ºlo N.o º/o N.o 
BRANCOS 

Ginasianos 27 19,1 32 22,5 83 58,4 142 
Foncillnáries 15 13,0 20 17,4 80 69,6 115 

42 
PRÉTOS 

16,3 52 20,2 163 63,3 257 

Gin1sia1os 7 46,7 4 26,7 4 26,6 15 
F111tcionários 5 83,3 1 16,7 6 

12 
MULATOS 

57,1 4 19,0 5 23,8 21 

Glaasiants 20 28,9 9 13,1 40 57,0 69 
Funcionirios 5 13,5 11 39,7 21 56,7 57 

25 23,5 20 19,0 61 57,5 106 
179 76 229 384 

(Tipos dos respondentes: Ginasianos - 42 brancos, 6 pretos 
22 mulatos; funcionários - 41 brancas, 2 pretos, 12 mulatos) 
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A alta quota de atributos depreciativos conferidos pelos 
respondentes mulatos, quase- tao elevada quantQJ a dos bran
cas, embora contrabalangada por urna porcentagem um pou
co maior de apreciativos, é mais um indício mostrado pelas 
entrevistas, do antagonismo dos mesti~os pelos t ipos mais 
negróides; esse antagonismo foi assina.lado desde os tempos 
coloniais com a locugao "o mulato é o pior inimigo do preto" 
e resulta da identifica<;ao dos mulatos com os socialmente 
brancas. 

Merece ainda ressaltado, em relagao aos resultados ge
rais obtidos com o questionário, qu~ houve urna série de atri
butos que nenhum dos respondentes mencionou, tais como: 
a.varento, ganancioso, materialista, persistente e ia;sseado. 
Isto num total de 874 respostas dadas por 291 pessoas. Os 
atributos cruel, astucioso, covarde, empreendedor, organiza,.. 
do e progressista só f oram mencionado1s urna vez cada um·; os 
atributos: frio, disciplina.do, habilidoso, inteligente e agressi
vo, duas vezes cada um . Correlacionando as qualidades con
feridas com as negadas, parece peder-se concluir que o preto 
é concebido com tra~os negativos, de passividade, in~ao, 

que o fazem digno. de pena, ou, quando muito, de desprezo; 
nao ;tendo1 qualidades ativas: de crueldade, astúcia maliciosa, 
de iniciativa, disciplina, organizagáo, agressividade, talento, 
habilidade etc., explica-se que nao seja propriamente odiado 
ou detestado . 

Vale registra.r o fato de que os estereótipos correntes na 
Bahia sao mais ou menos os mesmos que se encon tram no 
resto do País, a julgar pelas representa~oes dos pretos na lite
ratura brasHeira; Roger Bastide, examina.ndo esse material, 
verificou que .s.ao correntes no Brasil os estereótipos: feios, 
mal cheirosos, selvagens, supersticiosos, pregui(!osos e outros, 
que por sua vez, se acham nos Estados Unidos (13) . Quantos 
aos Estados Unidos é para notar a freqüencia dos atributos: 
supersticiosos, preguigosos, despreocupados, ignorantes, aman
ws da música, e:\'ibicionistas, muito religiosos, sem inteligen-
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cia, sujos, .simples, desm.azelados, irresponsáveis e outros da 
mesma índole, co1hidos por Katz e Braly e por outros investi
gad'o•res (14) . Nao diferem muito o.s, estereótipos de diversos 
grupos sul-africa.nos (brancas de língua inglesa, de língua. 
' 'africana", judeus) para com os "nativoiS" (negros); os res
ponden tes mais tolerantes de un1 dos grupos interrogados re
presentaram o.s pretcis como: supersticiosos, de boa natureza, 
ruidosos, hospitaleiro.s, com senso de humor, imitadores, 
muito amantes do esporte, decididos, industriosos, jogadores; 
os menos tolerantes acrescentaram os atributos: insincero$ 
(unreliable), sujos, .sen1 inteligencia, teimosos, rixentos, trai
~oeiros, desonestos, irritáveis (excitable) (15). Naturalmente 
a conotagao de cert as expressé5es varia de urna para 0iu tra 
situagao cultural, rpas o ~mportante é assinalar a coinciden
cia no sentido geral dos estereótipc•s, fato que sugere a difu
sao espacial e temporal de estereótipos desenvolvidos nos. con
tatos de europeuS' com negros desde os primórdios das Desco
bertas e do tráfico escravagista. 

• 
* • 

O fato de que a natureza dos estereótipos parece variar na 
Bahia de urna regiao para outra. constitui um problema a .ser 
explorado. Numa das páginas anteriores referimo-nos a cir
cunstancia de serem predominantemente apreciativos os es
t ereótipos encontrados na área do Recóncavo, antiga regia.o 
da escravaria, na qual os pretos sao n.umerosos e pcuco mes
ti<;ados. A ob.serva<;ao, feita em tal sentido, nao implica em 
est abelecer urna rela<;ao causal, senao urna coincidencia que 
merece exame . Um caso inteira.mente· diverso, o da comu
nidade amazónica de Itá, mostra que nem sempre há rela~áo 
entre a tonalidade dos juízos emitidos sobre o preto e o número 
destes na regiáo (16). Em l tá, verificou Wagley, ·os pretos sao 
em número reduzido e no enta.nto os estereótipo,s, a respeito 
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dos mesmos sao, de modo geraJ , altamente apreciativos: reli
giosos, conversadores fluentes, bons contadores de histórias, 
sabidos, habilidosos, viris. Ademais disto, contara-se anedotas 
ridicularizando o preto, do mesmo modo que noutras partes do 
Brasil. Descender de pretos nao é, também, um título vanta
jcso. "O número e a variedade dos estereótipos existentes em 
Itá em referencia ao preto parecem estranhamente despropor
cionados para, o reduzido número de negro.s na populac;ao 
atual e com a contribui(!áo relativamente. pequena do afri
cano para o modo de vida hodierno (da comunidade). Há urna 
verdadeira aura de prestígio em tórno dos "pretos velhos" 
( 17) . O fenomeno parece explicar-se pela circunstancia his
tórica de os pretos terem sido introduzidos na regiao, nao como 
escravos, po·rém como operários especializados que adquiriram 
prest.ígio por suas habilidades e, sem dúvida, por seus tra<;os 
de temperamento. Um dos fatóres desse prestígio teria .sido, 
igualmente, a participac;a~ intensa na vida religiosa local, cu
ja lideranc;a exerceram durante muito tempo. 

