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A' MARGEM DA 1;:•. EPIÇAO ·. 

Teve este livro uma acolhida' .benevola por parte da critica 
e do publico. Houve um certo m~vimento de' irite~esse" em· tor~o 
dos tbema~ nelle agitados. Em alg11ns centros de cultura medica, 
varios ~os seus pontos de vista f9~am ' discuÚdos. - Quando mais 
não fosse, pelo menos parece ter tido o merito de chamar 

. attenção dos homens de sciencia e dos estu-diosos da·s· ··questões 
sociaes para os problemas da raça·, . até _e~ tão i~t~Í;ainimte 
descuidado~ ou postos á margem. Não tive, aliás, outro intuito -
e isto mesmo confess~i no pequeno prefacio que escrevi para a 
primeira edição. Por isto mesmo é que não tem razão um dos 
críticos deste livro, quando me ~ccusa de não ter. trazido solução 
aos problemas raciais do meu paiz. Para elle, eu não fiz mais 
do que tentar resolver, sem exito, estes problemas. Ora, na ver-
dade, eu nem siquer "tentei" resolvei-os. Contentei-me simples-
mente em suggerir a necessidade de pesquizas systematisadas, scien• 
tificamente conduzidas, no sentido achar solução para os vario_s 
problemas da nossa formação e evolução racial. Encareci, apenas, 
a importancia delles, exemplificando para maior clareza. Tanto 
na parte relativa aos problemas da raça, como na parte relativa 
aos problemas da assimilação, os exemplos citados e· os dados exhi-
bidos o foram apenas a titulo de exemplo, com o intuito de 
esclarecer, definir, precisar um -pensamento ou uma th~se - e 
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não de 'expôr nenhum resultado definitivo ·ou enunciar a formula_ 
de nenhuma lei descoberta. E poderia dizer como Henri Berr·:_ 
- "Comme je suis preoccupé de science à fonder et non de systeme 
à defendre, je n'àprouverai aucune mortification -'-- mais plutÔt de 
la joie - à combler des lacunes ou à corriger des erreurs" ,_ 

Preparando -·esta 2.• edição, nada modifiquei da 1.• e 2.• 
partes da edição anterior. Apenas ajuntei, a alguns capitulas, indi-
cações da bibliographia mais recente. 

Quanto ás Noras complementares, estas apparecem accrescidas 
de mais tres capítulos: 

I - Os typo& anthropologicos brasileiros e o problema da 
sua classificaçilo. Nelle opponho algumas objecções á classifica-
ção do professor Roquette Pinto, do Museu Nacional; 

li - Pesquizas sobre p&ycologia ethnica no Brasil. Nelle 
attendo uma observação do ·prof. Waldemar Bernardinelli, da 
Faculdade de Medicina do Rio; 

III - O problema do valôr mental do negro. Nelle res-
pondo a uma critica do prof. Arthur Ramos, ~a Faculdade de 

. MediCina da Bahia. 
o .. v. 
1934 



N ESTE pequeno volum~. faço uma rapida 
synthe-se de apenas alguns capítulos de 

duas obras mais vastas: uma - O aryano 
no Brasil (biologia e m~logia da raça) -já 

. quasi c.o~duida; outra, a Anthropologia So~ 
cial (psycologia e sociologia da raça) , em 
preparação. 

Neste volumezinho procuro resaltar al~ 

gÚns asP-ectos, que me parecem interessantes, 
do problema da raça ou das raças no Brasil. 
Nã.o conclúo nada, porque nada ha fcito, em 
n<?Sso paiz, sobre oo thema.s aqui agitadb5. 
Formulo apenas algumas hypotheses - e as 
pesquizas dos technicos irão dizer se são ou 
não verdadeiras. Pertencem, na sua .maioria, 
ao grupo daquellas "working hypothesis", de 
que fala HADDON, isto é, suj,eita,s ainda ao 
referendum dos investigadores. 

Estas hypotheses, aliás, não causam 
mal nenhum á sciencia: são estímulos pa.ra· 
o trabalho, são suggestões para. pesquisas. 
Mesmo que se verifiq~<em erradas, a sci~cia 



lucrará com ellªs; po.rque, como. observava 
ha pouco ELLWOOD, "a ociencia tem sempre 
progr.edido sobre à rui:na das hypo.theses". 
Umas são destruídas e, em logar delJas, outras 
surgem, mais fecundas e verdadeiras: e as--
sim se accrescenta o pa·trimonio commum do 
saber humano. 

JANEIRO, 1932. 

São Boaventura, 41 
NICTHEROY 

OLIVEIRA VIANNA. 
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pARTE PRIMEIRA 

OS P~OBLEMAS DA RAÇA 

CAP. I - Raças historicas, raças na-
cionae:;: e raças zoologicas. 

CAP. TI - Bio-typologia e psycologia 
ethnica. 

ÇAP. III - Os typos anthropologicos e 
os problemas da bio-socio-
logia. 
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CAPITULO I 

R.aças historicas, raças nacionaes e 
raças zoologicas 

SUMMARIO: - I - O problema das raças supe-
riores: os "nordecistas" e os seus oppositores. 
Reacção latina: sua repercussão entre nós. O 
continente americano como centro de estudos 
da raça. - li - Os estudos da raça no Brasil : 
o seu interesse ha 40 annos e a razão do desin-
teresse actual das nossas elites intellectuaes. -
III - Conceito das "raças nacionaes" e das "ra-
ças historicas" : como concorreu para obs-
curecer o problema da psycologia da raça . 
. - IV - Definição de psycologia da raça. O 
que se entende hoje por psycologia da raça. 
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I 

DENTRE os facto~ que mais têm con'Corrido- para 
obscurecer o valor incomparavel daiS naciõnalida~ 

des americanas para os estudoo da raça, especialmente 
para' os estudos da biologia oethnica, está a acção exercida 
por aquelles publicistas ·e sdentistas europeus que reagiram 
éontra o-s theorizadoru da &uperioridade das raças ger~ 

marticas. Os pregoeiros do _"pa.n-germanismo", do "nor• 
decismo", do i•anglo-saxonismo" haviam cr.eado-, cOilll 
a sua ·doutrina, um systema de · idéas -extremamente 
chocant~ do orgulho naciona·l de varips povos civili..: 
zados (1). 

Este facto deu motivo a uma ~teacção que se ca~ 

racterizou, como era de esperar, pela sustentação da 
these opposta: d~ egua[dade de todas as raças (2). 

-(I) HANKINS - The racial basii of cioilization, 1926, caps. 11. -
Ill, IV, V e VII. 

(2) PAPILLAULT - Consequences psyco-sociales de la grande 
guerre · au point de oue euiJénique (in "Eugénique et sé~ 
1ection" ; 1922, pai. 135), 
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No esforço pela' demonstração da these .eguaJitlarÍS'ta, 
estes doutrin.adores r·eaccionarios se pn:occuparam em 
a'Cc~ntuar a n·e-nhuma impO!IItanda dos éstud9tS' da raça. · 
Como todas as raças eram ·eguaes, que valeria ·estarmos 
a perder tempo com as pesquisas sobre biologia dif~ 

ferencial das raças? sobre psycologia differencial das ,. 
raça1S? sobre a questão da mestiçagem das raças? so~ 

br.e o problema das raças aptas á civilização e das raças 
por v:entura inaptas á civil~ação? 

Estas preoccupações egualitaristas ·e a massa de· 
dadoo appa~enbemente corroborativos da1S suas aUega~ 

ções dogmaticas, reforçadals pdas Í•ncert,ezas~ contradic~ 
ções e ·exagg•eros dos thooristas da superiorida·de, la:nça~ 
ra.m uma cemfusão indescriptivel sobre a comprehensão 
dos problemas rada·es. Tamanha foi a obscuridade que 
em tOil'no delles se f.ez, qule ainda hoje ninguem co111se~ 
gue v-er com clareza nenhum dos· problemas a elles ,re~ 

!ativos.. COnstituiu-se como que um estado de scepti~ 
cismo generalizado, sob a acção do qual os factos de 
differ-endação racial mais patentes são postos em du~ 
vida, formando-se em torno delles um ambie'nte · de dis~ 

plicencia e desinteresse. 
Ora, a verda.de é que 1este soepticismo, 1ei>tas duvi-

das, essas ince-rtezas só são plenament·e justificav;eis en~ 
tr·e os povos ·europeus. Compr·ehende~se,· realmente, 
que s1eja impossível a •esses povos disc·ernirem o papel 
que cada uma das suas raças formadoras des·empenhou 
na elaboração da suà civilização e na évolução da sua 
historia. .. Tão remota é a ~peca ·em que ·-estas raça; co-
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meçara.m a se cald-ear alLi, que é realmente um problema 
inooluvel a discriminação da funcção .exercida por cada 
uma dellas 'nos desünos desses dive~sos povos. Desde 
o neolithico, talvez mesmo desde o paleolíthico superior 
ou desde o mezopaleolithico, os pesquisadores da Prehis-
toria .encontram signaes, ·documentos, provas, em sum-
ma: de que essas diversas raças, que actualmente a ana-

' lyse ethnica recophec.e como' sendo a origem dos elemen-
too formàdoil:€5 das nacionlalida,des ru.r~péa.s, já viviâm 
de~t.r~ do mesmo . habitat; já ~ cruzavam, Já coope-
ravam na obra da formação das culturas e na evolução 
histàrica de cada grupo. E este periõ oo longínquo 
dev:e remonta~. no mínimo, a trinta mil, ann<?s! 

