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FORMA~AO ÉTNICA . E A .CONSCIENCIA · NACIONAL 
.. , 

Egon Schaden 
da Universidade de Sao Paulo 

Processo histórico de extraordinária · complexidade, a for
maQáo da cultura brasileira se nos apresenta em suas linhas ge
rais cómo a intéra<;áo entre condiQoes ecológico-geográficas mui
to diversas, por vezes contrastantes, e urna variedade· nao menos 
expressiva de_ tradiQoes sócio-culturais em conjunQáo. · As análi.: 
ses" até boje· empreendidas está.o longe de nos habilitarem a urna 
compreensáo realmente satisfatória de todos os fatores respon
sáveis pela unidade fundamental que, a despeito da diversificaQáo 
regional, se impos no correr dos séculos, aos ·modos de vida e a 
maneira de 'ser do povo brasíleiro. 

Cómo ponto de partida para uma caracterizaQáo stimária, 
cabe por em relevo · a ÓposiQáo entre, por um lado, a pequena su
perfície do te:rritório lusitano, apertado "entre a Espanha e o 
mar", e, por outro, a enorme extensáo da área colonial. lt:'mbora 
bastante · rala, ·a populaQáO nativa superou por largo tempo · o 

. . 

punhado de portugueses que respondia ao desafio de garantir 
o' domínio da nietrópole sobre a terra descoberta. Outro entra
ve a ocupaQáo e · ao povoamento era a inexistencia, na cultura 
lusa, de um equipamento ergológico eficiente para enfrentar as 
condiQoes do ambiente tropical americano. Tiveram os portugue
sés de renunciar a muitas de -suas tradicionais técnicas adaptati
vas para, em grande medida, substituí-las por soluQ6es existentes 
nas culturas aborígenes. · 

Dessa forma; ·se desencadeou desde logo um processo de 
aculturaQáo !usó-indígena, concomitante com intensa miscigena
Qáo, graQas ao qua! a cultura dos adventícios e, mais ainda, a de 
seus descendentes mestic;os, se foi distanciando cada vez mais 
da. que se cons.títuírit ·na. ·Península Ibérica. ·Mas concordam os 
historiadores e antropológos em que, por paradoxal que pareQa, 
foi precisamente por · sua plasticidade, ou . se ja, pela transigencia 
cultural~ que os ádvenas lograram afina! perpetuar na cultura 
luso.:brasileira por todas as .regioes da Colonia o carater. essen-
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cialmente portugues de sua maneira de viver. Assim, Sérgio Buar
que de Holanda, que os compara ao ''grao de trigo dos Evange-· 
lhos, o qual há de primeiramente morrer para poder dar muitos 
frutos", Gilberto Freyre, dizendo que "Portugal seguiu na polí
tica colonizadora, aquelas palavras misteriosas das Escrituras: 
"ganhou a vida perdendo-a", ou, ainda, Jorge Dias ao escrever: 
"O portugues assimilou adaptando-se". 

Nao exclui isto que tenha havido medidas conscientes, nem. 
sempre suaves, para implantar e fazer prevalecer instituic;óes lu
sas e valores cristaos no Brasil-Colonia. A tarefa evangelizadora, 
por exemplo, de que eram portadores os missionários, e que se 
inscrevia nos ·designios da Coroa~ trazia-se, entre outras coisas, 
no combate, nao raro violento, a instituic;óes aborígenes, tais co
mo a antropofagia e a poligamia, tidas como incompatíveis com 
a vida crista e civilizada. Onde e . quando nao f ~sse espontanea a 
aceitac;ao de valores e instituic;óes imprescindíveis a unidade me
trópole-colonia e, com isso, a comunicac;ao entre urna e outra pe
la participac;ao de um mesmo universo de idéias e de principios 
de organizac;ao sócio-política, náo se omitia o exercício do sem
pre vigilantes poder dominador. Um exemplo apenas: . em épo
ca crucial para a unidade cultural luso-brasileira, em que parecia 
periclitar o predominio absoluto do idioma portugues, náo teve 
dúvidas o governo metropolitano em ·proibir, por Provisao Régia 
de 12 de outubro de 1727, a difusáo da lingua-geral, que era a 
falada, na vida cotidiana, por notável contingente da populac;ao. 