* 
* * 

Na Bahia (Cidade do Salvador e áreas rurais), corn'O ficou 
evidente, há urna certa discrepancia entre as ideologias rela
tiv~s ao preto e a reduzida tensao inter-racial, seja ao nível 
individual seja ainda no grupal. Isto verificou-se de modn 
mais nítido, por exemplo, em Minas Vfllhas. 

Outro fato digno de nota e do qual os estereótipos sao urna 
das express6es é a intensa "consciencia de rac;a", isto é, a per
manente presenc;a, no espírito dos baianos, das diferenc;as en
tre es t ipos físicos ou entre os indivíduos com marcas diver
sas, para usar a bem achada terminología de Oracy Nogueira 
( 18) ; os estereótipos poderáo ser interpretados como reliquats 
ou ql:ligá como elemento.s. atuais de um sistema ds castas. 
Todavia, observa Wagle~ (19), essa "consciencia de ra~a" nao 
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corresponde, como noutros países, a um comportamento dis
criminatório. Explicar-se-ia essa discrepancia pela circuns
tancia de que "as ideologias raciais de modo algum revelam 
o quadro completo das rela~óes raciais", primeiro porque ten
dero a obscurecer as relagóes amigáveis em virtude do cará
ter mais impressionante dos antagonismos, em segundo lugar 
porque nao passam, muitas vézes, de concepc;óes que perdu
ram depois de terem mudado ou desaparecido as condi<;óes 
que as originaram (20) . No caso do Brasil, Bastide admite 
que os estereótipos possam ter, em situagoes ordinárias, "an
tes a forma de brincadeiras do que de fórc;as motrizes de com
portamentos"; podem, contudo, reativar-se em situagoes de 
crise quando, por exemplo, a ascen~áo gradual do homem de 
c:or vier a ameagar o branco em suas posic;6es tradicionais de 
domínio (21) . 

De qualquer modo os estereótipos teriam, pelo menos, a 
fungáo de sublinhar, de incutir e de manteras distancias e dis
tingoes entre os grupos raciais ou grupos com marcas dife-
1entes e, no que se refere a um grupo "inferior", de lhe indicar 
"o seu lugar". Os próprios estereótipais apreciativos, ·como o 
do préto fiel, submisso, de confianc;a, dedicado, só seriara 
característico,s, dos pretos que sabem fica.r "no seu lugar", se
gundo a observac;ao de um pesquisador norte-americano (22). 

Poder-se-ia perguntar se essas representagóes sao a causa 
da ho.~tilidade ou da discriminagao social experimentada pelo 
grupo atingido, ou sao produzidas pelas condig6e.s sociais. 
Apesar do importante papel que os estereótipos tém do con
trole do grupo a que atinge, parece mais provável que sejam 
urna interiorizac;ao de normas sociais em vigor (23), ou mes
mo racionalizac;oes de urna estrutura. social que se procura 
defender (24). Exemplos disto sao o modo como no rádio 
brasileiro se representam, especialmente nas novelas e nos 
programas "caipiras"' os pretos velhos, as maes pretas, ·os cai
piras, ta.baréus e caboclos, uns e outros bondosos, ingenuos, 
astutos, por vézes malicio,.sos, mas ridículos, e se.mpre em pa-
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péis socialmente inferiores. O mesmo ocorre no teatro . Em 
meu estudo de ascensáo social das pessoas de cór mostro co
moas atrizes brancas se recusam a fazer o papel de "baianas" 
enquanto que as móc;as de cor .só sao convidadas para tais 
papéis e sómente para esses. Contou-me um estudante mulato, 
de boa voz e experimentado no palco, que no teatro de sua 
escala secundária oficial tem tomado parte em muitas pe~as 
mas sempre ou quase sempre lhe atribuem papéis de curan
deiro, pescador e similares. De urna fe ita f oi designado para 
faz·er, com urna colega branca, urna cena de namoro em que 
es dais deviam andar de mao.s. dadas . Depois de vários ensaios, 
as vésperas da estréia, foi substituído por um branco sob a 
alegac;ao de que já aparecia em outras cenas e era neoessário 
dar oportunidade a outros estudantes (25). 

Num contexto social como o baiano, os estereótipos nao 
podem ter func;oes diversas das que tem neutras partes do 
País e mesmo do mundo, mas também permitem aos brancas 
e mesmo aos mulatos socialmente brancas desviarem a sua 
agressividade, so1b a forma de comportamento verbal, para o 
preto considerado in -abstracto e como grupo, dado que as 
relac;oes efetivas entre indivíduos daqueles tipos e entre os seus 
grupos sao muito menos expressivas de antagonismo e discri
mina~áo. 
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AS SUBCULTURAS BRASILEIRAS 



.. 

