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Nota 

Reunimos, aqui, alguns ensaios de antropo
logia brasileira. 

Problemas e estudos que f omos desenvolven
do no decorrer de nossas aulas de antropologia 
cultural e em trabalho de pesquisa no Instituto de 
Antropologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

Dos ensaios agora enf eixados, alguns f oram 
publicados em revistas especializadas no país e 
em Portugal. Outros, sao inéditos. 

A unidade do volume está evidente em dois 
aspectos: A temática da antropologia brasileira e 
a preocupa9ao vincadamente didática com que o 
redigimos. É que este livro é destinado a estudan
tes de antropologia brasileira. 

Seu objetivo é transmitir urn pouco da nossa 
experiencia num campo de estudos fascinantes: a 
antropologia. 

Com exce9ao de parte de dois ou tres en
saios aqui reunidos, os assuntos que enfocamos 
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sao de interesse permanente. As novas gera96~s 
que estao chegando a Universidade encontrarao 
alguma coisa útil neste pequeno volume. . 

Aleoria reparadora de quem escreve um li
vro é s:ntir que nem tu?o da c;an:1inhada; por 
esses largos anos percorr1dos, esta 1rre1ned1avel
mente perdido. Sobrou pequenina lembran9a. Res
tou urna folha humilde da densa floresta perlus
trada: É este livro. Embora reconhe9amos legíti
mo o direito daqueles que desejam tudo esquecer, 
tudo sepultar. 

Estudamos e aprendemos um grao de cien
cia. "Saber mais para ser mais", - lembrava ~~
bia1nente Teilhard de Chardin. Agora, transmiti
mos. Ou para usar um termo da moda: Comu-. 
n1camos. 

* * * 
Este livro só f oi escrito e publicado gra9as 

a nova política do Ministério da Educ~9~0 e Cul
tura do Brasil, sob a orienta9ao do M1n1stro J ar
bas Passarinho, que implantou o regime de temp? 
integral e delica9ao exclusiva para professores un1-
versitários. 

Ao Reitor Genário Alves Fonseca, ao Prof. 
José Nunes Cabral de Carvalho, nosso diretor, e 
ao Prof. Geraldo Batista de Araújo, diretor da Im
prensa Universitária, - nossos agradecimentos 
pela publica9ao deste pequeno volume. 

V. de M. 
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Prefácio ou que outro 
nome tenha 

Quis Veríssimo de Mélo que um nao antropólogo escrevesse 
ou tentasse escrever, sabe Deus como - o Prefácio <leste seu livro 
ENSAIOS DE ANTROPOLOGIA BRASILEIRA, no qual, diga-se 
<lesde já, a ciencia encontra o seu estilo. Sim, há um estilo para tudo. 
Dir-se-ia, hoje, que o estilo é a comunica~áo; e, de resto, nao se es
quece Veríssimo de Mélo - estilista claro e enxuto - de falar nisso, 
como a lembrar que todos, os leigos inclusive, devem entender o 
que o cientista disse para ser entendido. A clareza do texto, a lim
pjdez da frase, a transparencia cultural da sua maneira de se co-
1nunicar - tudo ÍSSO faz deste livro nao apenas Ulll aprenclizaclo -
pois ele ten1 aspectos dicláticos bem sensíveis de Antropología Cul
tural, mas do modo, gramatical inclusiYe, de se pór um homem de 
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ciencia, u~ pesquisador, um p:i;ofessor, um especialista em contacto 
com 0 público. Seja que público for: o erudito ou nao. . 

Se 0 Prefácio cabe, assim, a uro nao antropólogo, cre10 bem 
que 0 Autor quis ver que rea~óes pode um simples estudioso de ci
encias humanas - aquele a quem ele, generosamente, chama um 
humanista - ser suscetivel de manifestar <liante dos ensaios que 
flqui se reune1n. Mas, acontece que, quando aproxima a Antr~pologi~ 
Cultural da História - urna preocupando-se com fontes nao escn
tas, outra com as fontes escritas - me levou um pouco para junto 
dele próprio, que me havia armado a cilada. E tanta aproxima~áo 
se fez logo entre essas categorias, como diriam os alemaes, que logo 
fui seguindo os capítulos com um interesse apaixonante: o interesse 
de quem se sente um tanto espionado, ou que, por sua vez, .também 
espiona para ver que coisas se estao passando nas fronte1ras que 
quase nao superam as duas Ciencias. U1na espiona?em declarada. é 
urna integra~ao. lVlas faltaría a isso o "élan" especial que une lus
toriadores a antropólogos culturais se, em ambos, nao houvesse, logo 
de come~o, o gosto de escrever, o "savoir dire", que, em Veríssimo 
<le Mélo, mostra quanto uro escritor - um academico de tao alto 
grau _ é capaz de estar igualmente bero posto nas culm~nancias .da 
Ciencia, dando a esta urna flexibilidade que a torna ma1s sugestiva 

e. a té mais humana. 
Afinal, o que perseguimos, culturalmente, com o documento 

ou nao em nossas maos, é o Homero. Nao urna simples e as vezes 
afetada culturologia estabelecida, ou urna sistematiza<;ao compulsó
r ia da vida, ou urna racionaliza~ao de1nasiado dialética para os fe-
nómenos históricos ou a - históricos, mas apenas um entendimento 

a nos conhecer melhor a do que somos como seres que come~amos 
medida que vamos penetrando, pouco a pouco, os milenares 

segredos. 
Tudo isso podía ser muito complicado, mas em Veríssimo de 

l\f élo, nestas páginas ágeis e leves, claras e lúcidas, é a leitura pene
trante e sugestiva, a qual nos agarramos como se um certo ro
m ance - o científico e primitivo - fosse tao interessante e atra
('nte como o outro que apenas entretém a imagina<;áo. 

J amais diría que a Ciencia, mesmo a m ais essencialmente hu
n1ana, seria um romance. Como nunca <liria que o romance, por 
mais profundo e epistemológico, seria urna ciencia ou urna filosofía 
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em termos de fic<;áo. Acredito, isto siro, que o fato humano, na Ci
encia como na Literatura, possa e até <leva ser tratado, num estilo 
em que a vida se espelhe tal como é, ou tal como foi, ou mesmo tal 
como será, por que nao há comunica<;ao - principalmente entre 
professores e alunos - se os instrumentos empregados, como os 
<leste livro, nao forero inteligíveis. Nao podemos explicar porque 
os pássaros cantam diferente; mas sabemos que eles tero urna lin
guagem própria e que é essa linguagem que apreciamos, pois é por 
ela que eles nos transmitem alguma coisa do seu mistério. E como 
falei em pássaros - e eles sao mais encantadores e mais livres nas 
florestas, onde amenizam o assombro orquestrando o próprio terror, 
transcrevo esta explica<;ao que nos dá Veríssimo de lVfélo <leste livro, 
que já nasce com o seu lugar seguro na Antropología Cultural Bra
sileira: - "Alegria reparadora de quem escreve uro livro é sentir 
oue nem tudo da caminhada, por esses largos anos percorridos, está 
irremediavelmente perdido. Sobrou pequenina lembran<;a. Restou 
urna folha humilde da densa floresta perlustrada: é este livro. Em 
hora reconhe~amos legítimo o direito daqueles que desejam tudo 
f~quecer, tudo sepultar". 

Alegria que, no caso, nao é apenas do antropólogo, mas do 
escritor, do homem de letras no melhor e mais puro sentido da pa
lavra, e do professor - mais do que professor: mestre - que, 
nestas páginas, se dirige também aos seus alunos do Instituto de 
Antropologia "Camara Cascudo" e a todos nós - outros tantos 
<ilunos seus - pelo muito que ele comunica a todas as gera<;óes que, 
neste século tao perigosamente tecnológico, já um tanto tecnocen
trico, procuram o humano, antes que ele se perca na ilusao pura
mente mecanicista e determinista da vida. Creio mesmo que a An
tropologia será urna ciencia que poderá repor o Homero no seu 
lugar, no seu exato e essencial Humanismo; e, por isso mesmo, 
penso que ela nao será menos importante nos dias de boje, como 
nos dias de amanha, do que a própria Astronáutica, pois enquanto 
achamos a Lua - nao mais a dos poetas, mas a dos cosmonautas 
- ain<la procuramos saber o que é o Homero, de onde veio, para 
0nde vai, que destino tem num mundo cada vez mais tumultuado 
t:, quanto mais cheio de comunica<;oes, mais solitário. Nunca se falou 
tanto em solidao como agora. Esse tema pertence também a Cul
tura e nao apenas, co1no se poderia pensar, a reflexao filosófica de 
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111odo especial ligada ao existencialismo cristao, con10 o de Gabriel 
l\!Iarcel, ou a própria epistemología. 

Essas indaga<;óes sao da n1aior importancia. Nao podem ser 
buscadas só no mo1nento que está passando, mas na Antropología 
Cultural que toma o Homem - talvez fo~se 1nelhor dizer o Huma
nismo - em todas as suas forn1as e conotac;,:óes. Para u1n estudo 
básico da Antropologia brasileira, <les<le a sua definic;,:ao co1no ci
encia que, já ficou dito, se vai impondo cada vez mais a nossa rea
lidade universitária até as suas mais di\'ersas de1nonstrac;,:óes co1no 
rultura popular ligada a tanta coisa, a tantas implicac;,:óes, .este livro 
de Veríssimo de Mélo - livro de mes.tre - é o que pode haver de 
melhor, de n1ais seguro, de mais científico para o nosso próprio co
nhecimento, que nao é mais un1a reflexao sobre un1 "complexo" 
de rac;,:as ou u'a ineta-rac;,:a, mas a respeito de tudo quanto somos, 
inclusive quando um autor desta categoría tanto procura investigar 
as or.ígens da formac;,:ao do povo· - desde o poder político até as 
Irmandades e Confrarias de pretos. 

Sao ensaios vários estes que co1npoem . o liv.ro de Veríssimo; 
mas ensaios fortes, penetrantes, lúcidos, feitos por quem, antes de 
ser antropólogo, já era jornalista e escritor: tinha urna pena a mao 
e o sentimento do mundo, como diz o poeta. A formac;,:áo humanís
tica de Veríssimo de lVIélo facilmente o conduziria a Antropología 
Cultural, a esse tipo de estudos e pesquisas em que, palmilhando o 
terreno, o autor vai lidar com as palavras, que lhe obedecem ao 
ritmo fascinante da frase. Só u1na coisa restará a fazer, nao por 
parte dos antropólogos, mas do Poder público: recolher esses en
saios e depoiment05 para a solu<;ao <le problemas sociaís ·e co1nu
nitários, onde a medida das necessidades e das aspirac;,:óes é o homem. 
Tem razao Veríssimo de Mélo em escrever, de maneira quase desa
lentada: - "Estamos ainda marcando passo, nesse terreno, no país. 
Nossas autoridades responsáveis pelos setores desenvolvitnentistas 
ainda nao <le5cobriram o valor da contribuic;,:ao da antropología nos 
trabalhos de desenvolvimento de cornunidacles, por exemplo". 

A verdade é que o próprio Humanisn10, que comec;,:a a re
nascer quase ünpetuosamente a medida que a Técnica avanc;,:a, te
meroso do conflito industrial entre o hornero e a máquina, será o 
valor maior nessa reto1naJa da civilizac;,:ao co1n o que ela tern de 
realmente perene: a ansia humana, que tanto está na Poesia como 
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na Ciencia, numa lei como numa utopía. Sinto bem vivo, neste 
li\TO de Veríssimo de l\félo, - livro de 1nestre, repito, - nao urna 
Antropología culturológica, cientifici5ta, co1no coisa que está na 
moda, - mas o conhecünento de que o homem se encontra consigo 
111es1no naquele tempo que, em recente ensaio, Gilberto Freyre cha· 
n1a "tríbio": o passado, o presente, o futuro como un1 tempo só, a 
tal ponto - ouso acrescentar - que a Futurologia pode ser, hojc, 
tao científicamente possível como a profecía é teologícan1ente vá
lida. O "profético", em A.ntropologia Cultural, será talvez, a visao 
que o homen1 moderno pode projetar sobre o futuro, que, de algum 
modo, é j{t um tempo presente. Já nao se pode contar os séculos 
con10 a passage1n de cem anos, pois os · a con tecimentos atuais já nos 
dao un1 lugar histórico no século XXI. 

Aqui estao palavras que nao sao de modo algum dum antro
pólogo, como ben1 quis Veríssimo. Sao palavras de quem admira 
nele, ao lado do homem de ciencia, o ele boas letras, o seu quase 
impressionis1no na expressáo própria da ciencia em que é, hoje, 
nome internacional. Nome que, como o de Luís da Camara Cascudo, 
Yeio da Província para outras terras e deu ao Río Grande do Norte 
urna nova dimensao intelectual. 

Recife, 11 de novembro de 1971. 

Nilo Pereira 
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Antropologia e História 

lntrodu~o 

Antropologia, no seu sentido mais amplo, é o estudo do Ho
mero e da Cultura. Do hornero como produto da evolu~áo animal e 
da soma total de suas cria~óes materiais ou nao-materiais, isto é, da 
cultura. Do que se evidencia que a Antropologia é, ao mesmo tempo, 
ciencia biológica, ciencia social e urna das Humanidades. Alguns 
autores ainda a consideram ciencia física, por exemplo, quando o seu 
enfoque recae sobre a anatomía humana ou sobre qualquer mani
festa~ao da cultura material. 

Nao há outra ciencia de campo mais vasto e mais universal 
do que a Antropología. Onde estiver ou esteve o hornero ou uro 
produto do seu trabalho, seja o mais primitivo ou o mais desenvol
vido, - aí estará, certamente, o interesse antropológico. 

A espécie humana, apesar de suas variedades, é urna só. l\'Ias 
as culturas sao extremamente variáveis no tempo e no espa~o. E 
já se ve que a Antropologia nao pode prescindir do relacionamento 
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coin todas as" ciencias que estudam o hornero e o me10 geográfico 
onde as culturas estao inseridas. 

Beals e Hoijer afirmam que, "em esscncia, a fun~ao do an
tropólogo é integrar as diversas disciplinas que tr~tam do Homem". 
E pela a1nplitude de suas preocupa~óes especulat~~as,. a Antropolo
aia eleve ser entendida como a síntese de todas as c1enc1as que tratam 
da natureza humana. O que nao quer dizer que seja mais urna ci
encia do homem. Sua característica própria e inconfundível reside 
no fato de ser, ao 1nesmo ten1po, - e só ela, - a ún~ca ciencia qu~ 
estuda os aspectos biológicos e culturais do hornero. Ou co1no fn
sava Kroeber: "E nenhuma outra ciencia enfrentou esse grupo de 
problemas como seu fim fundamental. A antropologia definiu seu 
problema". . . . . 

i\1ischa Titiev, professor da Un1vers1dade de M1ch1gan, obser-
YOU que "a vasta maioria das a~óes v?luntárias dos seres h~1nanos 
sao produtos mistos de duas forc;:as diferentes, que atuam s1multa
neamente de forma a produzir urna atividade única". "Forc;:as bio
lógicas e forc;:as culturais". Porisso propoz a expressao "comporta
mento biocultural" para toda categoria da atividade humana, en
tendendo que a competencia do antropólogo cultural consiste em 
adquirir o conhecimento de como essas forc;:as interatuam. 

Esta a característica específica da Antropologia, seu proble
ma básico e nuclear. 

Hoebel, num esquema expressivo, mostra-nos o vastíssimo 
território das ciéncias que se relacionam co1n a Antropología, se
gundo a orientac;:ao que se deseje dar a urna abordagem antropoló
gica. Numa orientac;:ao biológica, incluiremos a Anatomía, Fisiolo
gía, Psicología Fisiológica, Genética, Geología, Paleontología e Pri
matologia. Numa orientac;:ao cultural, teremos a História, Geología, 
Arqueología, Arte, Literatura, Música, Tecnología, Linguística, Ci
fncia Política, Direito, Psicología, Economía, Sociologia e Geogra
fia Humana. 

Para Clyde Kluckhohn, "a História é a tentativa de descrever 
os acontecimentos passados da maneira mais precisa, concreta e com
pleta possível, estabelecer a sequencia desses acontecimentos, apon
tar os padróes porventura existentes nas sequencias". Adianta q ue 
"a História é tanto um método quanto urna ciencia independente, 
e a Antropologia possue o seu lado histórico. O decorrer do desen
volvimento humano, a dispersao da espécie sobre a terra, a evolu
~ao das culturas, tudo isso sao investiga<;óes históricas". 

Ma~, há outros pontos de vista extremados em rela<;ao a His
tória, como os de Malinowski e Radcliffe-Brown, ao declararem que 
a Antropología só tem sentido enquanto ciencia. Excluem a His
tória, por considerarem que um fato determinado carece de inte
resse por si mesmo. O objeto da ciéncia, - aduzem, - é re]acionar 
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fatos e deles formular proposic;:óes válidas em torno da natureza 
das coisas. 

J á outros autores adotam posic;:ao inversa, entendendo que 
a ,..\ntropologia "ou é história ou nao é nada". Acrescentam: "Tudo 
ocupa um lugar no tempo. A cultura é urna continua<;ao, nunca é o 
mesmo de um día a outro. Toda observac;:ao antropológica é o re
gistro de um fato histórico". 

Modernamente, a orientat;ao mais segura sobre o assunto é 
a de que o antropólogo eleve manter urna abordagem ampla do seu 
trabalho, isto é, holística. Orientac;:ao que acentua a integra~ao da 
cultura. O hornero é um só. O seu estudo interessa a todas as cien
cias. Kluckhohn, numa metáfora sugestiva, anunciou, por exemplo, 
a queda de todos os muros que antigamente limitavam as ciéncias 
sociais. Hoje, o antropólogo irá a qualquer campo de qualquer ci
encia que possa trazer mais luz ªº conhecimento da natureza hu
mana e das fort;as que agem na sociedade, - os fins supremos da 
Antropología. 

Reconhec;:a-se, entretanto, humildemente, que a Anti:opologia 
está ainda longe de alcanc;:ar aquele estágio das ciéncias físicas e 
matemáticas, estabelecendo leis fixas e imutáveis, obtendo resul
tados com a precisao e rapidez dos computadores atuais. 

Nao lidamos com números fríos; embora eles sejam uteis aos 
nossos trabalhos de pesquisas. Nem com fenómenos físicos, fáceis 
<le manipula~ao em laboratório e sempre de resultados exatos, _in
variáveis, matemáticos. O objeto de nossas preocupac;:óes, - a na~ 
tureza humana, .- é sempre imprevisível em sua rea<;óes, atitudes, 
formas inumeráveis de comportamento biocultural. 

O estudo comparativo das culturas demonstra que, aquilo 
que é normal numa comunidade, pode ser anormal noutra cultura. 
Os xamas siberianos sao neuróticos incuráveis. N urna comunidade 
como a nossa, eles estariam adequadamente confinados num mani
comio. Na Sibéria, todavía, sao considerados pessoas de grande res
peito, desfrutando de alto status social. Os homossexuais entre os 
índios Pueblos, nos EE.UU., sao igualmente acatados e poden1 ves
tir roupas femininas, preparando medicinas amorosas para os jo
vens. No Brasil, eles seriam degradados. Na Bolívia, há urna tribo 
onde os homens e mulheres dormem a qualquer hora e luga~, in
terrompendo o trabalho ou outra atividade. Nao há horários pré
determinados para dormir. O sono é quem determina o momento. 
No nosso país, um funcionário que dormir na hora do expediente 
~erá execrado pelo seu chefe. Eis a extrema variabilidade do com
portamento biocultural. Como nivelar toda essa gama de compor
tamento e estabelecer leis rígidas para sociedades e culturas? 

Apesar disso, antropólogos ilustres, como um Ralph Linton, 
acreditam num estágio superioi· a ser alcan~ado pela Antropología, 
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no futuro. Ele entende que caminhamos para a compreensao dos 
fenómenos "'da natureza huinana. Dessa compreensao, - virá a pos
sibilidade de controle. E entao a Humanidade, pela primeira vez 
num milhao e tantos anos de existencia, poderá modelar delibera
damente e inteligentemente o seu futuro". 

E aos que julgam os antropólogos visionários, por tentarem 
comprender a natureza humana neste mundo louco e contraditório, 
lembramos as afirma~óes de Edwin Embree, citado por Kluckhohn: 
" ... nao mudamos a natureza do universo físico, mas, compreen
dendo-o, de urna infinidade de maneiras, nós o usamos para nosso 
servi~o e nossa conveniencia. Nao .removemos a for~a da g_rav~~ade 
quando aprendemos a voar. Nao uvemos de emendar as le1s f1s1cas, 
mas bastou-nos apenas compreende·las, para construir pontes e 
arranha-céus ou para conduzir máquinas . a cem milhas por hor~. 
Nao alteramos o clima e contudo, pelo sistema central de aqueci
mento, conseguimos obter conforto em meio aos invernas mais ri
<TOrosos e, por meio de instrumentos refrigeradores do ar, estamos 
~ome~ando a ter igual conforto nos veróes mais quentes. Nao alte
ramos as leis da biología para criar cavalos de corrida e parcos 
gordos, para produzir milho e trigo de qualidade muito superior a 
qualquer coisa conhecida em estado selvagem, nem mesmo ~o pro
duzir híbridos tao úteis como as mulas e o grapefruit. Ass1m, no 
que diz respeito a natureza humana, a questao nao é "mudar" os 
impulsos e instintos fundamentais; trata-se simplesmente de com· 
preender tais fon;as e utilizá-las para canais mais construtivos e 
sadios do que as Jutas e frustra~óes que compoem parte tao grande 
da vida, mesmo em meio a nossa abundancia material''. 

Perspectivas para a Aotropologia no Brasil 

Nos currículos universitários brasileiros, desde a funda~ao 
das Faculdades de Filosofia, a disciplina Antropología Cultural foi 
incluida sabiamente nos cursos de Geografia e de História. O legis
lador alcan~ou, desde cedo, esse relacionamento da Antropología 
com a História. E já agora, com a reforma universitária, a disci
plina foi introduzida no Diferenciado, o que está proporcionando 
aos alunos que cursam Pedagogía, História, Direito, Geografía, Ser
vi~o Social, Ciencias Sociais, urna visao mais ampla dos problemas 
universais da cultura em suas implica~óes com os diversos campos 
das ciencias humanas. Gilberto Freyre, há vários anos, vem propug
nando pela introdu~ao da Antropologia nas escolas de engenharia e 
faculdades de l\1edicina. Na Uníversidade Federal do Ceará já há 
mesmo curso de introdu~ao a Antropología na Faculdade de Me
dicina. Na nossa Universidade, ternos um Instituto de Antropolo
g1a em pleno funcionamento e se afirmando cada dia que passa 
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dentro e forado .E~ta~o. Nas Faculdades de Sociologia figura igual
mente a nossa disciphna e nas Faculdades de Jornalismo estuda-se 
cultura brasileira com enfoque antropológico. 

Abrem-se, assim, perspeétivas novas para a Antropología no 
país. Mas é ainda ti~idamei;i~e qu~ ?ºs apresentamos como pro
fessor de Antropologia, por nao existirem no Brasil nem o curso 
esp~cffico de Antropologia e nem a carreira de antropólogo. To
davia, há e.ursas de especializa<;ao . em várias institui~óes, como 0 
Museu Nacional e o Conselho Nacional de Pesquisas anuncia a es
trutura~ao do pós-gradua~ao em Antropologia. 

Apesar . da fase altamente dinamica da Antropologia no 
m~ndo. de. boje, do . s~u recon~e~imento. como disciplina em nível 
univers1tá.r

1
1.o, suas att~idades prau~as, aphcadas, no Brasil, sao quase 

nulas. Abas, no continente americano elas só se exercem atuante
mente nos EE.UU., e no México, através de trabalhos de desenvol· 
vimento de comunidades, orienta<;ao em fábricas e reservas indí
g;nas. Na América. Latina, os técnicos em antropologia aplicada 
sao quase sempre oriundos de centros norte-americanos e mexicanos. 

. Estamos ainda ro.arcando passo, nesse terreno, no país. Nossas 
autoridades responsáve1s pelos setores desenvolvimentistas ainda 
nao descobriram o valor da contribui~ao da antropología nos tra
balhos de desenvolvimento de comunidades, por exemplo. 

Sabe-se que há no mundo de boje cerca de 5 milhóes de co
munidades rurais estancadas, por falta de estímulos e oportunida
des. Dois ter~os da humanidade aguarda o momento em que téc
nicos e na~óes mais progressistas possam ajudá-los a encontrar solu
~óes para os seus problemas ctonicos de subdesenvolvimento. O 
Brasil tem grande parte de suas áreas inseridas nesse infeliz con
texto. E na tarefa de integra~ao nacional dessas comunidades mar
ginalizadas, eremos que nao se pode dispensar a contribui~ao dos an
tropólogos, como de nenhum outro técnico. Eis af um campo vas
tíssimo para a antropología aplicada no Brasil. 

Nossa competencia para opinar em trabalhos dessa natureza 
clecorre principalmente da experiencia do conhecimento de todos 
os povos que tem sido estudados exaustivamente por especialistas. 
Dispondo de acervo de informa~óes desse porte, o antropólogo deve 
estar naturalmente mais categorizado para os trabalhos de mudan~a 
social e cultural do que qualquer outro profissional. Inclusive mu
nido de base em teoria social e utilizando instrumentos poderoso~ 
como o conceito de relativismo cultural, etnocentrismo e o princí· 
pio de que a cultura é 1:1m todo integrado, nao se podendo influir 
numa área sem que a estrutura cultural automaticamente se res· 
sinta. Daí a política de "neutralidade ética" preconizada por Robert 
Redfield, que deve ser preocupa~ao constante do antropólogo 
aplicado. ' 
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Documenta~ao histórica - fonte comum as duas· ci~ncias 
" 

No campo propriamente <lito do nosso relacionamento con1 
a História, há diversos aspectos a considerar. 

Um deles, dos mais expressivos, talvez seja a contribui~ao co-
1uu1n que antropólogos amadores e historiadores antigos deram tanto 
a História quanto a Antropologia Cultural. 

Foi através de informacóes de Heródoto, Tácito, lbn Khal-, 
dun, de viajantes famosos como Marco Polo, o Capitao Cook ~ 01~
tros, de narra-;oes de missionários e descri~óes de povos os ma1s di
versos, que a Antropologia pode coligir precioso manancial de do
(,Umentos sobre sociedade.3 e culturas em todo o ·mundo. 

Alguns desses documentos sao fontes definitivas sobre a org<~
niza~ao .social de povos antigos, como o que se ob~e.rva .~ª descn
~ao de Heródoto, - citado por PeJto, - sobre os hc1os: Eles tem, 
porém, um costu1ne singular, pelo qual diferem de todas as oütras 
na~óes do mundo. Tomam o nome da mae, e nao o do pai. Per
ITTJnte-se a um lício quem é, e ele responde dando o seu próprio 
~orne e o de sua mae, e assim por di ante, na linha feminina". 

Após a passagem em que registra o funcionamento de u1n 
regimen matrilinear, isto é, sucessao por linha materna, eremos 
que nenhum outro documento antigo dará mais clara no~ao de 
ctnocentrismo do que neste ponto, quando afirma Heródoto: "Se 
oferecessemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, 
aqueles que lhes parecessem melhor, eles examinariam a totali~ade 
e acabariam preferindo os seus próprios costumes, tao convencidos 
estao de que estes sao melhores do que todos". 

O que Heródoto nao podia explicar, - e boje é objeto da 
doutrina do relativismo cultural, - é que os valores de urna cul
tura · só podem ser · verdadeiramente compreendidos pelas pessoas 
que possuem a mesma cultura. Ou como refere Herskovits: " ... os 
juizos de valores se baseiam na experiencia e a experiencia é inter
pretada por cada indivíduo em termos de sua própria encultura~io. 
Em outros termos, é ·o mesmo conselho picante, mas sábio, de Ber" 
nard Shaw, ao afirmar: "Nao fa~as aos outros · o que desejarias que 
te fizessem, pois seus gastos podem ser diferentes". 

Dessa forma, nunca poderemos entender claramente os va
lores de outras culturas em suas implica~óes mais sutis, desde que 
o fa~amos com base na experiencia de nossa própria cultura. Por
que cada cultura é urna configura~ao singular. Embora seja pos
sível perceber muitos aspectos de qualquer cultura, - conforme 
aceitam outros autores, - nunca, porém, e1n sua totalidade e con1-. 
plexidade. 

As observa~óes de lbn Khaldun, ·citadas por Pelto, sobre as 
Yárias formas do governo islamico, escritas há mais de 500 anos, 
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continuam válidas como documento histórico e antropológico im
perecíveis. Eis alguns dos seus principios, - _ a título de exemplo, 
- que parecem escritos nos dias de boje, por um especialista: "As 
sociedades nao sao estáticas, pois as formas sociais se modificam e 
cvoluem. Essas leis sao todas sociais, e nao meros reflexos de fa
tores biológicos ou físicos. Os fenómenos sociais obedecem a leis 
suficientemente constantes para fazer com que os acontecimentos 
sociais sigam padróes regulares e sequencias bem definidas. Essas 
leis funcionam sobre as massas, e nao podem ser influenciadas de 
forma significativa pelos individuos isolados. (Segue-se o exemplo 
das tentativas do reformador em rejuvenecer um Estado corruto. 
Esses esfor~os de reforma sao geralmente mal sucedidos: os esfors:os 
individuais sao esmagados pelas for-;as sociais muito maioresº. 

Cremas suficientes esses dois exemplos para demonstrar o 
ponto de vista que já esposamos, linhas atrás, ao ressaltar a impor
tancia da documenta~ao histórica na compreensao das culturas e 
dos povos. 

Civilizai;io - um estágio da Cultura 

A história das civiliza~óes, sem pretender minimizar-lhe a re
levancia, nada mais é do que a história de um estágio da cultura. 
O mais elevado estágio do seu desenvolvimento. 

Em 1877, quando Lewis Morgan divulgou a sua teoria da 
eYolu~ao da cultura, - todos os povos passando por urna sequen
cia necessária e pré-determinada de trés estágios, - Selvageria, 
Barbarismo e Civiliza~ao, - ele situava o alfabeto e o uso da escrita 
como os acontecimento culminantes da última fase do desenvolvi
mento cultural. 

A sua formula-;ao era unilinear, isto é, ele admitía que a 
cultura em sua evolu~ao seguiria sempre um caminho único, atra
vés dos trés estágios já mencionados. Apesar de Engels e Marx acei
tarem o esquema de Morgan, - porque servia de antemao aos prin
cípios de sua doutrina social, - a maior deficiencia daquela for
mula~ao residía no desprezo aos fatores históricos e na difusao dos 
elementos culturais, como acentuou Franz Boas com seu autorizado 
saber crítico. Sabe-se agora que a evolu~ao da cultura, em termos 
universais, é sempre multilinear. Julian Steward é o mais destacado 
<lefensor dessa corrente nos dias atuais, com fundamento na varia
bilidade das culturas e consequente impossibilidade de enquadrá-las 
em esquemas rígidos e de tendencias uniformes. 

Os fatores históricos, - destaque-se, - sao os mais fortes 
aceleradores do progresso cultural da humanidade. 
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Em--. teoria recente e significativa, Leslie White situa outro 
fator, - o maior ou menor volume de energia sob controle hu· 
mano, - como o principal responsável pela evolu~ao da cultura. 
Fator esse último que nao afasta os contatos históricos de povos, 
antes os acentua. Desde a infancia do homem, quando apenas <lis· 
punha da energia do próprio corpo, a evolu~ao das culturas se ve· 
rificou lentamente, através de descobertas e inven~óes decisivas para 
o progresso dos povos, como estas, além de outras: A descoberta <lo 
fogo, do arco e da flecha, a domestica~ao dos animais e plantas, a 
fundi~ao do ferro, o domínio do vapor, a inven~ao do motor de 
combustao interna, a produ~ao artificial da eletricidade, com as 
grandes usinas, a descoberta do petróleo, até a maior conquista 
energética de todos os tempos, em 1945, - a energía atómica. Com 
base na teoria de Einstein, segundo a qual a matéria é igual a 
energía, um quilograma de matéria pode ser convertido em 25 bi
lhóes de kilowatts·hora de energia, ou sejam, aproximadamente, 33 
bilhóes de cavalos-hora. 

Este fato histórico transcendental, - pensamos nós, - deve 
assinalar o fim da civiliza~ao moderna e iniciar nova etapa da evo· 
lu~ao da cultura, para a qual nao há ainda denomina~ao adequada. 

Ainda aqui, a Antropalogia e História das civiliza~óes se en
trela~am e explicam mutuamente. 

Reflexaes de Claude Lévi-Strau~ 

Na sua "Antropologia Estrutural", Claude Lévi·Strauss de
dica um capítulo ao relacionamento da História e a Etnologia, -
tomado este último termo como sinónimo de Antropologia Cul· 
tural. Tra~ando um paralelismo metodológico entre as duas cien
cias, ele afirma que, mesmo na Sorbonne, - ambas as ciencias se 
opuseram frequentemente, "sob o pretexto de que a primeira re· 
pousa sobre o estudo e a crítica de documentos de inúmeros obser· 
Yadores, que se podem confrontar e sobrepor, ao passo que a se
gunda, (a etnografia) se reduziria, par defini~ao, a observa~ao de 
um único". 

Propóe·se entao a demonstrar que a diferen~a fundamental 
entre História e Antropología Cultural "nao é nem de objeto, nen1 
ele objetivo e nem de método; mas que, tendo o mesmo objeto, que 
é a vida social; o mesmo objetivo, que é urna compreensao melhor 
do hornera; e um método onde varia apenas a dosagem dos processos 
ele pesquisa, elas se distinguem sobretudo pela escolha de perspec· 
tivas complementares: a história organizando seus dados em rela~ao 
as expressoes conscientes, a etnologia em rela~ao as condi~óes in· 
conscientes da vida social". 
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Na natureza inconsciente dos fenómenos coletivos está a or1-
ginalidade da Antropologia Cultural, - para ele.· Mostra que, "na 
maioria dos povos primitivos, é muito difícil obter-se urna justifica
~ªº moral, ou urna explica~ao racional de um costume ou de urna 
institui~ao: o indígena interrogado se contenta em responder que 
as coisas foram sempre assim, que tal foi a ordem dos deuses ou o 
ensinamento dos ancestrais". Acrescenta: " ... as razóes inconscien· 
tes pelas quais se pratica um costume, se partilha urna cren~a, es· 
tao bastante afastadas das razóes que se invoca para justificá·la". 
Mesmo na nossa sociedade, "as maneiras a mesa, os usos sociais, as 
regras do vestuário e muitas de nossas atitudes morais, polít!cas e 
religiosas, sao observadas escrupulosamente por cada um sem que 
sua origem e fun~ao reais tenham sido objeto de um exame re· 
fletido". 

Na frase de Marx, "os homens fazem sua própria história, 
mas nao sabem que a fazem", - ele justifica, em seu primeiro ter· 
mo, a história, e, em seu segundo termo, a Antropología Cultural. 

Para Lévi-Strauss, o etnólogo e o historiador caminham na 
mesma dire~ao: "O etnólogo procurando atingir, através de um 
consciente que jamais ignora, cada vez mais o inconsciente, para o 
qual se dirige; ao passo que o historiador avant;a, por assim dizer, 
recuando, conservando os olhos nas atividades concretas e particu
lares, das quais se afasta apenas para considerá-las sob urna pers· 
pectiva mais rica e completa. O etnólogo se interessa sobretudo pelo 
que nao é escrito, nao tanto porque os povos que estuda sao inca
pazes de escrever, como porque aquilo por que se interessa é dife
r~nte de tudo o que os homens se preocupara habitualmente em 
fixar na pedra ou no papel". Concluíndo suas reflexóes, Lévi-Strauss 
fixa a importancia da colabora~ao entre a história e a etnología, fri· 
sando que "elas nada podem urna sem a outra". 

Da hominiza~ao a Noosfera de Chardin 

Outros aspectos, no relacionamento da Antropologia com a 
História, nos parecem de suma relevancia. A história das civiliza· 
c;oes se desenvolve num período de tempo que nao deve ultrapassar 
de 5 a 6 mil anos. Mas, antes disso, há urna longa, controvertida 
e empolgante história, que vai da hominiza<;ao, - ligada, portanto, 
ao surgimento dos mamíferos, há 75 milhóes de anos e que por 
~ua vez se relaciona com todos os seres vivos, - até se perder nos 
idos quase impenetráveis do aparecimento da vida neste planeta, 
há dois bilhóes de anos, talvez. 

Só a Antropologia, por ,um dos seus setores especializados, 
- a Paleontología, - poderá oferecer explica~ao plausível e cien· 
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tífica em toJ;no das variedades extintas do homem e dos seus próxi-
1nos parentes animais. 

Por outro lado, quanto as primeiras manifesta~óes da cul
tura, desde as mais rústicas pontas de flechas de sílex do Paleolítico 
até as formas já evoluídas de expressao artística ou talvez mágica 
dos fantásticos desenhos das cavernas de Altamira, na Espanha, todas 
essas manifesta~óes só se explicam através de outro setor da Antro
pología, que é a Arqueologia ou Pré-história. Por intermé?i~ ?e téc
n icas apropriadas, análise e classificac;ao dos artefatos pru~lt1~os,. o 
pré-historiador ou arqueólogo procura ordenar, numa sequenc1a his
tórica, os povos desaparecidos. Utilizando o método comparativo, ele 
poderá tentar identificar a que tipo de sistema economic~, por exem
plo, (ca~a e pesca ou agrícola), pertenceu tal ou qual instrumento 
lítico, reconstituíndo, assim, o desenvolvimento das culturas ágrafas. 
1\1as com aquelas limita~óes de que falava Glyn Daniel na sua . "Intro
du~ao a Pré-História": "A pré-história preocupa-se com os tipos de 
vida das sociedades remotas; mas é certo que nao se refere a cultura 
espiritual, mental ou moral dessas sociedades. Nao pode falar da 
organiza~ao social e crent;as religiosas da sociedade pré-histó~ica,. o 
que é urna das suas liniita~óes fundamentais. Quando os pré-h1stor1a
dores falam das idéias e ideais do homem anterior a escrita, apenas 
imaginara hipóteses inteligentes, feítas por pessoas qualificadas para 
fa ze-las, mas, assim mesmo, hipóteses". Ponto de vista também es- . 
posado por Gordon Childe, ao indagar se "era legítimo deduzir fatos 
nao-materiais do homem préhistórico através de r emanescentes ma
teriais". E noutro ponto, o mesmo autor de Evolu~áo Social afirma: 
"O conteúdo da cren~a religiosa e o grau de prestígio das classes so
ciais (da pré-história) estao irrecuperavelmente perdidos". Mas, nao 
há dúvida de que a Arqueologia é urna disciplina histórica, que tenta 
reconstruir a cultura do passado até nossos días, sobretudo des
vendando, na linguagem muda dos tra-;os humanos impressos nos 
artefatos de toda natureza, a possível história que nao está escrita. 

o h istoriador nao pode prescindir desses conhecimentos, 
inesmo com as suas limitac;óes, como embasamento lógico e racio-
11al para compreensao da evoluc;ao do homem, das culturas e con
sequentemente das civil iza~óes. 

Nao seria aqui o momento, para esbo-;ar, mesmo perfunc
toriamente, a problemática da irradia~áo adaptativa dos primatas, 
como um r amo privilegiado dos mamíferos, e que culminaría, mais 
tarde, com a hominiza-;ao. Acontecimento a que estao ligados os 
australopitecus, os pitecantropus, o homem de Neandertal e o ho
mem de Cró-Magnon, isto é, o Horno sapiens fossil. Nao apenas 
pela complexidade e profuS¡áo de problemas que deveriam .ser, 
pelo menos, aflorados. l\1as sobretudo pela necessidade de aclarar 
posii;óes, expor teorias, enfim, demonstrar, nos seus angulos mais 
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significativos, que o ho1nem é um prod uto da evolu~ao. Nao um 
anjo decaído, - como lembrava Linton, repetindo Darwin, -
1nas um animal aperfei~oado. O mais diversificado de todos os ani
mais, com suas características que o distinguem de qualquer outro, 
inclusive a característica única e singular, rigorosamente própria 
do homem, que é a cultura. 

A história das civilizat;óes estuda esta característica nas suas 
tnanifesta-;óes conscientes mais complexas e mais altas do genio hu
mano. A Antropologia extrapola ainda mais desses conhecimentos, 
porque se interessa pelo inconsciente coletivo, pelos povos sem his
tória, pelos primitivos, pelas culturas que ainda hoje nao conhecem 
o uso da escrita, pelos povos que estao em vías de extint;ao, pres
sionados por prementes problemas de saúde ou pela ambi~ao de 
Yizinhos ou na-;oes poderosas que visam amea-;adoran1ente as ri
quezas naturais do seu habitat. 

Franz Boas destacou de forma definitiva e lapidar a íntima 
rela-;ao entre a História e a Antropología, ao escrever: "Para com
preender a história, nao basta saber como sao as coisas, mas como 
chegaram a ser o que sao". 

Se a história das civilizat;óes complementa a história do ho
mem e da cultura, no seu mais belo e trágico período de floresci
mento, a A.ntropologia, por sua vez, fornece-lhe a base indispensá
Yel a sua compreensao universal. 

Daqui para a frente, até a Noosfera de Teilhard de Chardin, 
acreditamos que a História e Antropologia caminharao juntas, co
mo juntas estiveram a partir do aparecimento da escrita. Sejam 
quais forem os estágios de grandeza ou miséria a que possam atin
gir as civilizat;óes, no futuro, será sempre a natureza humana o pro
blema maior, comum a urna e a outra ciencias do homem, a cau
suística fundamental de todas as transforma~oes da humanidade e 
da cultura. 
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Arqueologia e Trópico 
(Comentário a conferencia do arqueólogo lgor Chmys) 

Diante do tema de Antropogeografia, que este Seminário (4") 
nos oferece, - Arqueologia e Trópico, - tao ao gosto do eminente , 
idealizador e diretor <leste conclave, prof. Gilberto Freyre, pare
ce-nos que os problemas nucleares a ser examinados sao estes: Até 
que ponto cultura e ambiente se interrelacionam, harmonizam, ajus
tam e se completam? Qual dos dois fatores é o mais dinamico? Am
biente ou cultura? 

As respostas a estas questóes já estao, de certa forma, deli
neadas na nova perspectiva antropológica americana. Ninguém des
conhece mais que há total e permanente interrela<;ao entre cultura 
e ambiente. o homem nao é máquina a merce das for<;as as vezes 

( *) - Seminário de Tropicologia da Universidade Federal de Per-, 
nambuco, 1970. 
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incontroláveis do meio ambiente. Mas é verdade que também seu 
esfors;o de"subsistencia, em qualquer área do mundo, encontra fron
teiras intransponíveis por parte do ambiente natural. Por outro 
lado, tanto ambiente quanto cultura sao considerados fatores dina
micos, nao se podendo atribuir superioridade a nenhum desses va
lores em particular. 

Os pontos de vista a respeito da parte da cultura decisiva a 
mudans:a, - "desenvolvimento tecnológico", para Leslie White; 
"modo de produs;áo e luta de classes", para Marx; e "visao que os 
homens tem do destino", para Julian Huxley, - encontran1 deno
minador co1num no impulso para o desenvolvimento gerado de den
tro para fora. Todavia, o intercambio entre cultura e ambiente, 
segundo a nova orientas;ao ecológica, é agora considerado como a 
principal causa da evolus:ao. Esta é a posis:ao mais recente da Antro· 
pologia americana, de acordo com o lúcido ensaio de Marshall D. 
Sahlins, intitulado "A Cultura e o meio ambiente: O Estudo da 
ecologia cultural" (1). Outra nao é a colocas:ao do geógrafo-antro
pólogo Forde, ao observar que "os fatores do habitat entram "inti
mamente" em todo estilo de vida como "urna categoria das maté
rias primas da elaboras:ao cultural". (2) 

Daí o desenvolvimento de culturas no trópico só se explicar 
através de ingente esfors:o de adaptas:ao e seles:ao ao meio. De su
jeis:li_? quase aos elementos telúricos que resistem a capacidade in
ventiva ?? hornero, mas tam~ém de habilidade para compreensao 
dessas d1hculdades e consequentemente de controle inteligente do 
seu habitat, para exercício de sua cultura, do seu modo de vida. 

. . . A ... afirmas:ao, tantas ~e~es enunciada, de q~e nenhuma grande 
c1vil1zas:ao floreceu nos trop1cos, tem a sua coerencia. A transcul
furas:ao nunca se procede de maneira integral e completa. Ela é 
antes de tudo um processo seletivo de adaptas:ao ao novo ambiente, 
através de todas as formas de ajustamentos culturais, em sincronia 
com a assimilas:ao e miscigenas:ao. 

O exemplo da transcultura~ao de povos ibéricos na América 
!--atina é defi~itivo nesse sentido, com o extraordinário poder sele

t1vo e adaptativo desse hornero ao ambiente tropical. Mas as civi
l~zas:óes que _aquí estao em desenvolvimento, apesar de todas as di
hculdades, sao produtos novos, complexos culturais muito n1ais re
sultantes do contato e ínteras:ao con1 a nova terra tropical do que 
a soma das manifesta~óes culturais ibéricas apenas transplantadas 
a América. 
, A. história r.egi~ta exemplos numerosos de povos de outras 
areas frias ou sem1-fr1as que aquí fracassaram, todas as vezes que 
tentaram implantar nos trópicos processos culturais, técnicas e va-
1ores de outras regióes geográficas. 
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Há, nesse sentido, episódio clássico, mas inteiramente. igno
rado pelas novas gera<;óes brasileiras. Convém, porisso, ressaltá-lo. 