E' natural, po,ÍB, que os moàerri,os investigadores 
europeus,· .quando procuram determinar o papél que 
cada uma dessas r.aças, a N~rdic~, a Celtica, a .Iheric;1, 
.ate., tem exerddo na historia g'eral da civiliz<}ção e na, 
dos seus grupos nacionaes, se sintam realmente emba-
ràçados. E' realmente ·dífficíl pa~a elles ch~garem a 
uma 'à .etenminação exacta e jUISita da. c0111tribuição .tra-
Z.Ídi 'por .cada uma deltas. São Logicoo, portanto, no 
seu sceptícísmo. 

Ora, a noisa situação n_ão é de modo algum compa-
rave_l á destes povos : nossa formação. foi feita de modo 
inteiramente differeÚte. O encontro das diversas raÇas 
humanas, vindas da Europa e da Africa, ·em terras am~: 

ricanas tem, no maximo, um horizonte de 400 .an:hos. ' 
Os phenomenos r:esultantes ·dos contactos e.thnkos, não 
só no ponto de vista das culturas, co.mo no ponto de 
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vista dos cruzamentos, apresent'am uma evi&ndà, uma 
visibilida,de, uma clareza que fer1e o olhar · dos. ~is 

in-experie:(ltes observad01r~. 
Deixamos de lado os factos resultantes dos con-

ta~tos de culturas, das accommodações, interfusões, assi-
milações e absorpções de culturas. Consideremos ape-
nas os problemas relativos aos factos puramente bio-
logicós e anthropologicos. E' fadl oomprehender que 
nada menos razoavd exist·e do que adaptarmos a atti-
tude de indiffer.ença e displicencia assumida pelos pu-
blicistas, ethnologos e sociologos qu·e, na Europa, reagi..,. 
ram contra a doutrina da superioridade germanica. 
' - O nosso problema ethnico começa por não concer-

nir apenas ás raças e.uropéas; .no mundo americano, 
outros element08 entraram como factores de formação e 
elaboração dos grupos humanos. No meio da confilsão 
de tantos typos, trazidos pelas correntes emigratoria; , 
sabidas dos cent_ros aryanos, outros typos, inteiramente 
distinctos pela cultura e pela morphologia, tambem 
appareceram, ta.mhem trouxeram a sua parcella . para 
formação das novas nacionalidades. E' o negro com as 
suas varias modalidades de cultura e de typo. E' o índio 
tambem com as suas differ.enciações de cultura .e a sua 
dl.versidade de typos, distinguindo-se em grupos retar-
da>tarios e em grupos de organização superior: : deroe 
o azteca e do inca, senhores de uma alta civilização, 
até 130 tapuya noolithico, puro caçador .nomade, ainda 
numa phase rudimentar de civilização. 

Não é . poosriv,el, poils, sustenta·r nest,es lados do 
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Atlant1co, onde as desegualdades -ethnicas se revestem 
de um re!evo tão lllitlido, que os problemas de diffet'enJ -
dação das raças sejam problemas sem interesse. O 
facto de terem affluido para aqui ethnias vind-as d:e toJ 
dos os continentes torna a America, ao contrario, o 
centro por excellencia dos estudos da Raça, quer no 
ponto de vistâ da anthropologia physica, quer no ponto 
de vista da anthropolog~a social. 

Especialment·e nos seus . aspec,tos biologico~. Os 
phenomenos da Raça mostram-sé aqui em estado . d~ 
elaboração continua: nós . os temos, por assim dizer, 
sob a~ nossas vistas, visiveis a olhos nús - e tudo é 
como se estivessemos observàndo numa retorta as .phaJ 
ses de uma rea.cção chímica. Os phenomenos de hy-
bridação podem aqui ser estudados . com uma ampli-
tude· e. uma precisão impossíveis no mundo europeu -
porque só aqui se dá a .me-Stiçagem de raças extrettna-
ment:e -distinctas, o que noo permitte ob-servar os phe-
n.omenos heredoLogicos, ori-undos desses cruzamentos, 
em côndiçõas optimas de visibilidade. E' um privile-
gio todo noSISo, d:e que não podem gosa:r os observa-do-
res dos mesmos phenomenos, quando _ operados unica-

, ment.e nos C·entros de orig-em doo g.rupos brancos. 
Os povos amerkanos são, pois, tão preciosos para 

os -estudos -de biologia da raça quanto os climas tropi-
caes o são para as pesquisas sobre a febre amarella e a . 
mala.ria. Os g-ermens pathogenicos, que produzem o 
impaludismo ou o typho ictheroide, podem ser observa-
dos· nos· tubos e calc:Loo de cultura dos lla.b-oratorios, na 
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Fr-ança, na Inglaterra, na Allemanha; mas, só nos ·tro-
picoo, só debaixo d'os seoo clÍ!tnaiS ardent-es, é que o seu 
estudo pode ser f·eito de maneira fecunda. O mesmo 
acontece com a biologia e a psycologia das raças: uma 
e outra podem ser estudadas -em cent•wl3 puramente 
aryanos, em populações purament,e a~yanas; mas, só 
na Amerka, só entre as sua·s porpulações het.eorogenela/3, 
onde se caldeiam os typos anthrorpo.Jogicos mais diffe-
rentes, .onde as raças mais primitivas se misturam co;m 
aiS r.açta.s arya.n:al'l; só a-hi é que ellas pocLem se1r estu-
dadas· em condições opümas de :eff.ickncia invmtigadou. 

II 

Prova de que, para ~se desinteresse que se nota pre-
sentemente aqui pelos estudos raciaes, collaborou, senão 
influiu exclusivamente, :a corrente antig.ermanista, crea-
da pela suggestão dos orgulhos nacion.a·es feridos, está 
em que o abandono dos ~studos das differenciações ra-
ciaes entre nós QQIÍncide exactamente com a época do 
adv.ento, na Europa., daiS idéas egualitaristas. 

Ha oerca de . 40 a•nnas, pelos menoo a·té 1890, os 
nossos meios intellectuaes, os nossos centros de cultura, 
os grandes nomes mais represe~tativos das sciencias .s~-' 
·ciaes, como das sciencJa.s natura-es, estavam, com effei-
to, deixando-se impr•&'ls.ionar pelas provas ÍI).negaveis das 
differenciações radaes . 1ettn nooso paiz. Para não }al.ar 
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dos ~iologos e historiadores, como SYL VIO ROMERO e 
JosÉ VERISSIMO, basta recordar o que se passava nos cen~ 
tros de cultura, onde se moviam os .especialistas na 
scíencia do Homrun: natur-alistél\'1 como BAPTISTA CAE~ 
TANO .e BAPTISTA LACERDA, ou ·medicos como MOURA 
BRASIL, ERICO COELHO, JANSEN FERREIRA e, ptinci~ 

palmente, NINA RODRIGUES. 

· Est·r grupo de respiritos, na sua maior parte medkos, 
estava:m •então vívamrente empmhados .em .estabderoer 
a discÍ:iminação, sob criterios rigorosamente scientifí~ 
cos, dos caracter·es ·differenciaes das tres raças formadoras 
da nossa nacionalidia.de: a n-egra, ·a al111Jericana, a cau~ 

casica. Elles já haviam observado que -essas raças, 
esses "typos anthropologiros" como diríamos ho~e, não . 
reag·iam dle uma maneira identÍ'ca aos diversos .estimulas 
vindos do meio social ou do meio c:oomico: cada qual 
pa.rocia ter uma individualidade propriar, uma maneira 
peculiar, uma f011111a especifica de reacção. 

E' assim que MouRA BRASIL já havia notado, na 
sua vasta clinic.a ophtalmologica, certa tendencia pre~ 

ferencial do typo negro para o glarucom.a. Havia mes.mo 
oomleça.do a observar uma ce:rta V'a•riação no campo 
:v~sual •en~!le as tres raçaJS formadoras. JANSEN FERREI~ 
RA, pOli sua vrez, já discriminara oertas parrtirula~tidades 

da raça negra, observadas no ·domínio da sua clínica gy~ 
nroc-ologicar. ERICO CoELHO, notavel profressor da Fa~ 

culdade .de 1\.IJ;·edicina, havia ·encontrado tambem cone~ 
bções differenciaJCs entre o -puerpedsmo e as . tres r·aças 
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fundam€1ntaoes (3). Os trabalho~ de NINA RooruauEs 
chegaram mesmo a fixar certas idiosyncras~ de ordem 
patbologica ; doe ordem _ psyrolôgi~a. propri;us ao.s nos-
sos typos me~tiços, especialmente aos typos compo-
nentes do grupo afro-aryano. Ninguem, como- NINA 
RODRIGUES, até hoje traçou, com methodo tanto quari.to 
possível scientifico, ()IS caa:ac~eristicos, não só physiolo-
gicos, como principalmmte psywpathologicos que dif-
ferenciam os nossos mulatos dos typos fundamentaes 
qÚe lhes dão origem ( 4) . 