Num país da extensao territorial do Brasil, as. regioes na
turais sao esquemas de referencia indispensáveis ao estudo 
da cultura. 

Em um território assim extenso e fisiograficamente diver
sificado, era de esperar que a cultura ocidental, luso-crista, 
introduzida pelos de~cobridores, se diferenciasse em cada urna 
das áreas naturais a que tiveram de adaptar-se os povoadores 
europeus em contato com terrenos, climas, floras e faunas 
variados e com grupos de aborígenes igualmente diversos em 
tipo físico e em cultura. A hi~tória política e económica de 
cada urna daquelas áreas, o isolamento em que as mesmas 
viveram durante longos períodos, - isolamento de urnas para 
com a~ outras ~ da maioria delas para coma metrópole por
tuguesa e o resto do mundo, e a desigual distribuigáo, no 
mes.mo vasto ecúmeno, de pelo menos 3 milhoes de escravos 
africa.nos e .de mais de 4 milhoes de imigrantes europeus e 

· asiáticos, teriam contribuído, durante os 4 séculos de nossa 
História, para originar as peculiaridades regionais expressas 
em subculturas típicas e em distancias culturais. 

Muito cedo as diferertgas de costumes entre várias partes 
do . paí,s; foram notadas, mas f.ci sobretudo a f orma~ao de per
sonagens-tipos, características por suas ocupagóes, por seu 
papel político, por seus tra~os psicológicos e físicos, o que 
mais precocemente impressionou os observadores da vida, bra
sileira. Já nos fins do primeiro século de coloniza~áo os cro
nistas assinalavam o contraste entre a riqueza, o gósto do 
luxo e do fausto, e as distancias .sociais nas sociedades: per
nambucana e baiana, e de outro lado, a vida austera, laboriosa 
e sóbria. dos vicentinos, os quais nao se diversificavam -táo ni-
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tidarnente, como aquele.s, em classes de rico3 e pobres, de n o
bres e plebeus. Na segunda metade do seiscentos, quando 
come~ava a descoberta e explora~áo das minas de ouro, Minas 
já era, na 01piniáo de Oliveira Lima,, um foco de intensa ati
vidade económica ao passo que a Bahía, antes próspera e mo
virnentada, tornara-se um centro de vida ociosa, corn urna 
religiosidade pomposa e exterior, com muitas dan~as, ban
quetes, festas, academias (1). A gente baianai, observava o 
conde de Sabugosa, .era de índole boa, branda e ordeira po
rém muito amante de festas comas quais gastava-se muito .. 
i:sse gosto pelo ócio e pelas diversóes, dizia Lindley em 1803, 
era "excelente recomenda~ao" na regiao, mas as mesmas incli
na~oes para a humildade e a obediencia, co·mo para um ritmo 
de vida lento e descansado, seriam n o1tadas no Rio de Janeiro 
e noutras partes da América portuguesa por observadores 
como o marques de Lavradio e o governador Rodrigo César 
de Menezes. Já os paulistas, dizia o último, viviam com mais 
"soltura" que os demais. 

Logo1 come~ou-se a perceber que as dif eren~as de econo
n1ias desenvolvidas nas áreas do a~úcar, da minera~áo e do 
gado, viera;m a corresponder distintos modos de vida. O na
turalista Saint Hilaire, por exemplo, registou em suas notas 
de viagem as diferen~a.s. de pcisi<;áo da mulher na família, 
os contrastes no ritmo de existencia nas per.::onalidades dos 
habitantes do Rio Grande do Sul e· de Minas Gerais. Via
jantes outros, c·cmo os ingleses Semple Lisle e John Mawe e 
os france.ses Ado1lpho d' Assier e F . Biard, repararam que o 
Rio de Janeiro, mesmo depois que para ali se transferiu a 
sede do vice-reinado em 1764 e se trasladou, em 1808, a corte 
portuguesa, apresentava-se menos aristocrático e refinadc, do 
que a Bahia. Nesta, os con tatos com a Inglél¡terra e até a 
residencia de algumas famílias francesas e inglesas a partir 
da abertura dos portos, as leituras francesas e as viagens a 
Portugal alimentavam o gósto da elegancia, da limpeza pes
soal, das boas maneiras ·"a la frangoise" que já haviam im-
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pressionado a Frézier em 1 ?14, assim como o pendor para as 
procissóes, as missas festivas, os bailes e banquetes cujos re
quintes causaram admirac;ao a von Martius em 1821; nos tra
~os arquitetónícos de suas igrejas e solares, no tra~ado de 
suas ruas, prac;as ·e ladeiras, n o tipo de educa<;ao· das élite·s polí
ticas e económicas, nos costumes e sentimentos, no priva
tismo, no sossego e na amenidade d ~. vida dos brancos, na 
p~ópria liberdade relativa dos pretos e sobretudo dos mulat.os, 
a Bahía f et, por muitq tempo e para mais de um observador, 
a maís típica cidade portuguesa da América colonial. En
tretanto, Pernambuco, des contatos com navios e livros es
trangeiros, absorvia de preferencia as '"doutrinas francesas" 
as idéias liberais em política¡ e economia (2) . 