Pelos idos de 1928, a imprensa mundial anunciava que o 
magnata Henry Ford resolvera plantar borracha na Amazonia, para 
8uprir sua industria e combater o monopólio ingles. Escolhida a 
área, a margem do Tapajós, foi para ali transplantada verdadeira 
cidade industrial, mais tarde conhecida pela deno1nina~ao de For
dlandia. Hospitais, casas pré-fabricadas, bull-dozers gigantescas, ser
rarías ultra-modernas, cafeterias, canchas de tenis, toda a tecnolo
gia e conforto norte-an1ericanos a servi~o da agricultura avan~ada 
se transportaram ao Amazonas. Tres mil caboclos passaram a per
ceber salários altos para a época. E logo teve início a luta contra 
a floresta tropical. Milhares de seringueiras foram plantadas a me
dida em que a floresta cedia e arquejava ao peso das máquinas ditas 
invencíveis. Mas em breve ocorreriam as primeiras dificuldades: A 
árvore acapu, tao cobi~ada pela indústria ianque, inutilizava todas 
as serras e queimava os motores. Surgiu depois um motim, um que
bra-quebra entre os caboclos, por pura motiva~ao sociológica: Eles 
cstavam cansados de comer espinafre e exigiam feijoada com carne 
.seca. Depois acontecería o pior no desfecho do sonho de Henry Ford: 
Retirada a protes:ao das sombras da floresta, as seringueiras defi
nhavam e murchavam ao sol escaldante, sob um solo desprovido de 
umidade e humo. A tecnología falhara <liante da floresta tropical, 
porque pretendera implantar no trópico processos e técnicas de 
outro clima, sem as indispensáveis adapta<;óes, desprezando inclu
sive a experiencia secular dos nativos. (Viana Moog relata o ep!só
<lio em detalhes). (3). 

Betty ] . Meggers, em substancioso estudo sobre a hacia ama
zónica, (4) aprofunda ainda mais o problema, trazendo depoimento 
de especialistas em solos, segundo os quais "a difundida cren<;a na 
fertilidade das terras baixas do trópico é falsa". E, acrescenta: "t 
mítico pensar que, para transformá-las em celeiro do mundo, nao , 
se necessita mais do que machados e arados". 

P. '"'· Richards, autoridade mundial em bosques tropicais 
chuvosos, - citado por Betty J. Meggers, - declara, por sua vez, 
que a característica mais importante desses solos é seu escasso con
teúdo de substancias nutritivas das plantas. Entretanto, a própria 
Yegeta~ao nos bosques chuvosos desenvolve processos tendentes a 
minorar o empobrecimento do solo. Gra<;as a sua cobertura natural, 
o solo alcans:a estado de equilibrio no q ual o empobrecimento se 
nao se detém, pelo menos se faz mais lento. 

O que os técnicos da Fordlandia nao sabiam é agora indicado 
por P. \'\T. Richards. Diz ele: "Ao destruir o bosque, a ilumina<;ao 
do solo passa imediatamente da ,sombra a plena luz do día. A tem
peratura sobe consideravelmente. . . Produz-se urna mudan<;a do 
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complicado ,,sistema de microclimas dos bosques altos, a urna situa
<;ao que se aproxima do clima standart da localidade. A exposic;ao 
ao sol e a chuva altera rapidamente as propriedades do solo. Se as 
precipitac;óes sao pronunciadas, a erosáo comec;a arrastando as ca
madas superficiais. O aumento de temperatura do solo conduz a 
urna destruic;ao do humo". 

Vemos, assim, que há um processo constante de adaptac;ao 
da própria vegetac;áo as condic;óes climáticas desfavoráveis, - pro
cesso esse que igualmente envolve a fauna e o homem. 

O eminente prof. Gilberto Freyre tem demonstrado, a sacie
dade, numa série de livros da mais alta significac;ao antropológica 
e sociológica, (5) a superioridade das etnias lusa e hispanica sobre 
outras européias, na capacidade de adaptac;ao e aculturac;ao nos tró
picos. Desenvolve mesmo, nesse sentido, urna especializac;ao da eco
logia humana, a que denomina de "tropicologia", consistente no es
tudo intenso e sistemático da adaptac;ao do espanhol nos trópicos 
(hispanotropicologia) ou do portugués, (lusotropicologia). 

O dr. A. da Silva Mello, num livro porejante de informac;óes 
valiosas sobre o trópico, (6) acentua a capacidade adaptativa do ho
metn de clima quente, defendendo mesmo a tese audaciosa de que 
é esse homem o verdadeiro "criador da humanidade, aquele que 
possibilitou a sua sobrevivencia e o seu desenvolvimento". 

Cremos que nao extrapolamos da nossa missáo neste Semi
nário ao tecer essas considerac;óes, para firmarmos nossa posic;ao em 
face do problema fundamental: Cultura e Ambiente ou seja Arqueo
Jogia e Trópico. 

A cultura é um todo integrado, no qual suas partes se inter
relacionam e harmonizam. Mas esta integrac;áo nao se faz de ma
neira desvinculada do ambiente. Pelo contrário, a integrac;ao en
Yolve o ambiente, como a luva envolve a máo, porque nao se po
<leria entender un1a cultura (criac;ao humana) fora de suas condi
c;óes espaciais. 

* * * 
No Brasil, quando se falava , no passado, em culturas arqueo

lógicas, voltávamos logo nosso pensamento aos pioneiros desses es
tudos, a comec;ar pelo velho Lund, - talvez mais paleontólogo do 
que arqueólogo, - e tantos outros precursores ilustres como La
dislau Neto, Ferreira Pena, Barbosa Rodrigues, Hart, Teodoro 
Sampaio, Raimundo Lopes, Heloisa Alberto Torres, Nordenskiold, 
Batista de Lacerda, Nimuendaju, Frederico Barata, Angione Costa. 
Por associac;ao de idéias, viajávamos aos sitios arqueológicos de 
rnaior importancia, com Marajó a frente, Santarém, Cunani, Lagoa 
Santa e as primeiras explorac;óes de sambaquis no sul do país. Entre 
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as contribuic;óes mais novas e mais relevantes, destacávamos . as pe~
quisas de Clifford Evans e Betty J. Meggers (~) sobre M,ara1ó, assi
nalando as cinco civilizac;óes que cruzaram a tlha, atraves dos seus 
restos ceramicos, as quais receberam as d;nomina~óe~ ~e Ananat.uba, 
Mangueiras, Formiga, 1V1arajoara e Arua. Contr1b~u;.oes po~t~n<;>r~s 
como a de um Peter Paul Hilbert, sobre a ceramica Orixim1na, 
também sao ponderáveis. Sobre a cera~ica do !ndio do litoral, so
bretudo a Tupi-Guaraní, pouco se sabia, a ~ao ser o ~esultado 
do esfon;o individual de abnegados estudiosos, autodidatas e . 
curiosos. 

Mencionamos tudo is to para destacar uro f~t~ da mai~r. im· 
portancia no desenvolvimento dos estudos arqueolog1cos ?ras1leir?s: 
A partir de 1964, por iniciativa do antropólogo prof. Jose Loureiro 
Fernandes, com a colaborac;ao da Universidade .Fe~eral d? ~a~a~á, 
Fulbright Comision, CAPES e Smithsonian lnst1tut1on, fo1. dir.1gido 
pelo arqueólogo norte-americ.ano Clifford ~vans ui:n. Se~unár~o de 
cnsino em técnica arqueológica, metodolog1a, class1hcac;ao e inter
pretac;ao de ceramica. Doze arqueólogos e estuda~tes proce?en~es 
de sete estados brasileiros participaram do prove1toso Sem1nár10. 
No ano seguinte, dr. Clifford Evans. convoco!-1 o~ mesm?s arqueó
logo e estudantes a i.ntegr~r um ~ro1~to de ambito ~ac1onal, ~on1 
{inanciamento da Sm1thson1an lnst1tut1on e colaborac;ao de Univer
sidades brasileiras. Surgiu aí o Programa Nacional de Pesquisas 
Arqueológicas, iniciativa que viria iniciar a sistema~izac;ao das .pes
quisas arqueológicas no. país e dinamizar.º .verdadeiro estudo cien· 
tífico dos restos culturais do passado brasileiro. 

Ternos, pessoalmente, o maior aprec;o pelo projeto~ porque 
conhecemos bastante a competencia e seriedade dos seus dirigentes, 
dr. Clifford Evans e sua esposa Betty J. Meggers,. de quem fomos 
hóspedes em Washington. De pert~, podemos aprec~ar o ar~enal qu~ 
eles comandam no estudo e pesquisa da arqueolo~1a ~mer1cana, d1-
retamente de seu laboratório na Smithsonian Inst1tut1on. ' 

O jovem e ilustre arqueólogo Igor ~hmys, h?nr~do com o 
convite do prof. Gilberto Freyre par~ pr?fer1r conferenc!a nest~ Se
minário, nao nos surpreendeu, de iníc10, porque s~b1amos inte
grante e devotado ao Programa Nacional de Pesquisas Arque?l~
gicas. t um técnico possuidor de amplo dominio de sua ~spec1ah
dade, o que acaba de demonstrar sobejamente com as páginas que 
acabamos de ouvir. . 

Após ferir o tema central ?este Seminário, -:- Arq:1eol.og1~ 
e Trópico ou seja Cultura e Ambiente, - tece cons1derac;oes 1ud1-
ciosas sobre a fase marajoara, com fundamento nos trabalhos <le 
Clifford Evans e Betty J. Meggers. Entende que o po~o da cult':1ra 
marajoara chegou a ilha em pleno apogeu do seu sistema soci~l, 
m as teria que sucumbir mais tarde, face aos problemas de adaptac;ao 
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ao novo habitat. A própria cerá1nica n1ostra esse cleclínio, na última 
f;ise, dimihuindo as dimensóes de suas iga<;abas e minguando em 
decora~ao. 

Aqui nos permitimos urna observas:ao. O conferencista nos 
fala na adapta<;ao do povo marajoara ao ambiente tropical, assina
lando aí as causas do seu declínio, mas silencia na possibilidade 
desse mesmo povo ter sido dominado e expulso de sua área pelos 
Arua, - o quinto e últin10 grupo indígena chegado a Marajó. 
Betty J. l\!Ieggers e Clifford Evans aventam essa possibilidade. É 
possível que o povo marajoara tenha sucumbido frente as exigen
cias do ambiente. Os ceramistas teriam abandonado sua atividade 
específica para se dedicar exclusivamente a busca de alimentos. Mas, 
nao nos parece fora de cogita<;ao supórmos na sua expulsao e con
s:quente di~persao em face da presen<;a de outro povo . mais aguer
rido e hostil na mesma área, - que seriam os Arua. Na história 
clo índio brasileiro ou americano sao frequentes essas ocorrencias. 

Após, parte o conferencista para a divisao tradicional da 
arqueología brasileira cm duas áreas: A hacia Amazónica e a Faixa 
Costeira. Caracteriza as duas áreas ero pontos bastantes diferencia· 
<los, em sua ecología, mostrando que este contraste constituí obstá
culo muito mais impenetrável as migra<;óes de povos e culturas indí
genas do que o impressionante obstáculo da cordilheira andina em 
rela<;ao aos seus nativos. 

Detém-se, entao, na análise da Faixa Costeira, a partir do 
período pré-ceramico, com a explora<;ao de sambaquís no sul do 
país. Divulga observa<;oes mencionadas em recente relatório do Pro
grama Nacional de Pesquisas Arqueológicas (8) sobre o material 
encontrado, data<;ao e compara <;ao entre pesquisas iniciais dos sam
baquís e as dos últimos anos, fornecendo-nos a data<;ao de 9.000 anos 
pelo C-14, para a ocupa<;ao humana em Lagoa Santa. 

No período ceramico da Faixa Costeira fala-nos de tradi<;óes 
regionais nao Tupi-Guaraní, representadas pelas fases Taquara, 
Casa de Pedras, Itararé, Una, Periperi e Aratu, indicando suas ca
racterísticas. Das tradü;óes Tupi-Guarani, selecionadas em tennos 
de técnica decorativa mais popular, descreve-nos a seguir a Pintada, 
a Corrugada e a Escovada. Concluí suas observa<;óes da Faixa Cos
teira referindo-se a tradi<;ao neo-brasileira, que surge no sec. XVI, 
com elementos aculturativos européus e indígenas. 

~o~re a ~acia Ama~ónica, afinna-nos que ali nenhun1 grupo 
pré-ceram1co fo1 reconhec1do até agora. Fala-nos, contudo, nas in
fluencias de complexos ceramicos de países limítrofes, como Vene
zuela, Colombia e Peru, e no aparecimento de um mosaico de cul
turas regionais. Descreve-nos as características de quatro estilos Ho
r izontes, a saber: Tradi<;ao Hachurada Zonada, Borda Incisa, Poli
crómica e Incisa Ponteada. 
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Passa, entao, o conferencista a fazer urna série de ila<;oes entre 
a arqueología da Faixa Costeira e a da Bacia Amazónica. 

* * * 
Considerando a Arqueologia mais como um método e um 

grupo de técnicas especializadas para reunir informa~óes culturais, 
o conferencista situa-se como um técnico num campo especial de 
atividades da Antropologia. Desta forma, nao aceita a Arqueología 
como ciencia independente, - posi~ao frequente de alguns arqueó
logos, segundo nos afirma A. Adamson Hoebel (9) e que jamais 
conseguimos entender. O objetivo maior do arqueólogo, além da 
busca dos elementos materiais, <leve ser reconstituir ou humanizar 
a cultura da qual se originam seus vestigios, assim como identificar 
institui<;óes, migra<;óes e características outras ligadas ao grupo hu
mano. Nesse sentido, arqueólogos e paleontólogos trabalham em 
conjunto, nao se podendo esperar µiais de um desses técnicos, isola
damente, do que do outro. Eles se completam. 

Demorando-se em análises sobre as técnicas de pesquisas em 
arqueología, preconiza a modalidade das prospec<;óes arqueológicas 
para o Brasil, devido a extensao do nosso território, achando-a mais 
van ta josa do que a escavas;ao intensiva. 

* * * 
Em conclusao: A conferencia do arqueólogo Igor Chmys nos 

parece excelente, sob vários pontos de vista, sobretudo como infor
ma<;ao e atualiza~ao do que se faz hoje em arqueología no Brasil. 

Se, por um lado, nao se alongou na problemática entre Cul
tura e Ambiente, por outro lado nos indica os caminhos que se 
abriram a nova perspectiva arqueológica brasileira. 

Cremos que poucos aspectos da Antropología no país estáo 
melhor amparados e orientados do que a Arqueología, neste mo
mento, com a implanta<;ao do Programa Nacional de Pesquisas Ar
queológicas. Em sua conferencia o arqueólogo Igor Chmys bem 
o demonstra. 

Pertencendo a urna equipe nacional de trabalho ainda em 
andamento, é natural que nao nos oferecesse conclusóes do mesmo 
projeto. Em suas considera<;óes, foi discreto da primeira a última 
linha de sua conferencia. Isto nos indica um estudioso disciplinado 
e tranquilo. Sendo culto em sua especialidade, nao quis ostentar 
cultura. Preferiu ser claro, objetiv9, quase didático, atitude que re· 
"ela e afirn1a no sr. Igor Chmys um técnico agudamente inteligente 
e consciencioso, a servi<;o da ciencia antropológica no Brasil. 
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lnf orma~áo sobre Messianismo 
no Nordeste 

O objetivo <leste ensaio é transmitir informa<_;ao sobre ocor: 
rencias messianicas no nordeste, (Brasil), suas causas imediatas e 
remotas, reconstruíndo, numa síntese, o desenvolvimento histórico 
desses fenómenos sociais e as figuras dos seus líderes carismáticos. 
Enfocaremos o problema vasto e complexo do ponto de vista antro
pológico, mostrando implicancias com outros aspectos da cultura 
e as consequéncias dessas eclosóes de religiosidade e tendencias po
líticas mal orientadas, sempre nocivas as comunidades e individuos, 
as vezes de boa fé. 

Alguns conceitos básicos, utilizados tanto na literatura so
ciológica quanto antropológica, sao lan~ados aqui, de inicio, como 
instrumentos indispensáveis a urna melhor compreensao do tema. 

Messias, - segundo a literatura bíblica, é palavra hebraica, 
que significa ungido, consagrado por urna un~ao. Jesus é o Messias 
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dos cristaos;;i também chamado Cristo, - palavra grega que corres
ponde a Messias em hebráico. 

Para os judeus, o Messias, o Profeta é outro, que terá destino 
político a cumprir na terra. 

A lidéia messianica, isto é, a cren<;a na vinda de um Messias 
e a implanta<;ao de um paraíso terrestre, é, contudo, anterior ao 
Judaismo e ao Cristianismo. Estava entre os babilonios e egipcios. 
A religiao de Zoroastro também a concebía. 

Messianismo - palavra corrente nos estudos sociológicos e 
antropológicos, - significa movimento coletivo, sob inspira<;ao ou 
comando de um líder carismático, visando instalar um paraíso na 
terra e transformar a ordem estabelecida. O termo tem conota<;óes 
religiosa e política. 

Milenarismo, por sua vez, refere-se a falsa crenc;a num pe· 
ríodo de mil anos em que Cristo reinaria com os santos na terra, 
em paz e felicidade, antes do fim do mundo. Quiliasmo, sinónimo 
de Milenarismo, - do grego Kilias, mil, - baseia-se numa inter
preta<;a'o errónea do cap. 20 do Apocalípse." Padres católicos a pro
fessaram e igualmente seitas protestantes, especialmente adventistas. 
Frei Damiáo de Bozzano, como veremos adiante, aceita a idéia 
milenarista. 

Líder carismático, figura central e característica de qualquer 
movimento messianico, é sempre alguém que se considera privile· 
giado, que teria for<;as so_brenaturais e destina<;ao divina ou política 
a exercer na terra, có'nduzindo homens a alcan<;ar urna nova ordem, 
a salva<;ao ou o paraíso. No Brasil, vários movimentos messianicos 
fundamentaram-se nas chamadas "salva<;óes". 

Sebastianismo é a cren<;a messianica na ressureicsao e volta 
de d. Sehastiao, o rei portugués morto em 1578, na batalha de 
Alcácer-Kibir, na África. 

As "Santidades", na expressao dos jesuítas, eram rea<;óes de 
ordem social e religiosa dos índios já aldeiados contra o colonialismo. 

. Anomia, ou estado de anomia, seria a perda dos valores e 
padróes ·de cultura de urna comunidade, gerando a inércia social, 
a desorganizacsao. í. campo propicio a fermenta<;áo de idéias mes-

• A • s1an1cas. 

Messianismo entre Primitivos 

Movimentos messianicos foram observados e registrados em 
todos os continentes, por estudiosos de povos primitivos. l\tiaria 
Isaura Pereira de Queiroi relacionou, no seu livro "O MESSIA
NISMO NO BRASIL E NO MUNDO" as mais antigas manifesta
<;óes messianicas, desde tribos do oeste norte-americano até ocor
rencias na África e na Melanésia. 
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Nao vamos nos deter em nenhum desses movimentos, mas 
nao podemos deixar de referir, mesmo de passagem, aqueles surtos 
entre os indios sulamericanos, inclusive entre os tupi-guarani, em 
todo o litoral brasileiro, pelas conexóes que possivelmente tedio 
com o messianismo nordestino, caboclo. 

As migra~oes dos tupi-guarani tinham inspira~ao mitológica. 
O pa jé, profeta nativo, tinha visóes de <lestrui<;ao do mundo e as 
comunicava a tribo. Na época determinada, todos partiam a pro
cura da Terra-sem-1\tiales ou Terra-onde-nao-se-morre. Grandes e in
tensas migra~óes de índios se realizaram através do Brasil, sendo 
algumas testemunhadas por missionários, cronistas e viajantes do sec. 
XVI em <liante. 

Anchieta registra movimento desencadeado por um pajé, na 
regiao paulista, em 1557. Claude d'Abbeville refere movimento de 
rloze mil índios, em 1605, em torno de um pajé, que os conduziu 
de Pernambuco ao Maranhao, caminhando cerca de 500 a 600 lé
guas. Esse pajé dizia-se portador da palavra divina e amea~ava des
truir todos aqueles que nao o seguissem. No l\1aranhao, houve con· 
tra eles a resistencia dos franceses e índios potiguaras; morrendo o 
pajé, além de muitos índios, tendo os sobreviventes regressado a 
Pernambuco. 

Egon Schaden, no livro "A MITOLOGIA HERólCA DE 
TRIBOS IND1GENAS NO BRASIL", registra outros movimentos 
messiánicos de índios sul-americanos, como os Txiriguano, do Chaco 
Boliviano de I 778 a 1892. U m indio dessa tribo dizia-se possuir a 
"faculdade de fazer chover fogo, converter homens em pedras, des
truir povoa<;óes e acabar com todos aqueles que se lhe nao subme· 
t.essem, afirmando ter chegado o dia do Juízo Final. 800 indios se 
deixaram fanatizar por esse pajé, sendo todos, após desordens contra 
povoa<;óes, violentamente sufocados pelos milicianos de Santa Cruz 
de la Sierra. 

Nimuendaju estudou esses movimentos entre os Apapokuva , 
e seus vizinhos, os Guaraní. Kock-Grünberg teve notícia de fenó
rneno análogo entre os índios do l<;ana, afluente do Rio Negro, 
chefiado pelo índio Aniceto, que se considerava o "segundo Cristo". 
No vale do Caiari-Uaupés, o profeta era o índio Vicente Cristo, do 
grupo tukano, que aconselhava aos silvícolas expulsar todos os bran· 
cos, que os exploravam. 

René Ribeiro, no ensaio "l\1IOVIMENTOS MESSIA.NICOS 
NO BRASIL", refere o caso do mesti~o Cristo Alexandre, que li
derava indios do Rio Negro, Amazonas. Ele doutrinava, batizava e 
casava, segundo ritos de sua própria inven~ao. Emigrou para a lo
calidade Jequirarepecuma, onde ~e proclamou deus, incitando seus 
adeptos contra o governo brasileiro. Entendía também q ue os índio~ 
deviam ser os senhores da terra e nao os brancos. 
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Enti;e os índios Kanela, do grupo Je, houve manifesta~ao se-
1nelhante, mas que cedo se esvasiou. Darcy Ribeiro fala-nos tam
bém num chefe da tribo dos Urubu, que resolveu ir ao encontro 
de Maíra, segundo o mitologia tupi, terminando tragicamente com 
seus seguidores. 

Nas Confissóes e Denuncia~óes da Inquisi~ao, na Bahia, 
l\llaria lsaura Pereira <le Queiroz constatou, em detalhes, movimento 
desencadeado pelo indio Antonio, que também se chamava Tupa
nasu (deus grande), no Recóncavo baiano. Esse líder indígena pro
pugnava pela escraviza~ao dos brancos, sendo sua seita um sincre
tismo de mitos indígenas e cristaos. 

René Ribeiro vincula esses surtos messianicos indígenas, co
mo outros de popula~óes cabóclas brasileiras, a prega~óes de missio
nários pelo interior, as chamadas "missóes", com acentuada refe
rencia as cren~as do Apocalipse. Declara que missionários protes
tantes encorajaram essas fantasias no sul e entre índios do Amazonas. 
Pastores pentecostais - acrescenta, - baseiam sua prega~ao no 
Apocalipse. / 

Já Egon Schaden entende que esses movimentos indígenas 
nem sempre se podem explicar como consequencia de crises acultu· 
rativas ou outros fenómenos de desintegra~ao cultural provocados 
pelos choques de culturas nativas com a civiliza~ao ocidental. Ele 
ve sempre nesses surtos rela~ao com o mito do heroi civilizador, 
com base "na cren~a da reecarna~ao ou outra manifesta~ao do heroi 
para conduzir o seu povo a um paraíso, terrestre ou nao, ou para 
salvá-lo de um cataclismo anunciado na mitologia tribal". 

Messianismo no Nordeste 

Portugueses disseminaram no Brasil a cren~a messianica do 
sebastianismo. A imagina~ao popular acrescentava que d. Sebastiao 
voltaria para distribuir imensas riquezas entre os seus adeptos, cri
ando um paraíso na terra. Dois movimentos, com base no sebastia
nismo, ocorreram no nordeste: O da Serra do Rodeador, de 1817 
a 1820 e o de · Flores, também conhecido como de Pedra Bonita, em 
1838. Ressalte-se que Antonio Conselheiro também acreditava na 
Yolta de d. Sebastiao. 

Episódio da Serra do Rodeador 

Um ex-soldado do 12.0 batalhao de milicias, analfabeto, cha
mado Silvestre José dos Santos, depois de 1817 congregou mais de 
400 homens e mulheres, na Serra do Rodeador, municipio de Bo
nito, em Pernambuco. Anunciava a volta de d. Sebastiao e urna 
nova era para os pobres. Denominou seu acampamento de Cidade 
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do Paraíso Terrestre. A noite, havia rezas, o ter~o e oficio de N. 
Senhora, seguindo-se revista as armas, que eram as rnais primitivas: 
Bacamartes, parnaíbas, facas de outros feitios e pólvora. Silvestre 
declarava ter tido revelac;óes divinas, recebendo ordens de urna 
santa milagrosa, que lhe ditava normas de conduta. Era auxiliado 
por outro ex-solqado, Manoel Gomes das Virgens. O grupo recebia 
treinamento militar, sendo urna das suas metas "tomar Pernambuco 
e resgatar os lugares santos de Jerusalém". Sabe-se que era época de 
crise generalizada, banditisn10 e vida cara. Pobres famintos e frus
trados facilmente se engajavam no movimento. De qualquer forma, 
para eles, era urna esperan~a ... ~ifas o Gov. Luiz do Rego Barreto, 
sentindo alastrasse o movimento e ameac;ar o seu governo, ordenou 
o massacre dos fanáticos. 

René Ribeiro, no ensaio "O EPISóDIO DA SERRA DO RO
DEADOR (1817-20): UM MOVll\tIENTO MILENAR E SEBAS
TIANISTA'', oferece outros detalhes do fato. 

O Episódio de Flores 

Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, o episódio de Flores 
foi "talvez o mais trágico dos movimentos rnessianicos brasileiros". 

Em 1836, em Flores, Pernambuco, apareceu um individuo, 
Joao Antonio dos Santos, anunciando que d. Sebastiao estava pró
ximo a desencantar. Na sua volta, traria muitas riquezas para to· 
<los. De Pernambuco, passou as margens do rio Sao Francisco, arre
banhaudo adeptos. As autoridades mandaram o padre Francisco 
Correia, como mediador, solicitar a desistencia da campanha suicida, 
sob pena de represálias policiais. O padre obteve exito. Porém, um 
cunhado do falso messias, Joao Ferreira, dois anos mais tarde, rei
niciava a mesma prega~ao,_ em Pernambuco, proclamando-se o novo 
enviado de d. Sebastiao. Afirmava que o rei portugues sairia atra
vés de duas enormes pedras existentes na localidade (as chamadas 
Pedras Bonitas), mas para isso havia necessidade de se derramar 
muito sangue. Os sacrificados, se fossem pretos, "voltariam alvos co
mo a lua; se · fossem velhas, vinham moc;as, ricas, poderosas e 
imortais". 

O proselitismo se fazia, as vezes, sob coac;ao e violencia. 
Um detalhe pitoresco: Na nova organizac;ao social do grupo, 

praticava-se a poligamia. O rei Joáo Ferreira recebia toda noiva na 
noite de núpcias, só a restituíndo ao marido no dia seguinte ... 

O morticínio dos fanáticos come~ou no dia 14 de maio de 
1838. O pai de Joao Ferreira foi o primeiro a deixar-se degolar por 
golpe de afiado facao. Após tres dias, trinta crian~as, doze homens, 
onze mullieres e catorze caes fo'ram imolados inutilmente. No dia 
li de ma10, o próprio rei, embora acovardado, deixou-se matar, 
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assumindo a lideran~a do grupo o seu cunhado, Pedr(. Antonio. 
Como, poréÍn, a localidade estivesse irrespirável, com a putrefa~ao 
dos corpos, resolveram todos se encaminhar a outro ponto, onde 
deviam acampar. Nessa marcha, depararam com um contingente 
militar, que abriu fogo, morrendo entao vinte e duas pessoas de 
ambos os lados, além de feridos e fugas. O escritor José Lins do 
Rego explorou o tema de Pedra Bonita num dos seus romances. 

O episódio de Antonio Conselheiro 

Antonio Vicente Mendes Maciel, Antonio Conselheiro, de
sencadeou a mais sangrenta de todas as campanhas messianicas no 
Brasil. 

A litera tura a respeito é vasta. Há mesmo um livro imortal, 
"OS SERTOES" de Euclides da Cunha, consagrado a sua história 
e interpreta~ao. Vamos apenas relembrar, em tra~os rápidos, o líder 
e o fato histórico. 

Antonio Vicente Mendes Maciel era cearense e desejava ser 
padre. Frustrado em seus desígnios, passou a acompanhar, como r<r 
meiro, os missionários que percorriam o nordeste. Em 1873 já es
lava no interior da Bahía, ele próprio bancando o missionário, es
molando e promovendo novenas e procissóes. Entre a massa mais 
inculta, passou a fazer prosélitos, movimentando as povoa~óes por 
onde passava. Rapidamente, ganhava a fama de santo milagreiro. 
Dizia-se comunicar com Deus, nos seus extases. 

Em Itapicuru fundou o Arraial de Bom Jesus, vivendo aí 
cerca de doze anos. Crescendo-lhe o prestígio popular, passou a 
agredir, por qualquer coisa, as autoridades eclesiásticas e civis. 

Com o advento da República, ficou furioso. Era o reinado 
do Anticristo, - dizia. Anunciava a vinda de d. Sebastiáo e resol
veu mudar-se de Bom Jesus, acampando na antiga fazenda Canudos, 
no lugar Belo 1\IIonte, a margem do Vaza-Barris. Denominava seu 
acampamento de Nova J erusalém. 

O Conselheiro nao se considerava deus, mas apenas o seu in
termediário. Respeitava a organiza~ao da Igreja Católica. Os faná
ticos é que o consideravam o deus em pessoa. Quase oito mil adeptos 
habitavam Belo Monte. 

Ao seu lado, formou-se quase um ministério. Joao Abade 
t inha o comando da guerra. Antonio Beatinho era encarregado da 
parte religiosa. Os assuntos económicos estavam a cargo dos irmaos 
\ ' ilanova. Sua guarda era composta de 800 homens, com uniforme 
especial. Para manter a popula~ao, os fanáticos pediam esmolas e 
saqueavam as fazendas. Todas as pessoas que ali chegavam eram 
abrigadas a entregar um ter<;o de suas economias ao Conselheiro, 
para ajudar a popula~ao. 
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O ~on.selheiro nao ~~mi tia ~ amor livr.e. Todos tinha1n que 
casar na igreJª· Nem adm1t1a prostitutas. Curiosamente, o dinheiro 
republicano nao circulava em Belo Monte. Ali só o velho dinheiro 
da monarquía tinha valor. E ele aconselha,·a aos fanáticos a que 
nao pagassem impostos aos republicanos. 

Os. chefes políticos lutavam pelo seu apoio, pois ele elegeria 
quem qu1sesse. Sabe-se que a atitude da Igreja Católica em rela<;ao 
ao Conselheiro era dúbia. Alguns padres o apoiavam. Outros, nao. 

Quando a popula<;ao armada e faminta passou a exercer 
am:a<;as ao regime, o Governo central resolveu intervir. Comc<;a 
entao a guerra de Canudos, de consequencias as mais trágicas para 
ambos os lados. A história da campanha estáo ligados os nomes de 
br~vo~ militares, com?. o Tencnte Pi.res Ferreira e cem pra~as, os 
pr1meiros a ser repelidos pelos fanáticos. Seguiram-se o Major Fe
brónio de Brito e mais 250 homens do exército e da polícia baiana. 
Um comandante terrível, Moreira César, que prometía nao deixar 
"pedra sobre pedra na cidade maldita", chefiou quatro batalhóes, 
alas de dois outros e urna bateria de artilharia ligeira. Mas, foi im
potente para enfrentar os jagun<;os. Por último, o General Artur 
Osear organizou um corpo de exército de seis brigadas, em duas 
colunas, sob os comandos dos generais Joao da Silva Barbosa e Clau
dio do A~1a_ral Savage_t .. A: expedi~ao ainda perdeu na luta um ter<;o 
do seu efeti\:O. 27 ohc1a1s morreram, além de centenas de prac;:ts. 
Co1n os refor~os pedidos, mais 5.000 homens e vinte e dois canh5es, 
foi possívcl arrazar o Beio .lVfonte. A cidade ficou <lesfeita e1n brasas. 
E só se entregaram Antonio Beato, 300 mulheres, crian~as e velhos. 
O :esto foi massacrado ou conseguiu fugir pelo sertao. O Conse
lheuo morreu no decorrcr na luta, mas nao se cünhecem <letalhes. 
Sua fama ainda hoje corre mundo na literatura de cordel. 

O episódio do Padre Cícero 

Cícero Rom5o Batista, nascido a 23 de mar~o de 1844, no 
Crato, (Ceará), seria o mais famoso de todos os líderes carismáticos 
do nordeste, "o maior caudilho dos sertóes nordestinos", como disse 
o escritor Otacílio Anselmo. 

Fundador do J uazeiro, era padre medíocre, mas bondoso, pie
doso, praticando a caridade desinteressadamente, nos primeiros 
tempos. Nao se lhe observavam anormalidades psicológicas. Vivia 
paca~amente, conduzindo seu rebanho em nleio a estima dos pa
roqu1anos. 

Num ambiente de pobreza extrema e fon1e, com as secas pe
riódicas, as almas ingenuas de ' Juazeiro voltaram-se inteiramente 
para o seu pastor. Ouviam contritamente sua palavra, seus conse
Jhos, suas rezas, como a única esperan~a. 
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Surgiram, entao, os primeiros "milagres".A beata Nlaria de 
Araú jo, durante urna missa, ao receber a hóstia das maos do Padre 
Cícero. caiu em extase e na sua boca a hóstia tomava a cor de san· 
gue! Todos passaram a dizer que era o sangue de Jesus. No falso 
milagre estava envolvido um dos colaboradores do Padre Cícero, ú 

prático de farmácia José Marrocos, que fabricava as hóstias. 
O honrado hispo diocesano, d. Joaquim José Vieira, ciente 

dos fatos, recomendou prudencia ao Padre Cícero e determinou 
abertura de inquérito para apurar a verdade. Conhecida a falsifi
cat;áo, dirigiu portaría alertando o clero cearense e proibindo qual
quer culto aos panos ensanguentados da beata, que eram guardados 
como relíquias. O povo de Juazeiro acompanhava, maravilhado, as 
notícias dos "milagres" e cada día mai1s crescia o prestígio do Pa
dre Cícero. 

Nao se conformando com a autoridade do seu hispo, Padre 
Cícero foi suspenso de ordens. Insuflado pelos seus mentores, foi 
a Roma esclarecer sua posit;ao e os "milagres", mas nada obteve. 

A atua~ao política do Patriarca de Juazeiro, que recebia ori
enta<.;ao de um médico e aventureiro baiano, Floro Bartolomeu, é 
outro capítulo incrível da história de Juazeiro e do seu líder. Apoia· 
do e incensado pelos chefes políticos dos municipios vizinhos, que 
disputavam seu prestigio popular, Padre Cícero crescia em agres
sividade contra o governo constitucional do dr. Franco Rabelo, pre
sidente do Ceará. Nesse episódio, um dos mais sórdidos da política 
brasileira, contava Padre Cícero com apoio integral do governo 
federal. A sedit;ao de ] uazeiro, com a resistencia dos jagun~os contra 
as tropas da Polícia e do Exército, colocariam Padre Cícero fora da 
leí. Houve mortes incontáveis, saques de estabelecimentos comer
ciais e fazendas, por onde passavam os fanáticos, terminando a cam· 
panha co1n a derrubada do governo do dr. Franco Rabelo. l'vluitos 
responsabilizam mais o mentor político do Patriarca, Floro Barto
lomeu, do que o próprio sacerdote, pelos fatos sediciosos. Mas Pa
dre Cícero já sofria, na época, de acentuada paranóia. 

A. história do Padre Cícero está magistralmente contada pelo 
historiador cearense Otacílio Anselmo, em livro recente, "PADRE 
C1CERO - MITO E REALIDADE". Aí está reunida impressio
nante documenta<_;ao em torno do líder do .Juazeiro e a sedit;ao. 

Sobre a personalidade do Padre Cícero, além do que está 
contido no livro citado, há depoimento do dr. Fernandes Távora, 
que nos parece da maior relevancia, no livro "ALGO DA ~II
NHA VIDA". 

Fernandes Távora, que foi um dos médicos do Padre Cícero, 
entende que a partir da interpreta<.;ao errónea do fenómeno fisio
patológico (a hemo-sialorréia) e do psicológico (o pensamento dos 
seus superiores), ocorreram-lhe os primeiros delírios paranóicos. 
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Esse. tipo de. doen<;,:a mental se caracte~·iia. ~or urna idéia fixa, que 
domina e orienta toda a conduta do 1nd1v1duo, com manifesta<.;óes 
de mania de grandeza ou perseguit;ao. Da falsa premissa na cren<;,:a 
dos milagres, - diz Fernancles Távora, - desenvolveu-se o racio
cínio inconsciente do Padre Cícero. Tudo inais decorreu daí. Ele, 
que antes era humilde, modesto, passou a cultivar o poder, o di
nheiro, a política, o prestigio. U ma nova personalidad e envolveu
lhe o comportamento. 

Dois fatos, citados por Fernandes Távora, comprovam o de
senvolvimento da doen<,;a. Disse urna vez Padre Cícero a um oficial 
do exército, com a maior naturalidade, o seguinte: "Quando houve 
aquela grande persegui<.;áo aos judeus na Rússia, eu telegrafei ao 
Tzar e ele iinediatamente mandou suspende-la. Também, quando 
foi da guerra dos Bancas, telegrafei ao Imperador Francisco José, 
da Áustria, pedindo que interviesse no sentido de por termo aquela 
Juta cruel, e ti ve o prazer de ser atendido, cessando logo a guerra". 

Padre Cícero morreu cego, em 1934, com 90 anos e meses, 
isto há mais de 36 anos passados. Na hoje florescente cidade de 
Juazeiro, sua memória é reverenciada como se fora um santo. Rara 
a casa sertaneja que nao tenha, ainda hoje, o retrato do Padrinho 
Cícero ou urna imagem sua de madeira. A literatura popular, so
bretudo a de cordel, mantém e divulga a crendice do Patriarca do 
Juazeiro. 

Ao visitar aquela ci<lade, faz alguns anos, impressionou-nos 
a devo<;,:ao do Padre Cícero. Os trabalhadores, na rua, de peito nu, 
conservam no pesco~o a medalha do Padre Cícero. Num pequeno 
museu da cidade, sua antiga residencia, está exposto, entre outras 
relíquias, o couro de urna mulher que virou serpente, porque du
vidou dos poderes do Padrinho Cícero. 

Sua devo<.;ao, todos sabem, ainda está viva. Há quem acredite 
por aí na sua ressurei~ao. E suas idéias messianicas iriam propa· 
gar-se através de outros líderes, como veremos adiante. 

O episódio do Beato José Louren~ 

Um afilhado do Padre Cícero, o beato José Louren<;,:o ou 
Beato do Caldeirao, - nome de um sítio, - após a morte do Pa
triarca do Juazeiro, dizia-se a sua reencarna~ao. Era negro, de fa
mília alagoana e se fixara no sítio Baixa d'Anta, próximo a Jua
zeiro. Religioso, praticava a caridade e recebia órfaos em seu sít!o. 
Padre Cícero visitou-o várias vezes. Numa ocasiao, entregou-lhe um 
zebu, para tomar conta, animal que recebera de presente. 

Espalhou-se logo a notícia, de que o zebu era divino! Raspas 
de seus chifres, unhas, urina e excremento realizavam curas mila
grosas, - diziam os fanáticos. Corr,ie~ou entao o animal a ser ado-
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rado con10 "5e fora um deus. Vivía enfeitado de flores e os devotos 
se ajoelhavam <liante dele. Floro Bartolomeu, prevendo consequen
cias, mandou matar o zebu, prender o negro e acabar com a devo
c;ao. Padre Cícero, quando soube, mandou soltar o negro e entre
gou-lhe a fazenda "Caldeirao", na serra do Araripe, para tomar 
conta. O Patriarca desejava mesmo esvasiar u1n pouco a cidade, 
instituíndo, talvez, urna filial do Juazeiro, mais adiante. 

Com a morte do Padre Cícero, José Lourenc;o cresceu em 
prestígio. Quase todos os romeiros iam visitá-lo, pois acreditavam 
também que operava milagres. Era um sucessor do Padrinho Cícero. 

Dizia-se que, no acampamento de José Lourenc;o, todos vi
viam na base do mutirao, nun1a espécie de sociedade co1nunizante, 
embora sui~generis. O negro dizia que ali tudo era de todos, da 
irmandade. l\.fas mandava sempre marcar o gado com o seu ferro 
particular ... 

Em 1935, enviados da Polícia, aconselharam a dispersao do 
acampamento perigoso. Foi feita estatística bastante curiosa dos 
adeptos de José Lourenc;o. 753 dos que viviam no Caldeirao era1n 
do Rio Grande do Norte, 203 de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, 
Maranháo e Piauí, e apenas 53 de cearenses. 

O Caldeirao foi destruído pela Polícia, mas José Lourenc;o 
se estabeleceu mais adiante, noutro sitio, com vários adeptos. Houve 
novo ataque da Polícia, com mortes e destruic;ao total da comuni
dade, inclusive com bombardeios aéreos. 

Dois fanáticos de José Lourenc;o, Senhorinho e Quinzeiro, 
tentaram, em Pernambuco, arregimentar adeptos para retomar e 
restabelecer o Caldeirao. l\1as a Polícia destroc;ou-os, morrendo qua
trocentos jagunc;os na luta. 

O episódio da serra de Joáo do Vale 

Luís da Camara Cascudo, no livro "HISTóRIAS QUE O 
TEl\iIPO LEVA", narra detalhes do episódio da serra de Joao do 
\'ale, - o único surto messianico registrado no Rio Grande do 
do Norte. Em 1899, um agricultor, Joaquim Ramalho, da serra de 
Joao do Vale, passou a sentir uns ataques e a ter visóes. Era homen1 
religioso e gostava de puxar o ten;o na sua fazenda. Em torno dele 
surgiram adeptos e um negro, Sabino, seu apóstolo principal. Pro· 
cissóes e curas milagreiras movimentaram o sertao. No governo do 
dr. Ferreira Chaves, o tenente Oliveira Cascudo foi mandado dis
persar o 1novimento, prendendo os responsáveis, sem maiores con
sequéncias. O negro Sabino confessou no depoimento que, na ver
dade, nada sentia de extraordinário. O que fizera era só para ga
nhar a vida. Ramalho emudeceu. Os adeptos fugiram. Esvasiou-se 
o movimento por s1 mesmo. 
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O episódio de Pedro Batista 

t., Maria Isaura Pereira de Queiroz quem nos fala de um 
Pedro Batista da Silva, analfabeto, homem rude, que andou pelo 
interior de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, ganhando fama de cu
randeiro e pregador, a partir de 1942. Foi perseguido, est~ve preso 
~ terminou num pequeno distrito de Jercmoabo, na Bah1a .. Af se 
f ixou e progrediu, sen do hoje o Patriarca abso~uto ~ª. locah~a~e, 
possuindo muitos bens e dinheiro. l\1uitos rome1ros v1s1tam d1ar1~
mente Pedro Batista, para pedir-lhe a bénc;ao e conselhos. Acred1-
tam que ele é reencarna~ao do Padre Cícero, tendo poderes sobre
naturais. Até agora, Pedro Batista nao parece oferecer ameac;as ao 
regime. t mais um patriarca e conselheiro sertanejo. 

Freí Damiao 

Um missionário capuchinho, Freí Damiao de Bozzano, me
rece referencia especial, desde que estamos falando em expressóes 
messianicas do nordeste. Que ele nao seja rigorosamente um ex-

.,,., • I •A, 

pressao messianica, mas pelo ~enos para-mess1an1ca ou pre-mess1a-
nica, con10 talvez gostasse de d1zer G1lberto Freyre. 

Há mais de trinta anos Freí Damiao percorre os sertóes do 
nordeste, nas suas m!ssóes, seguido sempre por incalculáveis mul
tidóes. As suas procissóes, marchas, pregac;óes tem algo de mes-
. .. . s1an1co. 

o que promete as populac;óes? C? céu, - s~ todos seguire~ 
~eus conselhos. E aos que nao o qu1zere1n ouv1r e seguí-lo? O 
infernol 

Muitos o recebem como se fosse um santo. Sua linguagem, 
nas prega~óes, é, as vezes, áspera contra protestantes e espiritas, 
principalmente. Utiliza exemplos de cunho bas_tante popular, n~ma 
técnica de convencimento para melhor comunicar-se. No seu hvro, 
"EM DEFESA DA Ft" , usa, porém, linguagem escorreita, argumen
tac;ao objetiva e clara, com abundantes citac;óes da bíblia, dos Papas 
e santos da Igreja. Todo seu livro é urna defesa dos pontos d~ vista 
da Igreja, refutando interpretac;óes dos protestantes, aos qua1s, em 
rerta passagem, os chama de "meus irmaos separados". 