Pois bem. Estas preoccupaçõcs de difrerenciação 
racial -estavarrn crerscentemente •empolgando os nossos 
meios de cultura medica e attrahindo as attenções dos 
nossos clinic~ até os fins do .II Impea:io; Iruls, por 
motivos que não foram claramente expressOs ou, pelo 
m~noo; expressamen~ ~e;onfessadioo, este espl·endido mo-
vimento de interesse scientifico .e de pesquisas como 
que bruocamente cessou. Todos •ess~s .espíritos i>nV(\Sti-
gadores evitaram dahi por diante tocar na questão das 

(3) V. NINA RODRIGUES - Os mestiços brasileiros (in "Brasil 
Medico", Rio, 1890, pags. 51-9, 67, 77). Diz elle, fa-
lando dos medicos do seu tempo: - u A idéa de uma 
reacção differente para os diversos typos anthropolog!cos 
de que se compõe a população deste paiz tinha já funda-
das razões na consciencia do nosso publico profissional". 
Vide ainda: Nina Rodrigues - Os africanos no Brasil, . 
1933. . . • • 

( 4) V. NINA RODRIGUES - Raças humanas e a responsabilidade 
penal 'no Brasil, Bahia, 1894. 
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- differ-enciações racíaes. Pdo menos, desinteressaram~se 

ddla. 
Ora, não é pr·ociso grande esfotço d~e penetraçãü 

para comprehendermos que, para esta brusca parada, 
para .e~ta ci?&Sação .tão subita do interesse pelas Í>esqui~ 
sas da raça, a causa de~erminante foi, sem duvida, a 
influencia ·exercida sobre o espkito d10s n1ossos homens 
da sc;iencia pelas theorias tendenciosas, construídas para 
rontrabaoor a · theoria da superioridade tadal dos po-
voo g.ermaniros, deselllvolvida principalmente peloo pen~ 
sadores e anthrÔpologistas allemães. Basta confrontar 
a data em que essas theorias egualitaristas surgiram 
nos centros latinos e slavos e a época em que cessou entre 
nós o inter.eSIS•e pelos problemas da pathologia e da psyco~ 
log-ia differencial das raças, para nos convooc0I1Ilos de que 
essa nossa attitude de indifferença, de -abandono, de desin~ 
teresse foi apena,s um movimento r.eflexo, um movimento 
de im_itação, daquella attitude reacc,ióna~tia das grancfus· 
figuras representativas ~da cultura latina e slava. Não 
víamos que ('ISSia attitude era, aliás, tão ltendoendooa e 
exc.éssiva quanto era excessiva e tendenciosa a attitude 
dois theori~tas a.Uemães dO< pan~germanisttno• o o . 

III 

Não é esta :a causa unica que tem contribuído para 
crear o .em torno da psyoo·log•ia diff.erendal das raças 
ess-e ambiente de .equívocos, que tanto -está difficultando, 
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ainda hoje, ó mtudo desse problema delicado, por c-erto 
o mais delicado e impartante problema da anthro~ 

palogia social. Ha ainda uma outra causa, tão paderosa 
como a primeira- e é a conf~ão trazida á comprehen~ 

são da· psycologia das raças pe-la noção das "raça5 nacio-
naoes" e das "raças historicas". · 

Na verdade, o que se tem feito até agora com o 
nome de psycologia differencial de "raças" não tem 
sido outra cou~a !Senão má ou boa psycologia differen~ 
cial de "pov.os", ou mais .propriacrnente, de "bthnias". 

Dizíamos, por exctmplo, que a psycoLogia ·da raça 
franceza er~ tal; fl?"lS, quando asl'lim ~nos expressava~ 
mos, o que realmente queríamos dizer · ·era que a · psy~ 
oolog.ia da ethnia franceza era tal. O niesmo se dava . . . 
quando tentavamos dclinir a psycologia· da "raça in~ 

gleza", da "raça allemã", da ".n.aça italiana" - e atSISim 
por diante. Em todas . <assas "psycologias" o que fa~ 

ziamos, realmente, era a caracterização dos attributos 
diff.erenciaes da mentalidade collectiva de cada um _des~ 

setJ g-rupols raciona.es: o povo fran~z, _o povo inglez, o 
povo all€mão, o povo Í'l:iiliano, etc. 

Houve, entretant<?, para esta conflllSão inicial llima 
razão justificativa. Na época em que dominou o con~ 
ceito das "raças historicas" e das "raças .nacionaes" ,-
os methodos de analyse anthropologica differ.encial não 
haviam ainda .attingido a exactidão que attingiram na 
actualidadc, nem as pesquisas anthropometricas se ha~ 

viani r.ealiz~do com a e~tensão ·e a systematização da 
épó<:a actual. Os allemães pensavam então que eram 
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formá dos de uma rnça unica ;- qu~ todos elles perten~ 
dam, apesar das suas variações individuaes, a um mes-
mo typo anthropologiro, isto é, á mesma ".raça" gcrma-
nica dolioo-lourn (H. europeus). Taombem os francezes 
julgavam que elles, apesar da diversidade dos seus ty~ 

pos individua.es, eram derivados de um typo commum, 
morphologicamente caracterizado: a raça oelta (H. al-
pinas), distincto do typo que formava a base das· outras 
n1açõ~ vizinhas. -

Esta . presrimpção de hotnog·oo.:eidade mzia com que 
a expressão "raça" pudesse !Ser · empregada indiffe.rente-
~ente para exprimir: ou o ptolpl"io grupo nacional, ou 
o typo anthropologico presumicbmen'te constitutivo. do 
grupo. Eis por que, traçando a psyoologia do· povo 
ingi-ez, do povo francez, do poVo aUemão, os anti-
gos psyrologistas .da raça pewavam ter traçadO a psy-
cologia do· typo ethnico respectivo : da raça ingleza, da 
raça franc-cza, da raça alleinã. 

_Ora, este g.rande oequi!VOOO, nascido do falso c~>ncci
to de homogeneidade ~thnica dos diversos grupos na-
cio.naes ou historicos, desappareceu em face dos resul-
tadoo da analyse anthropometríca, a que os investíga-
dor·es modernos submetteram ·esses diversos povos. 
Viu-'S·\'!· então que não havia pvopriamente uma ".ráça 

11 ... , " f u " • 1 " a •eJ?la , uma raça ranoeza , uma raça mg eza , 
uma "raça italiana", etc., no sentido de um typo 
unico, morphologicamente c-aracterizado, constituindo, 
como elemento exclusivo, o povo inglez, o povo alle~ 

mão, o povo francez, o povo italia·no. O q:ue· a.-; pesqui~ 
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sas de anthropologia v-erificaram foi _que cada um destes 
grupos nacionaes, cada uma dessas ethnias era composta 
de varias raças, isto é, de varias typos anthropologicos, 
caracterizados por attributos differenciaes, descriptiva e 
a.n thropOIIIletricamen te determinados. 

O povo francez, por exemplo. Ficou demonstrado 
sdr eUe composto de tves ou quatro raças, no min!.mo 
- o que levou TOPINARD a dizer ~pirituosa,mente: 
"Em França, ha francezes, mas não ha raç'a frmcetza". 
Reconheceu-se, realmente, que a nação franceza ·era for-
mada de elementos de raça nordica, de elementôs de 
raça celta,. de elementos de raça iberica e de outros 
elementos secundarias, alguns mesmo remanescentes ata-
vicos de a.ntig:as populações neolithicas. 

Por sua vez, os allemães tiveram.. ao procurar de-
terminar o ·typo anthropologico da sua nação, a su'l'pre--
sa, para elles desagradavel, de verificar o que os france-
zes já haviam verificado: que a sua nação não era com-
posta de uma raça unica- o grande dolioo-louro, filho 
cbs brumas balticas; mas, de varias raças, isto é, d~ 

v:arios typoo anthropologioos ; o nordioo,- o cel<ta, o 
slavoni_co e outros menos importantes (5). O mesmo 
aconteceu com o povo inglez, rom o povo italiano, com 
todos os outros povos ruropeus . 

. Todas aquellas "psyco.logias" de raças, formula-
das na época em que a analyse ethnica não havia reve-
lado ainda essa complexidade de composição anthropo-

(5) HANKINS - obr. cit., cap. III. 
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làgica das varias ethnias européas, deixaram, pois, de 
t,e:r sen_tido como psycologia de raça, considerando esta 
no sentido biologico.' Não merecem, entretanto, que 
as ponhamos á margem: podemos consideral~as como 
formulas mais ou menos feliz,es de expi'essão de psy~ 

cologias de povos ou de ethnias. Neste 'ponto, podem 
ser acceitas. como sendo relativamente exactas, a psy~ 

oologia da "raça" germa.nica e da "raça" celta, feita 
· por LAPOUGE: da "raça" ·dinarica, feita por GuN~ 

THER (6). Todas ,essas suppostas psYJoologiaiS de raÇas 
não ·passam, no fundo, de psycologias de collectividades·, 
~e grupo~ naciona~ - de ethnias, á maneira da psycolo~ 
gla dos povos europeus, -de FOUILLÉE, ou da ps;y:col~ 
gia geral das raças, de LE BON (7). 