Os costume.~., as cren~as, a organizagáo da familia tam
bém se diferenciaram onde quer que os europeus estiveram 
mais em convivio c•u com os aborígenes, como na Amazonia, 
ou com os escravos trazidos da Africa, como na faixa costeira. 
A penetragao pelos sertoes a procura do ouro e das pedras 
precio!Sas, ou de campos para. a criagao do gado., ou de índios 
para apresar, desde logo tornou algo distintos, nas suas ca
racterísticas demográficas, na economía, na estrutura social 
e política, os núcleos de povoamento que bandeirantes e en
tradistas estabeleciam em torno das minas ou dos curra;fs e 
vacarías (3) . Dentro dessas áreas outras diferencia~oes se 
processavam, como as que Lassance da. Cunha e Hemetério 
da Silveira ( 4) assinalaram em relac;áo as zonas da serra e 
de fr~nteira do Rio Grande do Sul, divis6es estas que vieram 
a ser confirmada3 e ampliadas peles que mais recentemente 
estudaram a ecologia humana daquela parte do país (5). 

Todavia, semente ne! comego do século atua.l viria a suge
rir-se a delimita~áo de r eglóe0 cultnrais do Brasil com a: indi
ca~ao, feita por Sílvio R·1:>mero, das "zonas sociais mais n0-
tá veis" em que dividiu o país (6). o esquema de referencias 
empregado nessa divisáo incluía inicialmente os regirnes de 
explora<;ao do solo . e os tipo.s. de líderes, especia;lmente de lí-
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deres políticos, caraaterístic:os de diversas partes do nosso 
território; na História da Literatura Brasileira, em colabo
ra~ao com Joao Ribeiro, o esquema foi ampliado com a in
clusáo de alguns "tipos sceiais", correspondente,s. a determi
nados generos de atividades económicas peculiares aos mo
dos de adaptac;áo e explora<;ao de cada zona natural. Essa 
noc;ao, embora nao fósse estranha a outros estudio.sos das 
coisas brasileiras, como José Veríssimo, Basílio de Magalhaes, 
Oliveira Lima, Joáo da Silva Campos, Manuel Bonfim, Alberto 
Rangel, Alberto Torres, Roquette Pinto, Artur Orlando e, mais 
recentemente, a Hélio Viana e Pedro Calmon, durante muito 
tempo permaneceu inexplorada: cientlficamente . Somente 
alguns 15 anos após a sua primeira apresenta<;ao come<;aram 
a surgir ,trabalhos isolados, de desigual orienta<;ao metodo
lógica, sobre a primeira das grandes regioes culturais brasi
leirás a ser reconhecida, aquela pa .. ra a qual chamaram aten
~a.o os acontecimentos de Pedra Bonita, de Juazeiro, de Ca
nudos e a obra Os Sertóes, de Euclides da Cunha. 

Agamenon Magalhaes escreve em 1921 um estudo, in
titulado O Nordeste, em que tenta correlacionar o tipo racial, 
as atividades económicas e os. mores das popula<;óes com as 
características naturais das porgóes mais diferenciadas da 
regiao. No Manifesto Regic·nalista, apresentado ao Primeiro 
Congresso de Regionalistas do Nordeste (Recife, 1926) Gil
berto Freyre sublinhou o fato de que "de regioes é que o 
Brasil sociologicamente é f eito desde os seus primeiros dias. 
Regioe.s. naturais a que se sobrepuseram regioes sociais", e 
lanc;ou as bases de um amplo programa de pesquisas, sob o 
angulo sociológico, nao somente do próprio Nordeste como de 
todo o país (M.E.S., "Boletim do Instituto Joaquim Nabuco" 
vol. I , n. 1, Recife 1952). No mesmo ano publicava B. Brant 
a sua Kulturgeographie von Braisilien, mais tarde editada 
em portugues (1944 45) , ensaio que consistia numa análise 
da marcha do povoamento e da forma~áo de ooo·nomias espe
cializadas nas várias pa.rtes do país, bem como das diversi-

ANTROPOLÓGIA SOCIAL tes 

dadcs culturais resultantes. Seguem-se a obra de Gilberto 
Freyre sobre a civiliza~ao dos engenhos e canaviais da faixa 
de m•atas costeiras do N!ordeste (7) e a de Djacir Menezes a 
respeito da "formagao social do outro Nordeste" isto é da zona 
das secas (O outro Nordeste, 1937), livro este em que se men
cionam divisóes ecológicas que da regiao haviam feito ante
riormente Pompeu Sobrinho e Gustavo Barroso. No sul do 
país, Emilio Willems comega, cerca de 1931, a circunscrever 
uma faixa litoranea dos Estados de Sao Paulo e Paraná onde 
se fo(l'mara a subcultura "caiga:ra", um de cujos focos foi des
crito, em colaboragao com Gioconda Mussolini, na monografía 
Buzios Jsland, 1952. Pierre Deffontaines, em 1936, publicara 
o ar~igo "Les personnagens types du Brésil" (2) em que des
creve os tipos clássicos derivz.dos, ou quigá representativos, de 
variadas adapta~óes da cultura lusitana e dos seus produtos 
aculturativos aos meios naturais brasileiros. E' de 1939 a 
Psieo.-Sociologm· carcerária do Norte do Brasü, de c ·arlos Ri
beiro, em te>rno dos tragos de personalidade de "caboclos" e 
"tabaréus" reclusos na Penitenciária da Babia, uns praiei
ros, outros sertanejos. 