No prefácio, Frei Otávio de Terrinca escreve no mesmo tom 
de combate aos protestantes e espíritas. Diz ele: "Lendo o presente 
trabalho, ternos a impressao de ver realmente a bondosa e austera 
figura do grande capuchinho e ouvir o tom proféti~o de suas can
dentes apóstrofes aos pecadores, aman~ebados, adultero:, ~r~tcs
tantes, espíritas, acenando-lhes com voz vibrante a consequenc1a ine
vitável de suas vidas transviadas: O inferno". 
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Urna· idéia 111essianica está clara no livro de Frei Damiao, 
quando escreve: "E de resto, quando ela (a bíblia) nos diz que nao 
voltará J esus a este mundo, senao no fim dos séculas, fala de sua 
vinda gloriosa, mas nao exclue outras vindas, tanto assim que nos 
fala da apari~ao de Jesus a Sao Paulo, no caminho de Damasco". 

Nao sabemos se seria lícito interpretar, no texto bíblico, urna, 
duas ou tres vindas de Jesus a terra, que nao fossem gloriosas. 
E, se escrevendo Frei Damiao acena com um paraíso na terra, com 
a vinda do l\f essias, é possível que divulgue essa idéia em su as pre
ga~óes. O que nao se pode contestar é o seu enorme prestígio entre 
as massas sertanejas, prestígio até agora conduzido em nível espi
ritual, apesar de lamentáveis fatos que já ocorreram no sertao, sob 
sua. influencia, como a destrui~ao de duas igrejas protestantes, em 
Patos, na Paraíba, no ano de 1954. Na cidade do Ceará-Mirim, no 
Rio Grande do Norte, teve Frei Damiao atrito com o juiz de dircito 
local, porque afirma\'ª que o casamento civil, sem o sacramento re
ligioso, era apenas "o casamento do gato com a gata ... " 

Considera~oes finais 

Devemos fazer distin~áo entre movimentos messianicos e de
\'O~óes populares, embora nos dois fenómenos sociais haja pontos de 
contato. O primeiro fenómeno é dinamico. O segundo, é estático. 
O que caracteriza o movimento messianico é o comando de um lí
der, apóstolos, adeptos, todos visando transformar a ordem estabe
lecida, prometendo um paraíso terrestre num sentido espiritual ou 
político. Na devo~ao popular há cren~a sobrenatural num santo ou 
pessoa já desaparecida, que estaria operando milagres. A devo~ao 
é localizada em algum igreja, capela, cruz de estrada ou qualquer 
recanto ligado ao fato milagreiro. 

No nordeste, as principais devo~óes populares sao as seguin
tes: o J uazeiro do Padre Cícero e Sao Francisco Canindé, no Ceará; 
N. S. dos Impossíveis, Zé Leao, Reis 1Vlagos e Padre Joao Maria, 
no Rio Grande do Norte; e Born Jesus da Lapa, na Bahía. Muitas 
outras devo~óes ocorrem aqui e ali . Tem o seu período de flores
cimento e apogeu, depois se esvasiam pelo esquecimento das novas 
gera~oes. Em Natal, nos últimos anos, houve surto devocional em 
torno da sepultura de um assassino, Baracho, no Cemitério do Ale
crim. Há sempre velas acesas na sepultura. Diz o povo, na sua cren
dice, que Baracho estaria realizando milagre . . . Informaram-nos, 
também, que no Cemitério de Caicó está surgindo urna devo~ao na 
sepultura do ex-deputado Carlindo Dantas, assassinado há poucos 
anos e acusado como mandante de crimes de morte no Seridó. 
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As principais inanifesta~oes me.ssianicas do ~o~·deste, - . Ca
nudos e Juazeiro, - tiveram, de ~níc~o, caráter r~hg1oso, ?1:s lo.g? 
se voltaram contra a ordem consutuc1onal, assum1ndo pos1~ao ntt1· 
<lamente política. Parece que apenas o acampamento de José Lou
ren~o, no Caldeirao, teve tonalidades comunizantes. Mas, naquela 
base: Tudo era de todos, - exclamava o líder, - menos o gado ... 

* * * Os surtos messianicos sempre ocorreram em ép?Ca~ de crise, 
fome, pobreza extrema, falta de trabalho, secas per16~1cas, co~o 
igualmente ocorreram surtos de banditismos'. dos. qua1s Lai_npe~o 
foi 0 símbolo máximo. Nao se vejam, porém, identidades mouvac10-
nais entre os dois fenómenos. O messianismo é sem~re. de .fun~o r~
ligioso e político. Já 0 banditismo - a delinquenc1a 1nsutuc1o~ah-
1ada _ é 0 próprio crime contra tudo e contra todos. t. o cr1me 
pelo' crime. Pode ter causas economicas e sociais, mas nao le\'a 

a nada. 

* * * 
Os movimentos messianicos nao sao caracter~sticos apen~s 

das popula~oes nordestinas, embora aqui tenham surg1~0 casos m~1s 
graves. No norte e sul do país o fenómeno tem ocorr~do e~ vár1as 
cidades. O episódio dos Muckers, por exempl?, no R10 G1ande do 
Sul verificou-se entre colonos alemaes, contagiando centenas de ele
me~ tos daquela etnia européia no Brasil. 

* * * Roae1· Bastide ve como causa do messianismo a "exage~ada 
estratifica~ao da nossa sociedade, relegando ~s popula'Sóes do inte· 
rior a condi~ao de párias, sujeitas a fornes per1ó?1cas (secas) e subme· 
tidas ao nepotismo político dos senhores rura1s". 

René Ribeiro, entre outras causas, aponta tamb~m ~ apelo 
estético e hedónico da idéia da era da perfei'Sao. lnsati.s!ª'S~º co1n 
a religiao institucionalizada;. necessid~de de novas exper1enc1as dra
máticas, atra~ao por novos tipos de hderan~a. 

* * * . 
Nina Rodrigues e Euclides da Cunha viram no fenómeno de 

Canudos urna rea~ao contra-aculturativa. face a u.ma cultur~ estra
nha que amea~ava destruir os velhos estilos da vida sertane1a. E1!1 
suma é 0 estado de anomia, - perda de valores e padróes cultural~ 
que sao violenta~ente substituídos por outros, promovendo a desol-
ganiza~ao da soc1edade. . _ ... 

Por outro lado, Nina Rodrigues v1a também ness~s oconen· 
cías urna heran~a do instinto belicoso do indígena am~1~cano, apo
derando-se, no caso de Cantidos, do delirio de persegu1~ao do C~n
:,elheiro para extravasar, em variadas mariifesta'Sóes, a bravura e e-
Jica'Sáo fanatizada dos jagun'Sos. 
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Novas "reencarna~óes" de Padre Cícero continuam latentes 
nos surtos mais novos de messianismos no nordeste. Maria Isaura 
Pereira de Queiroz aponta ainda dois casos: O de Joao Cícero, pai 
de santo, no interior de Pernambuco, a partir de 1936, reunindo 
adeptos em torno do seu centro religioso e os conduzindo cega
mente, até a liquida~ao da comunidade, por compressao policial. E 
o do Beato Chico, em Serra Grande, município de Quebrangulo, 
Alagoas, a partir de 1938, encerrando-se com o seu assassinato em 
1954, por motivos políticos. 

* * • 
A posi<;áo da Igreja católica e do Protestantismo ein relac;ao 

a esses inovimentos já está definitivamente firmada. O Messias é 
J esus. Sua vinda, nos termos bíblicos, será no fim dos tempos, no 
J uízo Final. Qualquer interpretac;ao fora dessa perspectiva correrá 
por conta de anúncios de falsos messias. 

Todavía, apesar dessa posi~ao clara e irretorquível, a história 
nos mostra influencias tanto de padres católicos quanto de pasto
res pentecostais difundindo idéias messianicas ou to1nando partido 
ao lado de líderes carismáticos do passado, como um Antonio Con
selheiro ou um Padre Cícero. 

Embora baja conexócs em inuitos casos de messianismos no 
nordeste, parece que nao se pode afirmar que todos decorram de 
determinadas causas. O fenómeno, como recomendam os sociólogos, 
<leve ser estudado isoladamente, caso por caso, pelas suas caracte
rísticas regionais, tipos de lideranc;a, motivac;ao mística ou política 
e as vezes com dupla finalidade. 

Neste fim de ano de 1970, onde outras sao as condic;óes so
ciais e políticas do país, nao acreditamos mais em surtos messiani· 
cos com as formas clássicas de Canudos e Juazeiro. O que nao quer 
dizer que a semente messianica nao esteja latente na alma ingenua 
do povo, sobretudo naquelas populac;oes mais afastadas e desassis· 
tidas pelo poder público. 

o que parece perfeitamente possível, no futuro, sao acorren· 
cias de outras formas de messianismos, com outras roupagens, ou
tras motivac;óes, novos líderes ou falsos messias. 

Mas, esse problema já pertencerá aos estudiosos do futuro. 
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Folclore e Turismo· Culturál 
(Regiao Nordeste) 

... , , ~ . 

Introdu~ao 

·Este Simpósio (*) deve afirmar-se, antes de tudo, como es
forc;o de brasileiros bem intencionados, visando oferecer contribui· 
~ao específica ao processo geral de desenvolvimento <leste país. 

Prática é, portanto, a finalidade d~ conclave. Daí porque 
pensamos que nossas informa~óes devem ser igualmente objetivas, 
de imediata con1unica~ao e manipula~ao. 

Na verdade, um homem do nordeste, vivido e esclarecido em 
muitos pontos, quase dispensaria o suporte de autores consagrados 
ou autoridade de técnicos para falar sobre a sua regiao. Os nossos 
problemas estao na c~.ra. Nos agridem a cada instante. 'E -nunca os 
resolveremos com discursos ou visitas ministeriais. Sao proble~as 

, 
( *) - Simpósio de Folclore e Turismo Cultural; realizado na Universi

dade de Sio Paulo em colabora(;áo com a Secretaria de Turismo 
daquele Estado, - 1970. 
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crónicos, qqe exigem compreensao total e a~ao enérgica e decidida, 
fecunda e patriótica. 

1 
Todos sabemos que a explosao demográfica nordestina é 

un1a consequencia da fome. E esta, numa larga faixa, é decorren
cia da instabilidade do climático, gerando a carencia de generos, de 
1nao-de-obra e determinando o exodo de trabalhadores para outras 
áreas brasileiras. 

Aos órgaos públicos e a iniciativa privada co1npeter!am en
tao providencias salvadoras para a normaliza~ao da vida rural nor
destina. Providencias nao apenas para urna seca, para um só período 
de estiagem, - como sempre se tem feíto. Mas, para um largo es
pac;o de tempo, para sempre, se fosse possível, tendo em vista o con
ceito de que a política "é a arte do possível". 

Algo de fundan1ental já se tem feito para atacar alguns pro
hlemas regionais: A energia de Paulo Afonso, a SUDENE e o Banco 
c~o Nordeste sao realidades verdadeiras e atuantes, apesar das crí
ticas que se lhes fazem. Os benefícios que essas institui~óes tem pres
tado ao nordeste sao palpáveis, visíveis. Todavía, o homem pobre 
do nordeste continua mais pobre. E os ricos, - eles também exis
tem, - continuam mais ricos. Esta declara\ªº foi feita, recente
mente, por equipe de trabalho do Banco do Nordeste. 

, . Deus nos lh~re de preten~er apontar solu\óes para urna po-
ht1c~ ?e desenvolv1me1!to na reg1ao, sobretudo nesta época em que 
pont1f1cam os economistas e tantos outros técnicos em desenvolvi
mento. Como diz o rifao: "Nao vá o sapateiro além da sola". 

Mas, o nordeste existe. O nordeste continuará a existir com 
seus agudos problemas. E parece que nao há incentivo mais urgente, 
sem que percamos a perspectiva de um desenvolvimento integrado 
e harmónico, para a sua reden~áo, - do que a ajuda, a compreen
sáo de brasileiros de outras áreas, para sacudí-lo e ergue-lo de sua 
apa.tia secul~r. O homem dinamico de Sao Paulo, por exemplo, 
mu1to poder1a fazer nessa arrancada para o nordeste. A dissemina
\ªº do parque industrial paulista na regiao talvez fosse urna da
quelas supremas solu~óes, que os homens práticos nordestinos há 
tanto esperam, juntamente com as providencias indispensáveis a 
fixa~áo do homem a terra em face da instabilidade climática. 

. Se ~ste Simp~sio, que tem objetivo prático e específico, - a 
1mplanta~ao do turismo cultural no país, - puder concorrer co1n 
alguma parcela para o nosso desenvolvimento, - e nós acreditamos 
que sim, - eremos, entao, que todos nós estaremos bem pagos por 
esta reuniao. Nosso trabalho terá sido útil e construtivo. Esta a ino
tiva~ao maior da nossa presen\a neste encontro nacional. 
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GEO-HISTóRIA DA REGIÁO 
(Considera~oes gerais) 

O conceito de nordeste, na realidade, difere em extensao e 
!imites naturais, consoante os pontos de vista ero que se firmam os 
autores. "Área das secas'', ou "área dos grandes canaviais" ou ainda 
"área subdesenvolvida", parece que um dos bons critérios foi ainda 
aquele em que se fixou o geógrafo Manuel Correia de Andrade, no 
livro "A TERRA E O H0~1EM NO NORDESTE". Acima de fron
teiras político-administrativas, ele situava sobretudo. a paisage1n 
geográfica, estendendo-a pelos Estados do Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Leste de Piaui, Nor
deste da Babia e Território de Fernando Noronha. Recentemente, 
na reformula~ao da divisao regional brasileira, baseada em critérios 
de natureza sócio-económica, face ao desenvolvimento, o país ficou 
dividido em cinco grandes regióes, a saber: Regiao Norte, Regiao 
Nordeste, Regiao Sudeste, Regiao Sul e Regiao Centro-Oeste. A re
giáo Nordeste amplia seus limites em rela~ao a divisáo territorial 
que vigorava desde 1940, englobando já agora o Estado do l\ilara
nháo e totalmente os Estados do Piaui e da Babia. 

N urna área total de 1.548.672 km2, vive populac;ao equiva
lente 31,603 da popula\áO brasileira. Ocupa atualmente o 3.0 lugar 
das regióes mais populosas do Brasil, ao lado da regiao Sudeste e 
Sul. De 1950 a 1960, o crescimento populacional nordestino foi de 
quase 213 (no plano nacional foi de 363), sendo estimada em 

· 22.428.873 habitantes, conforme os dados fornecidos pelo Anuário 
F:statístico do Brasil, 1969. Essa concentrac;ao se avoluma nas regioes 
da Mata e Litoral oriental, onde se localizam as capitais dos Estados. 

Como resultado da interac;ao dos fatores estrutura geológica, 
relevo, clima, hidrografia, meio biológico, - vegeta~ao e fauna, 
- e organiza~ao dada ao espa~o pelo Homem, a cultura e paisagem 
natural do nordeste estao profundamente vinculadas ao elemento 
que o caracteriza acima de todos os outros aspectos: o regime plu
vial. Eis o imprevisível, o Deus e o Demonio, a esperan~a e a des
g-ra<_;a, o sonho e a miserabiliza~ao do homem. 

· t o regime pluvial quem marca as regióes naturais, tradicio
nalmente conhecidas pelas denomina~óes de Zona da l\fata, - cli
ma quente e úmido, com duas esta\Óes apenas, a chuvosa e a seca; 
o Sertao, quente e seco, sujeito as secas periódicas, matando a ve
geta\áo, os animais e for~ando a migra~áo; e finalmente, o Agreste, 
- zona de transidio entre a lVIata e o Sertao, - com trechos úmi-

~ 

dos, na ~1 a ta, e secos, no Ser tao. 
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A e!'plora<;aó agrária obedece ao condicionamento ecológico 
dessas regióes, salientando-se a cana-de-ac;ucar na Zona da Mata, a 
pecuária no Sertao e a pequena propriedade e policultura no 
Agreste. 

Noutros setores de atividades, a explora<;ao de minérios, o 
sal, a pesca, fibras e óleos sao da maior importancia para a econo

. mia nordestina, embora nem sempre os incentivos para essas indús
trias se afirmem com racionalidade. 

• • * 
Nao é possível, entretanto, compreender o nordeste apenas 

através de números e afirmac;óes mais ou menos repisados e sabidos. 

Para sentí-lo em sua grandeza ou miséria, é necessário com
preensao mais profunda para as peculiaridades da terra em suas 
relac;óes com o hornero. O mesmo hornero que fez dessa regiao, no 

· ~éculo passado, um dos centros mais a ti vos da civilizac;ao brasileira. 
O nordeste do ac;ucar~ principalmente, coro seus senhores de enge-
nhos, o patriárcalismo rural e o latifúndio escravocrata. · · 

Foi esse regime feudal que os portugueses introduziram tanto 
no nordeste agrário quanto no pastoril, ·coro auxílio dos brac;os afri
canos e dos descendentes indígenas que lá se fixaram com suas va
riadas tonalidades étnicas. Feudalismo que deixou sulcos profundos 
no modo de vida total do povo nordestino, na sua cultura, na sua 
mentalizac;ao. 

Ratzel afirmava que cada povo traz em si as feic;óes da regiáo 
que habita . . E é certo também que cada povo traz em si, no seu 
nicho cultural, todas as virtudes e vicios seculares das gerac;óes que 
os antecederam. Disso ninguém se libertará tao cedo. Porque só 
evolucionariamente o hornero passa a aceitar as mudanc;as culturais 
e so_ciais. Eis um processo lento, complexo,_ sutil. · 

Observem esta colocac;ao. Está implantada, no nordeste, a 
indusfrializac;ao. Nas cidades principais e várias do interior, as fá
bricas .estao proliferando em ritmo acelerado. O nordeste muda a 
sua velha feic;¡ao patriarcal e monopolista. A riqueza já nao é apenas 
canalizada pela via da cana de ac;ucar. Já se fala em novo nordeste. 
Muitos homens trocaram seus antigos instrumentos de trabalho por 
outros modernos. Suas atividades profissionais se modificaram, se 
d iversi f icaram extraordinariamente. 

l "odavia, -· pergunta-se, - mudando os instrumentos de 
trabalho, os tipos de atividades, mudou o homem? 

Nao é a 'Ontrance que o processo de mudanc;a se realiza, sem 
planejamento adequado, sem dedicac;ao total dos técnicos em desen
' olvimento, inclusive a participac;ao de sociólogos e antropólogos. 
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No nordeste, entretanto, as mudan<;as estáo sendo implanta
das de cima para baixo, improvisadamente, sem a participac;áo de 
organismos e técnicos especializados. E sao fortes as barreiras que 
!'e opóem a sua transformac;ao. 

Um exemplo, que nos acorre, é digno de referencia. A ener
gía de Paulo Afonso chegou a inúmeras comunidades rurais. Foi 
festejada com discursos e banquetes das autoridades. Mas é preciso 
que se frise que em nluitos pontos a energía nao tem servido mais 
<lo que para iluminar cidades e sitios. Nula tem sido a sua aplica<;ao 
as atividades rurais, a irrigac;ao, as pequenas indústrias, porque as 
grandes indústrias, praticamente, só existem em algumas capitais. 
Entao, o que se constata desse fato? Apenas e tristemente que o ho
rnero rural nordestino nao estava preparado, como ainda nao está, 
para receber os beneficios da eletrifica<;ao. Existe a energía, mas 
nao tem aplicabilidade. o hornero tem a mao poderoso instrumento 
de progresso, mas nao pode ou nao sabe utilizá-lo. Nao tem condi
sóes para utilizá-lo. 

Há quem entenda que essas condic;óes virao no futuro, com 
as gerac;óes que agora estao surgindo. Criado o problema, as solu
<;óes viriam depois. Mas, até lá, quanto tempo perdido no processo 
do nosso desenvolvimentol 

O exemplo que apontamos pode ser aplicado a outros aspec
tos da mudanc;a social. Porque nenhum passo definitivo foi dado 
para colocar o homem rural nordestino a altura de receber as van
tagens mais recentes da era industrial que estamos vivendo. 

Por essa omissao, a quem responsabilizar? Todos nós? 
Estranha também é a pouca importancia que se tem dado, 

neste país, por exemplo, aos cientistas sociais de outros campos, 
além dos economistas, no auxílio ao poder público. Urna constata
<;ao das mais graves é o que se verifica em rela~ao aos sociólogos. O 
nordeste, pelas suas escolas superiores, vem há anos formando so
ciólogos. l\tfas, nao existe oficialmente a regulamentac;ao da carreira 
<le sociólogo no Brasil! í. como se médicos estivessem se formando 
anualmente e nao existisse a regulamentac;ao da carreira médica. 
Entao, existem doentes, mas nao existem médicos. E o médico en
tao passaria a ser qualquer um que desejasse praticar a medicina! 
O mesmo se poderá dizer dos sociólogos, profissáo de tanta impor
tancia numa área em mudan<;a. E ocorre entao que os sociólogos 
sao também os bachartis em Direito, os engenheiros, os dentistas, . 
quem quer que se1a. 

Pensamos que o nordeste apresentaria outro quadro, muito 
mais harmónico no seu desenvólvimento, se a mentalidade tanto 
dos· promotores ·da mudan<;a quanto dos que vao mudar evoluisse 
na medida em que estao sendo implantados benefícios da área. 
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No q¡mpo da saúde, nao é outro o panorama das nossas pre
cariedades. Vários orO'anismos e servic;os de saúde estao emperrados 
na regiao, porque a ~entalidade arcaica do homem nordestino nao 
cvoluiu com a velocidade das técnicas e medicamentos modernos. 
E nada se fez nesse sentido. Os nomes dos remédios, para o povo, 
ainda sao os tradici.onais. As chamadas "meizinhas" ainda se sobrc
pónhem as penicilinas, as sulfas, aos antibióticos de todos os ge
neros. E o povo, numa larga faixa, continua nao aceita~do as ino-
vac;óes impostas de cima para baixo, _como j~ frisamo~. , 

Um dos diretores da Fundac;ao Serv1c;o Especial de Saude 
Pública, órgao de ampla atuac;ao na área, confessou-nos que a alta 
direc;ao do SESP constatou, a.través de pesquisa, que ~s verb~s des
tinadas aquele servic;o, apesar de vultosas, es.tavam m

1

u1_to aquem do 
rendimento obtido. O povo negava-se a aceitar remedios de nomes 
estranhos e desconfiava dos termos científicos empregados pelos 
médicos. Verificou-se, d.epois, que os profissionais nao tinham a 
menor no\áO de antropología social aplicada. Pori~so, foram con
yocados, obrigatoriamente, a frequentar curso especial de antropo· 
logia em Fortaleza. 

No setor educacional, as deficiencias nao sao menores. Até 
bem pouco tempo, professoras municipais, na área do Trai:i, RGN, 
percebiam, como salário, a irrisória quantia de cinco cr~zeir~s men
sais. Isto é, o equivalente, na época, ao prec;o de do1s quilos de 
carne por mes! E muitas professorinhas, - pasmem agorat - es
tavam com seus vencimentos atrazados. Que estímulo as abnegadas 
professoras que estao preparando os homens de amanhal 

Nao somos pessimistas. Este é o quadro da realidade notdes · 
tina, sobretudo na zona rural. _ 

O governo realiza obras de vulto, asfalt_an?o estradas que 
conduzem as capitais, construindo pontes e pont1lhoes. O problem~ 
da casa popular está sendo atacado com eficiencia ~ resultados ani
madores. Mas, noutros aspectos, no que se refere as mudanc;as. da 
mentalidade do hornero nordestino, eremos que nada se tem fe1to. 
Nada no sentido de um trabalho de esclarecimento e motiva~ao 
para o hornero receber _os g~andes benefíc~os da nossa era ind~~trial. 
E entao dá-se o desequdíbr10, o desperdicio de verbas e duphc1dade 
de organismos com objetivos conflitantes na mesma regiao, sem 
que o hornero esteja preparado para recebe-los. 

Esta é urna constata<;ao para o nordeste globalizado. Feliz
n1cnte, há ainda faixas em que as mudan~as podem e devem ser 
feitas com proveito. Referímo-nos as capitais nordestinas e as CI

dades da periferia de maior importancia. 
Per.doem-nos os que organiz~ram este Simp~s~o, de tant~ re· 

levancia nacional. Nao vimos aqu1 chorar as m1ser1as nordest1nas, 
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o abandono e1n que se acha o hornero rural. Nias <levemos ser ho
nestos é realistas. Que adiantaria formular hipóteses de trabalho 
com fundamento ero fantasias e falsidades? 

Como um todo, o Nordeste é e será a inda problema agudo 
a desafiar a argúcia e o patriotismo de várias gera~óes. Mas, em 
algumas de suas áreas, o Nordeste está ansioso pelos incentivos bra
sileiros de que carece para o seu desenvolvimento. A ünplanta<;ao 
do turismo cultural, - acreditamos, - poderá servir para despertar 
o valor e pureza das nossas manifesta<;óes folclóricas, incentivando 
e estimulando aspecto da nossa cultura dos mais esquecidos. 

PRINCIPAIS lVIANIFESTA~OES POPULARES 
.i\.rtes Ilítmicas 

Confúcio jít assinalava a in1portancia das cerimónias no pro
cesso de comunicac;áo de massas, ao declarar: "As cerimonias sao o 
liame que fazem com que as multidóes se unam, e, se o liame é re
movido, as multidóes entram em confusao". 

Aí está <lito tudo. As práticas lúdicas do povo, os folguedos, 
os autos populares sao ainda numerosos e variados no nordeste, 
exercendo func;ao social relevante, sobretudo como catalizadores de 
motiva'róes vivenciais. 

Luiz de Hoyos Sáinz e Nieves de Hoyos Sancho preferem de
nominar essas práticas de artes rítmicas populares, tao atrativas e 
interessantes para o grande público que chegam na Espanha, co_mo 
eles informam, - a monopolizar o total do horizonte folclórico. 
Caracterizam·se por trés elementos: a música, o canto e a dant;;a. 

No Brasil, mais particulannente, no nordeste, <levemos ao 
elemento portugués, entre outros folguedos, os seguintes: o FAN
DANGO, também chamado de Barca, Cheganc;a de Marujas, Ma
rujada, onde se contam as peripécias da Nau Catarineta, rem.ini~· 
cencia marítima de Portugal; a CHEGAN~A DE MOUROS, f1-
xando a luta secular entre cristáos e mouros, outro episódio da 
vida marítima lusítana; os PASTORIS ou LAPINHAS, (Presépio 
en1 Alagoas), todos eles bailados com recitativos, cantos e d~álogos 
entre os cordóes azul e encarnado, em homenagem ao nasc1mento 
de Jesus; os REIS ou REISADOS, grupos que se regosijam pelo 
transcurso do dia de Reis, 6 de janeiro, estudados por Théo Bran
dao em Alagoas e Florival Seraine no interior do Ceará; o BOi DE 
REIS, BOi KALENIBA no Rio Grande do Norte, BUMBA-NIEU
BOI em Pernambuco e Alagoas, , Boi Surubi no Ceará, também de 
raízes portuguesas, mas ligado ao ciclo do garlo, onde certos autores 
preferem ver o sincretismo banto-européu. Mário de Andr,ad.e o con
siderava fundamentalmente nacional, pelas suas caracter1sttcas mu· 
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sicais e costufnes. Aí também poderíamos incluir os GUERREIROS, 
que Théo Brandao considera forma atual e modernizada dos anti
gos Reisados, já desaparecidos nas Alagoas. 

Do elemento africano, propriamente <lito, as sobrevivencias 
mais expressivas no nordeste sao os CONGOS, (Congadas noutros 
Estados), reunindo elementos temáticos africanos e ibéricos. t o 
cortejo real, reminiscencia das cerimónias de coroa~ao de reis e rai
nhas negros, eleitos anualmente pelos escravos. Oneyda Alvarenga 
constatou \1 existencia de tres tipos de Congos ou Cangadas, com 
inúmeras variantes no Brasil. No interior do Rio Grande do Norte, 
por exemplo, ainda continuam vivas as festas de coroa~áo de reis 
negros, cerimónias ligadas as Irmandades de N. S. do Rosário dos 
Pretos, como ocorreu por todo o Brasil colonial, e1n rela~ao a ou
tras Irmandades como a de Sao Benedito, Sao Gon~alo e Santa 
Efigenia. 

Os COCOS-DE-RODA sao outra manifesta~ao de origem ne
gra na nossa cultura, que teriam surgido nos trabalhos de escravos 
nos coqueirais alagoanos. No Rio Grande do Norte, os COCOS-DE
RODA sao conhecidos pela denomina~ao de ZAMBt, ZAMBELO, 
BAMBELO. A denomina~ao teria vindo da palavra zambe, tambor 
pequeno em Angola, dando as corrutelas ZAMBELO, BAMBELO. 
t dan~a coletiva, de ritmo alucinante, cantos tradicionais ou im
provisados, conforme a maior ou menor facúndia dos participantes. 
O que caracteriza o COCO-DE-RODA ou BAMBELO é a umbigada, 
elemento de flagrante conota~ao sexual, mas da maior importanci~ 
nos bailes angolanos, ali chan1ado de "Semba". Para Arthur Ra
mos, dessa palavra "semba" é que teria dado, no Brasil, através de 
corrutela, o vocábulo samba. 

De Angola, também nos veio a Capoeira, - impressionante 
cxibi~ao de destreza, autentico ballet crioulo, com seus golpes e 
contra-golpes, e variantes como a Angolinha e a Pernada, no Rio de 
Janeiro, estudadas por Edson Carneiro, Monteiro Lobato e outros. 

Nos Carnavais do Recife ressaltam os MARACATUS, he
ran~a lúdica africana, refletindo os cortejos de reís e rainhas ne
gros, em desfile hierático e vistosa indumentária. Em Alagoas, houve 
também Maracatus, de estilo local, boje desaparecidos. 

No ciclo das festas de Sao Joao, persistem as QUADRILHAS, 
heran~a européia, que os portugueses nos trouxeram e que assume 
no nordeste curiosos aspectos aculturativos, tanto do ponto de vista 
musical quanto das vozes de comando e coreografia. 

Folguedos de menor proje~ao, refletindo influencias negras 
e indígenas, alguns já em vías de extin~ao, podem ser mencionados 
em várias cidades nordestinas, como os MO<;AMBIQUES, ~1ACU-
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LELt.S, CABOCLINHOS, (imita~ao de tribos indígenas, presentes 
nos cordóes carnavalescos), QUILOMBOS, BAHIANAS, TAitRAS, 
em Alagoas, CUCUMBIS e LAMBE-SUJO em Sergipe. 

Cria~áo cabócla pernambucana, o FREVO é a mais vibrante 
das músicas nordestinas, com a sua dan~a individual, o passo. Cada 
um faz o que lhe dá na telha e tudo dá certo. Seu dominio é o Car
naval e sua presen~a já hoje se espraia por todo o país. 

No passado, ocorriam, paralelamente, com as festas do Natal 
e Sao Joao, as CAVALHADAS, com o jogo da argolinha, - bri
lhante competi~áo de agilidade sobre animais, os cavaleiros vestidos 
de azul e vermelho. As CA V ALHADAS sobrevivem nas Alagoas, em 
cidades como Capela, Vi~osa, Atalaia. 

Embora nao possuam as características de festas rítmicas, es
tao vinculadas ao ciclo do gado as mais empolgantes manifesta~óes 
de habilidade e coragem do nosso homem rural, que sao as V A
QUEJADAS. Consistem na derrubada do touro peh~ cauda, ap9s 
desabalada carreira no pátio da fazenda . No passado, organizavam-se 
vaquejadas quase sempre durante as festas dos padroeiros dos . mu
nicipios, defronte as igrejas, com multidóes vibrando e aplaudindo. 
Hoje e1n dia, as vaquejadas realizam-se em qualquer época do ano, 
destacando-se campeonatos inter-estaduais, com a presen~a dos li1aio
res derrubadores de gado do nordeste. 

Festas Religiosas 

No nordeste, nao foi feíto ainda o levantamento ·das festas 
religiosas, católicas ou ligadas a outros cultos, inclusive afro-brasi
leiros. No Rio Grande do Norte, através do Instituto de Antropo
logia da UFRN e agencias do IBGE, levantamos o calendário das 
festas católicas em cerca de 150 municipios. A maior de todas é a 
devo~ao dos Reis Magos, em Natal, de 5 a 6 de janeiro. Ali, a noite, 
desfilam, um a um, os folguedos populares. Nao é menor o entu
siasmo em volta da festa de N. S. dos Impossíveis, em Patu, RGN, 
outra grande devo~ao popular, com o seu opulento quarto de mila
gres, - os ex-votos de madeira, notáveis alguns como m anifesta
~ao art1stica rude e espontanea do povo. 

No Ceará, as duas maiores devo<;óes estao concentradas no 
célebre J uazeiro de Padre Cícero e Sao Francisco de Canindé. Sao, 
sem dúvida, duas das mais famosas do nordeste, ao lado do Bom 
Jesus da Lapa, na Babia. , 

Quanto as festas religiosas ligadas a cultos afro-brasileiros, 
destacam-se além dos Candombles da Babia, bastante conhecidos, 
os Xangos de Pernambuco e Alagoas e os centros de Ui:nbanda em 
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todos os E~ados nordestinos. Nesses centros ou "terreiros" há in
trincado sincretismo de ele1nentos iorubanos e bantos, indígenas e 
europeus, desafiando, muitas vezes, a argúcia dos etnógrafos. 

Artes Plásticas 

A arte popular autentica é funcional. Tem finalidade prá
tica. O artista popular, subjugado pelos problemas imediatos de 
~obrevivencia, nao faz arte pela arte. Seus trabalhos, por mais po
hres que sejam, tem sempre objetivo prático. E nem encontraria 
mercado, no seu meio, o artista que fabricasse pec;as meramente de
corativas, embora haja exce<;óes. 

Em matéria de artes plásticas, a maior contribuic;ao do nor
deste, segundo os estudiosos, reside nas gravuras populares. Os fo
lhetos de cordel exibem capas com algumas xilogravuras excelentes, 
pela gra<;a da concepc;ao, simplifica<;ao de trac;os e expressividade 
do desenbo. 

Entre os escultores de figuras em madeira, avulta o nome 
do velho Noza, em Juazeiro, Ceará. Seus trabalhos em umburana, 
seus Padres Cíceros, principaln1ente, sao insuperáveis. No passado, 
houve em Natal, um "imaginário'', Xico Santeiro, que deixou obra 
sugestiva. Atualmente, ainda no RN, municipio de Sao Vicente, 
há duas jovens, Luzia e Ana Dantas, que estao talhando pe<;as de 
madeira de larga acei tac;ao. 

Os trabalhos de talha, em geral, em Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte, ao que sabemos, receberam impulso fora <lo 
comum, nos últimos anos. Quem visitar o Mercado de Olinda, por 
exemplo, encontrará jovens que se dedicara a essa tarefa, realizando 
trabalhos apreciáveis. No Rio Grande do Norte destaca-se um jo
vem e hábil entalhador: Manxa. 

Em ceramica, os continuadores de Vitalino, em Caruaru, 
Pernambuco, salienta1n-se entre os melhores artistas. Da ceramica 
lúcida, eles passaram a urna fase decorativa, incentivados pela im
prensa e colecionadores. 

O artesanato cearense é dos mais ricos do nordeste. O Banco 
do Nordeste, por u1n dos seus técnicos, já realizou pesquisa a res
peito. Ourivesaria, cestaria e tran<;ados, sao alguns aspectos desse 
artesanato. No RN há um artesanato original: As garrafas de areia 
<le Tibau. Retiradas do sub-solo, nas dunas, - há 25 tonalidades 
diferentes, - elas sao colocadas em garrafas. Com extre1na habili
dade, OS artesaOS VaO tra~ando, por dentro das garrafas, COITI Ulll 

gancho, pitorescos desenhos. 
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Comidas e Bebidas 

A um v1s1tante, a um turista, além das artes rítmicas e plás
ticas, interessaria sobremodo o gosto das nossas comidas e doces nor
destinos, peixes e crustáceos raros, aves regionais, frutas, sucos ou 
"batidas" pouco comuns no sul do país. 

Sabendo-se que "a comida de um homem é o veneno de ou
tro", nao sugeriríamos ao visitante provar os pratos de emergencia, 
que surgem nas grandes fornes do povo, como o rato dos c~naviais 
ou o Punaré, - o rato do sertao, - que fazem parte da ahmenta
~ao dos trabalhadores. Nem que provassem o guizado de fo:migas 
tanajuras; ou de timbu; ou o chibéu, (rapadura com fannha e 
;.ígua); ou mesmo os tatus; as jias, embora estas últimas sejam da 
maior aceita<;ao entre pessoas de paladar refinado; e menos ainda 
aconselharíamos as comidas populares que as secas determinam, co
mo o xique-xique assado, cuscus de macambira ou mucuna, - esta 
última devendo ser lavada em nove águas, segundo o folclore, para 
neutralizar o efeito do veneno que contém; ou ainda a pa~oca de 
tubarao, apreciada em muitas praias. 

Aconselharíamos aos visitantes os pratos normais, alguns de
liciosos. Sobretudo a carne de sol ou seca; mariscos fa1nosos como 
o Sururu de Alagoas ou a Unha de Velho na Paraíba; as fritadas 
de car.anguejos e os casquinh?s, em todo o nordes.te~ os. "peixes aris
tocráticos", como chamou Gilberto Freyre a cur1na, c1oba, taínha, 
cavala perna de mo~a, Dourado, Carapeba, sobretudo preparados 
com coco e pimenta; a nossa pa~oca de carne seca; a feijoa<la nor
destina; a galinha de cabidela; o sarapatel; as moquecas; as comi
das "de santo", que a Bahia exportou para o país inteiro, como o 
vatapá, acarajé, caruru, abará, xim-xim de galinha e tantas outras 
a base de camaróes, lagostas ou peixes variados; as comidas regio
nais de ampla aceitac;ao, feítas de mandioca ou milho, como a ta
pioca, beiju, carima, grude, sequilho, "raiva", munguzá, cangica, 
pamonha, etc. Para sobremesas, nao faltam doces de frutas da terra, 
como o de caju, tamarindo, goiaba, jaca, abacaxi, laranja-da-terra, 
coco e tan tos ou tros. 

Situa~áo do Turismo na Regiáo 

Eis um aspecto do nosso tema que sobrevoaríamos a gr?i:<le 
altitude, nao estivesse ele embricado com o problema das trad1~oes 
populares, neste Simpósio. 

Como fonte de renda regienal, além da Bahia e talvez do Re
cife, (nesta última cidade apenas durante o Carnaval), n~o ternos 
notícia de atividades turísticas planificach1s em qualquer area nor
destina. Nisso nao vai alusao depreciativa ou pessimista ao esfor~o 

- 61 -



de alguns cidad~os e de pequenas organiza\óes, que promovem, 
algumas vezes, v1agens de grupos de pessoas do sul através de ca
pitais nordestinas. As épocas mais propicias a esses passeios sao sem
pre os meses de julho, - férias escolares, - e nos fins de ano. 

O tur~smo receptivo poderá aínda ser implantado na regiáo, 
de modo. rac~onal, mas até agora nao ternos infra-estrutura adequada 
ao seu func1onan1ento. Os governos estaduais e municípais, salvo 
~asos is_?la?os, - ainda .nao despertaram para este aspecto de tanta 
importancia no fortalec1mento de suas receitas. Sem estradas inte· 
rioranas e sem rede hoteleira eficiente, nao vemos como poderá ser 
implantado o turismo no nordeste. 

Panorama do aproveitamento do Folclore pelo Turismo 

Já mostramos, linhas atrás, o rico manancial folclórico no1·
destino, que se conserva quase ainda virgem ao aproveitamento 
pelo turismo cultural. 

Artes Rítmicas, Artes Plásticas, Bebidas e Comidas sao os 
tres, s~tores que nos parecem de imediato interesse para explora~ao 
tur1stJca, envolvendo, naturalmente, os centros de proje~ao dessas 
ma~ifesta~óes, como . sejam sedes de clubes tradicionais, igrejas, de
vo~oes populares, fe1ras e mercados, restaurantes típicos, xangos e 
candombles, "terreiros" de Umbanda, museus e galerías de arte. 

O que se verifica em rela~ao ao turismo no nordeste é igual
mente . o que. s~ observa com refe~encia a inúmeras possíveis ativi
dades 1ndustr1a1s na área: A matér1a prima é boa, excelente, muitas 
\'ezes, - porém nao existe infra-estrutura para o seu desenvol
Yimento. 

Neces.sidade para intensifica-;ao do Turismo com enfase 
nas manifesta~oes Populares 

O primeiro passo, a nosso ver, nesse sentido, partindo da es
taca zero, seria. ~ organiza~ao de entidade para congregar, planificar 
t fomentar at1v1dades turísticas nas várias regióes brasileiras, com 
ramifica-;óes em todas as capitais nordestinas. Entidade que deveria 
entrosar-se com os governos estaduais e municipais, universidades e 
outras inst~tui~ó~s, com a finalidade de selecionar e preparar gru
pos folclór1cos d~gnos de apresenta~ao e estudo. Nao faltariam pes
so~s, naquelas c1dades, habilitadas até certo ponto a participar de 
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organiza~ao dessa natureza, inobilizando recursos mater1a1s e colo
cando-os a nivel de exibi~ao para turistas de qualquer procedencia, 
inclusive internacionais. 

Com exce~ao da Bahia, onde, em qualquer época do ano, 
há boas condi~óes para intensifica\ªº do turismo cultural, nao ve
mos, a curto prazo, nenhum outro momento 1nelhor para recep~ao 
de turistas no nordeste a nao ser durante o Carnaval recifense e 
nos fins de ano. Do ponto de vista mais geral, entendemos possí
Yel, tanto durante as férias escolares quanto nos fins de ano, a orga
niza~ao de caravanas turísticas para visitar aqueles centros. 

A organiza~ao de um festival de dan~as folclóricas, de tres 
em tres anos, por exemplo, seria outra providencia que nos parece 
clo maior acerto para intensifica~ao do turismo na área. N esses fes
tivais estariam representados vários Estados, através de grupos fol
clóricos mais característicos, o que determinaría emula~ao e inte
resse populares em torno do acontecimento. 

Paralelamente, como medidas a longo prazo, a mesma orga
niza~ao poderia editar estudos sobre artes rítmicas, artes plásticas, 
bebidas e comidas, outros aspectos de interesse histórico e regional, 
guias turísticos e pequenos discos fixando vozes dos poetas e can-
tores do nordeste. 

Sao estas providencias que julgamos indispensáveis para im-
planta~ao do turismo cultural nordestino, - fonte de renda para 
fecundar a regiao mais sofrida do país, assim mesmo encantadora 
em muitos aspectos de sua ecología e da cultura do seu povo, e 
ansiosa para contribuir com urna parcela ao desenvolvimento bra-
sileiro. 
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Educa<_;áf) do homem rural 

O processo de desenvolvimento de urna comunidade, de urna 
regiao, de um país, é, em última análise, processo de mudan~a so
cial e cultural. 1\if udanc;a no sentido de modifica~ao, de transfor
mac;ao de técnicas de trabalho, de instrumentos e aquisic;ao de no
vos conhecimentos e valores culturais. 

Nessa transfigurac;ao, há dois grupos humanos que devem 
ser esclarecidos, motivados, orientados para a execuc;ao das tarefas 
da mudanc;a: Em primeiro lugar, o grupo dos promotores da mu
danc;a. Aqueles elementos humanos que vao levar a con1unidade 
novos meios, novos instrumentos, novos conhecimentos visando dois 
pontos: A introduc;ao de elementos positivos na comunidade ou na 
regiao e a substituic;ao de elen1entos negativos por outros, positivos. 
Em segundo lugar, o grupo dos elementos humanos que precisam 
mudar suas técnicas primitivas, seus hábitos rotineiros, seu instru
mental precário, para melhorar suas condic;óes de trabalho e sua 
Yida en1 todos os sentidos. 
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Este "é um trabalho penoso, complexo, lento. Nao se manipu
lam pessoas humanas como se fossem coisas. Daí as "barreiras" que 
se antepoe1n as nludan\as e que podem ser de tres ordens: 

Barreiras culturais - Sao os valores básicos do grupo hu
mano, a concep~ao do que é certo e do que é errado, as limita\óes 
económicas dominantes, o fatalismo, o etnocentrismo, o oro-ulho e 
dignidade do grupo, as normas de pudor, etc. 

0 

Barreiras sociais - Sao aquelas relacionadas com a estrutura 
social do grupo: O tipo de familia dominante, as rela<;óes entre os 
seus membros, as classes ou castas sociais, as fac<;oes políticas, etc. 

Barreiras psicológicas - Sao as diferen-;as de papel, (entre o 
grupo que promove a mudan<;a e o que deve ser modificado), dife
ren-;as de propósitos, problemas de comunica\áO, de linguagem, pro
hlemas de aprendizado, etc. 

Para um trabalho de mudan~a, sao essas "barreiras" que pre
cisam ser vencidas. Sao esses obstáculos reais que precisa.m ser trans
postos. E isto nao se faz em tres dias ou em tres anos. Esse processo 
de mudan\ª é evolucionário, lento, demorado, caminha por etapas. 
As mudan\as revolucionárias, em termos de antropología cultural, 
s~o falsas e falhas. 

Daí porque ninguém deve iludir-se em pensar que, propondo 
tais ou quais coisas para modificar urna comunidade, alcan\ará éxito 
im~diato. "Desenvolvimento, - frisa George Foster, - é muito 
mais do que a aceita\ªº franca de melhoramentos materiais e téc
nicos". "Ensinar um adulto a ler - prossegue o mesmo autor, -
é> um sin1ples problema técnico, mas fazer o adulto querer aprender 
a ler, ou criar um meio em que seja permanentemente vantajoso 
para ele fazé-lo, é coisa completamente diferente". E diz mais: 
" ... nao é só planejar para as pessoas, mas trabalhar com elas na 
busca de solu~óes realistas para os seus problemas". 