IV 

Compr:ehende~se ago["a a série de equiVIooos, confu~ 
sões, 'malenrendidos e contradicções· que naturalmente 
surgiram ,dessas idéas tão erroneas oobre a composição 
ethnica das _nacionalidades européas 'e! oohr:e ~ psyco-
logia das .sUas raças formadoras. 

(6) LAPOUGE - Les sélections sociafes, 1896, ·pags. 13-7; 
GUNTHER - The raciat elements of European History 
(trad.) New York, s/d., pag. 58. 

(7) FOUILLÉE - Esquisse psycologique des peup(es européens, 
Paris, s/d.; LE BON - Les !ois psycologiques de l'évolr:_~ 

tion des peuples, Paris, 1905. 
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Em primeiro 1~1", ·os_ <llegadores ~. opposit~r$ da 
psyoologia das raças ac~ntuaram o à€Slll-entido. que os 
faCtos traziam ás ·affirmações -da psycologia diffe-
rendal da;s _ raças, quando -estas "faças" eJram · conside-
radas nas diversas phases da sua ~volução historica. O 
povo inglez, por •exemp!o - diziam elles - na éPoca 
·em que .era ainda um povo de· agricultor.es 1e de past1011:es 
exhibia uma psycologia muito diff~enté daquella que 
éxhibia na época em que se transformou num povo 
da induiStriaes, comme.rciantes 1e navoegado.r·es. ·Onde 
então. a psycologia da "raça" ingleza? • 

Outras vez-es o ataque incidia 5:9bre os psyco-'ra-
cistas que attribuiam t;ertos característicos psycologicos ou 
sociaes como específicos de uma determinada raça, da raça 
germanica, por exemplo: genio inventiva, genio guerrei-
ro, instincto de independencia, individualismo, fidelidade, 
mig·tfabilidade, oetc. Os oppugnador·es acabavam deSco-
brindo que .estes característicos, ou nem sempre haviam 
existido .n:a historia da "raça", ou ·então não eram pri-
vativos desta "raça". Tanto _que tambem eram encontra-
dos- •em outras "raças". E a psycologia da "raça" des-
moronava. Era o a~tgumento de HERTZ, de CoLAJAN-
NI, de KIDD (8). . 

. Outras vezes ainda se lançava mão de um grande 
a.rgumlento, appar.erutement·e decisivo - e •e.ta que os 
povos gocmanioos, por <e:xoemplo, mod~nameonte consi-

(8) HERTZ - Race and civilisation, 1928, cap. XIII; COLA· 
JANNI - Latins et cznglo-saxons, 1905; KIDD - La 
science de puissance, 1919, pag. 309. 
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derados os maÍB altos vanguard~os da civilização, já 
haviam sido, entretanto, • ha pouco mais çle dois mil 
a•nnos, puros b:arbat"os, vivendo dentro da espessura das 
florestas, ~nquanto resplandecia 1;1a orla do Mediter-
rane:o a civilização greco-romana, formada por povos 
que eram, •entretanto, considerados inferiores pelos pre-
goeiros da superioridade g.ermanica. Era, •e é ainda, e~te 

o argumento predilectó dos publicistas, literatos, histo-
riadores, amadores de todo g·enero. 

Consequenc,ias, como é facil de ver, dessa nefasta 
confÜsão (eita •entre "psycolog·ia ode ethnia" e "p;Syco-
logiia de raça". Não se comprehendia então que esta-
vamos diante de duas sciencias distinctas: 

a) a psycologia das ethnias- sciencia social, ramo 
da psycologia collectiva, estudando _o que chamamos 
a "aJma dos povoo", producto complex01, pa·ra cuja for-
mação, contribwem todas as forçaiS ,elfaboradoras da ci-
vilização ·e da evolução hist.orka dos povos: _o meio 
physiographico, o clima, os ag·entes economicos, os cho-
quw de cuhuras, · as · migrações, as l.uctas. de clas:ses, 
mil outros factores, inclusive a "raça", 'no sentido zoo-
logioo; 

b) a psycologia dçs raças - scien_cia natw:aJ, scien-
cia puramente anthropologic:a, para · a qual 'a taça• é 
:um fado biologico · e · psyoologia da ~taça uma pura 

. questão de psyco-physiologia humana, nada tendo qu~ 
ver, pelo menos imm"ediatattnente, c.om a psycologia 
dos grupos SIOCÍaeL'l (nadonalidad~-. ~ovos, ethnias). 
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Quando se fala., pois, da "p.sycologia" da raça A, 
o que se quer hoje significa~; com esta expressão é o 
conjunto de qualidades que caracterizam a psyco-
physiologia de um oerto typo morpholog-ico (r:aça· A) 
em confronto com outros typos morphologicos (raças 
B, C, D, E. etc.). Problema, portanto, de biologia hu-
mana, de physiologia dos temperaa:nentoo, isto é, de de-
terminação da base physica do caracter, da sensibilida-
de e da intelligencia. O objectivo desta nova sciencia 
são as correlações possivelmente• existentes entre este ou 
aquelle typo morphologico (raça) e este ou aquelle . 
typo .de temperamento e de int:elligencm. E' sobre es-
tas bases, dentrÕ destas limitações, que a sciencia mo-
derna colloca o probl~a ·da psyco·logia differ€)ndal das 
raças. 

Poderíamos, para ev.itar confusões, cha·mar psy-
cologia ethnica a esta psycologia da raça considerada 
como typo zoologico, da raça encarada biolog·icamente, 
reservando a expressão psycologia naCional para a anti-
ga p.sycologia dos grupos nacionaes, isto é, para aquillo 
que os antigos psyco-racista:s, GOBINEAU, WOLTMANN, 
LAPOUGE,· AMMON, julgavam erradamente -ser psyco-
logia de raça (9). 

Com esta ·distincção, dissiparemos, sem duvida, con-
fusões lamentaveis, que têm sido a causa geradora de 
uma infinidade d-e questões irritamtes. Psycologia na-
cional estam~ fazendo desde HERODOTO; psycologia 
ethnica, esta só pr.esent·emente, com os methodos da bio-

(9) v. HERTZ - obr. cit., cap. VIII. 
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in-etria; de psycom-etria ~ da bio-typologiJa, é que _esJ 
tamos começando a fazer. 

Esclarece-se agora o equivoco dos que a·rguíam 
contra a psycologia das raças, allegando, por exemplo, 
que a "raça ingleza", do tempo doo Plantagenets, não 
tinha a mesma menta.lida.de que a da éra clizabethiana 
e vícroriana. Realmente, da época dos Plantagenets á 
éra victoríana muita causa variou na lnghterra ; mas, 
o que variou não foi a psycologia da "raça" ingle-
za ; esta não existe, sendo a nação ingleza, como sa-
bemos, composta de varias raças. O qu.e variou -foi a 
mentalidade collectiva da nação íngleza : na época norJ 
manda, ~ta m-entalidade m-a a de uma nação agricola 
e pastoril, viv-endo isolada dentro do secu ~mundo insu-
lar; já na época victoriana, esta mentalidade era de uma 
nação industrial, commercial, navegadora, colonizadoJ 
ra., dotada de espírito aggre.ssivo e bellicoso ( l O) . O 
Nordic,o (H. europeus) - -que é, dentre os typos an-
thropologicos formadores do povo inglez, o typo prin-
cipal e mais numeroso - este, porém, não variou em 
nada; a sua psyco-physie>logia, que é uma consequen~ 

da do seu "typo oon&titucional", oomo wremos, é, 
hoje, a mesma da época victoriana, da época norman-
da., da época doo anglos e picoos, da época paleolithica, 
quando por alli deviam ter apparecido as primeiras 
hordas nordicas. ,., 

-(10) v. SEELEY - The expansion of England, cap. II: BAR-
DOUX (J.) - Psycologie de l'Angleterre contemporaine, 
1905 caps. I, II e 111. 
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O mi!Slllo podtmoo diur da nação franceza. Ella 
poderá toer variado, como variou. ·na sua mentalidade 
collectiva, isto é, na sua psycologia n~cional; mas, ·o 
~elemento oelta . (H. alpinus). qll!e lhe constitu~ a base 
da estructura racial, este, certamente, deve ter 
qoje a mesma psyco~physiologia que o seu typo 
'morphologioo lhe impoz desde que eUe: .fez a sua appa~ 
rição .na fcwe do globo, como uma das muitas vtaried:a ~ 
des da :aspeci·e humana. 
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1 

Q U mui~_o nos <enga.namos, ou o advent;o dos estu~ 
doiS da bio-typoJogia humana, á maneira da es~ 

cola de SIGAUD, PENDE, VIOLA, MAc-AULIFFE, 
KRETSCHMER, recollocaram o problema da psycologia 
diff.er-encial das raças oobre ·novas ba:ses - sobre bas·es 
rigorosamente sdentificas. Diant-e das revelações tra~ 

zida pelos the10ristas dos "typos constituCÍ()Ina'es" -
endocrinologistas, bio-typologistas, - etc. - não ha 
mais razão para que se ponha <etn duvida a possibili~ 
dade de uma correlação ·entr-e os typos somatologicos 
chamados "raças" ·e oo typos de~ intellig.enda e de tem-
peramento descripto.s peloLS. psyco-physiologistas, psyco~ 
metristas, ·no&ologistas em g~ral. 