Data do período entre 1930 e 1940, como indicou Donald 
Pierson (9), uma a:tengao maior a regiao c·o·mo unidade de 
estudo da cultura brasileira . Coincidía esse movimento com 
a tentativa de aplicagao, no campo das culturas urbanas e 
industrializadas e das hodiernas culturas de fo'lk de diversas 
nagóes, do ccnceito de "área cultural" empregado por Clark 
Wissler no estudo das· culturas indígenas da América (10). 
A fecundidade regional do approach vem a revelar-se em vá
rios estudos, uns de história1 social, outros de índole etnográ
fica e até literária. Nelson W . Sodré (11) e Cassiano Rieardo 
(12) escrevem sobre a civilizagao das planuras ocidentais, 
enquanto Tavares de Almeida estuda a sub-regiao paulista 
correspondente (13) . 

A idéia de "regionalismo" ganha terreno, inspirando, 
particularmente no Nordeste, urna -"literatura social" rica em 
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testemunhos autobiográficos e em descrigóes das institui~oes 
e personalidades do "polígono das secas", da zona dos enge
nhios, bangües e usinas e das plantac;oes de cacau, com José 
Américo, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano 
Ramcs , Jorge Am·ado e ou-tros. 

Em 1934 Joaquim Ribeiro volta a insistir, a base de suas 
pesquisas sobre folclore, sobre a individualidade de nossas 
"áreas de homogeneidade cultural" (14) e compara a um sis
tema; lacustre a distribui<;ao das subculturas no ecúmeno na
cional; Viana Moo.g, em Urna interpretagao da literatura bra
sileira (1943), diz que, ao invés de um continente, "somos 
antes um arquipélago cultural, com muitas ilhas de cultura 
m ais ou menos autónomas e diferenciadas" , manchas ou ilho
tas de cultura que, na opiniao de Fernando de Azevedo (15) , 
come~aram a formar-se desde os tempos da colonia. Gilberto 
Freyre desenvolve esta idéia, embora salientando que ainda 
estava por fazer-se sob rigorOSQ: critério aptropológico e so
ciológico, ao lado da reconstru~ao histórica, a delimita~ao 
das áreas ecológicas e de cultura paralelamente comas áreas 
ou regioes. naturais em que :o: pa:ís se decompoe; apontava, 
contudo, as correlag6es e coincidencias entre certas áreas eco
nómicas, ' ecológicas e culturais (16), e tra~ava o perfil das per
sonagens que, segundo os critérios de Nietzsche e Ruth Be
nedict, co•nsidera expressivas dos modos de vida e das atitudes 
das popula~oes de algumas prcvíncias e cidades em particular 
de Minas, Rio Grande do Sul e Eahia (17). 

Geógrafos, folcloristas, economistas, sociólogos, lingüistas 
e antropologistas continuaram ·a servir-se das regiOe.s como 
molduras dos seus trabalhos, enriquecendo o acervo de mate
rial cultural e dando maior precisáo aos conceitos de "regiáo" 
sob os seus pontos de vista especializados. O Conselho Na
cional de Geografía iniciou a publica~áo de urna série de mo
nografias em que se analisam os processos de adapta~áo hu
mana a; diferentes meios naturais: entre 1946 e 1948 publica, 
de Alberto Lamego, o Junnem e os breje>s, - O homem e a 
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'restinga, - O homem e a Guanabara, tres trabalhos basea
dos em pesquisas no Estado do Rio; de Virgílio Correia, Os 
pantanais de Mato Grosso ( 1946) e de Jorge Zarur, A bacia 
do méctio SM. Francisco (1946). Desde havia anos a Ama
zonia vinha sendo objeto de identicos trabalhos: sao conhe
cidas as análises de Araújo Lima, Amazó~ta,, a terra e o ho-
1nem (1932), e de Raymundo de Mora is, Na planície amazó
nica, e os estudo~ históricos de A. C. Ferreira Reis sobre "a 
forma~ao humano-política." da área; (18) Charles Wagley, 
ein 1951, apresentou os primeiros dados da sua pesquisa etno
gráfica sobre un1a cultura de folk típica da mesma regiao 
( 19) . A zona do a~úcar, ou ·antes a faixa litoranea que se es
t ende do Recóncavo baiano até Pernambuco e Paraíba, volta 
a ser trátada como urna unidade m·ais ou menos homogenea e 
consistente do ponto de vista d ::> sincretismo afr.s .... católico em 
l magens do Nordeste místico, de Roger Bastide ( 1945) . 

O conceito de áreas culturais, mesmo em referencia as 
cultura:; letrada3, ganha terreno e é esp:>sada por antropo
I0gista3. e sociólogos no Brasil: Lucila Herman e Manuel 
Diégues Jr. , assim comJ Gilberto Frcyre, focalizaram o fato 
de que as rela~oes sociais sao correlatadas das relagóes. espá
ciais, (20) do mesmo modo que R;cger Bastide, no artigo "O 
folclore brasileiro e a Geografia" (21) mostrou os tipcts. de 
influencias que o isolamento espacial pode ter sobre a conser
vaQao e a mudan~a no domínio das legendas pcpulares e de 
outros elementos da cultura material e espiritual. 