Quem se propoe a um trabalho de mudan\ª <leve ter em 
mente, entre outros conceitos fundamentais, o de que nenhuma so
ciedade é intrinsecamente má, destituida de valores positivos, mui
tos dos quais devem ser mantidos. 

Margareth Mead, antropóloga norte-americana, recolheu nu
ma aldeia, na África central, esta sabedoria de urna pobre velha 
na tiva: "Voces européus pensam que tém tudo para ensinar-nos. 
Dizem-nos que comemos comida errada, que tratamos nossos bebés 
de maneira errada, que damos aos nossos doentes remédios errados; 
estao sempre a dizer-nos que estamos errados. Entretanto, se nós 
tivéssemos feito sempre coisas erradas, deveríamos estar todos mor
tos. E, como veem, nao estamos". 

Daí o cuidado, as cautelas que o grupo promotor da mu
dan\ª <leve observar. Nem tudo <leve ser condenado "a priori". 
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O que é bom para nós, brasileiros residentes em Natal, tal
vez nao seja muito bom para o homem rural de urna distante co
munidade sertaneja. Porque, numa cultura, os valores estao harmo
nicamente relacionados, conjugados, como se fosse um todo único. 
E se nós procuramos afetar um aspecto da cultura, - digamos, a 
educa\áO, - todo o sistema cultural se ressentirá com esse impacto. 
Porque a cultura é um todo integrado, ajustado, interrelacionado: 
Todas as suas partes se harmonizam sutilmente. 

Há urna lenda, citada por Foster, que se aplica em cheio 
aqueles que esperara promover n1udan~as para o desenvolvimento, 
5em planejamento, sem conhecimento profundo das implica~óes do 
problema, desprezando a experiencia secular que a Antropología 
tem recolhido nas mais diversas áreas mundiais: Um macaco e um 
peixe foram arrastados por urna enchente de uro rio. O macaco, 
mais hábil, teve sorte e conseguiu agarrar-se a urna árvore e sal
-vou-se. Viu que o peixe se debatía desesperadamente com a ava
lanche. Num gesto humanitário para ajudar o companheiro, o ma
caco estirou a mao e tirou o peixe da água. Sabe-se que, para sur
~resa do macaco, o peixe "nao ficou muito agradecido pelo auxílio"! 

• • • 
t. evidente que nesta oportunidade nao estamos planejando 

trabalho de mudan\a cultural e social. Estamos tentando reunir 
providencias mais adequadas para sugerí-las aos órgaos que pode
rao promover a mudan~a, visando o processo geral de desenvolvi
mento da regiao Nordeste. Providencias que deverao produzir re
sultados a longo prazo, - no nosso ponto de vista. 

Porisso, sugerimos que <leve ser dinamizada, por todos os 
ineios, a educa\ªº integral, com enfase profissionalizante, sobretudo 
junto a infancia e juventude, que sao os setores da sociedade mais 
facilmente manipuláveis, os de mais flexível aceita~ao as mudan
~as. Nao propomos providencias visando mudar a mentalidade dos 
adultos ou dos velhos, porque nao acreditamos nesse processo. Os 
velhos, por toda parte, sao conservadores. Duros de mudar. 

Com o respeito que nos merece a senectude: queren:i~s fazer 
breve digressao sobre tese moderna, do prof. 1\ihscha T1t~ev, da 
l Jniversidade de Michigan, USA, que nos parece pertinente. Ele 
chama de "inconformidade biocultural" a situa~ao que se desen
\'OlYe "sempre que urna pessoa é submetida, numa determinada cul
tura, a um conflito entre for~as, motiva~óes, expressóes, valores ou 
objetivos biológicos e culturais'; . Surge, portan to, a inconfo~mi
dade biocultural quando os valores culturais, de um lado, d1vcr
o·em das considera\óes biológicas básicas, de outro lado. lsto, para 
~le, constitue fonte de grande perigo. Exemplifiquemos: Entre os 
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JOYens de 15 a 20 anos, nos dominios do sexo, há grave desequilí
brio entre "as suas potencialidades biológicas e os valores culturais 
que eles sao obrigados a manter a todo custo. Nao podendo ter re
lac;óes sexuais normais, nao podendo frequentar cabarés ou pros
tíbulos, muitos envereclam pelo mundo do crime, surgindo os ho
mossexuais, a prática da sodomia, a masturbac;ao, etc., embora os 
psicólogos continuem dizendo que a sexualidade pode ser subli
mada ou desviada para outras atividades produtivas, como efetiva
mente acontece. t a essa situat;áo que Titiev chama de inconfor
midade bioculttiral. Noutro aspecto, sabe-se que os Estados Unidos 
se orgulham com a baixa das taxas de mortalidade. Com as novas 
técnicas cirúrgicas e medicamentos, há u1n esfon;o bem sucedido 
nos EE.UU., do ponto de vista biológico, para produzir, "pela pri
meira vez na história, um crescente corpo de velhos". Mas, cultu
ralmente, assinala Titiev, "nao sabemos o que havemos de fazer 
com eles". 

Eis consequencias da inconformidade biocultural em dois 
planos: na juventude e na velhice. 

Voltando a nossa sugestao da educac;ao integral, entendemos 
que esse trabalho <leve ser feíto utilizando-se todos os novos mé
todos de ensino, sobretudo os audio-visuais, novas cartilhas adapta
das as peculiaridade3 da regiao, mais realistas, inclusive por meio 
de rádio e TV. Mas é preciso que se mantenha vigiláncia constante 
sobre a marcha do trabalho e que se oferec;am incentivos reais a 
infra-estrutura que estará encarregada do árduo trabalho: Referi
mo-nos as escolas rurais e ao esfon;;o das professoras municipais. 
Ninguém pode esperar desenvolvimento numa comunidade onde 
as professoras percebem salários equivalentes ao pre~o de dois quilos 
de carne por mes! Faz alguns anos, na área do Trairi, RN, isto vi
nha ocorrendo, com a agravante de que as professoras estavam há 
tres, quatro meses, com seus salários atrazadosl Elas percebiam cinco 
cruzeiros mensais. ( 1966). 

Urna recomenda~ao a Secretaria de Educa~ao do Estado e as 
Prefeituras Municipais deveria ser feíta incisivamente nesse sentido. 
A educa~ao ou é tarefa prioritária ao desenvolvimento ou nao é 
nada. 

Providencia paralela e talvez salutar para acelerar o desen
' 'olvimento seria a visita, periódica, - digamos, nos fins-de-semana, 
- de estudantes, ginasianos ou universitários, as comunidades inte
rioranas, as escolinhas rurais, para entrar em contato com a juven
tude, ministrar aulas, promover jogos, ensinar novas técnicas de 
trabalho. Talvez um mini-projeto Rondon. Para tanto, deveria or
ganizar-se projeto de amplitude estadual, com apoio das autorida
des e órgaos federais, for~as armadas, universidades, mas sob a ori
rnta~ao de experientes técnicos em desenvolvimento, sobretudo an-
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tropólogos, que sao os técnicos in~ermedi~rios nos proc:ssos de mu
dan~a. Equipes de estudantes ser1am tre1nadas e selec1onadas para 
0 trabalho, num rodízio por todos os quadrantes do Estado. Para 
os estudantes, que deveriam recebe~ remunerar;~o, mesmo simbólic~, 
seria tarefa maravilhosa. Oferecer1a oportun1dade para conhec1-
mento da nossa realidade geográfica, histórica e daría chance para 
cada um levar um pouco do seu saber, do seu otimismo e patrio
tismo ao homem do campo. Algo menos ambicioso do que o CRU
TAC, - o projeto pioneiro da UFRN no Nordeste e que vem pro
duzindo excelentes resultados. 
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NOTA: 

• 

- Introdu~áo ao relatório do grupo de trabalho do set?r de 
"Educa~áo do Homem Rural", no ~urso da Escota Supenor de 
Guerra, realizado em Natal, em JUlho de 1970. 
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• Antropología Social e Sociología 
(A proxima~oes e Divergencias) 

Teoricamente, o campo de trabalho da Antropologia é per
feitamente conhecido e delimitado: Estudamos o Homem e sua Cul
tura, sob o ponto de vista universal. 

Imenso é, portanto, o raio de a-;ao da .Antropología. Suas 
rela~óes com outras ciencias que estudam também o homem, tanto 
físico quanto cultural, sao avassaladoras. Mas, nós sabemos onde 
<levemos parar. Há fronteiras intransponíveis para a Antropologia. 
Hans Mohr, numa lúcida conferencia sobre o futuro do hornero, 
indicou até onde o antropólogo pode caminhar. Dizia ele: ... "a an
tropología pertencem apenas aquelas afirma~óes sobre o homem 
que possuam o caráter de af irma~óes científicas seguras. Há muitas 
afirma-;óes acerca do homem que , nao possuem a estrutura de afir
ma~óes científicas". 

Mesmo assim, ocorrem frequentemente conflitos entre vá
rias ciencias e a Antropología, porque o Homem e sua Cultura sao 
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também estudados por várias outras ciencias, tanto soc1a1s quanto 
biológicas e,, humanas. A superposi~áo de interesses científicos num 
mesmo campo nao nos parece nada de extraordinário, pois se ex
plicam enfoques diversos, diferentes motiva<;óes dos cientistas. Les
lie White já nos advertia, faz anos, de que "as coisas sao o que sao, 
mas passam a ser outras coisas, desde que nós as coloquemos num 
contexto especial". Várias pessoas podem, ao mesmo tempo, olhar 
llS núvens que se formam no horizonte, com interesses distintos. O 
contexto do metereologista difere bastante do contexto do esteta ou 
do geógrafo. Identican1ente, é possível estudar qualquer fenómeno 
tendo em vista interesses especiais. 

Antropólogos e psicólogos podem examinar o mesmo fenó
meno do comportamento humano, por exemplo, cada um situado 
em contexto distinto. E o mesmo se verifica em rela~ao a antropó
logos sociais e sociólogos, ambos estudando a sociedade, suas estru
turas, processos de forma~ao dos fatos sociais e seu interrelaciona
mento. 

Pensamos que seria útil para estudantes de Antropologia ve
rificar até onde váo essas aproxima~óes e divergencias entre a An
tropología Social e a Sociología. 

Este é um problema genuíno, que talvez nos esclare~a sobre 
vários pontos até onde tem ido antropólogos sociais e sociólogos 
nesse território comum. 

Através de autores reputados, dentro da Antropología, . va
mos verificar esses contatos das duas ciencias, resumindo, ao final, 
os aspectos mais relevantes, para caracterizar o ponto de vista da 
Antropología Social em rela<;ao a Sociología. 

Conceito de Antropologia Social 

Mesmo entre antropólogos sociais, - destacou Emílio Wil
lems, - nao existe acordo sobre o que constituí o conteúdo dessa 
disciplina. Uns autores entendem que a Antropología Social com
pete o estudo comparativo das sociedades humanas. Outros, toda
via, limitara a disciplina apenas ao estudo monográfico ou compa
rativo de organiza~ao ou estrutura social. 

Clyde Kluckhohn filia-se a última corrente, quando afirma 
que a Antropología Social é o estudo do processo e das estruturas 
soc1a1s. 

Claude Lévi-Strauss, situando corretamente a posi~áo da 
Antropología Social como um capítulo da Antropología Cultural, 
segue a mesma linha ao declarar que o objetivo daquela disciplina 
é o estudo da organiza~ao social. 

Nao há dúvida de que, pelas opinióes enumeradas, a Antro
pología Social estudaria a sociedade total ou apenas alguns dos 
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seus aspectos fundamenta is. E se a Sociologia é o estudo da socie
dade, ou dos fatos sociais, ou ainda das estruturas sociais e seu rela
cionamento, também nao se discute que, em princípio, os campos 
de ambas as ciencias sao exatamente os mesmos. A diferen~a estaría 
no enfoque do observador, antropólogo social ou sociólogo. 

Aproxima~óes e divergencias 

Vej amos agora, suscintamente, segundo as fontes bibliográ
ficas que ternos a mao, aproxima~óes e divergencias entre a Antro
pologia Social e a Sociologia. 

Felix ~l. Keesing, "ANTROPOLOGIA CULTURAL": 
- Antropología e Sociología marcharam separadamente e 

lidam com tipos diferentes de problemas; 
- Reconhece que a área de rela~óes mais íntimas se situa 

entre a Antropologia Social e a Sociologia, ambas se preocupando 
com o comportamento do grupo, objeto também da Psicologia. 

- Ve nessas disciplinas em comum um núcleo comum de 
probk_mas de comportamento humano, embora cada urna a sua 
maneira distinta e seletiva. 

- Frisa, por último, a necessidade de urna colabora~ao en
tre essas matérias, as quais estao unidas administrativamente em 
algumas universidades norte-americanas. 

A. Adamson Hoebel, "EL HOMBRE EN EL MUNDO PRI
MITIVO": 

- Em sentido amplo, Sociologia e Antropología Social se 
identificam em seu objeto de estudo, isto é, rela~óes de homens com 
homens; 

- Ainda que a Antropología Social, a Sociología e Psicolo
gía Social se identifiquem em seus interesses, constituem disciplinas 
~eparadas. Há razóes históricas para isto. Seus diferentes campos 
tiveram um fundo diferente de investiga~óes e tem diferentes ati
tudes e conceitos tradicionais. 

- Enquanto a Antropología tende a estudar a cultura e as 
sociedades em conjunto, a Sociología atende preferentemente aos 
aspectos da sociedade ocidental; 

- A Antropología vem das ciencias naturais, conservando 
a tradi~ao das mesmas; 

- As diferen~as metodológicas ' entre ambos os campos de 
estudos vao se estreitando cada ano que passa, fazendo-se a Antro
pología cada vez mais analítica e a Sociología mais objetiva; 

- Na atualidade, a diferen~a (entre as duas disciplinas) é 
mais que nada questao de conveniencia; 
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,. 
O antropólogo concentra preferentemente sua aten<;ao 

nas sociedades de povos primitivos, enquanto a Sociologia atende 
preferentemente a nossa civiliza<;áo contemporanea. 

Clyde Kluckhohn, "ANTROPOLOGIA - UM ESPELHO 
PARA O HOMEM": 

- " ... um dos fatos mais curiosos na história do pensamento 
ocidental é sociólogos e antropólogos serem ostensivamente interes
sados por muitos problemas comuns e manterem tratamento funda
mentalmente diferente desses mesmos problemas; 

- A abordagem sociológica inclina-se para o que é prático 
e presente. A Antropologia tende para o que é pura cornpreensao e 
passado; 

- A Antropologia se desenvolveu nas classes; a Sociología, 
nas massas; 

- Esse contraste se explica pelas diferentes origens <lessas 
disciplinas e diferentes motiva<;óes que conduzem homens e mu
Jheres ao estudo de urna ou outra ciencia; 

- A Antropología foi criada por indivíduos treinados en1 
ciencias empíricas, como a medicina, a biologia, a geologia. A So
c.iologia nasceu da teologia e da filosofia, "onde reina suprema
mente o raciocinio abstrato"; 

- Por último, Kluckhohn reconhece aproxima<;¡ao cada vez 
maior entre as duas ciencias. 

Ralph Beals e Harry Hoijer, "INTRODUCCION A LA AN
'I'ROPOLOGIA": 

- As relac;óes entre a Antropologia e a Sociología nunca 
foram desenvolvidas na sua devida extensao; 

- Antropólogos e Sociólogos reconhecem que "ambas as dis
ciplinas tem muito em comum; 

- Reconhecem que a Antropología tem se preocupado mais 
com os povos simples e isolados (primiti,·os), enquanto a Sociologia 
se tem ocupado principahnente da civiliza<;ao européia ocidental; 

- O conceito de cultura - urna <las mais importantes con
tribui<;óes da Antropología ao pensan1ento moderno, - é muito 
usado pelos sociólogos, como instrumento útil; 

- Frisam a colabora<;ao que se faz necessária entre as duas 
rlisciplinas, mostrando ainda que, em essencia, a fun<;ao da antro
pologia é integrar as disciplinas que tratam do hornero; 

- Assim, afirmara que a Antropología se inclina a enfocar os 
problemas mais gerais, enquanto outras ciencias sociais se ocupa1n 
de segmentos dos problemas ·do hornero, como a Economia, a Polí
tica, a Sociología, etc. 
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Pertti J. Pelto, "INICIA~A.O AO ESTUDO DA ANTRO
POLOGIA": 

- Embora haja exce~óes entre cientistas de ambos os cam
pos, antropólogos tem preferido o estudo dos povos nao-ocidentais, 
enquanto sociólogos preferem aspectos da sociedade ocidental; 

- A maioria dos antropólogos prefere estudar pequenas co
munidades, enquanto sociólogos tem preferido segmentos de gran
des sistemas sociais; 

-Antropólogos consideran1 a história da cultura con10 o in
teresse central da disciplina, enquanto sociólogos dao preferencia 
ao estudo das modernas institui<;óes sociais; 

- Conclue Pelto reconhecendo que amplos interesses dos 
estudiosos em ciencias sociais tornam impossível tra<;ar limites claros 
entre as várias disciplinas. 

Go<lfrey Lienhardt, "ANTROPOLOGIA SOCIAL": 
- Reconhece que a Antropología Social nao se distingue 

nítidamente nem da Sociologia e nem da História. 
- A.ntropólogos sociais demonstram maior interesse pelos 

povos sem tradic;ao escrita (o que nao interessa a História), ao passo 
que os sociólogos se dedicaram mais ao est~1do de sociedades com
plexas e tecnologia dos grupos urbanos. 

Claude Lévi-Strauss, "ANTROPOLOGIA ESTRUTURAL:" 
- Demonstra que o equívoco que domina as rela<;óes entre 

as duas ciencias (Antropología Social e Sociologia) decorre "antes 
de mais nada da ambigüidacle que caracteriza o estado atual da 
própria Soci~logia". 

- Pretendendo ser, a princípio, a ciencia da sociedade por 
excelencia, a coroa de todas as outras ciencias, a Sociologia, desde 
o fracasso da escola durkheimiana, "na.o é mais isto em parte 
alguma". 

- Estudando as rela<;óes sociais nos grupos contemporaneos, 
numa base amplamente experimental, a Sociología nao se distingue, 
aparentemente, da Antropología, "n·em por seus métodos, nem por 
seu objeto, senao talvez en1 que este último é de outra ordem de 
grandeza e de urna complexidade maior que as sociedades primi
tivas. Todavia, como a Antropología tende a se interessar pelas for
mas complexas dos grupos humanos, "percebe-se mal qual é a di
feren<;a verdadeira entre as duas"; 

- A Sociología se esfor<;a em fazer a ciencia social do obser
vador, enquanto a Antropología procura, por sua vez, elaborar a 
ciencia do observado . 

.John Beattie, em "INTRODU<;A.O A. ANTROPOLOGIA 
SOCIAL": 

- Afirma que, como os sociólogos, os antropólogos sociais 
estudam rela~óes sociais e, se esta fosse urna defini<;5o suficiente e.lo 
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seu assunto,A seria difícil ver porque se consideram diferentes dos 
sociólogos. Lembra que Radcliffe-Brown sugeriu que a antropolo
gía social fosse redenominada "socio logia comparativa", aliando-a 
completamente a sociología contra a etnología e outras ciencias bis· 
tóricas e enfatizando sua preocupa~ao comparativa com sociedades 
ou tras que nao a do investigador. 

Rerefe ainda Beettie que o novo nome nao vingou, o que 
sugere que a maioria dos antropólogos sociais considera seu assunto 
pelo menos um pouco diferente do da sociología. 

Destaca entao as duas diferen~as importantes entre o que fa
zen1 os antropólogos sociais e o que fazem os sociólogos: 

" . . . enquanto a sociología está, por defini~ao, preocupada 
com G\ jnvestiga~ao e compreensao das rela<;óes so<:iais e com outros 
dados apenas na medida em que auxiliem esta (:ompreensao, os an
tropólogos sociais, embora partilhem esta preocupa~ao com os so
ciólogos, também estáo interessados em outros assuntos, tais como 
as cren<;as e valores das pessoas, mesmo quando nao tenham relac;ao 
direta com o comportamento social. Em resumo, os antropólogos so
ciais sao do mesmo modo antropólogos culturais". 

"A segunda diferen~a importante entre a antropología so
cial e a sociología é simplesmente a de que os antropólogos sociais 
tem trabalhado sobretudo em comunidades que sao ao mesmo 
tempo, menos familiares e tecnologicamente menos desenvolvidas, 
enquanto que os sociólogos teni estudado principalmente tipos de 
organiza~ao social característicos das sociedades mais complexas, 
tipo Ocidente". 

Concluindo, John Beattie acrescenta: " . . . a sociología é a dis
ciplina mais próxima da antropología social e os dois campos par
tilham vários dos seus probleinas e interesses teóricos. Os antro
pólogos sociais sao também sociólogos. .E sao, de um lado, algo 
menos, pois seu campo de investiga~ao real no total tem sido mais 
restrito, e algo mais, porque embora estejam preocupados con1 re
la~oes socíais, também estao preocupados com outros aspectos da 
cultura". · 

Contatos mais gerais 

Diante <leste quadro, é possível condensar os contatos ma1s 
gerais entre as duas disciplinas, nos seguintes pontos: 

l. - Ambas as ciencias tiveram origens distintas. A A.ntro
pologia foi fundada por cientistas dedicados a Medicina, Biología, 
Geología. A Sociología provem das medita<;óes de teólogos e filósofos. 

2. - Urna das finalidades essenciais da Antropologia é in
tegrar as ciencias do homem. As outras ciencias sociais se dedican1 
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z estudos de aspectos dos problemas humanos, embora a Sociologia 
tenha pretendido também essa posi<;ao no ápice d a hierarquía das 
. " . c1enc1as soc1a1s. 

3. - A Sociología tende para o que é prático e presente. A 
Antropologia é "pura compreensao e passado". 

4. - Há um núcleo de problemas comuns, estudado tanto 
por sociólogos quanto por antropólogos: Rela<;óes de h.omen~ ~on1 
homens. Todavia, cada disciplina tem o seu ponto de vista d1sunto 
e seletivo. 

5. - A Antropología tem concentrado mais sua aten<;ao nos 
povos sem tradi<;ao escrita, (primitivos), enquanto a Sociología se 
ocupa, preferentemente, da cíviliza<;ao oci?ental. 

6. - A ambigüidade que caractenza o estado atual da So
ciología é responsável pelo equívoco que domina as rela<;óes entre 
as duas ciencias. 

7. - A Sociología seria a ciencia social do observador, en
quanto a Antropología procura elaborar a ciencia do observado. 

8. - Cientistas de ambos os campos reconhecem que nao se 
pode tra<;ar limites rígidos entre as várias disciplinas sociais, pro
pondo a necessidade de colabora<;ao entre todas. 

Problema aberto 

Na verdade, as rela~óes entre as duas ciencias, conforn1e 
acentuaram Beals e Hoi jer, nao foram a inda examinadas na. sua. de
vida extensao. A superposi<;ao de interesses, por parte de c1enustas 
de vários campos, no estudo das rela<;óes entre grupos humanos, é 
problema complexo, · que continua aberto as indaga~óes dos pes-
q uisadores. . 

Essas rela~óes mais se complicam, por exemplo, ao exam1-
narmos os contatos da Sociologia e da Antropología Social Aplicada. 
E aqui discordamos de Kluckhohn, quando ele afirma que a A.ntro
pologia é "pura compreensao e passado". A Antropolog1a é també1n 
prática e presente, quando seleciona form as de comportamento para 
Gi plicar a situa<;óes reais entre os vários povos contemporaneos. Qucm 
ignora a corrente da "antropología da a<;áo" do prof. Sol Tax? 
Quem desconhece a importancia d a contribui<;ao de antropólogos 
na administra<;ao de colonias ou nos contatos de povos em guerra? 
Ou providencias para diminuir tensóes entre grupos humanos e 
aumentar a produc;ao na indústria? . 

Parece-nos que aqui, antropólogos e sociólogos se ap~ox~
mam em suas tarefas mais do que em qualquer outro lugar. J?1fíc1l 
é de'clarar onde come<;a a área de trabalho de um ou termina a 
do outro. 
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A Antropologia Social Aplicada seleciona a experiencia de tra· 
balhos desenvolvidos em comunidades de todos os quaclrantes para 
aplicá-la a povos atuais, em desenvolvimento. Se a Sociologia nao 
u tiliza as mesmas providencias, nao sabemos qual seria a sua fina
lidade prática. 

Pensamos que, neste ponto, sao indistinguíveis os contatos 
das duas disciplinas. Partindo, embora, de diferentes origens, utili
zando ou nao métodos iclenticos, Antropología Social Aplicada e 
Sociología trabalham sobre o mesmo obj eto, - re la~oes humanas, 
- e procuram identicas solu~óes para os conflitos e desenvolvi
mento de povos atuais, primitivos ou civilizados. 
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Antropologia e Poder Político 

A Antropología Aplicada consiste na .sele~á<;> dos dados f~r
necidos pelas diversas disciplinas antropológicas, visando a solu~ao 
dos problemas sociais, polític?s e e~o!1ómicos do mund~ moderno. 
t, porisso mesmo, o setor ma1s amb1c1oso da Antropolog1a. Proc~ra 
estabelecer normas para os grupos, para os povos, tendo em vista 
um conjunto de generaliza~óes construídas .P.ouco a po~1co, e que 
os estadistas, os adn1inistradores e os plan1f1cadores nao podem, 
sem perigo, deixar de considerar. . . .. 

Em muitos aspectos, nao se discute ma1s a ut1hdade da ~n
tropologia Aplicada. Nos problemas de contatos d: c1:1ltura, entao, 
já se conhecem fatos mareantes, que atestam a relevancia desse ramo 
da Antropologia. , . M 

Sabe-se, por exemplo, que os governos de varias na~oes( In· 
glaterra, Portugal, Espanha, ~olanda, Mé~ic?, Fr:n~a e . outras) 
tem sido ajudados por antropologos na adm1n1stra~ao de tnbos pr1· 
mitivas e povos coloniais. Clyde Kluckhohn. ( 1) declar~ que antro· 
pólogos serviram no pessoal da War Relocat1on Authonty, - orga· 
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nismo encarregado da reintegra~ao de grupos evacuados, - cola
boraram no_ Conselho de Trabalho de Guerra, no Departamento 
de Informa~oes de Guerra, tratando de outros problemas de mino
rías d~ntro d~s. Estados Unidos. Conhecimentos antropológicos fo
ram a1nda utilizados para empregar trabalhadores nativos, nas fá
bricas de alimentos, no treinamento de milhares de oficiais do exér
cito e da marinha dos EE.UU., no governo de territórios ocupados, 
na elabora~ao de folhetos distribuídos aos soldados, onde se ensinava 
desde a gíria até o comportamento que se devia manter com as mu
I?eres mu~ulmanas. Serviram também para ajudar japoneses, ita
l~anos .e alemaes a se renderem na última guerra e ajudaram na re
sistencia nos países ocupados pelos inimigos dos aliados. 

. Nas vésperas da ocupa~ao do J apáo, pelos norte-americanos, 
surgiram ~os meios intelectuais várias solu~óes para o tratamento 
que merec1a ser dado a institui~ao imperial japonesa. Muitos acha
v~m que se deveria simplesmente destruí-la como institui~áo fas
cista. Os antropólog~s foram chamados a opinar e se insurgiram 
contra o pon.to de. v1st~. ~ostra~a~ que a institui~ao imperial ja· 
ponesa mant1nha influencia decisiva sobre a cultura local, inclu
sive nas atitudes políticas. E os norte-americanos errariam se pre
tendess~m substituir as instituü;óes dos outros povos pelas suas. 
Adema1s, atacá-lo, seria prolongar a resistencia. E agiram correta
mente. O Imperador teve atua~ao importante e moderadora na 
ocupa~ao. 

Mas, nao somente durante a guerra os antropólogos entra
r~~ em a~ao. Eles tem sido chamados por médicos, professores, 
dirigentes. de i~dústrias, administradores para as mais diversas ta
refas. E nisso .nao há fórmulas mágicas, feiti~aria ou prestidigita~ao. 
Co1?o bem d1z Kluckhohn, o método antropológico consiste em 
aplicar a urna determinada situa~ao o que se sabe sobre as socie
dades e culturas em geral. 

Nao para aí, entretanto, a ambi~ao da Antropología. Vai 
mais longe: Ralph ~in~o~ (2) mostra até onde ela pretende chegar, 
qua.ndo afuma o fim .ultimo da Antropologia, que é "descobrir os 
limites ~entro d?s qua~s os homens pod~m ser condicionados e quais 
os padroes de vida social que parecem impor um mínimo de tensa.o 
ao. in~i~íduo". <:ondicionamento no sentido de socializa~áo, isto é, 
o individuo aceita.n~o os padróes que a sociedade lhe impóe, pois 
só os loucos ou criminosos nao se deixam condicionar ou socializar. 
Noutr~s ... Pª~avras, o indivíduo vivendo sem problemas urgentes de 
sobrevivenc1a ou qualquer temor de agressao a mao armada. 

. _ Na. verdade, esse mundo que a Antropologia preconiza -
d1rao muitos, - embora em teoria possa entender-se, na prática, 
é quase aquele melhor dos mundos de que falava o célebre perso
nagem de Voltaire ... 
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O hornero de ciencia, todavía, tem direito a essas cogita~óes 
quase inconcebíveis para o hornero de senso comum. Noutros cam
pos da ciencia, por exemplo, nao se preocupa o filósofo com a orí
gem e fim último da existencia? Com o problema da cria~ao do 
mundo e do criador de todas as coisas, que é Deus? Por que entao 
o antropólogo, que está perfeitamente aparelhado para falar sobre 
povos presentes ou passados, nao teria direito de indicar o melhor 
caminho para a humanidade? 

Parece legítima a interven~ao do antropólogo na problemá
tica universal. Mesmo que ele próprio reconhe~a que o chamarao 
amanha de visionário. Nao importa. 

N esse sentido, é digno de ser conhecido o ponto de vista de 
Bronislaw Malinowski, - antropólogo de orígem polonesa, radi
cado, porém, na Inglaterra, e já falecido, - a respeito de um dos 
acontecimentos mais empolgantes <leste século: A liberta~ao e en1an
cipa~ao política das pequenas na~óes africanas. 

Quem ousaria declarar-se contrário a independencia política 
das novas na~óes africanas ou de qualquer outra, nesta altura da 
evolu~ao do mundo? 

Malinowski, todavía, raciocina em termos antropológicos e 
de um modo global. Nao se refere apenas aos pequenos povos. F~la 
em termos universais. Preconiza um mundo melhor, no qual a in
dependencia política de todos os povos, grandes ou pequenos, seria 
abolida e entregue a entidade neutra, controladora. Para ele, to
dos os povos teriam independencia cultural, excluída apenas o con
trole político, que é, em última análise, o controle dos armamentos 
e a agressao em potencial. A própria África de hoje nos dá. exem
plos das afirma~óes de Malinowski, com os sangrentos confhtos de 
Catanga no Congo Belga. 

A orienta~ao do antropólogo polones - convém frisar, - ~ 
dar "o máximo de autodetermina~áo a cada grupo cultural ou mi
noría". E parte ele de um princípio que, cada dia, mais se acentua: 
"A nossa gritante necessidade de seguran~a coletiva". Se nao dese
jamos a guerra, por que vamos consentí-la para outros povos, pe
quenos ou grandes? 

O pensamento de Malinowski (3) se resume nestas palavras: 
" ... o antropólogo nao pregaria a cria~ao de numerosos pequenos 
Estados tribais na África, cada um completamente independente p~
líticamente, ou seja, estimulado a deflagar a guerra contra seus v~
zinhos. O antropólogo nao pregaria a organiza~ao de gran?es exér~i
tos na China ou na tndia, sem alguma forma de controle 1nternac~o
nal; porque sem ele todos os perigos das atuais condi~óes de eguilí
brio de poder aumentariam. E conclue propondo tratamento igual 
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para todas as na~óes, "plena independencia cultural para cada grupo 
ou na~ao " diferencial, nenhuma soberania política para qualquer 
tribo, estado, reino, república ou império''. 

Ele reconhece que a cultura nao pode ser <litada, controlada 
ou legislada. 1\tias nao encontra outro caminho mais seguro, melhor 
para a humanidade, senao através da dissocia~ao da for~a dos gru
pos sectários e seu controle por entidade desinteressada. 

Nao se diga, entretanto, que a tese de Malinowski é comple
tamente destituída de sentido prático. Aí está a ONU, com a alta 
finalidade de pacifica~ao dos povos, pelo controle das áreas confla
gradas. Embora, - e infelizmente, - tolhida pela pressao da guerra 
fria, com que se divertem os chamados grandes povos, eles próprios 
sentindo mais do que qualquer outro, o perigo iminente da agres
sao armada. 
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Relativismo Cultural 

U ma cultura é a soma total dos tra~os de conduta integrados 
de urna sociedade. Todos os aspectos se inter-relacionam, se harmo
nizam, se completara. Qualquer altera~ao de urna parte vai reper-
cutir no todo. · · · 

Pergunta-se: Pode estabelecer-se que um modo de pensar ou 
de agir - tra~o de cultura - de urna determinada cultura é me
lhor do que outro noutra cultura? 

A essa atitude, a essa posi~ao, (hoje urna doutrina), os antro
pólogos deram o nome de Relativismo Cultural. Em sínte~e, signi
fica que os valores de urna cultura só podem ser verdadeiramente 
compreendidos pelas . pessoas que possuem a ~esma cult.u~a .. 

Um exemplo: Qual é melhor? Urna soc1edade· pohga1!11ca ou 
urna sociedade monogamica? Qual o meio válido para afirmar-se 
que urna seja melhor do que a outra? 

Ambos os sistemas atendem as necessidades humanas. Ambos 
tem valores que só sao descobertos 9uando estudamos o c~samento 
do ponto de vista do homem que vive sob um ou outro sistema. 
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A essencia do Relativismo Cultural, - afirma Herskovits, 
- está no fato de que os "juízos de valores se baseiam na experi
encia e a experiencia é interpretada por cada individuo em termos 
de sua própria enculturac;ao". 

Assim, sempre que dissermos que os valores da nossa cultura, 
(luso-brasileira, por exemplo), sao superiores aos valores da cultura 
anglo-saxao, estamos afirmando algo baseado na nossa experiencia. 
E esta experiencia nada mais é do que o resultado de nossa vivencia 
no nosso grupo, das normas culturais que modelaram a nossa per
sonalidade. 

Apesar de muito bem bolada por antropólogos como Franz 
Boas e seus continuadores, esta doutrina é discutível. Há antropó
logos que discordara desse ponto de vista. R. Beals e H. Hoijer, 
examinando o assunto, entendem que há universais culturais. A mo-
1 alidade, por exemplo, é um universal. Como o sao, também, a 
'erdade e a beleza. Esses conceitos, porém, apresentam-se nas di
versas culturas sob múltiplas formas. E essas formas nada mais sao 
do que produtos da experiencia histórica particular das sociedades 
que as manifestam. Reconhecem, portanto, que é impossível esta
belecer-se, com objetividade, um grupo de valores absolutos, do 
ponto de vista universal. Apenas, quando há semelhanc;a de con
teúdo cultural, entre duas sociedades, isto só se explica pela vizi
nhanc;a e contatos inter-sociais. 

Já Elíseo Vivas, entretanto, entende que é possivel estabele
cer-se "o que é melhor ou pior'. Assim como há correc;óes de juízos 
de valor numa sociedade ou num individuo, conforme a ac;ao é 
comparada com idéais, assim correc;óes podem ser feítas comparan
do-se culturas, desde que as correc;óes sejam guiadas por concepc;óes 
referentes ao que "os homens deviam ser". 

Relativismo Cultural e Mudan? Cultural 

A aceitar-se a teoria do Relativismo Cultural, em todas as 
suas implica~óes, nao poderíamos promover mudanc;as seguras e du
radouras em urna comunidade. Como nós poderíamos saber se as 
mudanc;as que pretenderíamos introduzir numa comunidade seriam 
melhores do que os tra~os de cultura já existentes? Isto de um ponto 
de vista mais global, porque é claro que, numa cultura onde os ho
mens, em sua maioria, nao sabem ler, nao se discutem as vantagens 
da introdu~ao da alfabetiza~áo. Mas, nós poderíamos modificar a 
religiao de urna sociedade? 1t evidente que nao. 

Assim, nos processos de mudan~a cultural e social, o antro
pólogo <leve agir com certa benevolencia. M uita coisa pode ser mu
dada, mas nem tudo deve ser mudado. 
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Redfield afirma que o antropólogo <leve man ter urna "neu
tralidade ética" em relac;ao a essa doutrina. Neutro para todos. 

Sabe-se que a comissao dos Direitos Humanos da ONU teve 
<lificuldade em redigir urna declarac;áo devido ao conceito de rela
tivismo cultural. Aconselharam que ela deveria incluir na declara
c;ao a afirmac;ao "do direito dos homens viverem em termos de suas 
próprias tradic;óes". A comissao nao seguiu o conselho. Tal afirma
~ªº parecía autorizar que os povos cac;adores de cabec;as deveriam 
manter essa tradic;ao, isto é, viver em termos de sua cultura tra
dicional. 

Segundo a doutrina do Relativismo Cultural, ou se respei
tam todos os valores ou nao se respeitam. Entretanto, a posic;ao dos 
antropólogos varia muito, conforme os seus pontos de vista. Para 
uns, o antropólogo nao <leve pronunciar-se sobre o que é bom ou 
mau nas culturas. Outros, mais como moralistas, opinam que se po
dem expressar valores. Outros, ainda dizem que, se o antropólogo 
faz parte da sociedade, ele nao pode abster-se e <leve expressar va
lores, para realizar-se como cidadao. 

N ossa Posi~o 

Nossa posic;ao, naturalmente, é de neutralidade ética, em 
principio. Em duas culturas que estejam no mesmo nivel de de
scnvolvimento global, nao se pode afirmar que um tra~o de cul
tura seja melhor ou pior do que outro de outra cultura. Entre
tanto, em termos de desenvolvimento tecnológico, nós podemos com
parar culturas e promover mudanc;as sociais e culturais, desde que 
estas nao atinjam aquelas áreas quase sagradas de cada cultura, que 
sao a sua religiao, a sua moral, os padróes fundamentais de cada 
cultura, que sao como que o núcleo, a motiva~ao superior de sua 
existencia. Embora sabendo, - frise-se, - que toda mudanc;a, mes
mo a mais simples, vai alterar, a prazo longo, a configurac;ao cen
tral de qualquer cultura. 
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.. O Homem do Futuro 

Apesar de inúmeras concep~óes emocionais, (utopias, fic~ao 
científica, etc), há esfors:o sério de pensadores e cientistas em busca 
de urna formulas:ao em torno do homem do futuro. 

Como sab.emos, o homem é recentíssimo na terra. Sua idade, 
a contar dos australopithecus, nao ultrapassa dois milhóes de anos. 
Pergunta-se agora: Como será o homem daqui a cem mil anos? 

Há quem pense que o hornero atual pode ser considerado 
um epilogo. Mas, outros acharo que ele nao passa de um simples 
prólogo. 

Juan Rof Carballo, num ensaio lúcido sobre o assunto, en
tende que,. da mesma forma que o Homo sapiens surge por uma 
metainorfose evolutiva, por um processo biológico de sele~ao-mu
ta<;ao de outras espécies colaterais ou inferiores, assim também cabe 
pensar que, no futuro, o homem alcance, em sua evolu<;áo biológica 
urna nova etapa. 
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Constantino Von Economo defendeu o conceito da cerebra· 
s;ao progressiva, agora retomado por Rugo Spatz. Segundo Spatz, 
no cortex cerebral há territórios novos e outros novíssimos. O cere
bro humano nao é um órgao que chegou ao final de suas possibili
dades de desenvolvimento. Pode evoluir a um estágio mais perfeito, 
desenvolvendo circunvolu~óes basais. No mesmo sentido, Gerhardt 
von Bonin afirma que urna zona cerebral, intercalada por cima da 
terceira circunvolu<;ao frontal, aumentou no homem. E parece ser 
essa a parte do cérebro que está em desenvolvimento. Isto nao sig
nifica, - dizem os autores, - que o homem do futuro será mais 
inteligente do que o atual, e sim que terá um sentido ético muito 
mais evoluído. N ele, haverá maior moralidade. 

Já outros cientistas, (Giessen Ankel, por exemplo), pensam 
que a ra~a humana perecerá em virtude do excessivo desenvolvi
mento do seu cérebro. 

Pontos de vista semelhantes foram defendidos por Julian 
H uxley e T eilhard de Chardin. 

Huxley entende que as muta<;óes ocorrem ao azar, sendo a 
evolu~ao comandada pela "maior conveniencia biológica das muta
<;Ües, que vao produzindo seres mais completos". 

Para Teilhard de Chardin a evolu<;ao é guiada por "urna 
for~a que modela a ascen<;ao das formas", determinando o nasci
mento de escalóes cada vez mais completos e diferenciados. A idéia 
central em Chardin é a idéia de Deus. Como se sabe, ele concilia 
a teoria da evolu<;á9 com a doutrina do Catolicismo. Para ele, o 
últim6 e gigantesco episódio da evolu<;áo será a apari<;áo sobre a 
terra da Noosfera, isto é, a esfera da reflexao e da consciencia. Até 
lá, ocorreria um processo de "interioriza<;áo" da energía da vida. 

Da mesma forma como ocorreu urna evolu~ao do australopi
thecus ao Horno Sapiens, daqui para frente, - afirma Chardin, -
surgirá um ponto crítico de hiper-reflexao ou super-reflexao, apa
recendo "um ser ultrahumano (Teilhard) ou transhumano (Hux
ley), vizinho do ponto ómega ou ponto máximo, já nas vizinhan<;as 
da divindade". . ' 

Em conclusao, afirma Chardin: " ... o homem é urna coisa in-
completa, que se está fazendo ... " 

Dando enfase maior ao ponto de vista anatómico, Shapiro 
e Howells, - cientistas norte-americanos, - acreditam que o ho
mem "daqui a um milhao de anos será provavelmente mais alto, 
dotado de maior cavidade craniana, testa mais alta, rosto mais re
cuado, dentes molares menores e em menor número, maior efici
encia corporal na posi<;ao ereta, tendencia para a perda do dedinho 
do pé, ménos pelo no corpo e mais calvicie". 

Krogman, por sua vez, sugeriu que o homem daqui a cinco 
inilhóes de anos poderá ser o Homo cerebrointricatus, isto é, dota-
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do de alta eficiencia cerebral, de um sistema de ingestao de ali-
1nentos químicos muito diferente do atual aparelho ()'astronómico 
e de menor ~01nple~idade anatómica dos pés". 

0 
· 

. Um biólogo Ilustre, G. Ledyard Stebbins, recentemente, fez 
con31dera<;óes em tor,no d~ tema. Concluiu afirmando que a evo
lu<;ao, no futuro,. esta destinada. a ser dominada pela evolu<;ao cul
tural ?ª human1dade: "Sub?rdi.na, assim, a evolu<;ao organica a 
cv~lu<;ao cultural. Mu1tos an1ma1s e plantas evoluirao ou extinguir
se-ao ~o futuro, depe~dendo da vontade do ho1nem ou porque se 
aproveitaram de ambientes criados pelo homem. 
. ~odavia, para que o hornera possa dirigir a sua evolu<;ao, é 
imperativ~ que ele procure . solucionar alguns problemas que o bió
logo considera fundamentais. Por exemplo: Ele <leve controlar o 
aumento explosivo da popula<;ao mundial; e inverter a tendencia 
das classes. ~ais P?bres em. produzir maior descendencia para aqtie
las ~e post<;ao so~1al superior, onde a capacidade intelectual é pre
su~1velmente ma1or. Quanto a este último ponto, o próprio biólogo 
afui:n~ que nós nao .sa~emos, até agora, a diferen<;a do componente 
genet1co entre um hxeiro e um cirurgiao. 

. . Conclue Stebbins declarando que o problema atual é ainda so-
c1ológ1co. Ternos de criar ambiente favorável a redu<;ao da natalidade 
para atender as necessidades do homem e conseqüentemente de sua 
evolu<;ao. . 

Falando de um modo · geral sobre as tendencias da evolu<;ao, 
n? futuro, George G. Simpson crV na irradia<;ao de um tipo (de 
vida) "completamente novo e imprevisível - imprevisível em vir
tude .de nao sabermos. º. ~ufíciente para perceber o que é possível". 
Imaginando essas possib1hdades, ele acredita no surgimento de urna 
flora aérea. e nun1~ f~una de org~~ismos que vlvam e se reprodu
za1n no me10 const1tu1do pelo ar, tal como as algas marinhas e os 
peixes o fazem na água". 

~aralelament~ ao aumento da inteligencia no homem do fu
tur?, Simpson preve também outras mudan<_;as, como um cérebro 
~aior e transforma<_;óes na caixa craniana, aumento da dura<;ao da 
vida humana, achando, porém, desnecessário a evolu<;áo o desenvolvi
mento dos nossos aparelhos sensoriais. Considerando-se cético em re
lac;ao as ch?madas percep<;óes extra-sensoriais, entende que, mesmo 
que elas ex1stam, nao há razao para incrementá-las, pois "é possível 
c.he.gar-se ª?s. me~mos res~ltados de maneira completa e segura por 
me1os me~anic?s . Po~ fim, assegura que, no momento, o que se 
pode pred1zer e que nao se sabe se o curso da evolu~ao será para me
lhor ou para pior. 