Os bio~typol10gistas concluem, por exemplÓ, que 
o temperamento que eUes chamam ciclothimico corres-
pende, ·em ·g·eral, a um individuo de typo physioo en~ 
troncado e bl."evilinoo, •e o typo de temperamento, a que 
chamam schizothimico, corresponde, em geral, a um 
typo de indiv~duo .magro, alto, longuilineo. Qra, sen-
do assim, por qu,e é que oo tfpos m,orphologicos repre-
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sentativos cfus d'ivetrsas raças não darão tambem, com 
mais ou menos f~uencia, e's:te ou aquelle i:ypo de tem~ 
peramenro, ~te ou aquelle typo d-e constituição psy~ 

chica? 
Os ~tudiOIS da. bio-typologia wnt.einporanea estão, 

reaJmente, demonstrando que ha uma connexão muito 
intima cntre OIS aspectos morphologioos do individuo e 
as pec,uliarida<Les da sua physiologia, da sua path!ologia 
e da sua psycologia (temperamento, intelligencia). E' 
tão intima esta connexão que DRAPER, depois de mos~ 
trar qu'e a petronalidade do individuo se desdobra em 
quatro "painéis", domo elle chama {o painel anatomi~ 
co; o painel physiologico; o painel patholog·ico; o 
paÍ:nel psycologico), conclue que ha entre estes painéis 
uma relaçã10 de interdepe:ndencia tal que, conhecido um 
painel, se podem, quasi com inteira segurança: determi~ 
nar, por inducção, os outros painéis correlativos. Co~ 

nheódo, por rex·emplo, o painel anatomioo, i:s.to é, o typo 
physico ou anthropologico de um individuo, podem~se 
inferir, dentro de um c;oefficiente de probabilidades muito 
alto, quaes as suas predisposições pathologicas, quares as 
modalidardes provav.eis do 19eu :t'C'mperamento e da sua 
inrelligenda (1). 

(1) DRAPER- Human Constitution, 1924, pag. 25. Cfr. DA-
VENPORT - Body-build and its inhcritance, 1925, pags. 
152-3. E tambem: MENDES CORREIA - lntroducçáo 
á Anthropobiologia, 1933; BERNARDINELLI (W.) -
Noções de Bio~typologia, 1933: BERNARDINELLI e MEN-
DONÇA - Bio-typologia Criminal. 193 3. 
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Estas conclusões da biologia contemporanea nos 
obrigam a faz·er a r·~ão d:ll'l nossas velh:ll'l idéa.s e de 
certos prooonoeitos rdativos aos probl<emas da biologia 
differencial das raças, isto é, da sua physiologia diffe~ 

rencial. da sua pathologia differencial. da sua psycolo~ 
gi:a· ' differencial. Portanto: da su:a sociologia diffe~ 

renda I. 
Os typos ethnioos •não são typos morpho·logicos 

dÍlsltinctos? sim, são. O typo ·do Nordioo· não é dis~ 

tim:to .do typo do Celta? sim, é. Este não é di[f{~oren~ 
te do typo do Nordico e do Iberico? sim, é differente. 
P.or outro lado, estes typos aryanos não differ·em dos 
typos negros e dos typos ameríndios? Differem, sem 
diuvida. Logo, se, para empregar a expressão. die DRA~ 
PER, cada uma dessas raça'S apresentam um "pawcl ana~ 
tomico" distincto do das outras, por · que não um "pai~ 
nel psyco-physiologico" tambem distincto? Em face das 
revelações da sciencia contemporanea, por que continuar 
a contestar que haja differença no ponto de vista da 
mentalidade e do caracter entre o Negro e o Indio, entre 
esses dois typos e os typos brancos ·e, no grupo desses 
brancos, ·entre o Celta e o Germanico, entre estes e o 
Iberioo e o Dinarico, se ·estamos de accôrdo em acceitar 
o facto de que todas essas raças differem anatomicamen~ 

te 'entre si, cada uma dellas representando um typo so~ 
matologico distincto? 

Gertos anthropologistas já !Começam a notar, aliás, 
a preponderancia deste ou daqueUe typo nesua ou na~ 
quclla raça; alguns .mesmos, como PAULSEN, .já conce-
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hem a raça como uma "constellação endocrinka hereJ 
ditaria": 

- "Dahi se segue - diz NrcEFORO, num estuJ 
·do r·ecente, t~açando novos methodos ·de pesquisas soJ 
bre a psycologia das raças ·-· dahi se s·egue que certos 
temperamentos psycbl·ogicos, . ou melho.r, certos tempeJ 
ramentos ·endocrinicos se apresentam com maior frequenJ 
c.ia numa raça' ·detm'minada. Crê-·se mesmo poder re-
conhecer, po1' exemplo, m!aior frequencia de ot01Ilpera-
mentoo schizoides entre O& indivíduos de raça Nor.dica, 
00t111o querc'm HENCKEL, RüljDEN, VERSCHNER. Já 
o temperall!ento cidothimico parece predomina•nte enJ 
tre os >individuoo de typo .celta" (2), 

E' ainda debaixo desta rorr.ente de idéas que cer-
tos mOirphoJogi~Stas e anthropoJogista-s, partindo da clasJ 
sifícação .doiS typoo fundamentaes de KRETSCHMER (lon-
guelinoos o.u asthemicos; muscular·es ou athleticos; br·e-
vilineos ou piknicos) acharam que esses typos corres-
pondiam a tres das grandes raças aryanas: o "typo 
asthenko" - á raça NordJca; o "typo piknico" -·- á 
raça Celta; o "typo athletico" - á taça Dinarica (3). 

Como -se vê, nos propdos centros europeus, onde 
ainda dominla,m as idéas e'&ualitaa:istas, já se começa a 

(2) NICEFORO - Quelle est la meilleure méthode â suivre pour 
faire une psycologie des • races"? ( "Revue Anthropolo-
gique", 1930, pag. 40). 

(3) NICEFORO - obr. cit .. pag. 40. Sobre os typos consti-
tucionaes do povo portuguez, v. MENDES CORREIA -
lntroducção á anthropobiologia, 193 3. 
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rompe~:: com o pr~.c..eito .de que as raças, embora diffi~ 
ram ·~ntre si no ponto de vista da sua ·· anatomia, não 
dif:f1€11'em 1entr·e si no po,nto de vista da sua psyco~ogia. 
Psycologicamente, todas devem ser eguaes; anatomica~ 

mente é que são differentes ... 
Esta attitude de credulidade na indiscriminação psyco~ 

logica dos div·eroos "typos" ·aryanos está sendo consi~ 

derada crescentemente como absurda em face dos dados 
que os pesquisador·es e experimentadores modernos es~ 

tão trazendo das suas investigações no domínio · da phy ~ 
sio-psycologia dos "typos constitucionaes". NICEFORO, 
por exemplo, procurando assentar sobre bases ' rigorosa~ 

m~nte &ientifiCas (isto é, biologi~) o problema da 
psyoologia differenci<11l das raças, oollocou-se, por isoo, 
pr·ecisarrnente no ponto de vima ·<;la. bio-typologia, isto é, 
da esco·la de PENDE e KRETSCHMER. Esboçando um 
plano de pesquisas oobre psycologia differencial das 
raças, elle suggere ~ cr~ção de comités locaes ·de techni-
cos em ·anthropologia, psycologia e bio-typologia com 
o objeGtivo .de observar as populações locaes para o fim 
de levantar uma estatística da frequencia dos differentes 
"typos de constituição" e'm cada uma das raças forma-
doras da população ( 4) . 