Pierre Deffontaines, em sua Geografía humana do Brasil 
( 1940), localiza as z~,nas de distribui~áo do efetivo demográ
fico, correlacionando-as com as economías regionais; Jorge 
Zarur acentua que "nenhum país precisa mais das análises 
regionais do que o nosso" e inclui a cultura entre os elemen
tos das "regióes geográficas:'' (22), enquanto Pierre Monbeig 
afirma que,.· no Brasil, "a opos~ao de climas se confirma ·nos 
contrastes de vegetac;áo e de generos de vida" (23). Vascon
celos Torres incorpora os modos de vida das popula~óes -em 
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seu estudo intitulado As regióes naturais de Pernambuco, o 
nieio e a civilizaqáo (1949). Da mesma maneira procedem 
Sílvio Froes de Abreu na delimita\!ªº das regióes do Estado 
da Bahia (24) e Aroldo de Azevedo num estudo sobre o Re
concavo baian-0 (25) e na obra Re·gióes e -paisagens do Brasü, 
em que vem a reunir, em 1952, trabalhos da fase que nc1s ocu
pa. 

Náo há todavia, acórdo entre os geógraf.os a respeito da 
inclusáo de elementos humanos na paisagem das. regioes na
turais. Na divisáo regional do Brasil, feita1 pelos técnicos do 
Conselho Nacional de GeDgrafia, do I. B. G. E., ao contrário 
do proposto pelo Conselho de Economia e Finan~as, foram ex
cluidos, por se considerarem muito instáveis e variáveis no 
tempo, os dados. culturais (cfr. editoris·I "Divisáo regional do 
Brasil", "Rev. Bras. de Gecgr.", a . IV, n.0 1, 1942), como se 
o ecúmeno culturalizado pela utiliza~ao humana pudesse ser 
compreendido sem o homem e a sociedade . 

Apesar de quanto se vinha fazendo, 1adnda em 1947 mos
trava Artur Ramos a necessidade de se empreenderem pesqut
sas parciais inten~ivas que permitissem caracterizar segura
mente as regioes brasileiras quer do ponto de vista ecológico ... 
-geográfico, quer do ponto de vista antropológico, físico ou 
cultural (26). Até entao nao se desenvolvera cientlficamente 
o esquema de Sílvio Romero, muito embora se reconhécesse, 
como disse Louren~o Filho (27), que "nao há um Brasil mas 
muitos Brasis". Fernando de Azevedo fixara urna distin~ao 
básica entre o N:o~te e o Sul para a compreensao do "caráter 
nacional" (28), distin~ao que havia sido utilizada por Oli
veira Viana em seus trabalhos Evolugáo do pavo brasileiro e 
Form~áo das popu'fa<;óes meridiOnais do Bratil. A mes.ma di
cotomia f oi, grc·sso moda, a adotada por Roberto Simonsen na 
sua análise das pressoes demográficas e económicas que 
atuam no sentido de provoca:r migr~óes internas no pais 
(29) . Mas realmente rtenhum trabalho de sintese, .sério e 
completo, chegou a fazer-se e muito menos urna investig~o 
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de campo ampla e em que se combinassem o método etno. 
gráfico com o ecológico. 

O número e a individualidade das regióes brasileiras de 
cultura continuam, em conseqüencia, a espera de delineamen
to satisfatório. A divisao proposta por Joaquim Ribeiro, en1 
1943 consta:va de seis "áreas de civiliza~áo": áreas de civili
zagao costeira ( compreendendo1 tóda a faixa litoranea) , área 
agrícola (entre a costa e o alto sertao'), área pastoril do ser
ta.o (nordeste das catingas, Bahia, Minas e parte de Gciás), 
área mineira, área pampeira e área amazónica. Essa divisáo 
resultava da superposi~ao. de cartas de distribui~ao de hábi
tos e regimens alimentares, de cren~as religrosas e de grupo.s 
de cultura segundo as suas proveniencias européia, indígena 
e africana. Para Fernando de Azevedo as regióes naturais 
proposta¡s por Delgado de Carvalh~ (Brasil amazónico, o nor
deste subequatorial, a vertente oriental d'O\S planaltos e o 
Brasil platino, e suas sub-regioes) correspondem aproxima
damente as áreas de diferencia~ao da "civiliza~áo": "A civi
liz~áo brasileira resulta dessa infinita variedade dos grupos 
humanos, na vari.edade infinita dos quadros geográficos" ( op. 
cit.) . Ainda em 1948, Gilbert') Freyre falava de "duas ou tres 
áreas principais em que o Brasil pode ser, antropológica e so..: 
cialmente dividido" (30), sem indicar expressamente quais as 
regióes que tinha em mente. As "áreas alimentares" estabe
lecidas pnr Alfredo de Andrade (31), Ruy Coutinho (32), Ru
bens Siqueira. (33) e por Josué de Castro coincidem com re
gióes. naturais, económicas e sociais . Josué de Castro propoe 
as áreas da Amazonia, da mata do Nordeste, o .sertáo do Nor
deste, do Centro-Oeste e do extremo Sul (34). 

Donald Pierson e Mario Wagner V. da Cunha propuse
ram uma divisáo regional do Brasil em "áreas culturais" cor
r elacionando estas com cinco régióes naturais: a faixa· cos
teira (de S. Paulo ao Ceará), a f1Ct"esta tropical úinida da 
bacia amazónica, as áreas montanhosas, o Nordeste semi
árido e os campos do interior. ·Essa divisáo foi estabelecida a 
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partir de "grupos de ocupa~óes" considerados peculiares a 
distintos "grupos de cultura" (35) . Charles Wagley descreveu 
a unidade fundamental da cultura brasileira e a diferenci~ao 
desta em 1Seis principais regióes naturais em que aquela: cul
tura se diferenciaría em subculturas: o vale do Amazonas, a 
costa do Nordeste, o Nordeste árido, os Estados industriais do 
centro e a fronteira do Oeste; num trabalho mais recente (36) 
fez a representa~áo cartográfica aproximada dessas regioes 
para. indicar as áreas escolhidas para alguns estud(ls de co
m unidades . Urna: divisao em sete regióes, que sao "um pro
duto do impacto da história sobre os fatos do hábitat físico 
e biológico", foi proposta, em 1951, por Preston James: o Nor
deste, o litoral do Leste, o Sudeste, Sao Paulo, o Sul, os ser
tóes e o Norte (37) . 