Outro home111 de ciencia, Ashley Montagu, coloca o proble
ma nestes termos: ... a natureza do homem é originariamente boa, 
n1as pode ser mudada de maneira radical pela educa<;ao, urna vez 
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que nao é estritamente genética e sim cultural. A agressividade nao 
seria urna manifesta~ao primária, como creem certos autores, mas 
secundária as frustra~óes do ambiente. Variando esse ambiente, pode 
surgir um novo homem, no qual prospere o amor e nao a agressi
vidade. Assim, pela educa~ao, poderiam extirpar-se, no homem do 
futuro, seus impulsos guerreiros e destruidores, criando-se urna nova 
humanidade. Rof Carballo, comentando a concepc;;:ao otimista do 
homem, lembra os impulsos agressivos no mundo animal e a exis
tencia de zonas cerebrais, como a famosa área 13 no cérebro fron
tal dos mamíferos, - área essa que, excitada, pode desencadear im
pulsos mortíferos e terríveis em animais completamente pacíficos. 

Ao falar no futuro do homem, estamos, evidentemente, ex
trapolando. Estamos tentando atingir um campo um pouco além 
dos conhecimentos científicos atuais. E essa é, na verdade, urna ta
refa mais de filósofos e religiosos, embora seja aspecto de natureza 
cogitativa altamente excitante e digno sempre de nossas preo
cupa~oes. 

Porisso, nessas elocubra~oes, convém ter em mente a fantasia 
que uin antropólogo criou em torno dos dinossauros e a evoluc;;:ao. 
Dizia-se que, numa reuniáo de dinossauros, há milenios, - se eles 
tivessem tido capacidade para discorrer sobre o futuro, - possi
Yelmente eles teriam imaginado que a evoluc;;:ao seguiría um cami
nho indiscutível: Criar um ser de maior tamanho do que o dinos
sauro, de courac;;:a mais espessa, de maior for~a, porém, sempre di
nossauro. O que lhes seria impossível prever é que a evolu~ao, em 
relac;;:ao a eles e a muitos outros animais, tomaría outro caminho 
bem diferente, extinguindo inteiramente as espécies ... 

Devemos ser humildes, ao olhar para o futuro. Porque ncm 
sempre a evoluc;;:ao tem seguido exatamente os mesmos caminhos do 
passado em rela~ao as diversas espécies. 
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Coexistencia- de 
Indígenas no Alto 

Na~oes 
Xingu 

. ~ao há fenómeno mais impressionante, no estudo do indio 
b.ra~Ile1ro, ~o ~ue o que se verifica, há muitos anos, no alto Xingu: 
\ árias ~a~~es indíg~nas, falando diferentes idiomas, cada urna em 
'i~u ternt6~10 própr10, c?nvivem pacíficamente, trocam mercadorias, 
disputam JOgos e luta .hvre e promovem homenagens em con junto 
a seus chefes desaparecidos, ao som de músicas e dan<;as rituais. 

t ver~ad~ que,. noutros pontos do país, o mesmo fenómeno 
de acu~tura<;ao 1ntertr1~al também ocorre. Nunca, porém, como no 
alto X1ngu, com o sentido tanto de integrac;;:ao na comunidade xin
guana 9uanto, ao ~esmo tempo, de conservac;;:ao de certos valores 
cultura1s, como a hngua por exemplo. 

Egon Schaden, que visitou a área e observou o fenómeno 
escreveu: ": · .os la<;os ~ue unem as tribos entre si sao de tal orde~ 
e táo estre1tos que, a rigor, se torna impróprio falar em sociedades 
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distintas e antónomas, havendo antes, em certo sentido, u1na socie
dade xinguana, constituída de um número definido de grupos 
étnicos". 

Sabe-se que, no passado, houve permanente estado de guerra 
entre algun1as dessas tribos, co1no o que ocorreu entre os Suiá e os 
Trumái. Ou constantes raptos de mulheres entre essa ou aquela 
tribos. Essas reac;óes, contudo, já desapareceram, desde que algu
n1as dessas tribos entraram em processo de extinc;ao. 

O que teria induzido, entretanto, as comunidades indígenas 
a refrearem sua animosidade? Como teriam encontrado o modus 
·~:ivendi capaz de manter intato o seu etnocentrismo e assim mesmo 
c.onviverem em paz, ajudando-se mutuamente? 

Murphy e Quain, citados por Schaden, apontam o medo aos 
vizinhos aguerridos, (como os Xavantes, anteriores a pacificac;ao), 
a causa principal dessa frente con1u1n das tribos xinguanas. A.s condi
c;óes geográficas também teriam contribuido para esse entendimento. 
Entretanto, motivos análogos devem ter surgido noutros pontos do 
território brasileiro, mas em nenhum lugar o fenómeno da acul
turac;ao intertribal se manifesta com as características do alto 
Xingu. 

Padróes Culturais Comuns 

Para conhecimento dos padroes culturais comuns desses in
dígenas, contejemos informa~óes de Eduardo Galvao, Egon Scha
den, Noel Nutls e Orlando e Cláudio Villas Boas. 

A área do alto Xingu, no Estado de. Mato Grosso, está limi
tada ao norte pelo rio Suiá-Missu; . ao sul, pelo Paranatinga; a 
oeste, pelo Ronuro; e a leste pelos rios Culisevu e Culuene, forma
dores do Xingu. O que caracteriza a paisagem natural sao os cam
pos cerrados, florestas de galería e lagoas. 

Até 1947, esse território estava isolado de qualq uer_ con tato 
p~rmanente com a frente pioneira n~cional. Posteriormente, surgi
n1m contatos intermitentes com acampamentos da Fund.ac;ao Brasil· 
Central, Servic;o de Protec;ao a,os indios e topógrafos . . 

Ali vivem Q.oje tribos. pertencentes as quatro famílias lin
güísticas definitivamente classificadas, - Tupi, Je! Aruaque e Ca
ribe, - além de grupos isolados, nesta ordem: . Kan1aiurá, Aueti e 
Kaiabi (Tupi); Juruna, (Tupi impuro); 'l\Taurá, Meináco, lauala
piti, (Aruaque); Bakairi, Kuikuro, Kalapado, Matipu, Nafuquá, 
(Caribe); Suiá e Txucarramáe (Je) e Trtnnái, (isolado). Os irmaos 
Villas Boas constataram aind~ a existencia :de outras tribos hostis 
ou arredias na área, como os T~ikáo, os Agavotoqueng, os Auaicü, 
os l\!Iiarr5, os Kranhacarore, os Yurumá., os Takuchirrai e outros .nao 
pacificados. 
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Ao todo, para as tribos que participam da acultura~ao inter
tribal, estimam-se em oitocentos indivíduos a popula~ao da área. 
Karl Von Den Steinen, - o primeiro etnólogo a percorrer a regiao, 
no século passado, calculava em tres mil o número de seus habitantes. 

Há tribos, como os Iaualapiti, Trumái e Aueti, com menos 
de trinta indivíduos, (dados de 1959), havendo urna média para os 
demais grupos de cem individuos. 

Sao estes os padróes comuns, segundo infonnac;óes de Eduardo 
Galváo: Cultivo da mandioca, para fabricac;ao do beiju em lugar 
da farinha. Ceramica ('l\Taurá) decorada, forma circular, pequenos 
yasos ·zoomorfos. Tranc;ado pouco desenvolvido, com ausencia de 
tipiti, substituído por esteira de compressao manual. Tecelagem de 
redes. Arcos, flechas e bordunas cilíndricas. U so cerimonial do pro
pulsor de flechas. Canoas de cascas. Remos alongados. Casas ova
ladas, dispostas em círculo, onde vive1n de 30 a 40 pessoas. Aldeias 
de 20 a 140 indivíduos. Família extensa, bilateral. l\!Iitologia: Dois 
gemeos, representados pelo sol e a lua. Xa1namismo desenvolvido. 
Festa dos mortos (Kuarup). Uso do fumo e ausencia de bebidas fer
mentadas (exceto entre os Juruna). l\1áscaras de dan~a. Flautas ce
rimoniais, proibidas as mulheres. Enterramento direto. 

Kuarup e Moitará 

Algu1nas institui<;óes desses índios, pela sua in1portancia no 
fenómeno aculturativo, merecem referencia especial. As escarifica· 
~óes, - espécie de sangría, - tem o objetivo de tornar o individuo 
mais forte, altivo, corajoso. Escarificam-se os bra<_;os, para dar boa 
pontaria ao pescador ou ao cac;ador no manejo do arco e flecha. i\s 
c.rianc;as desobedientes também sao escarificadas. E o combate a do
res de qualquer natureza é feito através desse processo. 

Moitará - A palavra é tupi e significa o comércio entre as 
tribos. Há um moitará dos homens, organizado, e outro das mu
lheres, barulhento. Curiosa é a forma de comunicac;ao, que se faz 
por meio de intérpretes. Em todos os grupos há individuos poli
glotas. Vários falam até tres ou quatro línguas distintas, - o que 
adquirem através de estágios em diferentes tribos. Parece, - di
zem. - que há predomínio da língua Tupí, devido aos Kamaiurá. 
1\1as, todos os grupos ten1 apégo ao seu idioma próprio. Eles dese
jam conservar a língua dos seus antepassados. 

O comércio (moitará) se baseia na relativa especializac;ao in
dustrial ele várias tribos. E há monopólios tribais. J á o etnólogo 
alemáo Karl Von Den Steinen observara que os machados de pedra 
s<l podiam ser fabricados no território dos Trumái, onde existia o 
material próprio (diabásio). Depois, os Suiá combateram duramente 
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os Trumái, "para arrebatar-lhes o monopólio dos machados de pe
dra. Nessa guerra, levaram a pior os Trumái, que boje estao em 
processo de extin~ao. 

Outras especialidades tribais: Colares de conchas brancas sao 
fabricados pelos Bakairi. Conchas vermelhas, pelos N af uquá. Co
lares de pedra eram feitos pelos Trumái e Iaualapiti. Já a madeira 
dura para os arcos (wyrá pita) é monopólio Kamaiurá, boje tam
hém distribuidores de artigos levados pelos brancos, face maior pro
ximidade com o acampamento do Servi~o de Prote~ao aos Indios. 
Os Waurá sao ceramistas, enquanto os Meináco, antigos ceramistas, 
passaram a comerciar igualmente com artigos de ferro, obtidos nos 
postos indígenas, assim como os Aueti. 

Kuarup - Além do moitará, a institui~ao comum mais bela 
é o Kuarup (Kwaryp), a festa em comemora~ao aos mortos do ano, 
particularmente os chefes desaparecidos. 't. a maior de todas as festas 
xinguanas. Realiza-se ora numa aldeia, ora noutra. Mas, nem todos 
os grupos podem promover Kuarup, pelos gastos extraordinários 
que a festa acarreta com alimenta~ao para todos. 

Os Kuarups propriamente ditos sao toros de um metro de 
altura, decorados, com símbolos masculinos e femininos, e que re
pres~nta~ os mortos do ano. Sao fincados na pra~a principal da 
alde1a. D1ante deles, os parentes choram suas tristezas. Em torno se 
realizam danc;as ao som das grandes flautas chamadas uruá. O termo 
Kuarup significa "ex por ao sol", porque os toros da madeira 
cauiná sao expostos ao cair da tarde, representando os mortos das 
v~rias tribos participantes. Yolanda Lhullier dos Santos, que assis
uu um Kuarup em 1956, na aldeia dos Iualapiti, declara que a fi
nalidade dessa festa é libertar os espíritos dos mortos. Acrescenta: 
" .... antes de ser feito o Kuarup, o espirito do morto estava preso 
a terra (as árvores, as florestas, aos ríos). Só com a realiza~o do 
ritual, em que o espírito é encarnado na madeira (tronco do Kua
rup), é ele libertado". 

Após as dan~as, o grupo hospedeiro oferece beijus e peixes 
para todos. E se iniciam os torneios exportivos, constantes de lutas 
livres (huká-huká) e do jogo do javari (yawari). Na luta livre, o 
vencedor é aquele que consegue levantar a perna do adversário, 
segurando-o pela coxa e derrubando-o de costas. Informa N oel 
Nutels, - que o vencedor ajuda seu adversário a levantar-se e diz: 
"Eu ganhei porque voce nao teve sorte. Voce luta melhor do que 
cu. E se abra~am". 

O javari - indicara os irmaos Villas Boas, - consiste nu
ma séri~ de belíssimos cantos em coro e dan~as que se prolongam 
por vár1os dias, encerrando-se com disputas individuais, onde se 
uti~izam flechas de ponta romba e recobertas de cera, lan~adas por 
me10 de um propulsor. Eduardo Galvao acrescenta que o jogo pro-
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priament~ ~ito, "consiste em atirar u1na flecha com a palheta, vi
~ando at1ng1r a coxa do adversário, pastado cerca de seis metros 
de distancia e defendido por um feixe de varas. Apesar da ponta 
romba, as flechas, quando atingem o alvo, machu~am bastante". 

O Kuarup é festa religiosa, em sua essencia, mas se prolonga 
ei:i. acon~eciment? social e esportivo. t durante o Kuarup que as 
vanas tnbos amigas se reunem e confraternizam. Daí sua itnpor
tancia excepcional na comunidade xinguama. 

Noel Nutels, que filmou um Kuarup; fala-nos da beleza da 
festa dos mortos no alto xingú, onde tribos diversas, com usos e 
i?iomas próprios, se entendem e participam de competi~óes espor
t1vas, fraternalmente, num exemplo raro <le convivencia pacífica 
entre na~óes distintas. 

Os irmaos Orlando e Cláudio Villas Boas, sertanistas que 
tem conhecimento profundo da área, nos dizem, em livro recente, 
que as tribos amigas do alto xingú formam ''urna legítima socie
dade das na~óes", relativamente mais perfeita do que a sua antiga 
conge~ere civi~izada, acrescentando: "t que, ao contrário daquela, 
na soc1edade x1nguana nao há preponderancia dos mais fortes, nem 
superalian~as controladoras, nem submissao dos mais fracos. Há um 
perfeito equilibrio e respeito entre os seus co-participantes, sem 
q~e o potencial humano e a capacidade produtiva de cada grupo 
se1am levados em conta. Vivero todos sob um regime de n1útua e 
benéfica dependencia". 
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• Rela~oes sexua1s entre os 

indígenas brasileiros 

Estudando as relat;óes da Etnografia com a Literatura, na in
trodu~ao ao livro "HISTóRIA DE LA ETNOLOGIA", Robert 
H. Lowie chama a atent;ao para a importante tarefa que se espera 
do etnógrafo, pois o mesmo, - diz ele, - "no debe descuidar nada 
que pertenezca a la tradición social". Sua missao é dar um quadro 
de toda a realidade cultural. E nisto a Etnografia se distancia da 
Literatura, mesmo quando ambas estudam o mesmo assunto. O 
exemplo dos livros de Pierre Loti, que Lowie menciona, - é su
gestivo. Descrevendo o ambiente exótico de Tahiti, o escritor franc~s 
nao chegou a fazer Etografia, porque só se preocupou com os te
mas pitorescos ou estéticos. Ao etnógrafo interessa a realidade total, 
da mesma forma que o naturaHsta nao pode limitar sua atent;áo 
apenas as mariposas bonitas. 
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Vale o intróito como advertencia aos leitores nao suficiente
inente escla~·ecidos sobre os objetivos da Antropología Cultural e 
tendo em vista os temas que afloraremos neste artigo. 

As rela<;óes sexuais entre os indígenas do Brasil, ao que nos 
consta, nao mereceram até agora monografia mais completa, face 
ás contribui<;óes modernas a Indiologia. E como esses assuntos sem
pre agu<;am a curiosidade dos estudantes, nao faz ~al que tente
mos resumir o que de mais comum, no aspecto, reg1straram velhos 
cronistas e viajantes, como Hans Stade?, ~ndré Thevet, Jean d.e 
Léry, etnólogos como Ehrenreich e, pr1nc1palmen~e, achegas ma1s 
recentes como as de Herbert Baldus, Claude Lev1-Strauss, Harald 
Schultz, Protásio Frikel, Francis Hurley, Edson Diniz, Padre Alcio-
nílio Brüzzi e outros. 

Formas de Hospitalidade - J á Hans Staden, autor do pri
meiro livro sobre índios brasileiros, "VIAGEM AO BRASIL", men
ciona ponto interessante relaci?na.do com o c~rimonia~ ?ª I?orte de 
prisioneiros e formas de hosp1tahdade. Traz1do o pr1s1one1ro para 
a taba, - "dao-lhe urna mulher para os guardar e também ter re
la<;óes com eles". E se ela concebe, criam a ;rian<;a a~é um~ certa 
idade, depois matam-na e devoram. Observa<;ao que fo1 confirmada 
por Fr. André Thevet e Jean de Léry, frisando ~a.is e~te último 
que os Tupinambá nao hesitavam em oferecer aos pris1oneuos a pró
pria filha ou irma em cas~~en.to, e~bora nao ~~nce.dessem maridos 
as prisioneiras. Ora, se até 1nim1gos tinh~m o ~rivilég10 de .manter re
la<;óes sexuais coro urna mulher da tr1bo, nao nos admira que os 
visitantes, numa demonstra<;ao de hospitalidade, recebessem tam· 
bém urna mulher, como escreve Thevet, a "servir-vos durante o te~
po em que permaneceis entre eles, ou durante o tempo que qu1-
zerdes". E o autor de "SINGULARIDADES DA FRAN<;A AN
T AR TICA" refere que o índio interrogava desta forma ao recém
chega:do: "Vem· cá. Que me vais. dar ero troca de minha bela filha, 
que te entregarei, a fim de servir-te, fazendo farinha e cuidando de 
outras necessidades?" 

Thevet ainda nos esclarece que a mulher casada nao devia 
prevaricar, sob pena do marido matá-la. Do que se conclue que os 
indios só entregavam aos prisioneiros e visitantes as mullieres 
solteiras. 

Prostitui~o - Conheciam ou conhecem os nossos selvagens 
a . institui<;ao da prostitui<;áo? 

Numa ·passagein de Jean de Léry, vemos que ele acreditava 
na prática do que chamou "abominável vicio" entre os nossos. ín
dios, embora nao pudesse afirmar por falta de provas. Consigna 
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que os nativos, quando se desentendiam, insultavam-se de "tivira" 
que quer dizer "sodomita, prostituta". ' 

Só muito mais tarde, no século passado, encontramos nesse 
sentido depoimento curioso de Ehrenreich a respeito dos Carajá. O 
companheiro de Karl Von Den Steinen, anotando observa<;óes em 
torno daquela tribo, ("CONTRIBUI<;A.O PARA O ETNOLOGIA 
BRASILEIRA"), refere que "as rela<;óes extramatrimoniais se cas
tigam com penas severas, em certas circunstancias até com a morte. 
Mas, ao contrário do que sucedia com os Tupinambá, os filhos 
dessas unioes ocasionais eram entregues ao Cacique, que nao os 
matavam, criando-os como aos outros órfaos. 

As viúvas, que vivero com os solteiros, na mesma cho<;a, tem 
certa liberdade sexual. Baseado em informa<;óes de Couto de Ma
galhaes, sabemos que havia na aldeia homens destinados a ser viri 
viduarum. E como Couto de Magalhaes tivesse estranhado que esses 
individuos fossem sustentados pela tribo apenas para aquela fina
lidade, Coinamá, o capitao, retorquiu-lhe que "a paz de que goza
vam as famílias, e de que nao gozariam a nao ser aqueles indivi
duos ou antes essa institui<;ao, compensava de muito o trabalho que 
pesava sot>re os outros de sustentá-los". E adianta Ehrenreich que 
os Xambioá (Carajá) mantinham mulheres Kaiapó em condi<;óes 
de semi-escravas, destinadas a ter r:ela<;óes com os individuos sol
teiros. Essas mulheres eram também oferecidas as tripula<;óes dos 
navios, apesar do seu rep~gnante aspecto. Crian<;as também eram 
utilizadas co.m o mesmo fim, entendendo-se que estas eram estra
nhas a tribo, pois se sabe que eles tratavam com muito carinho 
as nascidas na aldeia. 

Poliandria -~ Protásio Frikel observou a poliandria, embora 
nao freqüentemente, entre os Tiriyó: o casamento de urna mulher 
com dois homens. Menos como urna norma social aprovada pelo 
grupo do que como "urna saída de emergencia, de um expediente 
motivado por qualquer necessidade, impotencia, doen~a, impossi
bilidade de trabalhar. Nao querendo divorciar-se, pois se habitua
ram ao convívio de longos anos, encontraram urna solu<;ao: Admi
tiram um marido para resolver os problemas matrimoniais e ma
n u ten~ao da casa. 

J á na sociedade Suruí, - indios localizados nas cabeceiras do 
Sororó, sudoeste do Estado do Pará, - Roque de Barros Laraia 
constatou (1961) a existencia do que chamou de "arranjos palian
dricos". A depapula~ao crescente, atingindo preferentemente os ele
mentos femininos, fez surgir esses arranjos para contrabalan<;ar de· 
saven<;as e problemas na tribo. Assim, todas as mulheres casadas 
possuem o seu "amutehéa" (amante), com quem mantém rela~óes 
sexuais na ausencia do marido. Essas rela<;óes sao consideradas nor
mais por todo o grupo Suruí. Apenas, o marido "finge ignorá-las, 

·- 99 -



numa tentativa de conciliar as tradic,:óes fortemente patrilineares 
lo o-rupo c~m a situac,:ao atual". Acrescenta Barros Lara1a que todos 

( . homens casados conhecem o "amutehéa" das outras mulheres, 
os -
111enos o da sua . . . Pois afirmam que a sua nao tem. 

Entre os índios do Uaupés, que o Padre Alcioníl~o Brüzzi 
estudou exaustivamente, há a mesma instituic,:ao a~straltana. cl:a
mada Pirraúru: Quando o marido se ausenta, convida um irmao 
de sano·ue ou outro individuo da tribo "para substituí-lo nas rela
cóes c~njuo-ais habituais". E se o marido é bom - houve quem 
~crescentas~e a informac,:ao, - "agradece o servic,:o que lh~ pr~stou 
0 substituto, satisfazendo a sua mulher e dando-lhe um ftlho . 

O etnólogo Edson Soares Diniz. ob~er~r~u, por sua vez, e~~?·e 
os indios Kayapó-Gorotíre, estranha 1nstttuic,:ao'. chamad~ de ik1e. 
Trata-se de urna forma de amizade entre casa1s, os qu~1s ~e, per
mitem relac,:óes sexuais pela_ troca ?~ "mulh_eres. _ Quand~ ~nd1v1duos 
solteiros entram nessa relac,:ao de 1k1e, a s1tuac,:ao é satirizada pela 
tribo. 

Outra prática sexual dos Gorotíre, conhecida pelos v~rios 
grupos Kayapó, é chamada de "geral" o~ "abeno~dioro" ou a1nda 
"abenoniet: Consiste nas relac,:óes sexua1s de vár1os homens com 
u1na india, fora do aldeiamento, "deixando-a, quase sempre, pros
trada". Este estupro consentido pela t.ribo d_ecorre sempre de um 
castigo imposto pelos chefe~; Por,, ter 1nce~diado ~tma c~oc,:a, .?~ª 
jovem foi vítima de uina geral . Mas ~a _tambero a . geral de 
iniciativa dos rapazes, - urna curra autentica, - punida severa-
mente pelos "capitaes". 

Entre os Kamaiurá, - observou Eduardo Galvao, - as mu
lheres estao proibidas de assistir a danc,:a de jakui, onde os home?s 
tocam flautas e usam máscaras representando seres sobrenaturats. 
"Ao ouvir a flauta, as mulheres correm para dentro das casas, fe
chando as portas. A que for surpreendid_a espreitando os homens 
clanc,:ar, é obrigada a ter relac,:óes sexua1s com todos os homens 
da tribo". 

Posi~ao do Coito - No capítulo intitulado "A posit;áo s?
cial da mulher entre os Bororós Orientais" ("Ensaios de Etnolog1a 
Brasileira"), Herbert Baldus anotou trac,:os importantes a respeito 
das relac,:óes sexuais entre aqueles indígenas. 

A posi~ao normal do coito, entre os Boróro, é a do hornero 
e a mulher deitados de lado, um em frente do outro. E como o 
infonnante de Baldus, o indio Tiago Aipobureu, numa curiosidade 
natural, tivesse indagado e sabido que entre os brancos o hornero, 
normalmente, se deita sobre a mulher, embora possa acontecer o 
contrário, exclamou o boróro: 

Que desaforo contra aquele que está em baixol 
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E outro indígena, Atílio, ao tomar conhecimento do mesmo 
assunto, exclamou por sua vez: 

- Mas que peso! 
Entre os Guayaki, - registra Baldus, - eles copulara na

quela posi~ao e também "o homem atrás da mulher". Dessa ma
ne1ra, - acrescenta - seria possível ter prazer com moc,:as impú
beres sem que estas ficassem prejudicadas. 

Já entre os Chamacoco, Kaskihá, Kaimgang, Karajá e Ta
pirapé, - é ainda informac,:ao de Baldus, - a mulher deita-se de 
costas e o hornero em cima dela. 

Afrodisíacos - Interessante notar-se que ainda entre os Bo
róro, os indios consumiam o breu de jatobá como afrodisíaco. O 
índio Aipobureu disse a Baldus: "Hoje a gente come este breu só - , . , . raras vezes; nao e ma1s necessario, porque agora a gente sempre 
está com vontade de copular". 

Nesse terreno, é conhecida a informa~ao de que os indios 
Tupinambá constumavam atritar o penis com os pelos de um ani-
1nal venenoso, para dilatá-lo. Arthur Ramos registrou a indica~ao 
na "INTRODU(_;A.O A. ANTROPOLOGIA BRASILEIRA". p. 90. 
Por sua vez, José de Anchieta menciona em suas "CARTAS" urna 
Jagarta preta, a Socaúna, comprida, de cabe~a vermelha, com pelos 
compridos e venenosos, que excita a libido. Descreve o bárbaro 
costume: "Os indios costumam aplicá-las as partes genitais, que as
sim se excitam para o prazer sexual. Incha elas de tal modo que 
em tres dias apodrecem, donde vem que muitas vezes o prepúcio 
se fura em diversos lugares, e algumas vezes o mesmo membro viril 
contrae urna corru~ao incurável. Nao só se tornara feios, pelo as
pecto horrível da doen~a, como também mancham e infeccionam 
as mulheres com que tem rela~óes". 

Entre os Maués, Nunes Pereira observou que eles nao em
pregam ferroadas de formigas como excitantes e congestionantes 
dos órgaos sexuais, como faziam os Parintintins. Entretanto, "a fer
roada da formiga taoca dá a vítima um grande poder de atra~ao e 
d9mínio sobre as mulheres. A ferroada da taoca, - esclarece Nunes 
Pereira, - dóe vinte quatro horas. Também utilizavam a formiga 
merepetec. 

As indias do Uaupés dao po~óes, (pu~anga) aos rapazes, para 
atraí-los. Adianta o Padre Alcionílio Brüzzi, que, na presen~a dos 
rapazes, as indias se esfregam com raízes e plantas, com finalidade 
afrodisíaca. Depóe o mesmo sacerdote que recolhera, para o centro 
de pesquisas de Iauareté, algumas plantas havidas como esterili
zantes e abortivas. Ao organizar o erbário, caíram algumas etiquetas 
identificadoras. "Recorremos a tres donzelas e, com toda a facili
dade, ao verem as plantas, indicaram o nome e a finalidade, pre
cisamente como constava nas etiquetas". 
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N unes Pereira nos fala ainda num afrodisíaco eficientíssi
mo: o conindé - poá ~ munhum, conhecido pelo nome de 1\ifUIRA· 
PU AMA ou l\!IARAPU AMA. 

Homos.sexualismo - Apesar de Herbert Baldus ter <lito que 
a homossexualidade e o onanismo sao desconhecidos dos Boróro e 
ma.ior parte das tribos por ele visitadas, observac;,:óes mais recentes 
de Claude Lévi-Strauss, no livro "TRISTES TRÓPICOS", revelam 
que os N ambiquaras praticam o homossexualismo. 

A poligamia entre os N ambiquaras, como de resto em qual
quer grupo étnico, provoca desequilíbrio entre o número de rapa
?.:es e moc;,:as em idade de casa.mento. E se os moc;,:os nao c.asam com 
mulheres velhas ou viúvas, surgem relac;,:óes homossexua1s, que os 
Nambiquaras chamam, como diz Lévi-Strauss, "poeticamente", de 
"tamindige kiandige", que quer dizer "amor-mentira". 

Esse "amor-mentira" é praticado a vista dos circunstantes, em 
torno das fogueiras, divertindo os presentes. Considerando-se rela
cóes infantís, os Nambiquaras nao dao maior importancia ao fato. 
Entretanto, Lévi-Strauss nao sabe informar se nesses exercícios eles 
conseguem a satisfac;,:ao completa ou se tudo nao passa ~e '~fusóes 
sentimentais". Curioso é que essas relac;,:óes homossexua1s sao per
mitidas apenas entre os adolescentes primos cruzados, ou seja entr~ 
futuros cunhados, "pois o irmao serve, provisoriamente de substi
tuto". Strauss acrescenta que os cunhados, mesmo entre individuos 
adultos, continuam a-ter grande liberdade, nao seudo raro encon
trar-se "dois ou tres homens, casados e pais de família, passeando de 
tarde, terna.mente enlac;,:ados". 

Também entre os indios do Uaupés, conhece-se a masturba
c;ao, o homossexualismo masculino e feminino e outras bestialida
des, tanto assim que o Padre Alcionílio Brüzzi !egistr: a palavra 
indígena correspondente a cada urna dessas man1festac;,:oes. 

Entre os indios Urubu - Num livro recente, "SELVAGENS 
AMAVEIS", Francis Hurley fez anotac;,:óes interessantes relaciona
das com o sexo entre os indios Urubu. Esses selva.gens estao em con
tato permanente com a frente pioneira nacional, ta~to assim que 
já nao vivem nus, embora conservero quase a totahdade de seus 
costumes e padróes tribais. 

Para urinar, por exemplo, os homens costumam acocorar-se, 
- observa~ao que Harald Schultz também consigna noutro grupo 
indígena, - enquanto as mulheres, dando as costas aos presente~, 
ficam de pé e levantam as saias. 

Produz diarréia, - dizem, - comer frutas de árvores o~de 
alguém copulou em baixo. (Aliás, em sua linguagem, o verbo corres
pondente ao ato de copular é surucar). 
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Crianc;,:a e esperma sao designadas por urna mesma palavra. 

Assim, quando ejaculam, dizem: 
- Minha crianc;,:a saiu. 

Ter pelos no carapuá (sexo feminino) é vergonhoso. As mu
lheres raramente o conservam. Porisso, o índio Anakapuku confes
sou a Hurley que "embora lhe agradasse dormir com urna mulher 
civili~ada, nao ous~ria: elas tinham cabelo entre as pernas e só pen-
sar n1sso o horronzava". · 

Na sua filosofia de vida, entendem que o homem "é um ser 
espiritual, como o próprio sol, durante o dia, e um ser sexual tao 
logo o sol se ponha". 

Para explicar a concep~ao, há. um mito. No come~o do 
mundo, as mulheres nao davam. nascimento aos filhos. Só Mair os 
pr?duzia. Elas ejaculavam. num vaso_ de barro. Depois de ouvir 
r~1dos l~ dentro, destampava-,o e retlrava a crianc;,:a. As mulheres 
nao pod1am olhar para dentro do vaso. Uro dia, urna curiosa olhou. 
A crian~a nao nasceu. Mair soube e ficou encolerizado. Atirou a 
crian~a na barriga da mulher e falou: 

- ... agora tu é quem produzirás as crian~as, e, durante o 
parto, hás de sofrer". 

O?tro mito procura explicar o origem do penis. l\!Iair tinha 
um pen1s fantasma, que vivía debaixo do chao. "Era urna cousa 
enorme, que vivia em baixo da terra, como urna grande minhoca 
azul, de meia milha de comprimento. "Se a mulher desejava suru
car, era só bater suavemente na terra e chamá-lo: 

- ó rancuai-ang, ó meu macho, ó meu marido, - batendo 
na terra. 

O rancuai-ang surgía devagarinho, erguia a cabec;,:a exata· 
ment~ em frente da. mulher, de modo que ela pudesse acocorar-se 
em. cima. dele. Depo1s, a mulher urinava num pote e cinco dias de
po1s a cnanc;,:a esta.va lá dentro. 

Certo dia, um homem viu urna mulher cha1nar o rancuai-ang 
e ter rela~óes com ele. Chamou-o também. Mas, nao sabendo o que 
f~zer co~ ele, pegou um facáo e decapitou-o. Mair, quando soube, 
f1cou furioso com os homens. Cortou entao o rancuai-ang em vá
rios peda~os e prendeu-os aos homens. 

Eis, portanto, algumas indica~óes de cronistas e etnólogos 
~?bre a vida sexual dos indígenas brasileiros, - capítulo a.inda pra
tlcamente aberto as indagac;,:óes dos pesquisadores e que poderá ofe
recer aspectos surpreendentes e dignos de estudo. 
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NlMUENDAJU 

. Pouco se tem di to e escrito oeste país sobre Curt N imuen-
da1u, .mesmo no círculo restrito dos especialistas. Era um alemao, 
autod1~ata, que chegou a Sao Paulo no come~o do sec. XX e pas
sou a 1nteressar-se pelo estudo do índio brasileiro. Sozinho, reali
zou obr~ da maior importanci~ no campo da antropologia indígena 
no Brasil,. a través de urna sér1e de livros, monografias, explora~óes 
arqueológicas, além de participar da pacifica~ao de tribos e efetuar 
coleta de material etnográfico para museus europeus, norte-ameri
canos e brasileiros. 

Sobre Nimuendaju, conhecemos poucos trabalhos: Um de 
Nunes Pereira, - síntese de sua vida e obra; outro de Herbert 
Baldus, - artigo publicado na revista "HUivIBOLDT"; um terceiro 
de Egon Schaden, publicado na Revista de Anrtopologia; cartas 
que trocou com o sr. Mansur Guérios, publicadas na Revista do 
Museu Paulista; e dois trabalhos sobre a sua obra linguistica um 
de .J. Ivlattoso Camara J r.,. sobre estudos e vocabulários public~dos; 
e um outro de Yonne Le1te, sobre seus trabalhos linguísticos iné-
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" ditos, ainda existentes na Divisao de Antropologia do Museu Na-
cional. 

Nimuendaju nasceu na Alemanha, em Jena, a 17 de abril 
de 1883, sendo o seu nome verdadeiro Curt Unkel. órfao muito 
cedo, nao teve qualquer instru~ao universitária. Em 1903 desembar
cava em Sao Paulo, como emigrante. Interessa-se pelos problemas 
do índio, visitando tribos e até 1913 reside na capital paulista. 
Desse ano em <liante come~a a peregrina~ao de Nimuendaju pelos 
nossos sertóes. Reside depois em Belém do Pará e excursiona cons
tantemente pelas aldeias indígenas. 

Em 1906, visitando os Apapokuva-Guarani, foi recebido e 
hatizado com o nome de Nimuendaju, que quer dizer "o ser que 
cria ou faz o seu próprio lar". J . Mattoso Camara prefere interpre
tar: "Aquele que fez residencia entre nós". E Juan Francisco Re
calde, eximio conhecedor do Guarani, segundo Schaden, interpreta 
nimuendá, em tradu<;ao livre, desta forma: Aquele que soube abrir 
o seu próprio caminho neste mundo e conquistou o seu lugar''. 

Até 1915, passa a assinar trabalhos com o nome de Curt Ni
muendaju Unkel, naturalizando-se brasileiro em 1922. Seus estudos 
científicos posteriores já nao levam mais o sobrenome alemao. 

Quando N unes Pereira, certa vez, pediu-lhe ministrasse curso 
de etnografia na Faculdade de Direito do Pará, ele respondeu: 
"- Jamais ocupei urna cátedra; tudo o que aprendí acerca dos 
indios foi no meio d·eles, sobre urna esteira. Se os rapazes quizerem 
que lhes ensine o que aprendí, terao de sentar-se aquí comigo". 

A resposta sintetiza o espírito superior de Nimuendaju. Sem 
vaidade de qualquer espécie, demonstra que só é possível estudar os 
índios a fundo vivendo no meio deles, integrando-se na tribo, como 
um igual. 

Familiarizando-se co1n o tupi e outros idiomas, colige abun
dante material linguístico, faz escava~óes, toma parte na pacifica
<sao de várias tribos, procede levantamento de rios e regióes, pois 
era também cartógrafo e topógrafo. Seus estudos sao ilustrados 
com desenhos do próprio punho (bico-de-pena) e recolhe, ele pró
prio, melodías indígenas. Sempre trabalha sozinho, enfrenta do
en<sas graves, priva~óes e perigos de toda espécie, mas a obra que 
realiza vale pelo esfór<so de urna equipe inteira de cientistas. Cerca 
de sessenta títulos, (monografias, relatórios, artigos e vocabulários), 
sobre os indígenas brasileiros, constituem a bibliografía de Nin1u
endaju. 

Quase todos seus estudos foram publicados no estrangeiro, 
na Alemanha, nos Estados Unidos, em revistas especializadas. No 
Brasil, apenas os relatórios destinados ao Servi~o de Prote<sáo aos 
1ndios, do qual era funcionário. Lembramos o relatório sobre os 
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Górotire, divulgado pela Revista do Museu Paulista, ou o outro 
sobre os l\IIachacari, publicado pela Revista de Antropologia. 

Segundo Baldus, urna das suas obras mais importantes é a 
que escreve sobre os Apapokuva-Guarani, onde reúne copioso ma
terial linguístico, mitológico, psicológico e histórico. Seguem-se 
trinta publica<sóes posteriores, sobre tribos brasileiras. Em 1937, pu
blica nos Estados Unidos os estudos sobre organiza<;ao social dos 
indios da família Je. Em 1952 foi publicado seu livro póstumo so
bre os Tukuna, índios do rio Solimóes. Egon Schaden fala-nos de 
un1 grande mapa etnográfico elaborado por Nimuendaju, que con
~idera "obra prima que nao tem igual entre os congeneres do mun
do", ainda aguardando publica~ao na Imprensa Nacional. 

Numa carta enviada ao sr. Mansur Guérios, datada de 
25. l .1945, Nimuendaju revela ter recolhido mais de trezentas len
das, inclusive fragmentos, de vinte e duas tribos diferentes! Seus 
ronhecimentos sobre linguística indígena eram profundos. J. Matto
so Camara Jr. depóe nesse sentido: "Trouxe para este estudo urna 
notável e espontanea acuidade auditiva e um poder de apreensao 
intuitivo da índole das línguas indígenas, que lhe permitiu dominar 
várias delas no uso prático". 

Seus trabalhos inéditos constituem, para Baldus, "um te
souro inestimável". Inclusive seus relatórios, que ainda nao foram 
dados a publicidade, condensam elementos preciosos sobre · os nossos 
aborígenes, sobretudo com rela~ao a grupo que se extinguiram ou 
estao em fase de desaparecimento. 

A pacifica<sao dos Parintintín, em 1923, foi fa~anha gloriosa 
na vida de Nimuendaju. Ele arrostou aí os maiores perigos. Mais 
tarde, iria arrepender-se desse ato meritório, pelas desgra<sas que o 
r.ontato dos brancos determinou entre os índios, arruinando-lhes a 
cultura e dizimando muitos por doen<sas e vícios da civiliza~ao. 
. Pessoalmente, - diziam uns, - Nimuendaju era introspec-

tivo, taciturno e melancólico. Outros o diziam simples e afável com 
()S que estimava, de palestra agradável e culta. Schaden inclina-se 
p~lo primeiro retrato, ao declarar: ... é bem possível que urna 
vida de quarenta anos de sertao nao arruíne apenas a saúde física, 
como lha arruinou, mas também imprima ao espirito um cunho 
de melancolismo". De qualquer forma, o diretor da Revista ·de An
tropología destaca na personalidade de Nimuendaju dois tra~os: 
"o pesquisador consciencioso e o intransigente defensor do indío-ena 
ludibriado". Seus relatórios ao Servi~o de Prote<sáo aos lndios ~tes
tam essas virtudes, mostrando a veemencia com que denunciava ao 
Governo a espolia<sao de que os indígenas vinham sendo vítima por 
parte de aventureiros invasores de suas terras. 

A morte de Nimuendaju, ocorrida a 10 de dezembro de 1945, 
na aldeia dos Tukuna, (alto Solimóes), pennanece ainda desconhe-

- 107 -



cida em seus permenores. Para N unes Pereira, por exemplo, ele foi 
assassinado. 

De qualquer forma, o nome e obra de Curt Nimuendaju es
tao definitivamente ligados aqueles outros alemaes que deram con· 
tribui~ao da maior relevancia a etnología brasileira, no passado, 
romo Hans Staden ou um Karl Von Dem Steinen. 

Bibliografia 

PEREIRA, Nunes. 1948. Curt Nimuendaju - (Síntese de urna vida 
e de urna obra) - Belém. 

BALDUS, Herbert. 1962. Curt N imuendaju - in Humboldt -
n.0 5 - Ano 2 - Rep. Federal da Alemanha. 

SCHADEN, Egon. 1967 /68. Notas sobre a vida e a obra de Curt 
Nimuendaju - Sep. da Rev. de Antropologia - S. Paulo 
- n.0s 15 e 16. 

NIMUENDAJU, Curte 
GUtRIOS, Mansur (R.F.). 1948. Cartas Etno-Lingüísticas - in Rev. 

do Museu Paulista - Nova Série - Vol. 11 - Sao Paulo. 

CA.MARA Jr., lVIattoso. 1959. A Obra Lingüística de Curt Nimuen· 
daju - Pub. Avulsas do Museu Nacional - Rio de Janeiro. 

LEITE, Yonne. 1960. Noticias dos Trabalhos Lingüísticos Inéditos 
de Curt Nimuendaju - in Rev. de Antropología - Vol. 8, 
n.0 2 - S. Paulo. 

- 108 -

Atualidade de Hans Staden 

A importancia de Hans Staden, para os estudos de antro
pología brasileira, é tema de permanente e fascinante atualidade. 

Se, no Brasil, tudo come~a com a Carta de Pero Vaz de Ca· 
minha, os estudos antropológicos também nao fazem exce~ao. O de
poimento do Escrivao da Armada de Cabra! é valioso por ser a 
primeira informa~ao histórica sobre nossos indígenas. Seguem-se, 
na ordem cronológica, (1) a correspondencia de Vespúcio; informes 
de Giovanni da Empoli, e1n 1503; do capitao Paulmier de Gonne
ville, em 1504, sobre os Carijó; de Antonio de Pigafetta, que esteve 
na Guanabara em 1519; do piloto Palmentier, sobre Maranhao e 
Cabo de Santo Agostinho, em 1525; cartas de Diego Garcia e Luis 
Ramirez, nos dois anos seguintes; informa~áo de Pero Lopes de 
Souza, em 1530-32, descrevendo episódios julgados hoje fantasiosos; 
do soldado bavaro Ulrico Schmiedel, em 1552 / 53, coincidindo, em 
parte, com os de Staden; e do dominicano espanhol Gaspar de Car· 
Yajal, em 1541, que viajou pelo extremo norte e divulgou a lenda 
das Amazonas. 
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Todavia, foi Hans Staden quem nos deu, verdadeiramente, 
.. primeira monoo-rafia tribal de interesse nitidamente brasileiro, 
<l b d l. 
descrevendo tra\OS da cultura dos nossos silvfcolas, através e ivro 
delicioso, que é "VL..\GEM AO BRASIL". 

Tratando assunto novo para a época, sua n arrativa <leve ter 
causado sensacionalismo se111elhante ao da litera tura atual sobre fo
guetes a lua ou aos outros planetas. 

Imaginamos que Staden deveria ser um desses homens ávidos 
por aventuras, sem peias ou c~mpromissos, 9ue se lanc;am ... ao .desc~
nhecido sem prever consequenc1as ou preJuízos. Nlas nao se d1s
cu te que era cristao temente a Deus, fervoroso na su~. fé. Ele pr6-
prio afirma que escreveu a obra para louvar e glorificar a Deus, 
que o salvou da prisao entre os Tupinambá, entre os quais só nao 
foi morto e devorado por um milagre. 

Observador arguto, soube narrar com pormenores e espirito 
de síntese tudo que viu em contato com os indios, send?, porisso, ? 
primeiro viajante estrangeiro que fez, de fa to, etnograf1a no Brasil 
('Olonial. 

O livro 

A edic;ao prínceps do "VIAGEM AO BRASIL" apareceu em 
J 556, em Frankfort sobre o Meno. No ano seguinte, foi republicada 
na cidade de Marburgo. (*) Até o ano de 1900, Alberto Lofgreen 
arrolou vinte e tantas edi~oes da obra, publicadas na Alemanha e 
noutros países. Em livro recente, "A CONTRIBUI<;A.O TEUTi\ 
.i\ FORMA<;A.O DA NA<;A.O BRASILEIRA", (2), o dr. Ca~·Ios H . 
Oberacker Jr. informa que já foram tiradas 78 edi~óes do hvro de 
Staden, senclo 25 no idioma original e 15 em lingua portug~esa, 
além de outras tradu\óes em várias linguas. O que prova o inte
resse crescente que o depoimento de ·Hans Staden tem provocado 
no decorrer dos séculos. 