Os observadores, ·em c_ada centro loqtl de pesquisas; 
seleccionariam os representantes mais aproximados de 
cada typo etpnico (Nordico, Celta, Dinarico, Iberioo, 
Negro, Ameríndio, etc.) . Determinariam, em seguida, 
para cada um ·delles o typo constitucional mais frequen-

( 4) NICEFORO - obr. cit., pag. 41. 
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te, a ~ua formula endocri:nka: Çoncomita:ntemente, 
cóm estes grupos de typos apparentemente puros, fo.r~ 

mar~se~iam outros grupos, de typos mestiços, · oriundos 
das varias combinações dessas diversas raças; e, em relação 
a esses typos mestiços, seria determinado tambein, para 
cada um delloo, o \Seu typo constitucional, a sua fórma 
bio4ypol10gica. · 

Por outro lado, ~specialista~ em psycologia, em 
psychiatria e endocrinofogia deveriam realisar p~quisas 
tendentes a discernir e isolar, de uma maneira objectiva 
e ISCÍentifica, as correlações provavcis entre a full'lilula 
cpnstituci.onal desses indivíduos ou desses grupos (puros 
ou mestiços) e os typos psycologicos mais frequentes. 
Somente depois de todo este trabalho- conclue NICE~ 
FORO - sómente depois que estas duas ordens de pes~ 
quisas tivessem chegado a conclusõets definitivas, expres~ 
sas em fot:rnulas quantitativas e qualitativas, em p<>T~ 

centa~s. em co:efficientes· de -correlação, ác; somoote 
d~is de tudo isto é qué se poderiam estabelecer, sobre ba~ 
ses verdadeiramente scjentificas, oondusões de ordem ge~ 
ral sobre a psycologia differendai das raças: -

- "E' preciso 'não esquecer - accr•esc-enta ainda 
NICEFORO - que, ·em todas estas pesquisas, será ne~ 

cessaria ·empregar methodos estatísticos, finos, delicados, 
que n.ão são oelt'tament·e os method~ de que se tem ser~ 
vido até agora nas pesquisas do genero daquelles que 
a-cabamos de falar. Uma- boa parte do material nume~ 
nco, q:ue se tem colhido até agora sobre estes pon~ 
tos, é, com effeito, sem possibilidade de utilização 
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para um vrerd'adeiro estatista oe. Isto e'm virtude da falta 
de m:ethódos ~na exposição e na elaboração dos dàdos. Em 
outros termos, trata~se d~ uma destas pesquisas biologi~ 
cas, psycologi'Cas ~ éolc;iaes, em que a anthropologia, a 
psycologia, a psychiatria re a~ endocrinologia ooUabo,ram 
estreitamente, uma dessas pesquisas, da qual o professor 
PAPILLAULT traçou as linhas m·ethodologicas numa 
das su~ memor.ias publica'das· na "Revue Anthropolo~ 
gique" . 

. Este é tamhem o pensam~nto de VAN LQON - o 
anthropologista hollandez, a que · devemos algumas oon~ 
tdhuiçõe.!? . valiosas sobre e-ste ponto ( 5) . 

11 

Na.s suas investigações sobre ~s corvelações existen~ 
tes entr€1 os tres typoo mo.rphologicos - o piknico, o 
asthen'ico, o athl-etico da sua classificação - e os dois 
typos p~ycologicos, o ciclothimico . e o schizothimioo, 
KRETSCHMER, por exemplo, encontrou a . seguinrte dís~ 

( 5 )" V AN LOON - Organisation de l' étude compara tive de la . 
psycologie des races ( Compte-rendu de la III session de 
l'Insti~ute Internacional d' Anthropologie, 192 7, pag. 8 7) ; 
-~ Psycological experiments with malay students (idem, 
pag. 612) . 
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tribuíção, aliás muito ~melhante á encontrada po1r Kr~ 

BLER, VON DER HOLST,_MUNTZ e outros (6): 

TYPOS CICLO IDES SCHIZOIDES 

Asthenicos 51, 95 '1, 
Athleticos g't, 91 '1, 
Piknicos 96 '1, 4~ 

Gomo se vê, os typos morphologícos do athletíco, 
do piknico e do asthenico não têm, cada um dell:es, uma 
psycologia privativa, sua, exclusiva: nenhum dest~ ty~ 
pos é wrrela tivo a um typo psycologíco pa.rticufar e 
proprio, que só a elle seja attributivo: não. Cada um 
àelles gera os dois typos psycologicos, o ciclothimico e 
o schizothimíco: mas, como se vê das percentualidades 
{l:j<:hibidas, ·o typo morphologko do asthenko é extraor~ 
dina.ríamente fr·aquente em t>emperamentos schízoides: 
dos asthenícos 9 5% pertencem a este typo psycologíco: 
apenas 5 % ao typo ciclothimico. Os píknícos têm uma 
physio-psycología ín~eiramen te diversa: são menos fe~ 

cundos -eril temperamentos schizoides, dando apenas uma 
propo.rção fraquissima delles: 4% : ao passo que é enor~ 
me a sua frequencia em typoo ciclothímicos. produzindo-
os numa proporção .de 96% .· 

Essas dífferenças na proporção dos "typqs psyco~ 
logícos" correlacionados aos diversos "typos morpholo~ 

(6) KRETSCHMER- La structure du corp_s et te caractére, 1930, 
pags. 44 e 209. Cfr. MAC·AULIFFÉ - Les tempéra· 
ments, 1926. KRETSCHMER - Manuel de psvcologie 
màdicale, 1927, cap. X. 
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gicos"·· nós as encontraremos adoptando outra qualquer 
das classificações de typos de temperamento ou de intel~ 
lig·enda: a de RIBOT, a de ÜSTWALD, a de PAULHAM, a 
de BINET, etc. (7). Mas, como quer que seja~ com esta 
ou com aquella classifi.caçã1o; o que sempre acabaremos 
por verificar é que nenhum typo de temperamento ou 
.de intelligencia é privativo deste ou daquelle typo mor~ 
phologico. Ha, apenas, para · cada typo morphologico 
maiores ou menores probabilidades de apparecer corrda~ 
ciona-~o a este ou áquelle typo de temperamento, a este 
ou áquelle typo de intelligencia. 

111 

&ta. maior ou menor frequencia de certoo typos de 
temperamento ou de intdligencia -nós taanbeni a encon~ 
tramos quando consideramos estas modalidades mor~ 
phologicas chamadas raças. Ha~as mais fecundas neste 
ou· naquelle typo de temperamento; ha~as mais fecun~ 

das nest·e ou naquelle typo .de intellig·encia. Entr·e ois 
negil'os, como entr·e os índios, por exemplo, encontra~ 

mos uma certa Capacidade dos seus div·erSOS typoo an~ 
thropologicos para produzirem mais frequentemente este 
ou aquelle typo de temperamento, este ou aquelle typo 
de intdligencia. 

Quem pod-erá negar que o AFER, nos seus varios ty~ 
pos, tenha ama predisposição particular para gerar tem~ 

(7) v. MENTRÉ. - Espéces et variétés d'intelligencll&. 1920. 
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peramentos ciclothimiros? O negro é realmente, ná ge-
neralidade àos casos, um· ciclo~de característico. Pelo 
que observamos em nosso povo, já o ~Sabíamos disto; mas 
vale a pena recordar esse perfil psycologico que delle nos 
deixou FREDERICO MULLER (8): 

- "O negro - diz MULLER - é, •em todas as 
causas, um semsitivo·, ·em que a fantasia domina. O fun- . 
do do ~eu temperamento é uma ser·enidade expansivà. E' 
a esta fantasia sem freio que dle deve o seu amor aos en-
feites e a sua frivolidade, <W8W como seu gosto peloo es-
pectaculos e pela dança. Elle ~uece as suas preoccupa-
ções como as suas penas e se reconc,ilia com a sua sorte 
triste. Vive, por assim diz-er, au jour le jour; não se 
inquieta nem do futuro, nem do passado. Desta falta 
de •energia resulta uma. certa. bon,dade de remper:amento 
para oo seus célJl'l'lM"adas e para os seus hospede8: eU e tem 
a mã.o e o coração abertoo; partilha com elles a sua for-
tuna suppondo que iarão o m-esmo paxa com elle. Cheio 
de benevolencia para com os seus amigos, é cruel para os 
seus inimigos; 'mas, como acontece com todas as pessoas 
sanguíneaJS, a sua co1era, o seu ·ra·n<;or acabam com ·a 
morte da víctíma. Elle não conhece essa espede de 
crueldade canibalesca com que costumam saciar as suas 
paixões outras raçaJS, como a malaya e a ameríndia. A 
vida ·do negro se passa em <;entrastes; 10s sentimentos 
mais opposfos acham logar no seu coração. Da alegda 
mais intensa e mais insensata elle passa ao mais amargo 

(8) '1 . HOVELOQUE - Les races bumaines, 1882, pag. 38. 



R a ç a e A s ·s i m i 1 a ç ã o 45 

dos desesperos; da esperança l9e1!l limite ao extremo ter-
ror; da prodigalidade inconsiderada á avareza sordida". 

· Não é este o :retrato do dclothimico que dá 
KRETSCHMER? Sente-se que o -typo morphologico do 
negro é frequentemente co-rrelativo aos temperamentos_ 
expansivos, como o dos dcloides kretschmerianos. 