A dificuldade em chegar a um acordo na fixa~áo das 
áreas culturais fundamentais resulta, em parte, da falta de 
concordancia entre os geógrafos a respeito das regioes natu
rais; esse inconveniente diminuiu quando o Conselho Nacio
nal de Geografía estabeleceu, para fins administrativos, a sua 
atual divisao, precedida, aliás, p.or numerosos estudos: de 
André Rebou~as (1889) , Elisée Réclus (1900), Said Ali (1905), 
Delgado de Carvalho (1913), Pierre Dénis (1927), Honório 
Silvestre (1922), Pe. Geraldo Pauwels (1926), Roy Nash (1926), 
Alberto Rangel, A. Betim Paes Leme (1937) , Moacir Silva, 
Lionel Wiener (38) . A divisao adotada pelo C. N. G . estabe
leceu as regióes: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. 

Isto explica porque os esquemas de regioes ou áreas cul
turais, até agora propostos, divergem em tantos pontos. Con
tudo pa·recem concordar, em termos gerais, quanto a exis
tencia cte tres regióes que se apresentam com limites diferen
tes mas que sao, afina!, as mesmas: 1) o Nordeste seco, 2) o 
Litoral e 3) a Amazonia. Menos preci.sas em seus limites, po
rém de .. algum modo individualizadas, sáo 4) p Oeste, 5) a 
zona industrial que tem centro em Sao Paulo, 6) a regiao 
mo:ntanhosa e 7) 0: Sul. Sete· seráo, no mínimo,· as regióes 
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maiores e mais nltidament~ i:idivldualizáveis, embora as suas 
características e as suas denomina~óe.s ccnstituam matéria de 
djscussao . N em só devido a dificuldade da parte dos geógra
fos em fixar as regióes naturais, como pela insuficiencia de 
ina terial cultural, os antropologistas ainda nao chegaram a 
estabelecer acórdo no particular, relevando notar também 
que as áreas sugeridas deriva·m de critérios diversos (econó
micos, psicológicos, demográficos, étnicos, lingüísticos). 

As discordancias entre geógrafos e cientist~s sociais e, . . 

mais que isto, as dificuldades em integrar as categorías pro-
postas por uns e outros, sao ilustradas no quadro da página 

p • t s _gu1n e. 

. As regióes naturais e áreas de cultura propostas por 
alguns autores, como no caso do Leste e do Sul, e especial-
1nente no da regiao montanhosa a ser recortada do centro
Oeste, sao algumas daquelas nao pequenas dificuldades; o pro
blema de localiza~ao dos Sertóes é outro nao menos séno. Se 
assim é do ponto de vista meramente fisiográfico, que dire
mos de urna caracteriza~ao cultural? .A área costeira, por ex., 
para uns reduz-se ao litoral do N. E. ou, quando muito, do 
Leste, mas outro:s estendem-na do Ceará a Sao Paulo :ou do 
Piauí ao Rio Grande do Sul. Urna outr'a orde:rp de dificul-

11 

dades deriva da; existencia de inclusoes de caatingas., con;i seus 
modos de vida bem peculiares, em meio de zonas de mat&s 
ou de gerais (na Amazonia), ou de brejos e vales frescos, ver
dadeiros oásis, em plena zona semi-árida. De :0:utr-o lado, os 
sistemas de .ocupa~ao do solo e de povoamento variam, numa 
mesma regiao natural, segundo as etnias de seus povoadores 
e outros fatóres humanos. Numa área que se tem tratado 
como una, o Sul, a pecuária de '"gaúchos da fr.onteira" e da 
gente das zonas de "campo" é tao diversa quanto a organi
z~ao social das "colonias" de descendentes de aiemies e de 
italianos; no mesmo quadr.c1 fisiográfico em que surgiu o 
parque industrial de Sao Paulo podem encontrar-se subcul
turas caboclas como a de Cruz das Almas ou a de Cunha ou 
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ab.l¡da cidades "tradicionais" como Gua:ratinguetá e Itapeti
ninga; ainda no Sul há fo:rtes enclaves industriais, como 
Pórto Alegre com seus arredores, Caxias do Sul, Blumenau 
etc; . Do mesmo modo a Bahia póde ser dividida em seis sub
-regióes (ver n:c·ta 44) . Para a necessidade de ter em conside
rac;áo as divisóes sub-regionais já haviam aliás, chamado aten
c;ao Pierson e Cunha. 