No Brasil, tivemos a primeira traduc;ao de Alencar Araripe, 
publicada n a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
em 1892. Vieram depois a tradu~ao de Alberto Lofgreen, ero 190~; 
o resumo de Monteiro Lobato, ero 1925, contendo apenas a 1 . 
parte da obra, com duas reedü;;óes ero 1926 e 1927; a 4ª. edi~ao pro-

C*) - "Humboldt" n.0 3 1962, publica o frontespicio e vários cliches 
da edi~áo de ¡557' - Marburgo, que pertenceu a biblioteca do 
dr. J . F. de Almeida Prado. Também "Humboldt", n.0 11, 1965, 
publica substancioso artigo do dr. Carlos H. Oberacker Jr. sobre 
Staden. 
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movida pela Academia Brasileira de Letras, que é a mes111a de 
Lofgreen, mas enriquecida com notas de Teodoro Sampaio e breYe 
apresenta~ao de Afranio Peixoto. Em 1941, o Instituto Hans Staden, 
ero Sao Paulo, divulgou nova edi~ao ero alemao, organizada por 
Carlos Fouquet e urna traduc;ao de Guiomar de Carvalho Franco, 
"DUAS VIAGENS AO BRASIL", 1942. Há ainda urna edi<;¡ao po
pular da Livraria Progresso Editora, Salvador, 1955, (3) que é reedi
~ao daquela da Academia Brasileira de Letras. 

Quem foi Staden? 

Sabe-se pouco sobre as origens do artilheiro alemao. 
Teria nascido entre 1525 e 1528 em Homberg, no Elze, 

informa<;¡ao colhida na obra de Oberacker Jr. - e vivido ero Wol
fhagen, conforme refere o dr. Joh. Dryander, que lhe prefacia o 
livro e o que se conclue das próprias declarac;óes de Staden. 

Sua peregrina~ao pela América se inicia, como a de Colombo 
e a de Cabral, por desejar visitar as 1ndias. Chegando a Lisboa, 
consegue um lugar de artilheiro num navio que se destinava ao 
Brasil. A embarca<;¡ao vinha traficar e conduzir criminosos para 
povoar as novas terras, como era dos costumes da época. 

Staden fez duas viagens ao Brasil. .A primeira ero 1548, quan
do esteve ero Pernambuco. A segunda no ano seguinte, ocasiao em 
que foi preso pelos Tupinambá. Náufrago numa tempestade perto 
de Itanhaém, litoral de Sao Vicente, conseguiu dar a praia. Por ser 
artilheiro, foi convidado e aceitou comandar um forte na Ilha de 
Santo Amaro. Lá estava há quatro meses, quando recebeu a visita 
do governador·geral do Brasil, Tomé de Souza. Confirmado no 
posto, permaneceu ali durante um ano, até sua prisao pelos índios. 
Staden aguardava . a visita de um seu patrício, Heliodoro Eobano 
Hesse, quando deliberou ir a floresta em busca de cas,:a. Foi entao 
surpreendido pelos Tupinambá, que o conduziram preso ao sítio 
Ubatuba, onde deveria ser devorado pelos canibais. Só depois de 
dez meses e meio de sofrimentos, foi libertado por um navegador 
frances, que o levou a Europa ero 1555. 

Sabe-se que terminou seus dias ero 'Volfhagen, co1no fabri
cante e vendedor de pólvora e salitre, tendo falecido, possivelmente, 
em 1576. 

Meios de Def esa dos Jndios 

O livro de Staden, além de suas peripécias, é repositório pre
cioso de informa<;¡óes sobre usos e costumes dos nossos selvagens. 

Ele chegou a Pernambuco ero janeiro de 1548. Como os in
dios da regiao estivessem em luta contra os portugueses, o Gover.-

- 111 -



" nador Duarte Coelho pediu a tripulac;ao, "pelo amor de Deus", que 
ocupasse o lugar Garasú (Igarassu), antes que os selvagens o inva
dissem. Staden participa da expedi~ao e anota um tra~o de acultu
rac;ao, quando menciona urna estacada ou cai~ara e1n torno da lo
calidade, mostrando que os portugueses utilizavam em volta de suas 
aldeias o mes1no processo indígena de fortificac;ao. Outros detalhes 
sobre palic;adas ele refere já na segunda viagem: "Quando se acam
pam junto a terra de seus inimigos, fazem cercas de arbustos ªº 
redor de suas cabanas, para que os nao possam surpreender e tam
bém por causa dos tigres, e póem espinhos ao redor das cabanas, do 
inesmo modo como aqui se fazem armadilhas". Acrescenta as di
n1ensóes da cerca (brac;a e meia), "ta.o junta que nenhun1a flecha 
possa atravessá-la". E fala nas "aberturas pelas quais atiram" e no 
costume de "espetar em postes, em frente a entrada das palhoc;as, 
as cabe~as dos que foram devorados". 

Outro ineio de defesa que os índios utilizaram em Pernam
buco foi a piinenta queimada. Diz ele: "Os selvagens nada nos pu
deram fazer nas embarcac;óes; arrumaram, porém, pon;ao de lenha 
entre a inargem e os barcos, a que deitaram fogo, a ver se os incen
diavam, e queimavam urna espécie de pimenta, que lá cresce, com 
o fim de nos fazerem abandonar as embarcac;óes por causa da fu
mas:a". O processo era também praticado pelos 'I'upinambá, como 
registrou mais adiante: "Ouvi também deles, mas nao vi, que, quan
do quere1n, expulsam os seus inimigos das cabanas fortificadas, com 
C'n1pregaren1 a pimenta que cresce no país, desta forma: fazem gran
des fogueiras e, quando o vento sopra, póe-lhe grande pon;ao de 
pilnenta, cuja fumac;a, atingindo as chamas, os obriga a fugirem; 
e eu o creio". 

Erland Nordenskiold estudou fortifica~áo indígenas num en
saio, (4) confirmando observa<;óes de Hans Staden. 

No nordeste brasileiro, usa-se ainda, para acabar os bailes 
sertanejos, soltar pimentas pelo salao. Quando come~a a recender, 
dizem que os pares fogem apavorados, espirrando e com os olhos 
ardendo. t a 1nesma técnica indígena adaptada as lutas de salao. 
~fas há que1n afirme, nesse sentido, que cabelo de barba de gato, 
~olto pelo salao e pisado pelos pares, é de efeito mais fulminante. 

Antropofagia 

O pns1oneiro dos Tupinambá, apesar das preces a cada ins
tante e do pavor em que vive~ aqueles dez meses e meio, soube des
crever tra<;os da cultura dos selvagens com minúcias de cientista. 
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Curiosa, por exemplo, é a cena que pinta do cacique Cunha
bebe, ao visitá-lo, em sua choc;a, encontrando-o em plena prática 
da antropofagia: "E esse mesmo Konian Bebe tinha urna grande 
cesta cheia de carne humana <liante de si e estava a comer urna 
perna, que ele fez chegar perto de minha boca, perguntando se eu 
também queria comer. Respondí que somente um animal irracional 
devora a outro, como podia entao um home1n devorar a outro ho-
111em? Cravou entao os dentes na carne e disse: 

"- Sou urna on<;a, está gostosol" 

Outros Costumes 

t conhecido, entre os Tupi-Guaraní, o costu1ne da renomi
na<;ao após a morte de um inimigo. E quantos matem, tantos no
mes serao acrescentados ao anterior. Staden deveria tremer quando 
se lembrava que Iperu Wasu, a quem o artilheiro fora dado, ganha
ria um nome as custas de sua vida! Acrescenta: "E o mais nobre 
entre eles é aquele que conta mais nomes desta espécie". 

Refere entao o costume de presentear mulheres ou filhos 
aos inimigos, como urna, talvez, derradeira prova de hospitalidade, 
antes do golpe fatal do tacape: "Dáo-lhes urna nlulher para os guar
dar e ta1nbém ter rela<;óes com ele. Si ela concebe, educa1n a crian
<;a até ficar grande; depois, quando melhor lhes parece, ma
tam-na a esta e a devoram". Frei André Thevet confinna o estra
nho costume, quando escreve: "t o escravo, (um, dois ou mais) ex
celentemente tratado, sendo-lhes oferecido, cinco días após a cap
tura, urna jovem, porventura a própria filha do dono, a qual se 
cncarrega de prover as necessidades daquele, na cabana ou outro 
qualquer lugar". 

Contribui~o Inestimável 

O alto valor do depoimento histórico e antropológico de 
Hans Staden sobre o Brasil do sec. XVI é destacado por todos os 
etnólogos que o sucederam. Sua contribui<;ao inestimável inicia ~s 
estudos antropológicos sobre os indígenas brasileiros, na mesma h
nha dos cientistas alemaes ou de origem germanica da maior im
portancia, como von Martius, Karl von den Steinen, Kock-Grün
berg, Kurt N imuenda ju e mais modernamente por um Herbert 
Baldus, Harald Schultz, Egon Schaden e Carlos H. Oberacker Jr. 

"VIAGEM AO BRASIL'' é autentica e rica fonte sobre a 
cultura dos Tupi-Guaraní e cuja atualidade se renova de gera<;ao ... a gera~ao. 
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Potlatch e corrida espacial 

Os homens sao os mesmos, do ponto de vista biológico, por 
todos os quadrantes da terra. Diferent;as de pigmenta~áo, (brancos, 
pretos, amarelos), de tipos de cabelos e cor dos olhos, sao caracte
rísticas secundárias, que nao alteram nem a constitui~ao e nem a 
natureza humana. Diríamos, numa · compara~ao de tipo comercial, 
que aquelas diferen~as secundárias sao como que a embalagem do 
produto-homem, variando de acordo com regióes e climas. 

Mas, se o homem é o mesmo por toda parte, o seu compor
tamento, instituif;óes, hábitos e costumes, - numa palavra, sua 
cultura, - sao imensamente variáveis. Embora baja um núcleo de 
instituit;óes comuns a todos os povos, o que chamamos de "univer
sais da cultura", - a língua, a família, a religiáo, etc, - há muitas 
outras variat;óes nos tipos de sociedades humanas, nos sistemas de 
crent;as e valores, nas suas rela~óes institucionalizadas. 

Enquanto os sociólogos se interessam mais pelo estudo das 
sociedades do mundo ocidental, os antropólogos sociais voltaram 
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suas aten~óes mais para os povos chamados "primitivos", - povos 
sem história escrita, pequenas comunidades espalhadas pela África, 
Ás1a, Oceania, América, sobretudo. 

Por que estudar povos primitivos - indagaria um estudante, 
- se eles nao apresentam maior interesse para um país em <lesen
Yolvimento, como é o Brasil? 

A melhor resposta seria a que o prof. John Beattie, da Uni
versidade de Oxford, nos dá no seu livro sobre Antropología Social: 

- " ... os antropólogos socia is estudam as comunidades hu
manas porque elas existem". 

A resposta diz tudo. Porque elas existem. 
Talvez um estudante nao se satisfa~a plenamente com a res

posta simples e clara, - embora ele sinta que tudo que existe deve 
ser estudado. Vamos esclarecer melhor o que está por dentro da 
resposta singela. O estudo das sociedades primitivas é fundamental 
para nós, porque elas condensam tudo ou quase tudo o que existe 
na nossa sociedade ocidental. Sendo em ponto muito menor, será 
1nais fáci l de ser examinada, analisada, desmontada. O que existe 
de urna forma complexa, diversificada na sociedade brasileira, existe 
muito mais simplificado e uniforme numa sociedade primitiva. (Em
bora algumas institui~óes, como o parentesco, por exemplo, sejam 
altamente complexas em certos povos). 

Um antropólogo já disse, coro sabedoria, que aquele que nao 
conhece outras sociedades, outras culturas, nao conhece a sua cul· 
tura. E nao conhece mesmo, porque só se pode conhecer bem algu
ma coisa comparando-a com outras do mesmo genero. Um hornero 
que, por hipótese, só tivesse visto urna espécie de peixe, poderia 
imaginar a quantidade fabulosa de espécies de peixes que existem 
no mundo? 

Os antropólogos sociais estudaram exaustivamente sociedades 
primitivas e aprenderam muito sobre as nossas sociedades do tipo 
ccidental. 

Como vivemos hoje num mundo pragmatista, isto é, de ime
diato sentido prático das coisas, - o que ocorre inicialmente ao 
estudante é perguntar pela utilidade prática desses estudos. 

O que verdadeiramente sabemos sobre outros povos é apenas 
o que os livros e alguns viajantes nos transmitiram. Nunca se es
creveu um livro, de fato, que nos dissesse exatamente como é um 
povo, na totalidade de suas rela~óes sociais. O que se tem escrito 
sao impressóes mais ou menos detalhadas de povos. Geralmente, 
tudo muito diferente da realidade. O que vimos na nossa visita aos 
EE.UU. nao se compara a coisa nenhuma que lemos ou vimos no 
cinema sobre aquele país. 

Imaginem, agora, se um de nós tivesse necessidade de viajar 
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e ter relac;¡óes comerc1a!s, militares ou políticas com alguns desses 
povos estranhos. Como seria útil conhece-los a fundo! 

No mundo de hoje há urna infinidade de pessoas - missio
nários, cientistas, comerciantes, políticos, militares, etc, - que está 
constantemente em contato com todos os povos da terra. Eles pre
cisam urgentemente, para obter exito cm suas missóes, conhecer 
esses povos o mais profundamente possível, seus costumes, sua cul
tura. Os antropólogos sociais prestara servit,;:o relevante a esses ho
mens de todo os países, porque estao estudando diariamente esses 
povos, de um ponto de vista desinteressado, neutro, isto é, cientifi
camente. As suas impressóes sao altamente valiosas e úteis, para 
qualquer fim. Nenhum povo evoluído pode dispensar hoje em dia 
essas informat,;:óes. Quanto aos outros povos dos grandes países do 
mundo ocidental, também nao se pode dispensar o seu conheci
mento profundo. Os processos de comunica~ao de massas estao pro
vocando mudan~as gigantescas em nossa sociedade e o conhecimento 
de outras culturas, que nos influenciam, é também essencial. 

Em suma, ninguém pode mais viver sozinho, solitário, igno
rando o mundo. Estamos neste planeta e tudo que ocorre aqui ou 
lá adiante tem rela~ao (agora ou amanha) conosco. 

Lembrem - repetimos, - que os homens sao os mesmos por 
toda parte. Nao importa que alguns povos primitivos nao tenham 
urna palavra que corresponda a "obrigado" nas linguas ocidentais 
Nós podemos aprender muitas outras coisas com eles. Querem um 
exemplo? 

Um pequeno povo n a costa noroeste dos EE.UU., os Kwa
kiutl, - tem urna instituit;ao chamada Potlatch. t urna festa que 
consiste na distribui~ao de presentes e destruit;ao de propriedade, 
com o fim de adquirir ou elevar prestigio. N um Potlatch, un1 chef e 
indígena manda empilhar urna montanha de mHho em frente a 
sua casa, apenas para ser admirada pelo povo. Quanto maior a pi
ramide, maior prestigio ele aparenta, embora no dia seguinte o 
milho comece a apodrecer e ele perca toda a sua fortuna. 

Anteriormente, comparávamos o Potlatch aos maus hábitos 
de certos novos ricos, da nossa sociedade, quebrando copos em bares 
ou destruindo coisas, só para aparentar riqueza e prestigio. Agora. 
aprendemos que a corrida espacial, entre americanos e russos, nao 
é senao um tipo de Potlatch, em escala cósmica, - conforme dizia 

· um antropólogo. t antes de tudo urna competi~ao para ganhar 
prestígio internacional. Pode e <leve haver outras vantagens de or· 
dem científica ou comercial, no futuro. Mas, em primeiro lugar, é 
um Potlatch entre russos e americanos. 

Esta é urna li~ao da antropología social: Os homens sao os 
mesmos por todos os quadrantes. As suas institui~óes é que variam 
extremamente. 
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. . . ' 

. . 

• Do is • ensa1os de Silva Mello 

"A SUPERIORIDADE DO HOMEM TROPICAL", - con
fessa o autor, prof. A. da Silva Mello, - é coroamento de alentada 
obra de cientista e escritor, distribuida em quinze volumes sobre 
problemas humanos fundamentais e, de modo particular, sobre o 
homem brasileiro. Toda experiencia de longa vida de médico e 
sábio, - um dos mais fabulosos patrimonios de cultura já produzi
dos por um brasileiro, - vem condensada nesta obra extraordinária. 

Neste seu último livro publicado, Silva Mello defende tese 
que pode parecer ousada, mas encontra justificativa em múltiplos 
<:!Spectos que examina detidamente e em profundidade. 

Teorías clássicas indicavam o homem como tendo aparecido, 
inicialmente, nas zonas temperadas ou frias e daí passando aos tró
picos, fugindo as glacia~óes. o verdadeiro habitat do homem primi
tivo, para aqueles teóricos, teria sido a zona temperada. Nos tró
picos, o homem só teria podido viver mediante posterior adapta~ao 
as condi~óes ecológicas, geralmente insalubres, contrárias, portanto, 
ao florescimento de grandes civiliza~óes. 
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Silva "Nlello esposa tese contrária: O surgimento do hornero 
nos trópicos. Entende e~e: com f~rme convi~\ªº e incont~veis p;o
vas, que o hornero primitivo surgiu nos ~rópicos e, - m~1s, -,, e ~ 
"verdadeiro dominador do mundo e criador da human1dade . So 
posteriormente é que esse hornero tropical se espalhou por ontras 
áreas do ecúmeno, aí adaptando-se. 

Com fundamento na biología, no aspecto físico do home~, 
mais loo-kamente preparado para viver no calor do que no frio: 
mostra Silva N!ello que essa adpta~ao aos climas temperados s~ fo1 
possível porque o home~ tropical ~stava "a~mado das cond1~óes 
necessárias, aquelas que 1ustamente foram criadas e desenvolvidas 
pela sua vida nos trópicos". . 

Essa luta do hornero primitivo para sobreviver nas zonas 
quentes, nos trópicos, - zona ~heia. de . tantas p~agas, doen\~S e 
calamidades de toda ordem, - nao fo1 fácil. Todavia, deu-lhe af1nal 
condi\óes para emigrar as outras regióes do globo, aí ad~iptando-se 
no decorrer dos milenios, gra~as a superioridade conquistada nos 
trópicos. . . .. , 

É preciso considerar que a no\áO de trópico de ho1e nao. e 
a rnesma de ontem. O mundo tem sofríelo altera\óes bruscas e vio
lentas em sua estrutura física. A Sui\a, por exemplo, já foi regiao 
tropical, enquanto a Saara já esteve coberto p~las á~uas dos ~ceanos. 

O homem dos climas frios, embora se1a ho1e o dominar do 
mundo, em suas exterioriza\óes, - guerras, política, .diplomacia, 
ciencia, arte, indústria, comércio, - é um ser convencional, (para 
ele), um adaptado. Nao tero as reservas ancestrais do hornero criado 
nos trópicos, mais primitivo do ponto de vista do atu~l estágio da 
civiliza\áO, porém, mais forte físicamente, P?r qu~ ma1s de acordo 
com as condi\óes ecológicas naturais em que surgiu no gl?bo. .. 

Para ilustrar sua tese, salienta o autor que os ma1ores ge
nios do século eram homens mais tropicais, de pele bastante pig
mentada, como Einstein e Freud, do que de climas frios. Ou com? 
ocorreu no passado, em rela~ao a Beethoven e Goethe, reconheci· 
<lamente de ascendencia tropical. 

A chamada civiliza~ao dos povos de climas frios tem sido 
contrária a condicao humana mais primitiva e mais autentica. A 
civiliza~ao, para silva Mello, é algo como , u~a praga terrível, q~e 
vem minando inclusive o homem dos trop1cos. Devemos repehr 
conven\óes e hábitos anti-naturais e viver mais de acordo com a 
nossa verdadeira condi~ao ecológica, isto é, tropicalmente. Porque, 
a verdadeira sabedoria, para ele, consiste em viver de conformidade 
com os costumes, instintos, tendencias, sentimentos, hábitos e tra
di<;óes dos condicionamentos da vivencia nos trópicos. 

Esta, em resumo, a substancia de mais um livro vigoroso do 
prof. A. da Silva ~.fello, - o incansável trabalhador intelectual a 
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quen1 <leve o país contribuí\ªº definitiva ao enriquecimento do 
nosso patrimonio cultural. 

Outro livro de A. da Silva Mello, "ESTUDOS SOBRE O 
NEGRO", se nos afigura altamente útil ao conhecimento do pro
blema do negro na atualidade mundial. 

Sendo, entretanto, livro brasileiro, de autor brasileiro, pen
samos tratar-se, de início, de estudo relacionado com o elemento 
negro em nosso país. Consultando o índice onomástico, surpreen
<lemo-nos, porém, com a ausencia da cita\50 de dois nomes ilustres, 
Nina Rodrigues e Arthur Ramos, absolutamente indispensáveis a 
quem quer que se lance a estudar o negro no Brasil. Nao só pelo 
trabalho de pioneirismo em torno do proble1na, como pelos fun
damentos sólidos das obras dos dois antropólogos, apesar dos aspec
tos desatualizados ou mesmo superados. 

O objetivo do prof. A. da Silva Mello, entretanto, foi outro, 
bem mais amplo. Nestas duzentas e trinta páginas, ele equaciona 
a questao do negro na atualidade, no mundo, trazendo-nos exaus
tivas infonna\óes de ordem histórica e depoimentos <los nossos días 
sobre o momentoso assunto. 

O problema do negro nos Estados U nidos, por exemplo, está 
minuciosamente examinado, com toda aquela brutal discrimina~ao, 
apesar. da crescente ascen<;áo dos homens de cor naquele país, após 
as últimas duas grandes guerras. Quinze milhóes de negros e mu
latos estao sujeitos ainda a urna segrega\ªº odiosa, inconcebível 
para nós, br~sileiros. As persegui~oes chegaram a tal ponto, naquele 
país, contaminando todas as institui\óes, que alguém pode escrever 
incoerencia como esta, na mais avan\ada democracia contempora
nea: "Pode-se ser igual perante a lei, mas nao perante os tribunais" .. 
E r~gis~re-se,, também, que a discrimina\ªº vai alén1 da morte, pois 
cem1tér1os ha em que pessoas de cor nao po<lem ser sepultadas! 

O que está hoje sobejamente provado, contudo, (e nesse par
ticular o prof. A da Silva Mello escreve páginas magistrais), é que 
o negro nunca foi e nem é inferior racialmente ao branco. A sua 
propalada inferiorida<le decorre apenas de condi\óes culturais, con
di~óes de vida que as etnias de cor tem atravessaclo, desde muitos 
séculos, a come<;ar pelos horrores da escravidao, a pobreza, o tra
balho mais baixo na atividade social. Posto em ambiente humana
mente digno e sendo educado, o negro se equipara ao branco em 
todas as atividades mais altas da inteligencia e da cultura, como sao 
inu1neráveis os exemplos conhecidos. 

O autor se estende, igualmente, sobre estudos de rela<;óes de 
rac;a, mostrando ao lado da aversao de brancos por pretos, (muito 
mais nos Estados Unidos do que em qualquer outra parte), a incli
nac;ao, a simpatía, a compreensao, a paixao e até afinidades sexuais 
de brancos por pretas e de brancas por pretos. Tara tao antiga 
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" quanto o mundo e que fez o Rei Salomao exclamar no "Cantico 
dos Canticos": "Nigra sum sed formosa!" 

Descendentes de negros sao citados hoje entre alguns dos 
maiores genios da humanidade, como Beethoven, Goethe, Lutero, 
Thomas Niann, Anita Garibaldi, Paul Gauguin e até o nosso Santos 
Dumont. Nem Pedro 1 e Pedro 11 escaparam ao sangue de cor, 
pois descendiam de D. Joao VI, que era mais negro do que branco. 
No Brasil, a lista é infinita, envolvendo glórias legítimas de nossas 
letras, como Machado de Assis, Cruz e Souza, Bilac, Farias Brito, 
Lima Barreto, Oliveira Viana, Joao Ribeiro, Tobías Barreto. Ou 
estadistas e políticos como Evaristo da Veiga, o Barao de Cotegipe, 
o General Osório, e presidentes da República como Floriano Pei
xoto, Rodrigues Al ves, Nilo Pe~anha, e tantos outros. Ou ain<la 
músicos como Carlos Comes e pintores como Pedro Américo. 

Abrimos aqui um parentese para sugerir ao prof. A da Silva 
Mello nao esquecer de citar, nas futuras edi~óes do seu livro, ao 
lado daquelas personalidades notáveis, um negro legítimo, ex-es
cravo, mais impressionante pela sua inteligencia, que foi Inácio da 
Catingueira, o imortal cantador. 

Em todo o livro, sente-se que o ilustre autor, de tanto ter 
1 ecolhido e examinado depoimentos, a profundando-se e entusias· 
mando-se pelo tema, apresenta algumas conclusóes audaciosas. Quan· 
do ele afirma que "foram os pretos os primeiros donos do mundo, 
sendo deles que proveio a cultura que se desenvolveu depois em 
todos os países", cai evidentemente num exagero identico ao de 
Elliot Smith ao proclamar o Egito fonte originária de toda a cul
tura. Por outro lado, também afirma que "nao é o hornero de cor 
que terá de desaparecer, sim o branco, absorvido nessa imensa 
massa de cor, que atuará com tanto maior intensidade, quanto 
mais rapidamente cairem os artifícios que os separam". Por que, 
- perguntamos, - desaparecerá o branco e nao o preto, quando 
racialmente nao há predominancia de nenhum desses dois elemen
tos? Naturalmente, no futuro, haverá a grande misccgena~ao uni
versal, e daí surgirá um tipo novo de mesti~o, que nao será nem 
preto e nem branco. Porque a ciencia, até nossos dias, só tem afir
mado que nao há diferen\aS antropológicas entre brancas e pre
tos. E o próprio autor nos oferece centenas de argumentos em fa
vor dessa tese. 

Publicadas em artigo de jornal, as considera~óes acima, re
cebemos do ilustre cientista e escritor a seguinte e honrosa missiva: 
"Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1959. Eminente Professor Ve
ríssimo de l\iiélo. Li com grande satisfa~ao a sua crítica sobre o 
meu NEGRO e por ela vejo que as nossas idéias, o grosso ou o 
principal delas, devem coincidir, certamente por nossas afinidades 
intelectuais ou emocionais. Terei imenso prazer em receber o seu 
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trabalho ~obre Inácio .. da Catin~ueira, assim ~om outros que 111e 
possa enviar e que serao aproveitados na próxima edi~ao do Iivro, 
se calharem no texto e lá chegarmos. Quanto a N ina Rodrigues 
e Arthur R~mos s~o .autores de minha maior estima e cujas obras 
tenho na m1nha_ b1bhoteca. Ta~ve~ nao. haj_am sido citados porque 
o assunto era tao vasto e a b1bhograf1a tao extensa que ficaram 
de fora, sobretudo por procurar eu mais os fatos e pouco as pes
soas. Em todo o cas.o, a ~ua. observa~áo nao deixa de ser justificada. 

Quanto as d1vergenc1as de ponto de vista, como assinala no 
seu trabalho, nada tenh~ a opor, porque estamos no campo intelec
t~~l, onde qualquer rac1ocín10 tem de ser levado em considera~áo. 
Nao pretendo estar com toda a raza o, nao sabendo também se ela 
estará do seu lado. Acredito, antes, que tenha havido urna incom
preensao, talvez por nao estar bastante claro o meu pensamento. o 
qu~ quís .dizer é que os primitivos habitantes do mundo e os pri
meir?s cnadores de cultura nao podem ter sido brancos, porque a 
?espig~enta'?;aO d~ pele veio muito mais tarde, quando o homen1 
Já hab1.tava em chmas mais fríos e ia fu gin do a ª\ªº da luz solar. 
Sol ~ pigmento foram a primeira etapa. Quanto a última, do futuro 
habitante do mundo nao poder conservar cor branca inteiramente 
( i:ma conclusáo que me parece se c~adunar com os fatos. A popu~ 
la~ao branca do mundo constituí urna porcentagem bastante res
tnta do seu total. Nessas condi~óes, o mundo futuro <leve ser de 
gente ~igmentada,. gra~as aos negros e sobretudo aos orientais, que 
de ~u1.to predom.1narao na . I?istura. t isso que pensei e procurei 
e~pnm1r. Além d1sso, as fac1hdades de transporte e a interpenetra
~ao dos países devem acelerar tal mistura, entao igualmente em 
desfavor do branco puro, que constitue urna minoría bastante fraca. 
Por outro lado, o sol, pelos seus bons efeitos sobre a saúde, está 
sendo cada vez mais valorizado ou apreciado, constituindo outro 
fator favorável ~ pigmenta~áo do bípede futuro. Ser pigmentado 
?u ser de c~r nao é ter sangue de negro, pois o Oriente é de cor, 
a sua maneir? .. Parece-me que daí partiu a pequen a divergencia, 
que teve o merito de merecer as suas considera~óes. 

Com expressao de minha maior simpatia intelectual, muito 
afetuosamente, 

(a) A. da Silva Mello". 
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• 

As Confrarias de N. S. do 
Rosário Como Rea~ao Contra

Aculturativa dos Negros no Brasil 

lntrodu~o 

As irmandades de N. S. do Rosário dos Pretos, de Sao Bene
dito, de Santa Efigenia, de S. Domingos de Gusmao, do Parto e 
outras constituíam, no passado, o fulcro de urna das mais impor
tantes posi~óes de resistencia e defesa dos negros contra a escravidáo 
no Brasil. 

Sabe-se das várias formas de rea~óes contra-aculturativas dos 
negros. Alguma:s violentas, ruidosas, como as rebelióes de negros mu
~ulmanos na Baaia, os quilotnbos, os crimes. E outras silenciosas, 
1nais de fundo psicológico, como o banzo, os suicídios, as fugas ou 
refúgios nas religióes. As irmandades de N. S. do Rosário podem 
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ser consideradas sob o segundo aspecto, pois de outra forma nao 
se pode entender o interesse dos negros por urna religiao, a cató· 
lica - totalmente estranha as suas cren<;as primitivas. 

' N ina Rodrigues, em mais de u1n momento no seu livro "O 
.A.NIMISNIO FETICHISTA. DOS NEGROS BAHIANOS", chamou 
a aten~ao para o fato surpreendente: " .. . a con.ve1:sao religi~sa (dos 
pretos) nao fez 1nais do que juntapor as extenor1dad~s. mu1to. m~l 
compreendiclas do culto católico as suas crenc_,:as e praticas fetichis
tas, que em nada se moclificaram. Concebem os seus santos ~u orixás 
e os santos católicos como de categoria igual, embora perfe1tamente 
distinto. A.brigados na ignorancia geral da lingua que eles falam 
e na facilidade com que, para condescender com os senhores, os 
Africanos escravisados se declaravan1 e aparentavam convertidos ao 
catolicismo, as práticas fetichistas puderam inanter-se entre eles até 
hoje quase tao extremes de mescla como na África". Entenda-se que 
o ingresso nas irmandades católicas era mais urna posi~áo do que 
urna conversao. 

Tan1bém Arthur Ramos acentuou: "Essas associac;:óes or1g1-
nara1n-se do reo·ime da escravidao. Foi um esforc;:o coletivo que fi
zeram os negro~, de rea~áo ao regime que os oprimía. Reac;:ao na 
confraria religiosa, a busca de urn consólo ou derivac;:ao espiritual. 
Reac;:ao, no grupo de jógo, nas festas cíclicas das cangadas. Reac;:ao 
economica, com a criac;:ao das caixas de alforria". 

O estudo dessas irmandades, por outro lado, esclarece e jus
tifica a origem de várias instituic;:óes negras, como a solenidade de 
coroac;:ao ele reis e rainhas, autos e "festejos populares como os Con· 
gos, Taieras, Cucu1nbis, Caboclinhos, Reisados, 1\!faracatus, pois to
dos esses elen1entos estavam diretamente vinculados as ·confrarias. 

Houve quem visse nessas irn1andades sobretudo as tendénci~s 
totemicas dos - negros, na reuniao <le grupos de parentesco ou clas. 
Yisando u1n inesmo objetivo. Crerr1os que o aspecto ele defesa e re· 
sisténcia contra os opressores, no mon1ento da escravidao, era bem 
inais a1nplo e poderoso, congregando negros de todas as proceden
cias, bantos e sudaneses, em torno de n1otiva<¡ao con1um. 

Destaque-se ainda nessas innandacles, can1ufladas em festas ba
i-ulhentas e coloridas, o sincretismo altamente inteligente dos ne· 
gros. A sombra da devoc;:ao católica, como a de N. S. do Rosário, 
das mais antigas, os negros confraternizavam, adoravam seus ídolos 
nativos, promoviam festas públicas e se quotizavam para alforriar 
co1npanheiros mais credenciados, tudo sob as vistas cegas dos se
nhores feudais. O caso de Chico Rei, o primeiro líder negro do 
Brasil, é significativo, alforrian'do todos os elementos pertencentes 
a sua tribo, em Viia Rica e depois em Ouro Preto. 

No nordeste brasileiro, como de resto em várias cidades da 
f ederat;ao, muitas dessas irmandades sobreviverri, .~1nbora apresen· 
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tando interesse apenas histórico e lúdico. Desgarrados de seu antigo 
contexto, também sobrevivem autos e festejos folclóricos de essen· 
ria mais religiosa do que profana, inclusive presentes hoje nos cor
dóes carnavalescos, tudo ligado a coroa<;ao anual de reís e rainhas 
negros. 1 

Neste ensaio, desejamos fixar dois elementos relacionados as 
irmandades religiosas dos pretos no Rio Grande do Norte, de in
c on testável relevancia histórica e antropológica: Os estatutos de 
funda<;áo da Irmandade de N. S. do Rosário do Caicó, documento 
de 1773, recolhido pelo hispo d. José Adelino Dantas; e o resumo 
da festa de coroac;:ao de reis negros em J ardim do Seridó, tal qual 
a assistimos em dezembro do ano de 1963. 

As Confrarias de N. S. do Rosário 

A devo<;ao de N. S. do Rosário parece ter sido a de maior 
aceita\ªº popular entre os negros no Brasil. E isto se justifica, até 
certo ponto, pelo fato da devoc;ao ter sido introduzida já na África, 
pelos colonizadores portugueses. 

No nosso país, sobretudo do sec. XVIII em diante, prolife· 
raram essas confrarias ao lado de outras semelhantes. Há depoi
mento inu1neráveis nesse sentido, como o de I-Ienry Koster, o via
jante ingles que veio ao nordeste em 1809 a procura de melhores 
ares e nos deu precioso quadro da realidade brasileira de entao. Ele 
chegou a ver u1na ünagem de N. S. do Rosário "pintada de preto". 

Outros estudiosos, como Vieira Fazenda, no Rio de Janeiro, 
e Pereira da Costa, em Pernambuco, aludiram a mesma irmandade, 
acrescentando este último que a bandeira de N. S. do R.osário, como 
a que houve em Olinda em 1815, saia a rua "com toques de ins
tn1n1entos, zabumbas, clarinetes e fogos do ar". Mais modernamente, 
autores como wiello ~tf orais }'ilho e Sílvio Ron1ero em Sergipe; Ro
drigues ele Carvalho e Gilberto Freyre, no Recife; Alceu Maynard 
Araújo e Ruth Guiinaraes em Sao Paulo; Artur Ran1os e Edson 
Carneiro na Bahia; Luís da Camara Cascudo, Juvenal La1nartine 
e d. José Adelino Dantas no Rio Grande do Norte tambén1 docu
mentaran1 aspectos desses centros de religiosidade negra. 

Na verdade, além de sua aparente significac;ao católica, N. S. 
do Rosário seria para os negros transposi<;áo do ídolo de sua reli
giao primitiva. Talvez leman já, para os sudaneses, principalmente. 
Ou a boneca, para os bantos, ídolo que sobrevive nos 111aracatus. 
Nao podendo adorar seus deuses publica1nente, - poTque os senho· 
res de engenho nao permitiam o culto fetichista, - os escravos se 
filiavam as irmandades católicas, onde podiam, tranquilan1ente, 
pelo processo que mais tarde se chamaria de sincretismo, - adorar 
nos santos da igreja católica romana os seus ídolo africanos. 
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As cerimónias de coroac;:ao anual de reis e rainhas negros 
estavaro diretamente relacionadas a essas confrarias. Era diante da 
igreja, no pátio principal, que se realiz~vam as solenidades, segui
das de danc;:as ao som de zaburobas e p1faros e prolongando-se em 
cortejo real, pelas ruas, coro seus e1nbaixadores, príncipes e funcio
nários. Vários autos populares como os Congos, Taieras, Reisados, 
Cacumbis, 1\f ara ca tus nada mais sao do que sobrevivencias dessas 
festas ao mesmo tempo religiosas e profanas. Com a abolic;:ao da es
cravatura, rouitos negros perroaneceram ligados á devoc;:ao do Ro
sário, enquanto as solenidades de coroac;:ao de reis negros foram 
rareando no país, esfacelando-se em festejos relacionados ao ciclo 
natalino ou ao carnaval, num processo tambérn de adaptac;:ao as fes
tas de procedencia lusitana ou indígena. 

A Irmandade do Rosário do Caicó 

No Rio Grande do Norte houve e ainda há irmandades de 
N. S. do Rosário. Na própria capital a inda existe a igreja do Ro
sário, embora a irmandade já tenha sido extinta. Há vinte anos 
passados, nas procissóes, lá estavam os negros e mulatos da Irman
dade de Sao Joao, coro sede naquela igreja, re1nanescente talvez <la 
confraria do Rosário, coro suas opas brancas e gola vermelha. 

Pelo interior <lo Estado, sabe-se de existencia de várias con
frarias dessa devoc;:áo, como a do Caicó e a de J ardim do Seridó. 

Deve-se a u1n historiador ilustre, d. José A<lelino Dantas, 
ho.ie hispo de Rui Barbosa, na Bahía, - ter salvo do esquecimento 
e das tra~as e divulgado em seu livro "HOMENS E F1\TOS DO 
SERIDó ANTIGO", (Garanhuns, 1961), os Estatutos da Irman
dade do Rosário do Caicó, de 1773. É docu1nento do maior inte-
1 esse histórico e antropológico e que merece divulgac;:ao entre os 
es tudiosos de negros no Brasil. 

A reuniao de funcla~ao da Irmandade do Rosário da Fregue
sia ele Sant'Ana do Seridó teve lugar no dia 16 de junho de 1771. 
A. solene assembléia real;zou-se no consistório da nu1triz <le Sant'Ana, 
de tudo lavrando-se ata competente. Consta do documento os no-
1nes das Altezas R ea is Sebastiao Pereira, R ei dos Congos; ~Iaria 
José Ne,·es, R ainha dos Congos; i\.fonso Ribeiro, Juiz; Luiza Go-
1nes, Juiza; José J\fencles. EscriYao; e 1\Iaria Tereza, Escriva. Outros 
dezesseis nomes constam da ata. O último é o do sargento-mór Ma
noel Gonc;a lves rvl elo, "poderoso senhor do Sabugi", a quem entre
garam a tesouraria. Vere111os, adiante, que era costume entregar a 
tesouraria a um hon1em branco, tradic;:ao que continua em nossos 
días, em J ardim do Seridó. 

A assembléia aprovou, por unanimiclade, o texto do que se 
chamaría Constitui~oes da lrroandade. Dividía-se em dezesseis ca-
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rítulos. Acompanhemos a enunciac;ao de alguns capítulos, conforme 
registrou o eminente hispo D. José Adelino Dantas. 

Cap. I - "Serviao nesta Irmandade todos os homens e mu
lheres pretos, moradores desta Frcguesia da Senhora Santa Ana, 
quer sejam forros, quer cat iYos e pagarao cada um de sua entrada 
duas patacas e de anual urna pataca. 

Cap. V - "O tesoureiro desta Irmandade <leve ser um homen1 
branco e potentado, temente a Deus e de sa consciencia. 

O Cap. VI - fixava a festa do Rosário para Dia de Ano, 
oitava do Natal, - conforme ainda se comemora em Jardim do 
Seridó, há quase dois séculos. 

() Rei e a Rainha pagavam as contribui~óes mais altas: Seis 
mil réis, cada um. Juiz, quatro mil réis; escrivao, clois mil réis; e 
os demais clez tostoes, cada um. Estavan1 dispensados ele pagamen
tos apenas o Tesoureiro e o Procurador, "atendenclo o trabalho que 
necessariamente hao de ter no cxercício deles, que deve ser eficaz 
e muito exato". 

Já o cap. undécimo determinava que se mandasse dizer, anu
almente, urna capela de missas pelos irmaos vivos e defuntos, pela 
esmola de doze vinténs cada m issa, e pela alma de cada irmao fa
lecido, urna missa de corpo presente, pela espórtula de urna pataca. 

O cap. décimo quarto trata do cofre do irmandade. Estabe
lece-se aí que esse cofre será de pau amarelo, munido de tres {e
chaduras com tres chaves diferentes urna da outra, sob a responsa
bilidade do Tesoureiro, do Escrivao e do Juiz. Destinava-se aos di
nheiros e pe~as preciosas da confraria. Devia ser guardado no con
sistório da matriz, "em lugar secreto e separado", ou excepcional
mente na residencia do tesoureiro. 

O cap. XV indicava a obrigac;:ao dos irmaos construirem um 
altar de N. S. <lo Rosário na matriz de Sant'Ana, para rezar o terc;:o 
todos os domingos · e dias santos. Impunha-se ainda a obriga~ao de, 
urna vez por semana, ser rezado o terc;:o pelas ruas da povoa~ao. 

Curioso o cap. XVII, que trata das relac;:óes do Vigário com 
a Irmandade. Observe-se: "Nao consentirao os Irmaos da Mesa que 
o seu Reverendo Paroco ou sacerdote de sua comissao presida ou 
assista as eleic;:óes, ou ou tro acordo a lgum sobre as ac;:óes des ta Ir
mandade, por ser de jurisdic;:ao leiga. Querendo o Reverendo Pa
roco ou seu comissário contrapor e teimar na referida assinatura, 
recorrerao ao Pro,·edor das Capelas, para os prover de remédios, a 
firo de se nao preterirem os atos e ac;:oes da Irmandade". 

Este capítulo teria, sem dúvida, urna intens:ao velada. Afas
tava a influencia e a presenc;:a do Vigário nas eleic;:óes e outras reu-
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nióes de caráter secreto da n1esa diretora da confraria. Sabe-se, en· 
tretanto, que a idéia nao vingou. D. José Adelino Dantas comen· 
tou: "A autoridade competente, entretanto, nao referendou o texto, 
e a posterior declara<;ao régia oi:denou ~.ue as elei<;óes do Juiz ~ dos 
demais Irmaos da Mesa se reahzassem na presen<;:a e co1n a 1nter· 
Yencao do vigário". 

, Complicado era o processo burocrático de aprova<;:áo dessas 
Constitui<,:óes, que deveriam seguir a Lisboa e subir a san<;:ao. real. 
r\.ssim ocorreu com a Constitui<,:ao da Irmandade do Rosáno do 
Caicó, que foi enviada a Portugal para receber o selo da Real Mesa 
da Consciencia e da Ordem, no dia 9 de fevereiro de 1772, pagan
do-se a taxa ele 1nil seiscentos e trinta réis. Aos 7 de man;o do mes
mo ano, o documento subiu a san<,:áo real, recebendo as atens:óes 
augustas de D. José 1, por gra<;:a de pe~s "Rei de Portug~l ,e dos 
Algarves, daquém e dalém mar em Afnca, Senhor da Gu:ne, Go
Yernador e Perpétuo Administrador do l\ilestrado, <:avalar1a e Or: 
dem de Nosso Senhor Jesus Cristo". Somente em fins de 1773 fo1 
,onvocada, no Caicó, a assembléia da Irmandade para tomar conhe· 
cimento do assunto. Foi a 27 de dezembro daquele ano, sob a pre· 
sidencia do cura José Inácio Xavier Correia, que os irmaos se reu· 
niram para ouvir a leitura da publ~ca<;ao da ~onfirma<;:ao Régi~. 
foi lavrada ata competente, pondo at suas rubricas quarenta e tres 
pessoas, "das quais, - comenta D. José A?elino 1:lantas, -.- ªI?enas 
quatro sabiam ler e escrever ... " Refere a1nda o ilustre .~1~tor1a~or 
aue se lancaram no documento "urna floresta de cruzes , 1nclus1ve 
a
1
s do Reí ~ da Rainha, conforme informou o secretário ad hoc. 

De 1773 até boje, a Irmandade de N. S. do Rosário do Caicó 
ainda sobrevive, apesar dos bons e maus tempos que tem atravessa
do. No dia de sua padroeira, - conclue D. Adelino Dantas, - a 
irmandade "acorda a velha Cidade do Príncipe com seus pífanos e 
tambores, ampliando no tempo as inapagáveis tradi<,:óes de outror~"· 

Nos días atuais, entretanto, <levemos observar essas confranas 
apenas como sobrevivencias da~p~elas qu~ funcio~aram n~ pas~ado, 
cujas raízes remontara a escrav1dao. E nesse sentido é cunoso iden
tificar tra<;:os de antigas institui~óes de fé religiosa, tanto cotejando 
com o que sabemos no passado quanto em rela~ao as devo~óes de 
hoje. 

Ao assistinnos a festa de N. S. do Rosário dos pre tos, cm 
Jardim do Seridó, em fins de 1963 e come~os de 1964, verificamos 
que tudo se nos apresentava de forma bastante fragmentária. Expres
sóes que pareciam de iní~io incompreensí.veis.' .- .. como "irn:iao de 
mesa", por exemplo, - tem a sua plena 1usuhca<;ao. Os n~gr~s. de 
Jardim do Seridó empregam a expressao sem saber o que s1g~1hca, 
mas é claro que aludem aos que integram a mesa da confrar1a, es
pécie de órgao dirigente. 
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Característica da Festa 

A festa de N. S. do Rosário, em J ardim do Seridó, (RN), 1111-

cia-se no día 30 de dezembro de cada ano, com alvorada dos gru
pos de negros de Boa Vista e de Jardim, nas ruas. Ouvimos, entao, 
pela primeira vez, sons de pífaros entoando melodia bastante pri
mitiva, acompanhada por dois tambores. A frente, ia1n dan~ando o 
porta-bandeira e quatro outros negros, conduzindo bastóes de ma
deira, espécie de lan<,:a enfeitada de fitas na extremidade superior. 