O con"trario se dá com o índio. O selvag·em, em 
g1eral, é sombrio, reservado, T•ecordando muito, n~ sua 
constituição af.fiectiiva, o "autista" de BLEULER. Obser-
vando-o nas ooas attit.udes ·e nos .seus 'modas ode VÍ·da, 
sente-~ que, na g·eu1eralidade dos casos, elle se co.~por
ta como schizoide typico. Eu não quero referir-me ao 
que nOISlSOs proprios ~estemunhos contampo-ra:neos nos di-
zem; basta-nos apenas reproduzir esta pagina de RoDRI-
GUES FERREIRA, o celebre naturaLista, escripta ha quasi 
cento e cincoenta annos, em que elle deu do índio esta tão 
cuúooa e exacta psycologia: 

- "Para desgostar-se um destes qualquer causa 
basta e: sobeja: basta que o director o advirta que trate 
de faze.r a sua casa 0111de mora; basta que o vigaúo o 
admoeste da obrigação que tem de apr.ender a doutrina 
paxa ~Çe baptizax; .e basta, emfim, que, lá de si pan si, 
chegue a -desconfiar de uma acção ou de um diio que 
elle não •entenda; ao que tudo accresc·e que, se chega a ver 
que adoece ou :morre algum ,dos companheiros, desconfia 
então do legar da povoação, desconfia da qualidade do 
sustento, 4esconfia do remedio que lhes fazem e dos que 
o fa.zem. Em termos semelhanres, está ~ostrando a ex-
periencia que nem o tel-os mui mimo.ros e ainda mats 
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guardados que_ bichos de seda, n-em por isso mudam de 
conducta" (9). 

Est-e retrato é, como se vê, <ie" um puro schizoide, 
com todas as características que lhes attribuem I<R.ETS-
CHMER e os da sua escola. 

Não seria razoavel, pois, se diante de um gru-
po social, em que dominasse a raça am-eríndia, concluhs--
~mos pela presença neUe de uma maioria de tempera-
mentos schizoides, com todas as consequencías de or-
dem mo.ral e intellectual dahi d'eoorr·entas? De um 'gru-
po o.nde o elemento preponderante fosse o negro seria 

·porventura absurdo concluirmos pela presença nest-e 
grupo de uma maioria de indivíduos caracteristicamen-
té ciclothimicos? 

Esta correlação . entre o typo morphologico e o 
typo psycologico revela-se entr~ os proprios mestiços. 
Bem sei que -este domínio da -psyi:ologia dos mestiços 
ainda é um terreno mal explorado, em que as pesquisas 
ainda não permittem conclusões definitivas ( 1 O) ; ma.s, 
já começam a definir-se algumas das linhaJS do seu perfil 
psyc,ologico. 

Recordo aqui as inter-essantes pesquisas psycome-
tricas de PASCAL e SULLIVAN sobre os mestiços de in-

(9) RODRIGUES FERREIRA - Viagem philosophica ao Rio 
Negro ("Rev. Trimensal", vol. 48, pag. 57). 

(10) MEAD (M.) - The methodology of racial testing: its si-
gníficance for sociology ( • Amer. Journ. of Sociology", 
1926, pag. 65). 
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d~o e branco -em Tuscon, no M~xico· ( 11 ) ~ Estes in~ 
V·estig.adores •enc;ontraram uma sensível correlação ' en~ 
tre o 1typo psycologico e o typo morpholog:ico dos 
mestiços, nas suas varias gradações de sangue. Os da~ 
dos de SULLIVAN e PASCAL não se referem ao tempe-
.ramento e sim ao typo d-e intellí~encia; isto most-ra, po~ 
rém, que os bio-typologistlas ·estão pisando em cami.;. 
nho certo quando affirmam que o typo constitucional 
não determina apenãs o typo de temperamento, mas 
tambetm o typo de intellígencia; não reg~ apenas a con~ 
díção affeqtíva do indivi·duo, mas ta,mbem a sua con-
dição intellectual. 

Os dois pesquisadores americanos chegaram, com 
effeito. á conclusão de que ha uma·. directa correlação 
entre a quantidade de sangue índio e o quocíent·e ín-
tellectual, o coefficiente de aproveitamento escolar e a 
condição social dos mexka·nos em Tuscan. Dizem 
ell€13 ainda que a egual wndusão chegaram HUNTER e 
GARTH sobre os mes~iços de índio e branco. Isto. é, 
qúanto maior a oomma ·de sangue indígena no indivi-
duo e, portanto, quanto mais o typo de individuo se 
aproxima do typo morphologioo do índio, tanto mais 
estes indivíduos reproduzem, nas suas condições inte-1-
lectuaes, ás características intellectua·es do índio, e vice~ 
versa. 

Estas pesquisas no campo da psycometria, reali-
zadas, por est-es,_ como por outros investigadores, sobre 

(11) PASCAL AND SULLIVAN - Racial influences in the men· 
tal and phr;sical development of mexican children, 1925. 
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a psycologia differencial do negro e do branco, é possí-
vel que offereçam até ao momento presente condusões 
contradictorias. Considera•ndo-se, porém, toda essa 
massa de dados obtidos sobre quasi 3 2 mil indivíduos 
(12), entre negros, brancos e índios, é impoosivel deixar 
de r·econhecer que ha uma certa correlação (estabelecida, 
é claro, sobre bases de maior frequencia) entre esses 
typos morphologicos (ethnicos) e certos attributos i~

lteUectuaes. 
E' .esta taimbro1 a conclusão a que têm chegado os 

que fizeram o estudo psycometrico comparativo entre 
os diversos ty.pos aryanos, como oé o caso dos anthro-
pometristas americanos nas suas investigações .robre os 
recrutas (cerca de 112 . 000 i.ndividuos) do grande exe~
cito americano da Grande Guerra. Este:s technicos veri-
ficaram que os ·div.ersos typos aryanos não se aprooen-
tava.m, em face de analyse psycometrica, em egualdade 
de condições: nem os nordicos, nem os-celtas, nem _os 
mediterraneos davam o m~mo coefficiente nesJte ou 
naquelle test de intelligencia. Em certos tests, apre-
sentavam-se mais favorecidos os typos nordicos do que 
00 typos ce;ltas; em ouotros, estes ·e o typos mooiterraneos 
mais do que os nordicos ( 13). 

(12) Cfr. SOROKIN - Contemporary sociologícal theories, 1928, 
pags. 295-9. 

(13) DUTHIL - L'ímmigration aux E'tats-Unís et le déclin de 
l'intelligence américaine ("La Grande Revue", 1925, 
pag. 130). 
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Nessas pesquisas· tão vastas, realizadas .em escala 
tão giganteoca, é certo que houve, nos methodo.s empre-
gados, muitas imperfeições ( 14) : é certo que muitos 
outros f.actores conoorre1'am, que não os puramente ra-
ciaes, para as diff.erenças encontradas entre as diversas· 
ethnias ( 15) ; mas, não ha duvida que, pelo tamanho 
dos grupos dos anthropologkos sobre que se realizaram 
essas pesquisas, é impossível pôr -em duvida que haja 
qualquer .traço substancial de verdade nas conclusões a 
que chegaram. Ha um conceito de RIPLEY que con-
vem lembrar: é âe que o Acaso não opera por atacado. 
Realmente, não é possível que se possa attribuir a con-
dições merament-e ac;cidentaes oeste conjunto tão consi-
deravel de correlações morpho-psycologicas reveladas 
por aquelles investigadores. 

IV 

Para que nos identifiquemos com esta comprehensão 
sdentifica da psycologia das raças é preciso, antes de 
tudo, um certo senso de relatividade, cousa que nem 

(14) v. PORTEUS AND BABCOCK - Temperamenr and race, 
1926, cap. XIII; MEAD- obr. cit., pag. 657 ss.; BOL-
DRINI- Biometrica, 1927, pags. 232-3 (nota). 

( 15) NEIFELD - The race hr;pothesis ( M Amer. Journ. of So-
cio1ogy", 1926, pag. 423) ; REINNARD - The Negro ; 
is he a biological inferior? (Idem, 1927, pag. 256). 

1 
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sempre levamos para esse domínio. Em geral, · temos 
desses phenomenos uma noção, :rígida, dogmatica, mo-
notypica ; ~ão cómprehendemos que as forças da vida 
Jorganica, taes como as da vida superorganica,. não se · 
subordinam a formulas rígidas, a leis ínfl.exiveis, a sebe-
mas ínvariaveis. Hoje, em sciencias IIlaturaes como. em 
scienci.a.s so:eiaes, nenhuma lei é absoluta, nelilhum .prin-
cipio é absoluto, nenhuma affirmação é absoluta; tudo 
<leve ser s~mpre comprehendído num sentido relativo. 
Dil-o magnificamente FRANK HANKINS : 

- "No uso da expressão ".raça" , a primeira. dif-
ficuldade é a difficuldad.e em pensar em termos relati-
vos e não eun termos absolutos, em probabilidades ·e não 
em certezas. O homem commum pede á sua sciencia 
o que pede á sua r·eligião e á sua. philosophia moral: 
que lhe fmneça verdades absolutas e etern'as; mas, o 
certo é que o mundo em que estamos é um mundo de · 
variabilidade, de probabilidade; de transformação con--
tinua, de :relatividade. Os typo.s ethnicos estão num 
estado de fluctuação e as differenças en·tre os typos são-
relativas e não absolutas. Isto não significa que estas 
differenças sejam sem significação; m~s: apenas que ellas 
devem ser IC,Onsideradas como sendo o que re~almente são, 
isto é, como variações de certos attributos fundamen-
taes, que pertencem a toda a humanidade" (16 ) . 