Náo é pela simples enumer~ao · de elementos de origem 
amerindia incorporados a vida brasileira de nossos días que se 
há de aquilatar o alcance da contribuic;ao indígena para a cultura 
nacional. Para tanto, cumpre passar em revista a história da con
quista territorial e o papel que nela coube aos naturais e, sobre
tudo, aos mamelucos. Em grande parte - e o fato é assinalado 
por vários historiadores - os contornos geográficos da Colonia 
já estavam de algum modo prefigurados pela expansáo pré-ca
bralina das tribos tupi pela América do Sul. E como na época 
do Descobrimento a costa brasileira estava quase toda ocupa
da por indios dessa família, f oi com · eles que os colonos apren
deram o que !hes era necessário ou útil para a .vida nos trópicos. 
Nao se trata apenas. de tais ot.i quais técnicas de ~a, pesca e 
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outras, de plantas de cultivo, de práticas mágicas, de idéias mís
ticas ·· ou de elementos de organiza.Qao social, mas também de ati
tudes: mentais e emocionais, de um· modo peculiar de compreen
der o mundo e a vida. A heranQa indígena ou, mai·s precisamen
te~ tupi, que assim se integrou. na personalidade do homem bra
sileiro, determinou-lhe ·características que, embora nem sempre 
facilmente definíveis com precisao, marcam de maneira incon
fundível o cunho próprio de cultura de extra~ao lusa que se con
figurou nos trópicos. 

As sobrevivencias africanas em nossa cultura sao, em sua 
maioria, mais notórias, bem mais visíveis do que as a.meríndias, 
e que nao significa necessariamente serem mais decisivas. Salvo 
em regioes, é claro, em que a escravidao negra teve maior impor
tancia. Vista em seu ·conjunto, a cultura brasileira assimilou ·ele
mentos africanos em escala menor do que seria de supor-se dian
te da . crescente proporQao de negros e mulatos na populaQao da 
Colonia. · Basta dizer que na época da Independencia· contavam-se 
no Brasil aproximadamente 4 milhoes de ·habitante·s, dos quais 
quase a metade eram negros, · dividindo-se a outra, mais ou me
nos em partes iguais, entre mestiQos e índios, de um lado, e bran
cos,. do outro. Nao fora a situaQao desfavorável do elemento afri
cano i1a estrutura social, essa proporQao numérica se teria, sem 
dúvida, traduzido numa ·africanizaQao mais significativa da cultu
ra do País~ . Mas nao foi a posiQao de escravo que impediu o ne
gro de a marcar mais profundamente. em algumas das áreas pa
ra as quais foi importado. É que ao africano, pela forma que a 
escravidao assumiu no Brasil, faltavam condiQ6es para aqui con
servar a maioria das instituiQ6es sociais da antiga existencia tri
bal e que teriam dado · suporte a perpetuaQao dos valores e das 
representa<;oes coletivas · trazidas do além-mar. . Nao obsta que,: 
tal como se deu ':com o indio, a sua heranQa, em vez de ser sim
plesmente destruída, tenha sido, em numerosos casos, reinter
pretada em termos do sistema cultural luso-brasileiro em forma
c;ao. As próprias religioes afro-brasileiras - o xangó, o candom
blé, a macumba e outras ·- , apesar do contacto mantido, até 
dias relativamente recentes, com cultos praticados no próprio 
continente africano, assumiram significado novo no contexto so
cial brasileiro. Perderam, em particular, a sua natureza de reli
gioes tribais, transformando-se em sistemas. sincréticos, nao só 



12 

por influencias cristas, mas também, e · mais expressivamente, co
mo amálgamas de cultos africanos originariamente diversos . . E 
cabe notar que os escravos islamizados, portalores de religiáo 
superétnica, e numerosos principalmente na Bahia, acabaram abdi
cando de suas crenc;as e práticas; delas se retiveram as que entra
ram na composiQáo dos cultos atuais, cujas marcas muc;ulmanas, 
embora evidentes, náo sobressaem como primordiais. 

Desde os principios do século XIX, a medida que se inten
sificava a imi~áo européia e, já neste século, a asiática, a cul
tura brasileira, mormente a dos Estados meridionais, parecia. pos
ta em xeque pela presenQa de colOnias alem.ás, italianas, polone
sas, japonesas e de outros grupos estrangeiros. Por sua situac;áo 
ecológica, forc;ados a um isolamento por vezes total, muitos des
ses núcleos tinham existencia própria, divorciada da vida nacio
nal. Dai a persistencia das lfnguas maternas e ,de grande parte 
das tradic;óes de origem. Como incremento dos meios de comu
nicac;áo, porém, romperam-se as barreiras, e a aculturac;áo se foi 