Os grupos percorriam quase todas as ruas principais, só pa· 
rando para tomar urna doze de aguardente. Pelas onze horas, fo-
1nos fazer urna visita ao grupo de Boa Vista, na Casa da Irmandade. 

Informaram-nos aí que essa casa é quase centenária. "t do 
tempo do cativeiro", - nos disse um velho. O Rei Perpétuo, ho
rnero de oitenta e um anos, na época; acrescentou que na constru· 
~ao daq u e la casa tinha "um boi do pai dele". Na cal<;:ada, ti vemos 
o primeiro contato com o grupo. É preciso esclarecer, desde logo, 
que há um grupo local, de J ardim do Seridó, um outro de Boa 
Vista, - povoa<,:ao que atualmente pertence ao municipio de Pa
relhas, - e um terceiro do Caicó, que excepcionalmente vinha par· 
ticipar da festa. 

De todos· os grupos, o mais impressionante era o dos negros 
de Boa Vista. Altos, corpulentos, uns até muito parecidos com os 
cutros. Sabe-se que eles casara dentro do grupo (endogamia), dedi
cando-se a agricultura e cria~ao. Mas nao tivemos infonna~ao de 
casos de anomalias entre eles, em consequencia da endogamia. 

Integram ainda o grupo de Boa Vista, além dos músicos, 
um pífaro e duas caixas, - quatr-O pontóes ou jogadores de lan<;as, 
um porta-bandeira, os quais acompanham o cortejo do Rei Per· 
pétuo, seguidos do Rei e Rainha do ano, Juiz e Juiza, Escriva e 
"Escrivoa". Um informante adiantou que eles (os de Boa Vista) 
também tem um . Rei Perpétuo. A fun~ao desse rei (que eles cha· 
rna'm de Reis Prepeto) é substituir o Rei do ano, em caso de· doen~a 
ou qualquer outro impedimento. O Rei Perpétuo de Jardim· do 
Seridó, na época, er·a José l\!Iarcelino Dantas, tendo assumido o 
cargo em 1910. (Relembre-se que Mello Morais Filho, descrevendo 
a procissao de S. Benedito no Lagarto, Sergipe, fala-nos de duas 
alas de Congos, que disputavam a coróa da rainha principal, a 
quem chamavam de Rainha Perpétua). Ainda acompanhava o gru· 
po de Boa Vista, embora trajando normalmente, o presidente e o 
tesoureiro. · · · ·· · "· 

Todos sao tratados por "irmaos", havendo porém distin~ao 
entre "innaos de . opa" oti de caderneta,. ·que· pagam cinco mil réis 
por ano (por lá ainda nao se falava em cruzeiros), e os "irmaos de 
mesa", que pagam dez mil réis. Outros elementos que acompanha-
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vam 0 Rei e a Rainha, juiz, presidente, tesoureiro, todos pagavam 
" \·inte n1il réis. . 

A importancia do tesoureiro, na confraria, já f~i ass1nalada. 
o costuine centenário de oferecer o cargo de tesoureuo a um ho
rnero branco, continua em Jardim do Seridó. Ach?m mesmo os ne
gros que o branco é mais 

1

hábil e intelige?te na missao de ~rrec~~~1; 
e aplicar o dinheiro. Na epoca, o tesoureiro era o sr. Sevet ino E has 
Barca cicladao branco, de 69 anos. 

' . . -Indagamos se brancos podenam ser 1~aos, ao que nos res-
pondeu o presidente, Martins Fernandes Vieira: 

- Todos podem ser innaos. Mas, "irmáo de mesa" só pode 
ser pretinho. Porque sempre foi assim e nao ~e pode tnudar. . 

O Rei Perpétuo acrescentou que, anugamente, os sen~otes 
soltavam os negros escravos durante dois días, "pro mode bnnc:ar 
a vontade na festa do Rosário". 

Outro informante declarou: 
- Todo brinco pode entrar na irmandade, porque todos 

precisam do Rosário. Prá brincar na socieda~e, nao .. só pretinho. 
· Perguntamos se uma mo~a branca pod1a ser ra1nha, ao que 
nos informou José Marcelino Dantas: 

- Pode aprontando urna negrinha e pedindo a ela, pelo 
an1or de Deus.' pra fazer "as vez" dela na procissao. Adiantou: "O 
negócio é meio sério". . . ... . 

N isso, - acreditamos, - nao hav1a man1festa~ao de racis-
mo. É a tradicao que manda e os negros a obedecem, cegamente. 

Nao há ,trajes especiais para os m~sicos, P?ntóes, presidente, 
etc. Na ocasiao, os negros e mulatos vesuam camisa vermelha e de
talhes brancas nas mangas e ombros. Usavam chapéus de feltro co
mum, estando alguns descal~os. O Rei Perpétuo, duran~e o c?r· 
tejo, assim como o juiz e o escrivao, usavam sobre o pahtó a flta 
azul da Irmandade. 

As músicas tocadas pelo pífaro (eles ehamam ·:pif~") co~ 
acompanhamento das caixas ou zabumbas, chama~-se ~a1onada , 
''Catingueira", "Palmerinha" e "Piauí". Sao ~elodias. vivas e al~
gres. Próprias da festa ou do grupo de Boa Vista, po1s nada ouv1-
mos semelhante noutros folguedos no Estado. lnteressante é que 
os negros nao cantam nenhuma melodia. Tocam e dan<;am apenas, 
improvisando passos, gingando. 

A Coroa~o 

No <lia 31 de dezembro de 1963, a tarde, houvc o encontrQ 
dos tres grupos de negros e mulatos do Jardim do Seridó,. B~a 
\ .'ista e Caicó, no centro da pra~a José Augusto, ao lado da 1gre1a 
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matriz. Os dois pritneiros grupos sairam da casa do tesoureiro, do 
Jado oeste da cidade. O grupo de Jardim saiu do lado este. 

Após a chegacla do grupo de J ardim, com grande ruído de 
tambores e pífaros, todos tocando ao mesmo tempo, além do vo
zerio do povo na pra<;a, realizou-se a cerimónia de coroa~ao. Quase 
tao simples como a que Henry Koster assistiu no Recife, em 1811. 
Nao houve proclama<;ao especial e nem presen~a de sacerdote. Ape
nas urna certa demora para que fosse colocada a coroa de papelao 
dourado na cabe<;a do rei e da rainha. Por ser, aliás, a coroa maior 
do que a cabe<;a dos pretendentes, foi necessário colocar um cal<;o, 
com lencos .. . 

> 

Seguiu-se o desfile dos grupos, tocando e dan<;ando a rua, 
tendo a frente o cortejo real, o Reí Perpétuo e demais dignatários. 
Todos se dirigiam a casa do tesoureiro, de onde sairam em procis
sao com urna antiga imagem de N. S. do Rosário. A pe~a, de ma
deira, de meio metro de altura, é expressiva, de vistoso paneja
mento, a maneira das imagens barrocas portuguesas. Dizia-se que 
a imagem tem mais de cem anos. 

Durante a procissao, os grupos tocavam, ao mesmo tempo, 
seus pífaros e caixas. Depois de percorrer várias ruas, voltaram a 
casa do tesoureiro. A entrada, os pontóes elevaram seus bastóes em 
torno da porta, como que guardando a passagem da imagem. Houve 
vivas a N. S. do Rosário e foguetóes. 

Todos, depois, foram ver e beijar o rosário de ouro da santa 
primitiva, guardada pelo tesoureiro. Também nos pareceu pe<;a 
típica da ourivesaria portuguesa. Informaram-nos que o rosário cus
tara trezentos mil réis, naqueles tempos. 

Procissáo e encerramento 

No dia seguinte, l.º de janeiro de 1964, houve confissao e 
missa para os integrantes dos vários grupos de negros. A.s 16 horas, 
saiu da igreja matriz a segunda procissao, coro acompanhamento 
dos grupos, outras irmandades e grande número de fiéis. Além do 
andor de N. S. do Rosário, (imagem nova, talvez de gesso, tama
nho maior), via-se um andor de Sao Sebastiao. 

Ao lado da banda de música local, estavam os mesmos pí
faros e caixas dos negros. Vez por outra, alternavam os benditos ca
tólicos com as músicas dos pretos. Todos marchavam com grande 
respeito, sem dan<;as e sem chapéus. No mesmo dia, a tarde, um dos 
irmaos do Rosário saiu as ruas pedindo esmolas para a festa, devi
damente paramentado. Os vários grupos foram recebidos nas me
lhores casas da sociedade local, quando todos beberam e comeram 
a larga, aqui e ali tocando seus pífaros e dan~ando. 
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Em 'Síntese, esta é a festa religiosa e profana dos pretos da 
Irmandade de N. S. do Rosário, ero Jardim do Seridó. Todos no 
1nunicípio, inclusive autoridades, prestigiam e auxiliam os prepa
r ativos da festa dos negros do ter~o (como as vezes chamam), inde
pendentemente de pertencerem ou nao a confraria. Aceitam as fes
tividades como urna tradi~ao da terra, que remonta a escravidao. 
N aquele ano de 1964, segundo nos informou o tesoureiro Severino 
Elias Barca, a festa do Rosário de J ardim completou o seu primeiro 
centenário de funcionamento . 

Conclus0es 

Algumas conclusóes podem agora ser esbo~adas, para maior 
compreensao em torno da importancia histórica e antropológica 
das confrarias de N . S. do Rosário e suas sobrevivéncias. 

I - Vindo de outras terras, trazendo seus próprios cultos 
fetichistas, os imigrantes negros fundaram essas confrarias mais co
mo posi~ao de resistencia e defesa contra a prepotencia dos opres
sores brancos do que por pura religiosidade. Unidos em organiza
~ªº permitida pelos seus senhores, eles poderiam lutar . pelas suas 
reivindica~óes libertárias, ajudando-se uns aos outros. A proibi~ao 
da presen~a de brancos na "mesa diretora" é bastante sintomática. 
Recorde-se que até a presen~a do vigário nas elei<;óes nao se quería 
permitir, na organiza<;ao dos estatutos da confraria do Caicó, em 
1773. Há apenas urna exce~ao para o cargo de tesoureiro da irman
dade. O tesoureiro deveria ter transito livre entre brancos e negros, 
para conseguir dinheiro. 

JI - Só através do fenómeno do sincretismo se pode aceitar 
a devo~ao de N. S. do Rosário e outros santos pelos negros escra
vos. Nos contatos de povos, muitos aspectos sao passíveis de mu
dan~a. Talvez inais difícil seja o que diz respeito as cren~as reli
giosas. O ilustre etnólogo portugués Jorge Dias, no seu compendio 
"ANTROPOLOGIA CULTURAL", declara textualmente: "De 
fato, a religiao e certos ideáis de vida sao aquilo que um povo tero 
de mais sagrado, e só em circunstancias especiais é capaz de os 
abandonar por outros. "Conceito que coincide com as palavras do 
sociólogo norte-americano Robert N. Bellah, ao escrever: "As coisas 
sagradas sao, por def ini~ao, profundamente íntimas, altamente re
\·erenciadas e cuidadosamente respeitadas por aqueles que as con
sideram sagradas". 

III - A coroa<;ao de reís e rainhas, como acentua Artur Ra
mos~ nao é urna solenidade isolada. Ela está intimamente ligada as 
cerimónias das irmandades de N. S. do Rosário e outras semelhantes. 

IV - Autos populares, cortejos processionais e dan~as de 
negros, como os Congos, Cucumbis, Taiéras, Reisados, Maracatus, 
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inclusiv.e. certos ranchos carnavalescos, sao todos sobrevivéncia d . 
1'as fesEt~vl1dades que surgiram nas confrarias e coroa<;ao de re~s :;~ 
gros. se are~a-se portanto q - · · 
1. . d ' ' ue sao mu1to ma1s sobrevivéncias re-

•_?1osa:_ o .que profanas. Sua presen~a, hoje, nas comemora óes de 
~ao Joao, ~1clo do Natal e durante o carnaval, só se justifica ~a través 

o s1n~ret;smo, adaptando-se as festas de procedencia lusitana Co 
mo ass1na. ou Artur Ramos, com rela~ao aos Maracatus " . -
se aprove1tavam do carnaval, iludiam a perspicácia dos os b negros 
opressores e festeJ· avam os . . . . rancos 

1. ... ,, seus re1s, as suas 1nst1tu1róes a sua re ig1ao . )' ' 
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(\ 

.. 
Axere de .. Santo 

Em 1958, estivemos em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), 
urna noite toda, assistindo um batuque numa das principais casas 
de culto daquela cidade. Levou-nos o folclorista e etnógrafo gaucho 
Carlos Galváo Krebs, estudioso da especialidade e pessoa muito rela
cionada nos meios religiosos afro-brasileiros dali. 

Admiramos de perto o ritual da "sessao". Tratava-se da "ma
tan~a secreta", - festa a que só convidados especiais e iniciados 
podem comparecer. Fizemos nossas observa~óes, comparando-as cottr 
o que vimos ou lemos a propósito dos Candombles da Bahía, Ma
c.umbas do Rio de Janeiro ou Xangós de Pernambuco e Alagoas. 

Tarde da noite, deseemos do saláo principal, onde se reali
zavam as dan~as, com o pe ji ao fundo, e f omos para urna sala de 
jantar, num pavimento abaixo. Aí encontramos várias pessoas sen
tadas ou conversando, enquanto negras preparavam montanhas de 
comidas na cozinha próxima. Krebs, a todos saüdava, com intimi
dade de velho ogá, enquanto serviam a nós, - a mim e ao major 
Deolindo Liina Júnior, - pratos variados e licores. 
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Notai;nos, entao, - fato estranho para nós, até aquele mo
mento, - que as filhas de santo, a medida que deixavam o salao 
e desciam para as dependencias onde nós estávamos, falavam todas de 
um modo especial, imitando vozes infantis, urna falinha de crian~a 
<le quatro a cinco anos de idade! A principio, pensamos tratar-se 
de brincadeira das mulheres. Depois, quando desceu a Mae de 
Santo, falando também do mesmo jeito, verificamos que havia urna 
conven~ao ou se tratava de qualquer fenómeno ligado ao culto 
afro-brasileiro. Chamamos a aten~ao de Carlos Krebs para o fato 
e ele balan~ou a cabe~a, discretamente, dando a entender que de-
pois explicaria. 

E ele próprio provocou a Mae de Santo, ao perguntar: 
- Entao, Maezinha, urna bela noite, nao? 
A.o que ela respondeu mais ou menos assim: 
- Tim; meu filo, mina tasa é sempe béia! (Sim, meu filho, 

ininha casa é sempre bela). 
E a conversa se desenvolvia nessa linguagem de crian~a, en

quanto as filhas de santo faziam também trejeitos e mimos infan
tís, entre si ou os circunstantes. 

Depois da "sessao", num fim de noite cheio de incidentes, 
- chovia bastante e o nosso carro tombou num atoleiro, do qual 
só saímos com o auxílio da Rádio Patrulha, - estivemos conver
sando longamente com Krebs sobre o fenómeno da fala deturpada 
<las mulheres. Soubemos, entao, tratar-se de fato rotineiro nas reu
nióes .do :€ulto afro-br~sileirq em Porto Alegre e outras cidades. 1: 
es tado de· Semi-possessao, intermediário entre o transe e o normal. 
A sair da sala, antes de voltar a normalidade, a filha de 
santo fica meio aturdida, abobalhada, falando como crian~a. A esse 
estado chaman1 em Porto Alegre "axeiro de santo" ou "axere de 
santo", enquanto na Bahía é conhecido · por estado de "ere". Ambas 
as vozes derivam do nagó "axiwere", palavra que significa "louco'.', 
"maluco", conforme Pierre Verger demonstrou a Carlos Krebs. · 

Verificamos que o assunto nao tem merecido maiores aten
\Óes dos estudiosos brasileiros, apesar de brev~s referencias de um 
N ina Rodrigues ou de um Artur Ramos. Insistindo sobre o assunto, 
recebemos de· Carlos Galyao Krebs informa\ªº substanciosa sobre 
o tema, que adian~e transcreveremos. Antes, porém, queremos con
~ignar u1na fonte, nao citada por Krebs, que nos parece de rele
-vancia, para melhor conhecimento do assunto. Referimo-nos ao emi
nente prof. Melville J. Herskovits, no estudo "OS PONTOS MAIS 
i\IERIDIONA.IS DOS AFRICANISMOS NO NOVO MUNDO", 
baseado em <lados colhidos na visita que fez especialmente aos ba-
tuques de Porto Al~gre. · . 

O fenómeno também chamou-lhe a aten\áO, tanto . ass.im que 
conclue a observa<;ao com estas palavras significativas: "Esta cu::-
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cunstancia ("axere de santo") indica enfaticamente a necessidade de 
urna re-análise da experiencia de possessao na própria Costa da 
Guiné". Tao importante achou o detalhe do "axere de santo" den
tro do fenómeno geral da possessao, que preconizou novas pesquisas 
na África! E segue-se a sua observa\áO, também extensiva ao norte 
do país: "Como foi indicado noutro artigo, urna das descobertas 
mais reveladoras <leste período de trabalho de campo no norte do 
Brasil foram os detalhes do modo pelo qual urna pessoa possuída 
Yolta ao seu estado normal. Passa por um estado chamado "eré", 
urna espécie de semi-possessao, que é descrito pelos crentes como 
a "meninice que vai com cada santo". Este fenómeno é também co
nhecido em Porto Alegre, cujos grupos de culto tem ticlo pouco 
contacto com outros centros onde isto é encontrado". 

Eis por que achamos útil transcrever, em seguida, parte da 
carta de Carlos Galvao Krebs, onde nos dá explica~ao para o fe

nómeno, citando quatro fontes: "O fato que voce presenciou - diz 
Krebs, - é comum a todo o Brasil: ao deixar o estado de santo, o 
cavalo permanece por maior ou menor lapso de te1npo, sem reto
mar a consciencia completa. A isto já aludía, (em 1896), Nina Ro
drigues, em "O ANIMISMO FETICHISTA DOS NEGROS 
BAHIANOS", Rio, 1935, p. 121 e seguinte: "Desde que bebeu um 
copo com água, Fausta despertou no estado de atordoa1nento e 
confusa o em que eu a tinha visto já por mu itas vezes ao sair do 
estado de santo. Esse estado de atordoamento é mais ou menos dura
douro". E prossegue Krebs: "Só que o velho e insuperável Nina 
nao deu ao fato o nome por que é conhecido na Bahia: estado <le 
ere. Acredita-se lá que sao orixás-meninos, os lbeji, que ficam na 
ronsciencia do crente ao sair este do transe. Veja Edison Carneiro, 
"CAMDOBLtS DA BAHIA", Salvador, 1948, p. 49, en1 baixo: "Pos
suída pelo ere, a pessoa fala e se conduz como crian~a, para diver
titnento geral". E Carlos Krebs continua: "Na Bahía, como en1 
Porto Alegre e Recife, os Ibeji estao sincretizados com SS. Cosme 
t Damiao. Aqui em Porto Alegre, ao contrário da Bahia, tal estado 
é interpretado por alguns crentes e de maneira geral, nao como 
efeito de espíritos infantís, de Ibeji, mas como sendo o próprio 
orixá, que já deixou a consciencia do cavalo, mas que se conserva 
ainda "encostado" neste. Em Porto Alegre tal estado é conhecido 
pela designa~ao de "axeiro de santo" ou "axcre e.le santo". Em pa
Jetras com Pierre Verger na Babia, ele me repudiou a interpreta
~ªº baiana, dizendo-a inven\ªº de alguns, que foi seguida por ou
tros. Mas, Edison Carneiro é bom conhecedor do Candomble, sendo 
mesmo oga do Engenho Velho, e a consigna contra a opiniao de 
Verger, que hoje conhece o fato tanto no Brasil quanto na própria 
África. O mais surpreendente de tudo é que Verger, ao ouvir de 
m1m a denominac;;ao de tal estado, corrente em Porto Alegre, ficou 
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todo assan,.hado com a expressao "axere", que reconheceu como voz 
nagó, significando "louco", "maluco". Note-se que justamente tal 
estado dá a impressao de que o cavalo de santo está louco, maluco, 
falando tudo trocado, tati-bitati, dizendo facécias inofensivas. Ver
ger ficou tao entusiasmado, que dias depois me levou e exibiu un1 
pequeno dicionário, se nao me engano nago-frances, onde verifi
quei a veracidade de sua informa<;ao. Lá estava o verbete "axiwere", 
que, - pronunciado com o espírito da lingua francesa, - <leve 
realmente ser a matriz da voz "axere", recolhida por mim nesta ca
pital. Daí se concluir literalmente que, apesar de 1nais afastado <la 
Africa que a Bahia, o Rio Grande do Sul, em certos aspectos, está 
mais próximo. Porque, efetivamente, a explica<;ao do verbete era 
a mesma que me refería Verger: louco, maluco, em essencia". 

Num PS, Krebs adiantou: "Depois de escrita a carta, puz-me 
a buscar o "ere" na obra do próprio Pierre Verger, "DIEUX D'AFRI
QUE", París, 1954. Encontrei-o a p. 171: "Le dieu laisse derriere 
lui, dit-on á Bahia, "ere", une sort d'adjoint qui l'accompagne". E 
a nota ao pé da página, diz assim: "Au Brésil certains "Pae de 
Santo" disent que ERt est une contraction du mot ASHIWERE 
que, en Yoruba, signifie fou. Ce meme état est qualifié par les 
Nagos d'Afrique de TINUERUDf. qui est arrivé dans les bagages, 
montrant bien sa position d'adjoint, de celui qui vient aprés". Pou
cas linhas antes fala (Verger) assim: " ... lors que le dieu a quiÜé 
avec la transe le corps du IYAWO (iniciando), celui-si se comporte 
comme un enfant en has age, riant a tout propos, s'exprimant avec 
des paroles enfantines ... " E ainda Krebs, para concluir, assinala: 
"Ao final de tudo, verifico agora que o assunto vem registrado no 
"DICIONARIO DO FOLCLORE BRASILEIRO, de Cascudo, sob 
o verbete "ere". Luís da Camara Cascudo cita o ponto de vista de 
Artur Ramos, para o qual Ere é um orixá filho de Xangó, ("O Ne
gro Brasileiro", 39) e o de Edison Carneiro, "Negros Bantus", 57 -
58), para quem Ere "é apenas um espírito inferior, um companheiro 
da filha-de-santo". E adianta o mesmo Edison: "Todas as pessoas 
que tem santo, tem também um Ere, que pode ser de Cosme, de 
Damiao, de Doú ou de Abalá, - concluíndo: "Todos esses eres fa
lam 111na linguagem infantil e se conduzem como verdadeiras cri
anc;;as, fazendo estrepolias incríveis". 

Como se observa, há variada in terpretac;;ao para o fenómeno 
do estado intermediário entre o transe e o normal. E como o as
sunto, em geral, nao mereceu maiores estudos, está a exigir a aten
<;áo dos pesquisadores e etnógrafos. Parece que Herskovits tinha 
mesmo razao quando sugería re-análise do problema na Africa, 
para o seu total esclarecimento. 
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• 

\ A Glosa Veículo de 
Comunica~o Popular 

O prof. Luiz Beltráo, um dos nossos mes tres do jornalismo, 
vem estudando os processos de comunica~ao de massas em livros 
mareantes pelo seu conteúdo didático e objetividade de suas obser
' a~óes. 

Em 1960, publicou "INICIA~ÁO A FILOSOFIA DO JOR
NALIS~10", (Agir), onde examina manifesta~óes do jornalismo es
crito, oral e pela imagem, aí incluíndo a imprensa, o rádio, o ci
nema e a televisao, além de formas auxiliares, como a caricatura, 
;:i micro-fotografia, a fita magnética, etc. Caracteriza seus agentes 
e condi~óes filosóficas, através de considera<;óes lúcidas e oportunas 
para essa já hoje quase ciencia, que é a comunica~áo. 

Agora, em 1971, Luiz Beltráo publica "COMUNICAv.AO E 
FOLCLORE". (Edi~óes Melhoramentos), estudo pioneiro sobre veí
cu1os de comunica~áo, a que ele chama, com propriedade, de folkco-
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ro unicac;ao, "definindo-os ". . . o proc~ de intercambio de infor
mat;óes e manif estat;óes de opinióes, idéias e atitudes da massa, atra
vés de agentes e meios ligados direta ou indiretame~t~, ao fo~clore". 

Observou Beltrao, além dos veículos ou cana1s Jª cláss1cos de 
comunicac;ao de massa, - a imprensa, o r~dio, o cinema, a tele
Yisao, - a existencia de vários outros relacionados com o folclore. 
E é por intermédio dess~s canais de folk qu~ a gran~e ... massa d? 
interior brasileiro troca informac;óes ou man1festa op1n1oes e a~1-
tudes. Onde a imprensa escrita ou oral n_ao chega ou. só _precar1~
mente alcanc;a certos núcleos de populac;ao,. a comu1:uc~c;ao conti
nua a fazer-se por meio de outros veículos direta ou 1nd1retamente 
ligados ao folclore. 

t tese que nos parece da maior relevancia, pois até agor_a, 
ao que sabe1nos, o folclore nao tinha si~o e!tudado sob esse p:1s
ma, - isto é, como veículo de comun1ca<;ao de massa. Beltrao, 
nesse sentido, inaugura nova abordagem ao folclore, vinculando-o 
aos processos de comunicar;ao coletiva. . 

Divide em tres grupos as manifesta<;óes de folk ou r~la~10-
nadas ao folclore: A informa~o oral, - os cantadores, o ca1xe1ro
via jante, o chofér de caminháo; a informa~ao escrita, - os fo.lhetos, 
os almanaques, folhinhas e livros ~e sorte; e o que d~nom1na _de 
folkcomunica~o opinativa, onde 1nclue centros de 1nformac;ao, 
meios de expressao, a "queima do Judas" e a "Serra dos Vel~os", o 
Carnaval, a música popular, o mamulengo, o bumba-meu-bo1, o ar-
tesanato e artes plásticas populares. . .. . 

Há, evidentemente, outras formas de man1festar;ao colettva, 
como as anedotas ou piadas, os sermóes, os semanários interioranos 
ou prospectos de propaganda comercial ou política, aos quais o 
autor se refere de passagem. 

Manifestar;ao, todavía, a que Luiz Beltráo nao alude, e que 
nos parece de imprescindível relacionamento aqueles veí~ul?s de 
comunica<;ao é a glosa tradicional. ~ glo~a com o ?1-ºt~ 1n~1spen
~ável, fixando acontecimentos os ma1s variados da vida 1nter1orana 
ou mesmo condensando fatos de interesse social, político ou de qual
quer natureza, seja de ambito regional, estadual, nacional ou in
ternacional. 

A glosa é urna institui~o 

A glosa popular é urna instituir;ao no nordeste. Nao há grande 
acontecimento que nao tenha sido glosado por poetas do p~vo, ho
mens incultos ou semi-analfabetos e as vezes até por poetas ilustres. 
Da mesma forma que o folheto de feira atinge larga fa~xa de pes
~oas nas diversas comunidades, a glosa também se espra1a por am
plo círculo de afixionados ou simples ouvintes. 
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Originariamente escrita, vai passando de mao em -
vés de có · h d d. mao, atra-

b p1as e ga? an o ivulgar;ao oral, nao sendo raro pessoas 
que sa em, memorizadas, dezenas delas. 

N.. f . 
ao nos re er1mos, aqui, a glosa pornográfica ou lírica t ue 

tern seus cultores ou fans por todos os recantos brasileiros M ' 1d 
~~os,a. puramente de funr;ao jornalística, anunciando fat~ ex~!.'aor~ 

1nar10 ou envolvendo quase sempre crítica social. 
, . t claro que a glosa, como a sextilha ou a trova sao formas 

gassi~as ~e expressao poética, que recebemos de Portu~al No Rio 
r~n e o Norte, .ª predilet;ao pelo genero é antiga. o ~osso ri

meno poeta, Lour1val A_t;ucena (1827-1807) era mestre consumfdo 
como glosador, tendo de1xado obras-primas na espécie. 

a sua 1Fa:~~a, dpor exemplo, é a seguinte, onde o poeta demonstra 
1a 1 1 a e para glosar até mesmo um mote perigoso: 

Escorei N ossa Sen hora 
com o bacamarte na mao. 

Cont;a a Virgem, que se adora, 
renh1da questao se trava. 
Mas eu, tomando a palavra, 
Escorei N ossa Senhora. 
Os ímpios saem, váo embora, 
receando a conclusáo. 
Porque eu lhes disse, entáo 
que afina! sustentaría , 
a pureza de Maria 
com o bacamarte na máo. 

De outra ~ef ta, glosou A<;ucena um mote pitoresco mostrando 
ainda sua versat1hdade: ' 

De arroz, at;ucar, formiga 
fiz a minha sobremesa. 

Tomara achar quem me diga, 
sem a verdade faltar· , 
se alguém já teve um jantar 
de arroz, a~ucar, formiga. 
Somente minha barriga, 
sem náuseas, sem extranheza, 
acomoda, com certeza, . 
grilos, pulgas, mariposas. 
E destas coisas e loisas 
fiz a minha sobremesa. 
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lVIas" a glosa como fun~ao de difundir noticia, no linguajar 
e sabor nordestinos, fixando termos e expressóes. d~ po~o, como 
"eículo de crítica social dos mais contundentes, é 1nd1scutlvelmente 
um dos canais de folk-comunica~~o. 

Vamos anotar alguns exemplos, retirados de livros ~u que 
circulam de mao em mao no Rio Grande do Norte, para ilustrar 
nossa contribui~ao a tese do prof. Luiz Beltrao. . 

De sua aceita~ao popular, diz bem a glosa de Sesyom, (1883-
1932) famoso poeta norte-riograndense, ao proclamar: 

O povo gosta de ler 
as glosas de Sesyom 

Com franqueza pode crer 
se for o mote bem dado, 
Ele, depois de glosado, 
o povo gosta de ler; 
Quem quer que procure ver, 
tero de comigo achar bom; 
Quando a coisa vem por dom, 
a sorte nao descompassa. 
Sao lidas coro muita gra~a 
as glosas de Sesyom. 

Esse poeta deixou centenas de glosas, entre líricas e por!1o
gráficas. Era outro mestre refinado ~a rima e h~mor. sertane~os. 
Igualmente utilizou a glosa como v~1culo para d1~~,nd1r notíc1as. 
Francisco Amorim, que escreveu um hvro sobre .~1:, ( ~U _CON~.~> 
Cl SESYOM", A<¡u, RN, 1961), afirma que ele nao perd1a oca~1~0 
para pintar os aconteci~entos". Certa vez, espalhando-se .ª noticia 
de qúe ein Minas Gera1s aparecera um galo de quatro per.nas, ele 
glosou: 

Em Minas apareceu 
um galo de quatro pernas. 

Contou-me Otávio, que leu, 
a noticia em um jornal. 
Um fato fenomenal: 
Em Minas apareceu; : 
O fato que lá se deu ' 
se comenta nas tabernas, 
até mesmo nas cavernas 
ouve-se em grito dizer: 
Só faltava ªP.arecer 
um galo de quatro pernas. 
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Foi por meio de urna glosa que o autor <leste ensaio veio a 
saber que o Duque de Caxias esteve em Natal. Mariano Coelho no 
livro "FU~·LJ\\:A" (Natal, 1970), registrou inúmeras, inclusive ~sta: 

Por causa de urna avaria, 
Natal hospedou Caxias. 

Claro, - Natal merecia 
a tao honrosa visita; 
porém, lhe coube esta dita 
por causa de urna avaria. 
Co'a mais intensa alegria, 
"canguleiros e xarias", 
ao longo de doze dias, 
honrados o festejaram, 
e desde entao proclamaram: 
- Na tal hospedou Caxias. 

Faz menos de um ano, tal vez, a imprensa natalense not1c1ou 
que a Prefeitura de Natal iria construir novo mercado em local 
onde ainda hoje existe um cabaré. Mariano Co~lho nao perdeu 
tempo e glosou a noticia, com malicioso trocadilho: 

Onde é hoje a "Pensao-Boa" 
surgirá nóvo mercado. 

Nao· foi urna escolha a-toa 
feita pela Edilidade: 
abastecer a cidade 
onde é boje a ·~Pensáo-Boa". 
O próprio Edil apregoa 
ser um local adequado; 
pois é apenas transformado 
esse recanto profano: 
- onde era mercado humano 
surgirá novo mercado. 

As Yezes, um fato local, urna silabada, por exemplo, pode 
obter enorme popularidade, gra~as a· urna glosa ·bem bolada. Re
nato Ca!~as, eximio glosador, ao saber que um político inflamado, 
e~ com1~~0 ~a ~r~~a ~a Rede~~ao, .no A~u, chamara Sao Joao Ba
tista de o 1nchto , d1vulgou imed1atamente esta glosa, que ficou 
célebre naquela cidade: 
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Sao Joao Batista, o inclito, 
~ -na Pra<;a da Redenc;ao. 

Só sendo mesmo o maldito 
que mandou voce falar, 
e lá na Pra<;a bradar: 
Sao Joao Batista, o inclito! 
Um erro desses, admito, 
no orador Abraao. 
Mas voce, Costa Leitao, 
orador de nomeada, 
dá semelhante cagada 
na Prac;a da Reden<;aol 

Nilberto de Souza, repentista e trovador, tem dezenas de 
glosas sobre acontecimentos locais ou naci.onais. Faz alguns. anos, 
tomando conhecimento, pela imprensa, de que um ex-prefe1to do 
interior tinha mandado arrombar a Prefeitura e que vendera o 
boi da carro<;a, glosou: 

Arrombaram a Prefeitura. 
Venderam o boi da carro<;a. 

N omea<;óes com fartura 
Em Santo Antonio se fez. 
Nos últimos dias do mes 
Arrombaram a Prefeitura. 
Que falta de compostura! 
N inguém leve is to na tros;a. 
A farra foi muito grossa, 
o cofre ficou maneiro. 
Quando acabou-se o dinheiro 
Venderam o boi da carro~a. 

A lista dos mais elegantes, promo<;ao dos jornais do sul que 
contaminou o país de ponta a ponta, foi motivo de concurso d~ 
glosas no jornal "Tribuna do Norte", em Natal, 1959. O mote ofi
cial era este: 

· Fiz tu do e nao fui cotado 
para a lista dos dez mais. 

Esmeraldo Siqueira concorr~u com oito glosas magníficas, 
sobo pseudónimo de André Maroni. Vejam duas delas, onde ressalta 
a crítica terrível contra a lista dos dez mais: 
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1) Nao houve grande pecado 
que Satanaz nao me desse. 
Ri-me de Deus e da prece 
fiz tudo e nao fui cotado. 
Pelo Papa excomungado, 
nao dei o menor cavaco 
aos castigos infernais. 
1\1 eti a bula num saco 
e a remetí, por deus Baco 
para a lista dos dez mais. 

2) Com fervor de apostolado, 
nas bacanais deste mundo, 
preguei o prazer profundo 
fiz tudo e nao fui cotado. 
Por Baco a Venus levado, 
desfrutei volúpias mil 
Mas, oh! julgamento vil, 
vergonha dos tribunais, 
meu nome nao foi lembrado 
para a lista dos dez mais. 

Na cidade do A<;u, (RN) a glosa é um estado de espírito, -
nos dizia Expedito Silveira, também glosador, embora bissexto. 
Todo mundo ali sabe glosar, havendo mesmo mestres, no genero, 
como foram Sesyom, no passado, ou mais recentemente Manuel de 
Bobagem e Joao de Papai. Estes últimos eram notáveis na facilidade 
de improvisar, <liante de um mote, com u1na característica sui-ge· 
neris: Depois de criticar urna pessoa, um fato, com o mesmo mote, 
eles fazian1 o inverso, passando a elogiá-la ou exaltá-lo. Desmancha· 
vam rapidamente o que haviam <lito. 

Rena to Caldas é dessa gera')'.áo de grandes glosadores. Os fa
tos mais recentes já foram por ele apreciados. A histórica viagem a 
lua mereceu duas boas glosas suas: 

No Mar da Tranquilidade 
Desceram tranquilamente. 

Prá glória da humanidade, 
tres austronautas voaram 
e heroicamente pousaram 
no Mar da Tranquilidade. 
Abriu-se o veu da verdade. 

- . 149 -



O universo consciente 
rse curvando reverente 
aos herois que, deslumbrados, 
na lua dos namorados 
desceram tranquilamente. 

Também a frase célebre de Armstrong foi posta em glosa 
pelo poeta Renato Caldas: 

Pequeno passo do homem 
e grande da humanidade. 

Abrindo as asas da glória 
na amplidao ilimitada, 
a "Apofo" deixou gravada 
o grande feito da história. 
Nessa imensa trajetória 
pelo azul da imensidade, 
o que foi feíto em verdade 
jamais os tempos consomem: 
Pequeno passo do hornero 
e grande da humanidade. 

Um dos fatos mais recentes, o estabelecimento das duzentas 
milhas de mar territorial brasileiro, recebeu o seguinte tratamento 
por parte do poeta Mariano Coelho: 

Faixa de duzentas milhas 
de atividade pesqueira. 

Ao invés de um Tordesilhas 
que recuasse, avan~ou. 

O Brasil delimitou 
faixa de duzentas milhas. 
Vai tudo as mil maravilhas ... 
A extensa linha costeira 
é nossa e bem brasileira. 
Nos "verdes mares bravios" 
somente os nossos navios 
de atividade pesqueira. 

Renato Caldas, por sua vez, desenvolveu outro mote: 

Duzen tas mil has do mar 
Pertencem ao Brasil amado. 
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:t. urna glória comentar: 
Nosso grande presidente 
ganhou de modo eloquente 
duzentas milhas do mar. 

' 
Nao se pode navegar. 
sem que seja autorizado. 
Isso já foi decretado, 
E anulando incertezas, 
essas e outras riquezas 
pertencem ao Brasil amado. 

Um cantador popular, Tira-Teima, - é informa~áo de Luiz 
Beltráo, - glosou o mesmo tema de maneira deliciosa, com este 
mote: 

Agora em mar brasileiro 
gringo nao pode pescar. 

Pode até causar pesar 
a tudo que é pesqueiro 
o decreto popular. 
Agora em mar brasileiro 
sendo um barco estrangeiro 
vai ter que se registrar, 
pois de janeiro a janeiro, 
por toda a· costa do mar, 
estando sem o letreiro, 
gringo nao pode pescar. 

Um trovador natalense, Roldao Botelho, glosou um mote 
semelhante: 

No mar das duzentas milhas 
gringo nenhum pode entrar. 

Eis urna das maravilhas 
do nosso bom Presidente: 
Botou o Brasil prá frente 
no mar das duzentas milhas. 
Sem precisar de guerrilhas, 
o Brasil foi prá ganhar. 
Estrangeiro vai pescar 
no Mar da Tranquilidade, 
pois no nosso, de verdade, 
gringo nenhum pode entrar. 
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A noticia de que as águas do rio Sao Francisco estavam bai
xando, progressivamente, inspirou esta glosa a Renato Caldas: 

Os galhos verdes murcharam, 
As folhas secas caíram. 

Os tres r einos protestaram, 
com a vitória da maconha. 
N um espasmo de vergonha 
os galhos verdes murcharam. 
Até as pedras choraram. 
Do rio, as águas sumiram. 
Entao os homens pediram 
a Deus clemencia ou vingan~a 
e no Vale da Esperan~a 
as folhas secas caíram. 

O cantador Severino Pinto, numa peleja em Caruaru, com 
Otacílio Batista, glosou excelentemente este mote: 

Na sua ges tao por cinco 
edificou por cinquenta. 

Trabalhou com todo afinco 
nas obras monumentais; 
O que ele fez, ninguém faz 
na sua gestao por cinco. 
Transformou Goiás num brinco, 
que o Brasil todo ornamenta. 
O mundo em peso comenta 
as obras do Presidente. 
Em cinco anos somente 
edificou por cinquenta. 

Como se ve, a glosa no nordeste funciona mesmo como veí
culo de comunica~ao popular. E a temática é infinita. Mas, como 
dizem os espanhóis, "para amostra, basta um botao". 
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" 

Assimila~áo e Acultura~ao 

de Japoneses no Brasil 

Talvez seja útil, para estudantes de antropologia, um esbo~o 
do estado atual dos problemas de assimila~ao e acultura~ao de ja· 
poneses no nosso país. Assimila~ao e acultura~ao segundo a con· 
ceitua~ao difundida por Emilio Willems, como aspectos diversos de 
um processo único: "Com rela~ao a esfera social, falamos em "assi
mila~ao", enquanto que as mudan~as verificadas na esfera cultural 
levam o nome de "acultura~ao". 

A bibliografia brasileira na espécie é pequena. Em setem· 
bro de 1960 viajamos a cidade de Marília, Estado de Sao Paulo, 
com a finalidade de recolher elementos para urna pesquisa. Visita 
que alongamos até o municipio de Arapongas, no Paraná, onde 
está localizada a colonia "Esperan~a", de japoneses. E1nbora reco
nhecendo que um trabalho dessa categoria poderá ser feíto em muito 
inaior profundidade e extensao por um dos estudiosos locais, esta· 
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1nos convictds de que ta1nbém poderemos oferecer n1odéstia conlri
huit;áo ao assunto. Cada pesquisador olha os . fenómenos pelos s:us 
ángulos particulares de interesse. E dessa variedade de observa<;oes 
muitas vezes surgem aspectos novos ou pouco estudados, 1nas de 
real importancia para a compreensao geral do problema. 

Condi~oes para a a~irnila~ao 

A imigra<;ao dos nipónicos para o Brasil, como se s?~e, fo~ 
iniciada em 1908, com a chegada a Sao Paulo de 165 fam1has. J a 
em 1960, excediam de quatrocentos mil o número desses alienígenas 
e seus descendentes, sendo que mais de trezentos mil vivero no Es
tado paulista. Antropólogos estao acordes em que ain~a é ce~o, -
sessenta e quatro anos, - para se chegar a. conclusoes váhdas a 
respeito da assimila<;ao de japoneses no Brasil. 

A primeira condi<;ao para a assimila<;ao seriam os casament~s 
mistos de japoneses e brasileiros. O distancia1nento .étnico dos ~n
meiros em rela<;ao aos segundos tero, porém, determinado certo iso
lamento dos nipónicos, favorecido ainda por etnocentrismo arraigado, 
fruto do apego as tradi<;óes de famíli a e religiosas. Egon Scha?en 
mencionou o fato, ao escrever: "Difícil é que, entre outras co1sas, 
se incremente, em tal situa<;ao, o número de casamento mistos, in
dispensáveis a assimila<;ao, i. e., a absor <;ao dos elementos nipónicos 
pela sociedade nacional. 

Para se ter urna idéia dos preconceitos dos j aponeses e seus 
descendentes, nesse setor, vamos examinar alguns depoimentos. Nas 
suas "Notas de Viagem", e a que deu o título geral de "CON
VERSA COM JAPONt.S El\,f ARA<;;ATUBA", o escritor Rubem 
Braga fez algumas revela<;óes dignas de ser conhecidas:, Ele entre
vistou um japones que contava, na época, 26 ª1.1os, v1uvo, ~ que 
viera para o Brasil aos 13 anos, anotando o segu1nte . d~ seu lnfo~·-
1nante: ". . . é muito raro japones casado com brasile1ra, e ma~s 
raro ainda japonesa com brasileiro. Mas tem. Conhe<;o no mun1-
cípio quatro japoneses casado~ com brasil~iras . Um d~les n~o t~i:-1 
sido muito feliz. Qnando os Japoneses amigos do m arido vao v1si
tá-lo, a mulher fica irritada porque eles conversam em japones e 
os trata mal. Assim também o marido trata mal as amigas brasi
leiras da mulher". 

Em nossa visita a Marília, conversando com japoneses e bra-
1'ileiros, chegamos a conclusao de que casamentos de nisei coro bra
sileiros sao os mais numerosos. Mais raros sao os de japoneses com 
hrasileiras. A esse re.>peito, um japones, con1erciante naquela ci
dade, nos dizia coro toda seriedade: 
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- Nao dá certo casan1ento de japones coro brasileira. Bra
sileira muito forte. Japones, fraco. 

E citou casos de amigos seus que se casaram coro brasileiras 
e nao ten1 sido felizes. Entendemos logo, pelo sentido de suas pala
vras, que o nosso informant~ ~ludia a con~tánci~ d.e rela<;óe.s s_e
xuais entre japoneses e brasileiras. Por motivos obY1os, nao insis
timos no assunto. 

Por outro lado, Egon Schaden revelou que em inquérito 
realizado por Emilio Willems, entre alunas das escolas normais ele 
Sao Paulo, apenas 63 das interrogadas admitiram a possibilidade 
de ter um japones con10 membro de sua família. 

Ainda Rube1n Braga, sugerindo ao nipónico o seu casamento 
com urna brasileira, obteve esta resposta: 

"- Nao dtt certo, porque o costume é muito diferente. As
sim, por exemplo: Brasileiro sai con1 a mulher de bra<;o. pela rlla . 
Japonés, nao. O m arido vai na frente e a mulher atrás". 

Indagado se achava o seu costume superior, respondeu que 
"cada um tinha seu costu1ne e é porisso que nao dá muito certo o 
casa mento". 