Além disto, nao se verificam somente diversificagoes: es
pacíais mas também diversifica~oe.s, temporais. De urnas re
gioes para outras, como das áreas urbanas industrializadas 
para as cidades mais conservadoras e para as zonas rurais, há 
enormes distA.ncia~ culturais. Desde há muito A. Carneiro 
Leáo, Pedro Calmon, Roger Bastide, Charles Morazé e outros 
haviam ch~mado aten~áo para1 a disparidade cultural entre as 
nossas cldades e as áreas rurais (39), distin~áo que T. Lynn 
Smith desenvolveu, mostrando que as subculturas regionais 
brasileiras como que correspondem a estratos distintos e se
parados no tempo, de tal modo que se podem encontrar pa
droos e instituigóes que representara a mesma cultura en1 
fases diversas de seu processo de mudanGa, assim como cul
turas letradas vizinhando com culturas iletrada.s, ainda em 
procesoo de acultura~áo com aqueloutras ( 40) . Eugenio de 
Castro, por exemplo, concebeu o litoral e o sertáo como duas 
províncias lingüísticas fundamentais, em que o mesmo idioma 
portugues guar~a diferen~as em grande pall'te de ordem tem
poral; no sertáo ter-se-ia conservado mais arcaico o falar re
cebido de Portugal; no litoral a evo-lugáo da língua ter-se-ia 
acelerado, além de experimentar a influencia de outros fala
res ( 41) . O mesmo critériQ adotou Jacques Lambert quando, 
em sua: análise de cultura brasileira ( 42) estabeleceu a opo
sigáo entre um Brasil antigo, que em parte coincide com a 
metade Norte do país, e um Brasil novo, correspondente as 
zonas de imigr~áo e de industriali~áo; neste esquema, 
aliás, aqueles conceitos nao sao unicamente espaciais mas 
tipológicos como os que Wagley recentemente pr.opós até 
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certo ponto em substitui~ao ao continuum f olk-urban de R. 
Redfield e que ajudam melhor a descrever as subculturas 
nacionais e mesmo latino-americs.nas do que o conceito de 
área de cultura. 

Por todos estes motivos, o quadro apresentado acirna, 
longe de pretender urna solu~ao para as dificuldades apon
tadas, só d~ve ser encarado como urna demonstra~ao gráfica 
da necessidade de mais profunda análise da cada es·quema e da 
urgencia de urna 1tentativa interdi~ciplinar de integrac;ao dos 
mesmos esquemas num quadro único que sirva de ponto de 
partida para estudos de campo que procurem verificar a va
lidade desse próprio quadro t entativo . Natura1lmente que um 
tal quadro será sempre provisório, dado que a mudan~a cul
tural acelerada, em certas partes do Brasil, tende a a:paga.r 
os limites entre zonas e a fazer surgir focos de tipos diferentes 
em meio a áreas até boje um pouco homogeneas. 

Os estudos de comunidade levados a efeito nos últimos 
decenios, em algumas partes do país, marcam urna fase intei
rament e nova nü esfor<;o pela caracteriza~ao das subculturas 

· bras-ileiras, queras consideremos num esquema de referencias 
espacial, quer as encaremos como tipos que se podem en
contrair lado a lado e que assim talvez se possam melh:c·r 
compreender. Estao publicados os estudos de subculturas 
"caboclas" de Sao Paulo e da Amazonia (Cunha, po•r E . Wil
lems, 1947; Cruz das Almas, por D . Pierson, 1951; Amazon 
Town, por C. Wagley, 1953), de cidades "tradicionais" da 
zona; rural paulista e paiana (diversos artigas de L. Her
mann sobre Guaratinguetá, de óracy Nogueira ~obre Itape
tininga; Tow.n and Country in Brazil, de Marvin Harris)., de 
urna .subcultura. litoranea (Buzios Island, 1952); das sub
culturas do nordeste semi-árido e do Recóncavo a~ucareiro da 
Babia já conhecemo.s algo através os estudos de relagóes ra
ciais editados por Wag·ley (Race and class in rural Brazi.l, 
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UNESCO, 1952: caps. de B. Zimmermann e H. W. Hutchin
son), e do livr.o Village and Plantation Life in Northeastern 
Brazil, do último. 

E' fácil de ver que os estudos daquela índole sáo ainda 
muito pouco numerosos para que dos mesmos se possam in
ferir generalizac;oes válidas a respeito de qualquer das regioes 
em que f.ciram feito3. Também nao se fizeram investiga~oes 
inter-regionais tendentes a identificar as características das 
"áreas de cultura" até agora aceitas, tarefa esta que me parece 
fundamental. 

1rrabalhos dessa natureza sao necessários em muitos 
pontos do país para um tratamento ;0bjetivo, de ba3e empírica, 
do problema das áreas culturais, aliá.s das áreas e das sub
culturas brasileiras hodierna.s. Penso que tres passos sao 
indispensáveis para tanto: 1) a elaboragao de urna bibliogra
fia completa dos estudos regio·nais de antropologia, sociolcgia, 
economía, psicologia social, história social, folclore, geografia 
h~mana etc.; 2) urna discussao dos esquemas até agora pro
postos, tentando-se verificar, a base dos conhecimentos acu
mulados, a validade dos critérios adotadoo; v. g., a caracte
rizac;ao de subculturas regionais a partir dos tragos psicoló
gicos e outras peculiaridades atribuídas aos tipos profissio
nais ou personalidades saliente;; que foram produzidos ·OU que 
emergiram em cada ambiente bio...focial e que tem sido con
siderad:O·s típicos ou representativos das suas socied~des; 3) 
a intensificac;ao de pesquisas de campo sobre a cultura total 
em trechos representativos das regioes provisóriamente acei
l as, assim como de compara~oes inter-regionais de institui
~oes, estruturas e padroes culturais. 

Somente esse método -etnográfico pode garantir urna 
identifica(!ao e delimitagao das áreas em que a s. subculturas 
nacionais se representam signüicativamente, feíta urna res
salva quanto ao emprego dos conceitos de subcultura e de 
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área cultural a uma civiliza~ao, como a brasileira, inegavel
mente una, conquanto exprimindo-se em diversidades regio
nais. 
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