' 
intensificando. Mas o processo como tal se iniciara desde as pri-
meiras geragóes de imigrantes, pela simples necessidade, já sen
tida pelos portugueses quinhentistas, de fazerem frente a urna 
natureza estranha e por desbravar. Há uns trinta anos, Emilio 
Willems, ao estudar a aculturac;áo dos alemáes no Brasil, chegou 
a conclusa.o de que nos Estados do sul se constituira urna cultu
ra marginal, a teuto-brasileira, mais ou menos equidistante da luso
brasileira e da alemá. Pela mesma época, Gilberto Freyre, em 
viagem por aqueles Estados, teve a atenc;áo voltada para urnas 
tantas formas de comportamento, nas populac;óes descendentes 
de imigrantes, que lhe pareciam indices de irresistível abrasileira
mento cultural. Náo que o sociólogo previsse, ou sequer advo
gasse, a renúncia integral aos valores tradicionais trazidos pelos 
colonos, mas a sua paulatina integrac;áo numa variante meridio
nal da cultura luso-brasileira. Como em toda parte, sempre hou
ve, e continua. ha.vendo, nas áreas colonia.is, constante tensáo en
tre forc;as aculturativas e a resistencia a aculturac;áo. Hoje a ten
dencia manifesta é a de um apego cada vez menor as tradiQóes 
dos antepassados, contra a qual reagem os que encaram como 
empobrecimento a substituic;áo do antigo património cultural por 
padróes luso-brasileiros e pela língua portuguesa. Por outro la
do, reconhecem eles como imprescindível a rápida e total inser- . 
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~ dos descendentes de imigrantes na vida social, económica e 
política da Nac;áo. Isso os leva por vezes a preconizar uma espé
cie de biculturalidade, que, problemática em si mesma, dificil
mente subsistiria a longo prazo. 

De urna forma ou de outra, os contrastes que se tem sa
lient.ado na existencia cultural de nosso povo, por mareantes que 
sejam, náo lhe obliteram o caráter fundamentalmente luso-bra
sileiro. Se este boje se torna talvez menos expressivo, em espe-
cial nos centros urbanos, é porque o Brasil, como um todo o 
mundo civilizado, sofre os efeitos da tecnocracia do século atual, 
que agem no sentido de transformar os povos em sociedades de 
massas. 

A formac;áo da consciencia nacional está associada a cons
tituic;áo étnica e cultural do povo brasileiro. Ao lados dos fatores 
diretamente decorrentes da vida político-social e económica nas 
diferentes fases históricas, desde os dias da colonizac;áo até a 
época atual, assumiu importancia cada vez mais decisiva a auto
compreensáo e, afina!, auto-afirmac;áo do povo brasileiro como 
portador de características próprias· através de sua formac;áo ra
cial e cultural. No período da Colonia, essa auto-afirmac;áo se tra
duzia, antes de mais nada, num diálogo com a Metrópole, num 
sentimento nativista em apoió de interesses políticos e económi
cos opostos aos do dominador portugues. Mas tarde, tratava-se de 
encontrar uma forma válida para a afirmac;áo de que se poderia 
chamar de independencia cultural, náo como dantes com relac;áo 
ao antigo poder colonial, mas no conjunto das nac;óes civiliza
das. Neste sentido, é interessante urna visáo das perspectivas em 
que se tem colocado, nos tempos do Império e da República, os 
representantes das ciencias, das artes e das letras na interpre
tac;áo da cultura e do homem brasileiros. 

Ao tornar-se independente em termos políticos, o Brasil 
náo tinha, nem podia ter ainda, consciencia de nacionalidade. 
Para tanto, náo bastava o sentimento nativista. Bem compreen
deram os intelectuais que era preciso concentrar-se nas coisas da 
terra e descobrir valores próprios. E a atenc;áo se voltou nao· só 
para o passado histórico, mas também para os naturais do país, 
cujos costumes e maneiras de ser iriam constituir fonte inspi-
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radora de criaQao literária. · Assim, ó ·propósito· de ""reabilitar .o, 
indígena", que encontramos em Domingos José Goi1Qalves . de 
Magalhaes, se perpetua sob a forma de idealiza.Qao em Antonio 
GonQalves Días e José de Alencar . . Pouco-a pouco, desenvolve-se 
também urna atitude científica em face do índio, ainda que, por 
longo tempo, sem quaisquer ·diretrizes de·. método para urna so
Qao dos problemas. Os viajantes estrangeiros, em que pese ao 
vulto e ao valor de suas contribuiQ5es, de pouco ou nada valeram 
para corrigir esse defeito. Só alguns deles tinham forma<:;ao an
tropológica. Além disso, os trabalhos mais importantes, escri
tos em língua estrangeira, náo eram acessíveis senao a pequena 
minoria dos estudiosos daqui. Maior foi a influéncia de alguns 
cientistas de mérito, tais como Charles Frederik Hartt, que, fi
xando-se no país, colaboraram diretamente com os pesquisadores 
nacionais. Pelo fim do Império, a situac;ao mudara bastante. Ex
ploradores brasileiros se entregavam a trabal:P,os de campo . e 
cientistas de laboratório a interpreta<:;ao de material recolhido 
aos museus. Por sua vez, o público letrado tomava interesse 
maior pelo aborígene, já nao como simples figura literária, mas 
como objeto de estudo. Prava disso foi o exito da grande Ex
posi<:;ao Antropológica realizada no Museu Nacional em 1882. 