Preconceitos outros em rela<;ao ao casamento se observam 
dentro da própria colonia japonesa, tendo em vista o patriarcalismo 
que ainda predomina entre esse grupo étnico. Interrogado porque 
nao casaria com urna japonesa encontrada na estrada, a qual de
monstrara afei<;ao, ainda o informante de Rubem Braga respondeu: 
" ... que nao podía (casar) porque o seu pai, dele, nao deixava''. 
" ... que o pai dele era o chefe da família e é preciso "ter obedi-
encia ªº chefe da família, que1n manda é ele". 

O dr. Manoel Peregrino Filho, dentista ern Marília, narrou
nos dois casos significativos. Urna sua filha era an1iga de infáncia 
de urna nisei, A. Takara. Tinham feito curso primário e ginasial 
juntas. Passeavam sempre juntas e h~via est~ei~a compr.e~nsao 

1

e .en
tendimento entre ambas. A mo<;a n1po-brasileJra adqu1nra hab1tos 
11ossos e estava praticamente ociclentalizada. Pois bem, repentina-
1nente, ela se casa con1 um japones. Desde esse día em diante, trans
formou-se. Orientalizou-se completamente. Nunca m ais procurou a 
sua antiga amiga e colega. E concluiu o informante: "Ela perdeu 
inteiramente as características brasi leiras e passou a ser urna j apo
r:e5a integral". 

O outro caso é triste. Peregrino Filho conheceu tnna moc;a 
brasileira, que se casou com um japones. O pai do japones nao 
queria o casan1ento. Zangou-se. Toda a fan1ília do marido co1nec;ou 
a perseguir a 111oc;a brasileira. A coisa chegou a . tal ponto que o 
japonés foi f or<;ado a abandonar a mulher. Posteriormente, ela tor
nou-se prostituta. En1 palestra coro Peregrino Filho, aquela mulher 
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confessou "que nao se queixava do marido, por ter chega<lo aquela 
situac;ao. Apenas se lamentava e culpava a fan1ília do marido, pela 
persegui~ao de que fora vítima. 

Casamento de japon~s com uma negra 

O caso m ais curioso que observamos em Niarília, nesse ter
reno de casamentos mistos, foi o matrimonio de um japones com 
urna negra. Cremos que somos os primeiros a divulgar o fato, <lo
cumentadamente. Sabendo-se que os japoneses vivero em relativo 
isolamento, casando-se mais entre eles do que coro brasileiras, já se 
pode calcular que o referido casan1ento provocou pequeno escan
dalo no seio da colonia japonesa em Marília. 

Em linhas gerais, o caso se resume nestes fatos: Aparecida de 
Souza, - (Cida, entre os íntimos), - natural do Estado do Rio, 
foi cantora da PR-2, de Marília, intérprete de músicas populares, 
possuíndo muitos admiradores. O j apones Sohey Takeya, apelidado 
Horizonte, topógrafo, apaixonou-se por Cida e pediu-lhe a mao em 
casamento. Marcado o matrimonio civil e religioso, Horizonte man· 
dou imprimir convites para distribuir entre os amigos. Aí surge em 
cena a sua genitora, d. Adelaide El 'T'akeya, publicando no jornal 
"Correio de Marília" a seguinte declara<;ao: 

"Ao Público. Dona. Adelaide El Takeya, japonesa, viúva, de 
prendas domésticas, residente em Pompéia, a rua Espirito Santo, 
n.0 18, DECLARA ,'\ BEM DA VERDADE, que NAO CONVIDOU 
NINGUt.M p ara o casamento de Horizonte Sohey Takeya coro 
Cida de tal, a realizar-se no próximo dia 31 do corrente mes, na 
Igreja de Sao Bento, nesta cidade. 

Declara ainda que os convites do citado casamento já distri
buidos e nos quais vem impresso o seu nome convidando "V. S. e 
Exma. Família para assistirem a cerimónia do enlace matrimonial" 
foram feitos a sua revelía, nao tendo autorizado de forma alguma 
a colocar seu nome nos mesmos a quem quer que seja, e nem mes
mo foi consultada para tanto. 

As pessoas que receberam tal convite ficam cientes, desde já, 
que seu nome ADELAIDE EL T AKEYA nada representa nos mes
mos, ficando nulo e de nenhum efeito. 

Marília, 9 de maio de 1952. 
(a) Adelaide El Takeya 
Autorizo a publica<;ao acima no jornal "Correio de Marília". 

i\ifarflia, 9 de maio de 1952. Firma reconhecida. 
A. resposta de Horizonte, entretanto, foi a realiza<;ao do casa

n1ento no dia marcado. Na época de nossa visita, casados há oito 
:-i nos, tendo tres filhos, Gilberto, Ilse e Gilvar, viviam felizes e já de 
pazes feitas com a sogra ... 
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Ein setembro de 1960, v1s1tamos, ero companhia do dr. La
ércio Barbalho, a sra. Aparecida de Souza Takeya, e1n Marília, ba
tendo algumas fotografias dela e dos filhos. Os garot~s sao sadios 
e demonstram, na fisionomia, a mistura de tra~os do Japones e da 
mulher de cor brasileira. D. Aparecida adiantou-nos que conhece 
em Marília outra família de japones casado com negra. 

Casamento - Um arranjo entre famílias 

Palestrando coro o juiz de Direito da comarca, dr: José Gon
~alves Santana, re~olhemo.s . informa~ao supr~endente a1nda a r~s
pei to de preconce1tos rac1a1s P.ºr parte de 1apone~es em Maríha. 
Disse-nos o dr. Santana que os Japoneses, naquela c1dade, ero geral, 
nao praticam crimes contra o pat:imonio: Roubos, furtos, recepta
~óes, etc. A percentagem desses cr.1me.s seria de I '70 .para ~o.da a co· 
lonia. Praticam, entretanto, hom1cfd1os e tem havido varios casos 
de suicidios. E adiantou-nos: 

- Todavia, quando as filhas dos japoneses sao seduzidas 
por brasileiros, os pais preferem recebe-las de volta, em casa, a per
mitir o casamento. 

Aquí, - dizemos nós, - é preciso que se entenda, em re
la~ao aos chefes de famílias japoneses, 9~e conservam ciosan1en;e 
seus princípios religiosos e a moral familiar, a profunda al.t~ra~a? 
que representa para eles o casamento fora das no.rmas tradic1ona1s 
do seu povo. A .organiza~ao social do japones chfere "bastante da 
nossa. Emílio W1llems, por exemplo, no seu estudo ASPECT_?S 
DA ACULTURA~AO DOS JAPONESES NO ESTADO D~ S~C? 
PAULO", escreve a respeito: "O casamento nao é_ assunto 1~div1-
dual, 1nas uro arranjo entre familias que desejam ligar-se me;I1?nte 
a uniao conjugal de alguns de seus membros. A e~colha do con1ug~ 
é iniciativa que parte dos chefes (sempre masculi~os) das respec~1-
vas familias. Embora seja comum consultar os filhos, estes na? 
ousariam contrariar a vontade paterna, e muito menos, urna c~e~1-
sao antecipando a iniciativa do pai. Esse padrao de submissao filial 
atinge rapazes e mo~as, ligando-se, evidentemei:it<:, ª ... cer~a~ conccp
c;;óes religiosas. Seria <lifíci_l estabelecer u~a chsun~ao ~1g1da :ntre 
o respeito e amor que o f1.lho <leve ao pa1 e ;~ venera\,ªº dos. ,tn.:e
passados mais remo~os, cu1.os .nomes (ver<ladeiros _e po~~umos) sao 
registrados nas tabuinh:ls (1ha1) guardadas do butsudan . . . 

Entre japoneses, portanto, nao há n_amoro, galante1os, no1-
Yados. Se un1 jovem deseja casar-se, ª. técn1c~ ~ procurar um d~s 
e-befes de família do bairro ou da alde1a e solicitar que lhe arranJ ~ 
urna esposa. Encontrada a n~o~a e. combinado o assunto co~ o Pª_' 
desta, o encarregado vai entao avisar ao rapaz. Este, em. d1a dete1.
minado, vai ver se se agrada de sua futura esposa. Depo1s de ad~1 · 
rá-la, volta ao primitivo chefe de família , que a escolheu, para in-
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formar se"deseja ou nao o casamento. A moc;a também pode recu
~ ar-se. HaYendo o acordo dos pretendentes, o encarregado Yai a casa 
da 1?º\ª e marca o dia das núpcias. Nessa oportunidade, a mo<;a é 
traz1da para a casa do rapaz, havendo rápida cerimonia e seguindo-sc 
os comes e bebes, que as Yezes se prolongam até o dia seguinte. Está 
f eito o cas::imento. 

. ~!fas po~e .ainda acontecer ~111 fato estranho a . organizac;ao 
social 1 ~1s?~bras1leira. ~e. o casal de Japoneses nao vive bem, por in
compat1b1l1dade <le genios, por exemplo, pronta1nente se divorcia. 
S~o ~números os casos de divórcio apontados em Sao Paulo. Quando 
ha ~ilhos, e se a separac;ao foi motivada por infidelidade conjugal, 
º:" filhos perman~cem em companhia do cónjuge que se conservou 
b el. E tanto marido como esposa casan1-se nova1nente, acliante. Isso 
nao perturba a reputac;ao de nenhum deles, perante a colonia. O 
divórcio, - como afirmou Emílio l\•Villems, - "é também um:i 
y_uestao fa1nilial que nao depende da permissao de autoridades es
tatais ou religiosas". 

Com efeito, aí estao alguns obstáculos sérios aos casamentos 
mistos entre japoneses e brasileiros. Mas, a tendencia natural é a 
aten~ac;ao desses princípios rígidos de orde1n familia! e religiosa, o 
que Já se observa na 2ª. gerac;ao, nos nisei. 

. Em torno de pro~n?sticos sobre os resultados da mestic;agem 
d~ Japoneses e luso-bras1leiros, sabem todos que as opinióes se divi
chram, nos pr.i~eiros ~empos. Oliveira Viana foi dos que mais com· 
bate:am a .~~1sci~e1~a~ao, chegan<lo a ponto de declarar que o ja· 
pones era inass1m1lavel, comparando-o con1 o enxofre - insolú
v~l"I .~á Roquette-Pinto, que viu mais longe, defendeu tese contrá
na, afirmando que nao conseguiu descobrir urna só razao ele orden1 
científica que o levasse a aplaudir as medidas sugeridas ou já apro
vadas, na época, contra a entrada ele japoneses no Brasil. Citou 
mesn10 estudo procedido pela "J apanese Eclucational Association 
of ~· Fr~ncisco", qu.e vem demonstrar a superioridade do mestic;o 
el.e Japones na América: l.°, as crian<;as japonesas, nascidas na Amé
n ca, tem estatura maior de urna ou duas polegadas que as nasci
<las no Japao, na mesma idade; 2.0 , pesam de tres a sete libras mais· 
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e ~. : ~cm a pele .m~1s clara e o cabelo menos negro. "Informac;ao 
es~at1st~ca 9ue co1nc1de com pesquisas mais recentes, citadas por 
Hirosh1 Sa1t~, em Sao P~ulo, revelam que o nisei se 1nostra ligeira
rr1ente superior aos nasc1dos no Japao, tanto na estatura como no 
peso, embora na mulher se verifique o fenómeno contrário. 

Apesar dos setenta e poucos anos da presenc;a de japoneses 
em 17osso país, Bruno Lobo já nos fala dos excelentes resultados da 
n1estl~agem, com prole numerosa, sadia e forte. Nós mesmos, visi· 
1 ando Sao Paulo, (capital), convivemos com família de brasileiro 
casado co1n urna filha de japones e quase nao notamos diferenc;as 
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nos seus garotos, comparando-os com muitos meninos do nordeste. 
N e1n mesmo os característicos olhos oblíquos de japoneses já se 
observan1 de maneira tao acentuada. Atenua<;ao de trac;os primiti
vos que também Diégues Júnior menciona no seu "ETNIAS E 
CULTURAS NO BRASIL", a respeito do nisei. 
. Diante desses ~atos e em face mesmo da recente imigrac;ao 
JªP?I~esa p~ra o Brasil, sente-se que ainda estao vivos preconceitos 
rac1ais do Japones em relac;ao ~L populac;ao luso-brasileira e vice
versa. Este, entretanto, é problema que o tempo se encarregará de 
resolver. E certamente em favor da acertada imigrac;ao nipónica 
para o país, cujos resultados até agora, no sentido do desenvolvi
n1~nto da nossa economía agrária, tem sido dos 1nais fecundos e pro
m1ssores. 

Acultura~o 

Entretanto, se relativamente ao problema da assimilac;ao en
tendem os antropólogos que é cedo para se concluir sobre dados 
amplos e positivos, no que se refere a transculturac;ao já é possível 
observar-se aspectos dignos de atenc;ao. Transculturac;ao ou acultu
ra<;ao naquele sentido a que se refere Melville J. Herskovits, - o 
estudo das culturas em contato. Ou como salientava Artur Ramos: 
"Quando um indivíduo é separado do seu grupo de cultura e posto 
em c?ntato con_i ?utros grupos, ele tende a esquecer as culturas 
de 0~·1gem e ass1milar as novas. Por outro lado, traz também o seu 
contingente ao grupo em que se poz em contato. t. o fenómeno 
geral de dar e tomar, síntese do processo aculturativo". 
. Emílio ~.Villems afirma que a aculturac;ao, reduzindo grada-
tJ~amente as d1ssemelhanc;as culturais, determina, pela mudanc;a das 
autudes recíprocas, um aumento de miscibilidade. 
. Daí a impo:tancia em se fixar fenómenos da acultura~ao dos 
.Japoneses no Brasil, como de resto de todos os outros grupos alie
nígenas. t a fase de transic;ao entre a cultura estranha e a luso-bra· 
sileira. Atestado fl agrante ele que os nipónicos já aceitam, em 
parte, trac;;os da nossa cultura. Estao, portanto, a um passo da intc· 
grac;ao total na comunidade brasileira. 

Diga-se.' d: passagem, q~e o problema <la acultura<;áo japo
nesa no Brasil nao tem merecido trabalhos alentados de pesquisas, 
fato qu_e Artur Ramos já lamen.tava em 1947. Há, contudo, artigos 
em revistas e algumas monografias excelentes, como sao as dos pro
fessores Herbert Baldus e Emílio Willems, sobre "CASAS E Tú
~1ULOS DE JAPONESES NO VALE DA RIBEIRA DO IGUA
PE", publicada na Revista do Arquivo Municipal, de Sao Paulo· do 
próprio prof. Emílio '1\Tillems intitulada "ASPECTOS DA AC

1
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T'URA<_;A.O DOS JAPONESES NO ESTADO DE SA.O PAULO", 
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Boletim ~Lº LXXXII, Antropología n.0 3, Faculdade de Filosofia 
Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 1948; e ensaios de 
F.gon Schaden. 

E1nbora restrita aos aspectos da habitac;ao e túmulos no vale 
da R ibeira do Iguape, a pesquisa de Baldus e Willems é modelar. 
Sete Barras e Jipuvura, no Estado de Sao Paulo, limitaram o campo 
de trabalho dos dois ilustres etnólogos, servindo a vila de Registro 
de quartel-general para a1nbos e seus assistentes. Ficamos sabendo, 
n;i introdu~ao, que imigrantes das mais diversas re~ióes do Jap~o 
alí vive1n e se ocupam nos trabalhos da lavoura, fábricas e comércio. 
l J ns atingiram boa situa~ao financeira. Outros, continuam pobres, 
pois nem siquer conseguiram amortizar em vinte e cinco ~nos o 
, alor dos lotes adquiridos por dois ou tres mil cruzeiros. V1vendo 
em habita~óes dispersas, (ao contrário do Japao), apresentavam ín
d ice elevado de mobilidade, espalhando-se pelas zonas do Nordeste, 
Alta Paulista, Alta Sorocabana e norte do Paraná. 

As d iferen~as ele orígem e classes sociais transparecem nas 
habita~óes. A casa do colono é, em geral, de pau a p~qu~, mist~
rando no rebóco o barro com a palha de arroz. Urna tecn1ca bras1· 
Jeira, - amarra~ao de ripas com cipó, - foi de logo notada pelos 
dois etnólogos, enquanto a palha de arroz é tra-;o nipónico, substi· 
tuindo a espécie de sape utilizada no Japao. Adiantaram que só 
recentemente os colonos come~aram a usar tijolos, pois emprega· 
,·am, inicialmente, a mesma técnica do bambú e papel na constru· 
~ao de paredes, consoante o uso no Japao, como urna defesa contra 
os tremores de terra. No Vale da Ribeira, entretanto, as baratas e 
outros insetos condenaram o uso do papel, em definitivo. O gra· 
deamento com rebóco interno e externo substituiu a velha técnica 
nipónica, embora exigin<lo material mais caro. 

Na constru~ao de casas no meio rural foi observado urna es· 
pécie de mutirao brasileiro - o Kumi, - trabalho coletivo em fa
vor de urna família de colonos. O prof. Otávio Barbosa Martins, do 
municipio de Promissao, ofereceu detalhes desse processo em de
poimento a Emilio Willems. 

Através do documentário fotográfico, Baldus e Willems mos· 
traram influencias japonesas mareantes nos telhados e varandas de 
residencias no Vale da Ribeira do Iguape. Urna das casas de mais 
forte influencia niponica, os autores a encontraram próximo de 
Registro, pertencente a un1 criador de porcos e carpas. Além . do 
telhado, que é tipicamente japones, observaram duas características 
<la arquitetura oriental: a sacada de janela, saliente, e o vestíbulo, 
que serve para as visitas deixar os sapatos ou sandálias antes de pe· 
netrar o degrau que as separam do interior da casa. Outro por
menor interessante, foi a presen~a do tokonoma, o nicho onde estao 
deuses shinto ou o butsudan, altar budista, no interior das casas. 
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:t diante desses nichos que os familiares fazem suas ora~óes diárias 
e conservam, em tabuínhas, os nomes dos seus mortos queridos. 

J á os moveis da tradi~ao japonesa foram adaptados em Sao 
Paulo. As camas substituem as esteiras e alcochoados, na maioria 
das casas. O banho quente diário, de toda a família, no furo, - a 
pequena banheira onde a pessoa apenas pode acocorar-se, - urna 
caixa de madeira, retangular, em baixo da qual acendem o fogo, 
protegida por chapa de cobre, - é ainda conservada pelos imigran
tes. Referem os autores que esse furo está situado "frequentemente 
fora da casa, de maneira que, pelas cinco horas da tarde, caminham 
ao ar livre figuras humanas nuas dos do is sexos". J á na regiao ama-
1ónica, - menciona Hiroshi Saito, - em lugar da caixa de ma
deira, usam tambores de gasolina. E o inesmo costume de banhar-se 
fora de casa também ali foi notado, conforme refere Saito: "Em 
Dourados, vimos casas de banheiro-tambor, colocado fora de casa 
e as vistas do vizinho, fato que foi motivo de comentários escan
dalosos por parte de colonos brasileiros. Alguns colonos cercavam 
locais de banho, protegendo-se de vistas curiosas; indagados, respon· 
deram que assim fizeram pela recomenda~ao de "patricios antigos". 

Os outros moveis, em geral, sao semelhantes aos das casas 
brasileiras. Nos dormitórios, apenas urna pe~a do mobiliário ja
pones foi encontrada: o futon, acochoado japones estendido no 
chao, para dormir. 

Nas noites de frio, as familias dos imigrantes acendem o 
kotatzu, fogareiro, em torno do qual se protegem contra os rigores 
da temperatura. t urna espécie de lareira aberta. 

As cortinas sao frequentes nas casas dos imigrantes, mesmo 
nos casebres. Frases bíblicas e poemas sao escritos em caracteres ja· 
poneses, no interior das residencias, o que é tra~o bastante orna
ment'al, ao lado de calendários e quadros de folhinhas, em cores, 
de visivel mau gosto. Conservam jardins na frente das casas, com 
bizarros toques de ornamenta-;ao, plantas diversas, aquários e até 
repuxos, nas mais abastadas. 

Em Marília, observamos que os japoneses morara indistinta
mente por toda a cidade. Visitamos a pensao familiar de Okumura, 
batendo fotografías do lindo jardim. Aí encontramos, como urna 
das maiores curiosidades, urna árvore ana, que os japoneses chamam 
de "bonsae", trat::tda por processo especial e que porisso permanece 
sempre pequena. 

Nas ruas principais de l'vlarília nao notamos tra~os ostensivos 
da arquitetura niponica, a nao ser os templos budista e shintoista, 
que visitamos demoradamente, fixando flagrantes fotográficos. 

O sacerdote que dirige o templo budista de Marília, Doutor 
v\Tatari, vestiu-se a caráter para nos receber. Na entrada do templo 
está o torii, - tra~o tradicional da arquitetura nipónica. No in-
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terior, admiramos o altar, iinportado do Japao, todo de madeira 
rolheado" a ouro. A divindade principal <lessa igreja chama-se 
Amidaniyoran, que teve em vida 48 regras e as quais sao ainda 
observadas pelos fiéis. As cerimonias religiosas realizam-se pela ma
nh5 e a noite, com freqüencia de cerca de cem familias. No centro 
do templo há bela inscri<;ao, que o nosso cicerone Guentelo Ta-
1nachiro traduziu assim: "Nlais do que o brilho do sol e da Lua, a 
sabedoria divina penetra a alma humana". 

J á a fachada do outro templo, o shintoista, nos parece mais 
caracteristicamente niponica. Além do telhado, observamos o ves
tíbulo, onde todos de1xamos os nossos sapatos. Recebeu-nos a sa
cerdotisa Nosaki Sum.i, urna velhinha amável, que há 32 anos res1dia 
no Brasil, viajando de tres en1 tres anos ao Japao para realizar es
tudos religiosos. Tenrikyo, chama-se a seita shintoista de Marilia, 
cuja sede está em Bauru. O templo foi construido há 20 anos e 
tem freqüencia também de cerca de cem familias. Em duas amplas 
salas, profusamente decoradas a maneira nipónica, estao os altares, 
Yendo-se numa delas, os instrumentos orientais utilizados nas dan
c;.as relio-iosas: O kotó, o shami~n, espécie de guitarra maior, o 
Kokiyu,

0 
guitarra menor, e o Tsutsumi, algo parecido com urna am

pulheta. Durante alguns minutos, a sacerdotisa explicou-nos. a com
plicada orígem da religiao shif1:toista, através de . um gi:áfico 9~e 
existe numa das salas. Reproduzir o que ela nos d1sse seria materia 
para um livro ... 

Na colonia "Esperan<;a' ', em Arapongas, Paraná, v1s1tamos 
além da igreja católica, onde há anjos com olhos orie~tais, o gru~o 
escolar "19 de abril'', dfrigido por freiras de Sao Vicente e CUJª 
freqüencia de filhos de japoneses é de oitenta por cento. Muito in
teressante é o fato das crian~as deixarem, nas escaclas e terra~os, os 
seus sapatos, cal~ando chinelos de palha (zori) no interior do esta
belecimento de ensino. Além de ser hábito oriental, tem a vanta
gem de conservar sen1pre limpas as salas de aulas, pois muitos !?ª
rotos moram longe e quase sempre trazem barro nos sapatos. Curio
so é que os filhos de brasileiros que alí residem e freqüentam o 
grupo escolar adotam o mesmo costume de deixar os sapatos na 
escada ou no terra~o como os nisei. A irma lVfadalena que nos re
cebeu amavelmente, informou-nos que aqueles meninos e meninas, 
apesar do aspecto humilde que apresentam, sao quase todos ricos. 
Seus país trabalham na lavoura do café, a maior riqueza da regiao 
noroeste do Paraná. 

Os japoneses e nisei de Marília já estao plenamente acultu
rados em matéria de vestuário. Apenas, na realiza~ao de cerimónias 
religiosas e dan~as profanas, nos espetáculos típicos, as mulheres 
usam os "kimonos". Nos esportes, como o jiu-jitzu, os homens usam 
o traje especial. 
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No que se refere a alimenta<;áo, visitamos um restaurante ja
pones em Marília, onde se bebe normaln1ente o sake, a aguardente 
de arroz, sempre acompanhado de um cem número de tijelinhas 
contendo iguarias ao gosto nipónico. O hashi, pauzinhos para co
mer-arroz, continua sendo utilizado, embora nas casas de famílias, 
para comer carne, já se use o talher ocidental. Nas festas de casa
mento, nascimento, comemora<;óes domésticas, fala-se ainda no "su
kiyaki", a recep~ao típica dos japoneses, onde se bebe sake, cerveja, 
<:;guardente, tudo misturado com doces os mais variados. Sabe-se 
que, nessas reunioes, carne, peixe, frangos e verduras sao trazidos 
crus para a mesa e cada convidado prepara o prato a seu gosto, co
zinhando ou fritando, pois pequenos fogareiros sao postos tambén1 
na mesa. 

Algumas observa~oes sobre linguagem nao seriam despropo
sitadas. Afirmara que, em casa, os japoneses falam o seu idioma, 
mesmo coro os filhos nascidos no Brasil. Os velhos e novos imigran
tes nas suas rela<;óes com os luso-brasileiros, continuara cometendo 
os erros tradicionais de pronúncia, trocando o 1 pelo r, o b pelo v, 
o tu pelo tsu; dizendo gura, bura, vura, em lugar de gra, bra, vra. 
Sao correntes as trocas de genero masculino por feminino e vice
versa, ausencia de artigos, con jun~oes, muitos conversando em estilo 
q u ase telegráfico. 

José Domiciano N ogueira, professor em Sete Barras, consigna 
no depoimento que forneceu a Emilio Willems estes vícios de lin
guagem cometidos pelos japoneses: sabe tem, em lugar de quem 
sabe se tem; sabe dá, em vez de quem sabe se dá; disque, em lugar 
<le dizem que; miro, en1 vez de mil réis. 

Quando o nosso informante dr. Confúcio Barbalho estava 
no Japao, recebeu urna carta pitoresca de um japones de Bastos, 
Matsumoto. Transcrevemos o último período da missiva, onde se 
amontoam alguns vícios de linguagem mais comuns dos nipónicos 
no Brasil, ao lado de ortografia sui-generis: 

"Matsumoto este sonhando que Dr. Confucio que vortar logo 
Dr Laircio e mema coiza de Dr, mas com Dr muito amigar velha. 
lnfericimento eu nao po~o escrevre certo portguez nao po~o com
pletar minha idea, mas Dr poder saber minha cora~ao. Remettei 
abra<;a forte pedir que Dr Confúcio passar saude no durante via
ge1n, Am. Abdo. Crdo. (a) Matsumoto. 

Supersticioso como todos os povos, eis algumas abusóes re
gistradas por professores do interior de Sao Paulo: Tirar retrato de 
tres, o do meio morre primeiro. Cachorro quando uiva é porque 
está agourando alguém. Quem corta as unhas a noite nao estará 
presente a hora da morte dos pais. Creem em assombra<;óes, seme
lhantes ao nosso lobis-homem. Acham possível que as almas dos 
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mortos persig:m os vivos e que estes possam transformar-se em an1-
rnaLs, pedras, páu. 

O japones educa os seus filhos dentro de urna disciplina fér
rea, porisso 1nesmo incompreensível para muitos brasileiros. Con
Yersando com dr. Manoel Peregrino Filho, a respeito de sua atua
~ao C01110 cirurgiao-dentista de japoneses e nisei, recolhemos este 
depoimento: 

- En1 geral, - disse ele, - os japoneses e nipo-brasileiros tem 
dentadura péssima. Sao muito sujeitos a dentes inclusos. Tem os 
caninos em forma de lábios vertidos (nascendo para fora das arca
das). Adora1n "coróas" de ouro. A disciplina que mantém em re
la~ao aos filhos é tao grande, tao feroz, que as crian~as se sentam 
na cadeira do dentista e nao choram de maneira nenhuma. Aguen
tam todas as dores, mas nao choram, com medo dos castigos impla
cáveis dos pais. 

O dr. Andrade Ribeiro, médico em l\llarília, informou-nos o 
seguinte sobre seus contatos com clientes japoneses: 

- As doen~as dos japoneses e1n Marília sao as mesmas dos 
brasileiros. Para os médicos, entretanto, sao os melhores clientes. 
Cumprem religiosamente o tratamento que determinamos, seja 
qua} for. E pagam ben1, - concluiu, ironicamente, - ao contrário 
dos nossos cabóclos ... 

Os advogados Laércio e Confúcio Barbalho também nos 
forneceram depoimento interessante a respeito de suas atividades 
profissionais junto a colonia japonesa de l\tfarília. Afirmaram que, 
quando um japones diz, por exemplo, que nao pode pagar urna 
dívida, é porque nao pode mesmo. O nipónico nunca se omite de 
urna obriga~ao legal, por malandragem. Sao corretos, leais, since
ros. 'I'odavia, muito morosos em decidir seus assuntos. Reúnem 
sempre a família, a1nigos, para resolver as vezes coisas de somenos 
importancia. Contou-nos, a propósito, um fato: Certa vez, Laércio 
e Confúcio procuraram um japones e apresentaram urna promissó
ria vencida, exigindo imediato pagamento, sob pena de execu~ao. 
Tratava-se do pagamento atrazado de um lote de terrada Companhia 
Colonizadora, a BRA TAC. O chef e da família japonesa recebeu a 
pro1nissória, aflito, e pediu que os advogados voltasse1n duas horas 
depois. Reuniu a familia e passou a discutir se podia ou nao podia 
pagar a divida. Duas horas depois, voltaram os advogados para 
~aber a resposta. Veio o japones e eles indagaram: 

- J á resolveram? 
- Ainda nao!, - respondeu. Volta daqui a urna hora. 

l\Iais tarde, novo encontro dos profissionais e o chefe da fa· 
n1ília japonesa: 
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- Entao?, - indagou Laércio. Pode pagar? 
- Nao pode, - concluiu o japones. 
Confúcio entao perdeu a paciencia e excla1nou: 
- Nlas, voces passan1 tres horas para responder se pode ou 

nao pode! Pois brasileiro, pode e responde no mesmo instante: "Nao 
pode!" 

Visitamos inú1neros estabelecimentos comerciais em Marília, 
de propriedade de japoneses e nipo-brasileiros. Em geral, as placas 
<las loj as sao escritas nos dois idiomas, japones e portugues. Numa 
delas adquirimos duas garrafinhas de sake, de fabrica~ao paulista. 
No Mercado Público há muitos locais de nipónicos, onde se pode 
adquirir as chinelas típicas dos japoneses, de palha. Há outro tipo 
de p ano e borracha, de acabamento artístico. 

A inesma técnica que Gilberto Freyre utilizou no seu li
' ro "ENI TORNO DE ALGUNS TúMULOS AFRO-CRIS
TA.OS", apontando tra~os da contamina~ao da cultura brasileira 
e1n túmulos de negros, em 1\!Ioc;amecles, na África, Baldus e 
't\Tillems empregaram para mostrar a acultura~ao e sincretismo re
ligioso de japoneses em Sao Paulo. Eles examinaram o cemitério de 
Registro, constatando que o túmulo budista normal se resume num 
poste de madeira, um mourao, trazendo, na vertical, de um lado 
o nome do morto e, de outro, a data do falecimento. O tamanho 
<lesses mouróes varia, indo alguns até mais de dois metros ele altura 
do solo. Con10 um tra~o de acultura~ao e sincretisn10 religioso, os 
autores encontraram mouróes atravessados por urna tábua, forman
do a cruz dos cristaos. Na horizontal está o nome do falecido en1 
caracteres latinos; na vertical, em caracteres orientais. Sendo a tá
bua mais nova do que o poste de madeira, os autores chegam a du
vidar do sincretismo, indicando que o fenómeno é ali mais da "im
posi~ao de urna religiao pelo exterminio de outra". 

Em 1\ilarília, durante urna manha, em companhia de Laércio 
Barbalho, nós fotografamos vários túmulos de famílias japonesas. 
Em sua maioria, veem-se os mouróes já de cimento armado, com o 
nome do morto em caracteres japoneses. Noutros, porém, notan1os 
o mesmo fenómeno de acultura~ao indicado pelos autores referidos, 
vendo-se cruzes de cimento armado (algumas de madeira), com a 
mistura de caracteres orientais, na vertical e latinos na horizontal. 
I-Iá porén1 túmulos ma!s ricos, já quase ocidentalizac~os, mas con
servando ainda detalhes nipónicos, como as tradicionais lanternas. 
Alguns, fechados a semelhan~a de pequenas capelas, trazem inscri
~óes cristas, como aquele em cuja placa vemos a indica~ao: "Ca
pela de N. S. Aparecida. Família Kaneko". 

Jft em Registro, Baldus e Willems descobrira1n urna precio
údade: A capela do cemitério, por fora, é perfeitamente crista. Por 
dentro, entretanto, é completamente budista. 
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O ritual do sepulta1nento budista, em Registro, já esta\'J. 
clesaparecendo. O fato dos japoneses oferecerem chá e comi<la aos 
seus mortos, provocava zombaria dos brasileiros. Porisso, a tenden
cia, em 1941, era a aboli<;áo do ritual niponico, isto é, no que se 
referia a renova<;ao dos pratos prediletos do morto, durante o luto, 
de sete em sete dias. Dezenove anos após a pesquisa de Baldus e 
'"'illems, nós constatamos ainda, em Marília, pequenos pratos de 
comidas colocados sobre túmulos japoneses, numa prova de que 
ainda nao desapareceram de todo os rituais fünebres dos niponicos. 

Pium - 1960 

Em 1960, no Rio Grande do Norte, havia dezenove famflias 
japonesas. Os primeiros imigrantes dessa nacionalidade para o nosso 
Estado. Nove familias no Vale do Fonseca, em Maxaranguape. Dez 
no Pium, em Nísia Floresta, ao lado de 35 famílias de brasileiros. 

Os nipónicos do Vale do Fonseca nao tinha, aquela época, 
um ano de residencia no Estado. Os de Pium, com exce<;ao de Ta
keshi Nojima, chegaram em julho de I 956. Depois de um período 
de adapta<;ao, iniciaram o plantio de hortali<;as, banana, arroz, me
lóes, etc., abastecendo o nosso mercado público e chegando mesmo 
a exportar produtos para o Recife. Em 1960, as enchentes prejudi
caram grandemente as lavouras no Pium. Colonos brasileiros e ja
poneses tiveram sérios prejuízos. Isso afetou o entusiasmo de mui
tos, tanto assim que o seu antigo líder, Nakano, abandonou o vale, 
mudando-se com a familia para Chao de Alegria, em Pernambuco. 
De outros colonos, ouvimos também que deixariam o Estado. Os 
japoneses come<;aram a sentir, duramente, a inclemencia do clima 
nordestino. Outros, entretanto, iniciavam a recupera<¡ao de suas la
vouras, esperando ainda em 1960 boa safra de hortali<¡as, repolhos, 
melóes, tomates, cenouras, alface, pepinos, abóboras, banana, arroz, 
mamao, maracujá, etc. 

Em quatro anos de existencia da colonia japonesa no Pium 
nasceram nove nisei: Oito meninos e urna menina. Todos foram 
batizados na religiao católica. Nao se verificou nenhuma morte, 
embora tivéssemos noticia de que um garoto filho de japones es
tava com leucemia. 

Em matéria de alimenta<¡ao, aculturara1n-se rapidamente. As 
mulheres aprenderam, com facilidade, os pratos nordestinos. Nin
guém usava mais o hashi - os dois pauzinhos, - e sim o talher 
ocidental. 

Na casa de Takeji Matsunae vimos lindo ikebana, tendo 
sido informado de que imigrantes mais velhos conheciam processos 
de conserva~ao de árvores anas, - a que chamam bonsae. 

Na escolinha do Pium estavam matriculados 85 garotos, en
tre meninos e meninas. Os nisei e japoneses - informaram-nos as 

- 168 -

professoras, - tinham ótüno comportamento, sendo bons estudan
tes de aritmética, coro excelente caligrafia, mas sendo fracos en1 
portugues e desenho. 

Os colonos de Pium, aquela época, já haviam ultrapassado a 
fase de euforia con1 que iniciaram suas atividades agrárias no Rio 
Grande do Norte. Come~aram a compreender, com certo desencanto, 
a instabilidade climática. E aos poucos algumas familias se retira
ri él m do Estado, nos anos subsequentes. 

- Em 1972, na Colonia de Pium, residem apenas cinco fa
mílias de japoneses. No Vale do Punaú, e1n ~1axaranguape, apenas 
urna família. 

Conclusoes 

O pouco tempo de convívio co1n japoneses e nisei em Ma
rília e Arapongas nao nos proporcionou oportunidade para maiores 
observa<¡óes no campo da acultura~ao e assimila~ao. 

Urna constata<;ao final, entretanto, se impóe: Os nipo-brasi
leiros, os nisei desejam ardentemente a sua integrac;ao na comuni
dade nacional. t a tendencia da grande maioria. A desintegra<¡ao 
de tra~os de cultura, que se manifesta através do processo de acul
tura~ao, prosseguirá lenta mas seguran1ente pelos anos a-fora. 

A rea~ao de velhos e novos imigrantes contra essa tendencia 
se revela por 1neio de processos contra-aculturativos, como a estreita 
e atuante uniao da colonia, exercendo coer<;ao mais forte sobre o 
individuo do que a própria familia, como notou E1nílio Willems; 
os protestos contra os casamentos mistos; a conserva~ao de esterió
tipos niponicos na vida social brasileira. t auto-defesa justificada 
da minoria estrangeira, que sente na pele a contamina~ao avassa
ladora manifestada pela cultura do país de ado<;ao sobre a sua cul
tura originária. 

Certo que a sociedade luso-brasileira, daquelas áreas, so[re 
influéncias visíveis da colonia japonesa no Brasil. A sra. Regina 
Barbalho, esposa do dr. Laércio Barbalho, - família que nos hos
pedou em ~Iarília, - n1ostrou-nos um ikebana que ela próprio rea
lizou sem nunca ter tido curso especial dessa arte japonesa de arran
jar plantas e flores de maneira assimétrica, para que a imagina<;ao 
co1nplete a composi<;ao. Também nos chamou a aten<;ao, nesse sen
rido, o gosto de jovem intelectual da terra, Afran~o Licínio de Mi
!·anda, escrevenclo contos sobre motivos japoneses e mesmo já tendo 
publicado livro de poemas de sensível inspira<;ao oriental, como "O 
ESPELHO DE IZANAGUI ou LIVRO DE HIDEKó", cujo título 
já indica influencia japonesa na sua forma~ao. Os nossos conter
raneos, drs. Laércio e Confúcio Barbalho, que há mais de Yinte 
Clnos res!diam en1 contato com colonos japoneses, também escreve
ram um ro1nance intitulado "KIMIKO'', ainda inédito, mas onde 
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fixara1n literariamente, aspectos da cultura japonesa no Estado 

paulista. , " . . 
E1n compensac;,:ao, um dos lideres da colonia Japonesa de Ma-

rília, José Yamachita, próspero comerciante, interrogado por nós se 
era japones ou nisei, exclamou: 

- Sou brasileiro. Nós nao gostamos que nos chamem ele 
nisei. Quere1nos ser brasileiros. 

Idénticamente, no depoimento que concedeu a Emílio 'N'il
lems, o prof. 'i\Tilfrido Brandao declarou que os nisci "fazem abso
luta questao que os tratem co1no nossos patrícios". 

O interesse fora do comum ele alguns japoneses e nisei, que 
conhecemos em Marília, sobre a vida política brasileira é outra 
prova de que eles já estao contaminados inclusive pelo virus da 
nossa democracia. Indagavam da situac;.:ao política no nordeste e 
norte e arriscavam palpites favoráveis aos seus pontos de vista. 
Alguns volantes de propaganda eleitoral da candidatura do sr. 
Janio Quadros, que recolhemos em Sao Paulo, sao bastante repre
sentativos da par ticipac;,:ao ativa dos niponicos da nossa vida polí
tica. Estao escritos em portugués e j apones, com caricaturas do sr. 
] anio Quadros em trac;.:os fisionómicos típicamente niponicos. 

Por intennédio do dr. Afranio Licínio de ~Iiranda, souben1os 
de aluo muito importante em relac;,:ao a jovens nipo-brasileiros. Há 
casos 

0 
de jovens que já se submeteram a operac;,:óes plásticas par.a 

atenuar a obliquidade dos próprios olhos e assim se tornarem ma1s 
brasileiros do que já o sao! 

Em pouco mais de meio século da imigrac;,:ao japonesa para 
o Brasil, pelo que pudemos recolher em livros e a través de nossa 
observac;,:ao pessoal, este é, em síntese, o quadro atua l dos proble
mas de assimilac;,:ao e aculturac;,:ao dos nipónicos en1 nosso país. O 
futuro, certamente, confirmará as nossas modestas considera~óes. 

* * * A propósito <leste ensaio, o saudoso jornalista e economista 
dr. Cristova1n Dantas escreveu, a través do "Diário de Natal'', de 
25 . 10.61, o artigo intitulado "A China Sul-Amer icana . . . ", do qual 
nos permitimos transcrever os trechos que se seguem, pela i1npor
tancia de que se revestem para a compreensao do nosso tema: " ... o 
episódio narrado por Peal lluck tne povoou a imagina<;ao, depo~s 
de ler, com raro interesse, mais u1n trabalho valioso d esse polígrafo 
potiguar, que é o nosso tao estimado Veríssimo de Mélo. Ele é um 
"gourmet" dos quitutes e dos pratos do espírito. A sua curiosidade 
intelectual é insaciável. 

Pois nao é que ele vem d e brindar-nos com um ensaio inte
ressantíssimo sobre a aculturac;,:ao dos niponicos no Brasil? 

Em Sao Paulo, cultivei muitos anos a amizade desse pesqui
sador de "bom aloi" que é Emílio Willems, e tive a satisfa<;ao de 

- 170 -

ser dos primeiros a receber exemplares de seus "Aspectos da Acul
tura<;ao dos Japoneses no Estado de Sao Paulo". 

Veríssüno de Mélo nao resistiu igualmente a seduc;,:ao de cn
veredar pela mesma estrada e seguir o mesmo sulco. Foi ver crn 
1\f arília no Estado de Sao Paulo, na Paulicéia e também no Pium, 
em nosso Estado, como o elemento japones está reagindo ao novo 
ineio onde se implantou. Foi-me grato verificar que, depois d e 
tantas impressóes e observac;,:óes curiosas, felizes e oportunas, Verís
simo de lVI~lo chegou a mesma conclusao de vários outros etnó
grafos brasileiros e exóticos: a de que o "nisei' ', isto é, a segunda 
gera~:to de nipónicos, j á está sendo "deglutida'', triturada, absorvida 
por esse organismo voraz, que é o próprio Brasil. 

Sem dúvida, há resistencias a vencer e questóes de várias na-
1 urezas e enfrentar, antes que os descendentes dos rebentos humanos 
do Are¡ ui pélago cheguem a virar "brasileiros de 400 anos ... " Mas 
o rolo compressor d a nac;,:ao, nao duvidemos, terminará por nivelar 
q ualq uer obstáculos ou diques. A China sul-americana, que somos 
nós mesmos, dispóe de urna for<;a assimiladora surpreendente. Tal
Yez maior do que comumente se pensa. 
. . Ternos d~ compreencler algumas das inquietac;.:óes e conflitos 
1nten ores peculiares aos que aportam ás nossas plagas. 

O imigr~nte, que vem para conhecer novas estrelas e pr ivar 
em outros ambientes, é quase sempre um forte e um destemido. E 
o que me parece fora de dúvida é que, acatando embora os trac;,:os 
mareantes d a civiliza<;ao luso-brasileira, modifica-a, no entanto, 
merce de seus próprios e inevitáveis contatos. 

Os primeiros se isolam. t o caso do j apones, do alemao, do 
nórdico, dos levantinos. Mas a obra desagregadora do te1npo se 
faz sentir e findam eles por clesejar viver em estado de simbiose no 
seio da nossa comunidade. Os casamentos n1istos se impóem. Está 
a berta, dessa maneira, a estrada larga d a m iscigenac;,:ao. Os fenó-
1-r:eno~ d? "~omem l\tlargi;ial:', tao bem analisados por E. Stonequist, 
vao d1m1nuindo de frequenc1a, na segunda e, sobretudo, na terceira 
gerac;.:ao. Encurta-se a "distancia social" entre nativos e adventicios. 
º· imigrante de~xa de possuir urna psique trabalhada por dois "con
fl itos de lealdade": o d a pátria distante e o da pátria adotiva, en
tregando-se de corpo e ~lma a segunda, que o cativou e aprisionou. 

Compreendeu, ahás, esse aspecto de nossa realidade, comendo 
o mesmo pao do trabalho, que redime . 

. Nesta mistura ele homei:is e de civilizac;,:óes diferentes e opos
tas, ha um casamento harmonioso de seres e de culturas. Esse fato 
nao indica que o Brasil é realmente a forja e o cadinho étnico e 
social mais representativo nao só da América, senao também do 
mundo 1noderno, em que está sendo plasmado o "Homero Cordial" 
tao bem delineado por Sérgio Buarque de Holanda? 
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"Assimila~ao e Acultura<;ao de Japoneses no Brasil'', afora 
o mérito intrínseco, que o enriquece, demonstra e evidencia que a 
"Inteligentsia" potiguar se nutre cada vez mais do humus da cultura 
brasileira contemporanea, trazendo o seu valioso quinhao ao debate 
dos problemas, que se nos apresentam, e refletindo o "élan" vital 
de u1n<1 na<;ao de sangue e de espírito novo e criador". 
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Trabalhos gráficos executados pela lmprensa Universitária do Rio 
Grande do Norte, sendo Reitor da Universidade o Professor Genário 
A/ves 1:':mseca ~ Diretor da lmprensa o Profe.~sor Geraldo Batista 
de A._rau¡o. Termmou-se de imprimir em janeiro de 1973. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org



• 

• 


	000
	000_i1
	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	174