Dessa maneira, a atividade literária e científica no · período 
imperial preparou o terreno para que a consciencia nacional pu
deSBe basear-se nao apenas nos episódios que marcaram o pas
sado histórico, mas ao mesmo tempo nas tradi<:;oes culturais e na 
própria maneira de ser do pavo brasileiro. Em outros termos, con
ciencia nacional haveria de compreender"'.se, em parte, como cons
ciencia étnica. Foi por isso que, apesar das raizes positivistas do 
regime republicano, a idéia da. unidade cultural comec;ou a impor
se como ideal. Embora acentuando, e até idealizando, as variantes 
regionais, os representantes das letras, das artes e das ciencias 
buscavam nelas o substrato comum luso-brasileiro, através do 
qual se exprimía e devia exprimir-se essa unidade. 

Muito significativas sao a este respeito as discussóes tra
vadas em torno do perigo, real ou suposto, duma quebra da uni
dade cultural através da imigraQao estrangeira, discussóes so
bremodo acaloradas, no parlamento e na imprensa, na medida em 
que se equacionava unidade cultural (em particular: linguística) 
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como unidade política. Grande foi, por éxemplo, a celeuma pro
vocada pelos que deferenciam a intensificaQáo da imigrac;áo japo
nesa após o terremoto que em 1923 destruiu a cidade de Tóquio. 
Eram, por coincidencia, os anos subsequentes a Semana de Arte 
Moderna, que despertara um espírito nacionalista inteiramente 
novo nos meios intelectuais brasileiros. 

Roquette-Pinto, entre outros, tinha por vantajosa a vinda 
de colonos nipOnicos; náo se impressionava coro possível resis· 
tencia a acultur~áo e fazia restriQóes apenas do ponto de vista 
eugenico, pois julgava que o tipo físico do brasileiro seria. preju
dicado com a mescla de sangue japones. Muitos se firmavam nu
ma posiQáo radical contrária a imigraQáo .de nipóes, certos de que 
estes seriam incapazes de assimilar-se e de que, excessiva tenden
cia a proliferaQáo, constituiriam um "perigo amarelo", que em 
pouco tempo poria em xeque a preponderancia da cultura na
cional em sua deter~áo luso-crista. Já os modernistas, con
fiantes na capacidade de absorc;áo sempre demonstrada pelo bra
sileiro, viam na colonizaQáo japonesa antes urna fonte de enrique. 
cimento para -a cultura do país; chegavam ao ponto de invocar 
a favor de sua idéias o antigo parentesco racial entre os. indíge
nas e os asiáticos amarelos. Bem se ve por este exemplo que a 
consciencia nacional, ou sej~, o conceito de brasilidade, deixara 
de firmar-se exclusivamente no antigo sentimento nativista e nos 
lances heróicos do passado histórico. 

Na década de 20 tomaram incremento, entre os intelectuais 
do País, as preocupaQóes regionalistas. Incentivou-se o ~studo e 
valorizou-se ~ perpetuac;áo de tradiQóes características das dife~ 

rentes partes do território nacional. O movimento, que teve a sua 
formulaQáo mais expressiva no "Manifesto Regionalista" de Gil
berto Freyre, alertava escritores, artistas e o povo em geral con
tra os perigos da tecnología moderna como destruidora de va
lores seculares. Já náo se tratava do regionalismo idealizador 
de épocas anteriores, nem de tendencia separatista, mas de um 
esforQo genuíno de conceber as manifestac;óes como pontos de 
apoio para urna consciencia étnica de ambito nacional. Em úl
tima análise, a unidade cultural de fundo luso-brasileiro haveria 
de se~p~e sobrepor-se ao "arquipélago" das diferentes áreas e 
integrá-las num todo orga.nico. 
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Na constituigáo da consciencia nacional foram ·decisivos 
os rwnos tra.Qados pelos jovens que em 1922 organizaram e·m .sao 
Paulo a já citada ·Semana da Arte Moderna. Esses escritores. e 
artistas queriam ver e viver o Brasil de nossos dias como resul-' 
tante de um processo formativo sui-generis e, assim, descobrir e 
explorar as suas potencialidades. No Macumaína de Mário . de An· 
drade., a obra mais notória inspirada por essas idéias, a cultura 
brasileira se nos apresenta como essencialmente aberta, viQosa e 
jovem; o herói, que simboliza o tipo de um homem novo dos 
trópicos, nao se define pela rigidez de um sistema fechado de 
valores, mas antes por sua dinamica própria.· 
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