E' este sentimento de relatividade que deve p~esi
dir a nossa comprehensão dos problemas concernemtes 

(16) HANKINS - Introduction to the study of society, 1929, 
pag. 96. 
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á psycoJogita differencial das raças. Esta deve ser en-
carada .segundo o critetio .dos "grupoo de frequencia", 
da distribuição dos ca·r.acteres nas grandes Béries, da 
"lei dos grandes numeros". 

, /Em principio, nenhum attributo da psyche humana 
é ·privativo desta ou daquella raça, como queriain fazer 
acreditar os antigos psycologistas de raças. Esse attributo 
apenas deve-se revelar mais frequentemente neste ou 
naquelle typo. anthropologico. E' jus!amente ne~ta maior 
ou menor frequencia na apparição deste ou daquelle at- , 
tributo que vamos encontrar a caracterização psychica. dif-
ferencial de um typo anthropologico qualquer em face _ 
dos outros. Do Branco em face do Amarello. Do 
Branco em face do Negro. Do Celta em face do Nor-
dico. 

v 
Comprehende-se agora por que uma nação não 

pode S(•r indifferente nem á qualidade, nem á quantida-
de dos elementos raciaes que entram na sua~ composição. 
Trazendo para a formação do plasma racial os seus 
"typos de constituição" mais frequentes, estes elemen-
tos ·raciaes det·erm~nam os typos de temperamento e de 
intelligencia que de~em preponderar na ~assa social. 
Ora, para os destinos de uma qualquer sociedade ou 
grupo humano não é indifferente contar em seu seio 
uma quantidade maior ou menor de indivíduos. ·de tem-
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peramento "activo" ou de temperamento "fleugm.atico", 
de naturezas "semiveis" ou de. naturezas· "frias", de ín-
doles ciclotbimicos ou de índoles scbizotbimicas; como 
não será indifforente possuir uma quantidade maior ou 
menor .de intelligmcias "imaginosa•s" ou de intelligen-
das "pos.itivas", de espíri-tos "ca:lculistas" ou de espí-
ritos "so·nbadores", de mentalidades "prati~as" ou de 
mentalidades "artísticas", de typos "subjectivos" ou de 
typos "objectivos", de "tenders" ou de "toughs", d~ 
JA~iES. Um povo, cujas matrizes ethnicas gí!ram, di-
gamos, 80% de indivíduos do temperamen-to "insta-
vel", de RIBOT, não pode dar a mesma forma de civi.: 
lização, nem ter o mesmo rythmo de progresso, nem re-
velar as mesmas expressões de cultura, nas artes, nas 
sdencia, na politica, nas actividades oconomicas, qÚe 
um outro 'povo, cujas matrizes ethnicas produzem, em 
quantidade mais numerosa, temperamentos praticas, 
activos ou resolutos. 

Esta verdade prova-se por si mesma, prova-se com 
a nossa propria experiencia pessoal; basta considerar:-
mo~ uma pequena sociedade, um grupo·, ·uma associa-
ção, · um club. Ninguem dirá que as actividades de um 
pequeno circulo de homens · de sciencia, uma academia, 
ou um centro ·de estudoo, em que prepond~em intelli-
gencias de typo wncreto e positivo, sejam as mesmas 
de um outro, em que os typos intellectuaes prepond1e-
;rantes sejam intel-ligendalS ·imaginosas e artísticas .. -
"Um p~ntor fornecerá uma obra, de qualidade muito 
differente- diz CLAPAREDE- conforme pertença ao 
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"'it' • H ff tf typo 1ntroverso ou ao typo extroverso , ao typo 

"estatic,o" ou ao typo "dynami<:o~ ;. mas, num e noutro 
caro, estamos diante de aptidões para a. pintura" (17) . . 

Duas raças- a Nordica e c~ltica. por exemplo-
podem ·exhibir uma fecundidade exactament" egual em 
temperamentos artísticos; mas, basta que · uma seja mais 
fecunda em t·empera·mentos artísticos do typo introverso 
e outra mais fecunda em temperamentos artísticos de 
typo extroverso; que uma dê . maior proporção de intel-
ligencias do typo "dassico". de OSTWALD, e outra, 
maior proporção de intellígencias de :typo "·roma'ntico" 
( 18) , pa1:a que as formas das suas manifestações cul-

turla.es, num ·e .noutro grupo, apresentem um cunho 
proprio, exhibam uim colorido espocial, que torna rntes 
dois grupos nitidamente differenciados um do outro. 

PORTEUS se compraz em imaginar os reflexos so-
daes que se podem manif<lstar num grupo humano, 
quando nelle prepondera este ou , aquelle typo de tem-
peramento. Por e.xemplo, um grupo em qu·e sejam 
m:aÍJs numerosos os indivíduos de temperamento irreso-
luto. fraca capacidade de acção, instabilidade nas deli-
berações e attitudes. Neste grupo - conclue elle ·- ·a-
actividade economica se revelará pouco -effi~iente, a po-
bre2la se generalizará, o numero dos indigentes não pode 
deixar de ser avultado. Elle suppõe outro grupo, em 
que os typos impulsivos e moralmente "descontrola dos" 

(I 7) CLAPAREDE - Coment diagnostiquer les aptitudes che_z les 
écoliers, 1925, pag. 42. 

(18) OSTWALD - Les grands hommes, 1920, cap. XI. 
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sejam mais abundantes ~ .e conclue que este g~po ha · 
de apresentar forçosamente uma el•evação maior · no in~ 
dke da su:a criminalidade e na intensidade dos conflictos 
sociaes- o que se traduzirá, na vida administrativa do 
grupo, num maior .numero de instituições penaes, pri~ 

sões, penitenciarias, refor.matorios, e numa maior acti-
vidade do organismo judiciarió e policial { 19) . 

Os modos de expressão da vida social, sejam mo-
raes, sejam intellectuaes, de um dado grupo, como se 
vê, est~o dependentes dos typos de t•emperameritos e 
dos typos de intelligencia nelle preponderantes. Estes 
typos de intellig·encia e de temperamento estão, por sua 
vez, dependentes dos "typos de constituição". Ora, 
como estes, por sua vez, estão dependentes dos "typos 
ethnicos", isto é, daquelles typos somatologicos a que 
chamamos "raças", a conclusão é que a raça é, oem ul~ 

tima analyse, um factor determinante das arctividades 
e dos destinos dos grupos humanos. 

Imaginemos uma sociedade relativámente homoge~ 
nea, .onde domine fortemente um determinado typo eth~ 
níco. O encadeiamento causal, o sorites antbropo-socio- · 
logico deve ser este: 

Q "raça" {typo ethnico) determina a maior fre-
quencia deste ou daquelle "typo de constituição" ; 

·este "typo de constituição" determina a maior fre-
quencia dos "typos de temperamentos" e dos "typos de 
intelligencia" : 

(19) PoRTEUS and BABCOCK - obr. cit., capitUlosJX, XVII 
e XVIII. 
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es~es typos de intelligencia e de temperamento mais 
frequentes, portanto mais numerosos, vão condicionar as 
manifestações das actividades sociaes e culturaes do grupo. 

Imaginemos, a titulo de ex€'mplo, duas sociedades 
em nossó meio: uma, em que dominas·sem os mestiços 
do índio, e outra, em que dominass·em os mestiços 
-do negro; havendo para a formação destes mestiços, num 
e nO'Utro grupo, um elemento commu:m, digamos: o 
branco peninsular. Dando que o branco seja mais 
fecundo no temperamento A, suppondo que o• índio seja 
mais fecundo no temperamento B e o negro mais fecun-
do no temperamento C, é claro que os dois grupos em 
hypothese não poderão apresentar, no ponto de vista 
da sua psycologia collectiva, a mesma physionomia. 
No primeiro, dominarão os temperamentos resultantes 
da combinação AxB e, no segundo, os temperamentoS 
resultantes da combinação A x C. Nas actividades eco-
nomicas destes dois grupos, na vida familiar, nas rela-
ções da política, nas relações da arte, da scieoncia, etc., 
em •tudo se deswbrirá sempre o traço dessa composição 
differencial. 

Suppondo qu!e C represente um temperamento 
schizoide e B um temperamento cicloide, pode-se ima-
ginar como serão differentes QlS destinos - de cada um 
desses grupos. Quando mesmo estes destinos sejam 
eguaes em grandeza e em brilho, haverá sempre uma 
differença qualquer, embora imprecisa e subtil, a assi-
gnalar as manifestações culturaes de cada um delles: 
aqueUe typo de temperamento preponderante dar-lh~-á 
uma tonalidade, um colorido especifico e original. 
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CAPITULO III 

Os typos anthropologicos e os problemas da 
bio=sociologia 

SUMMARIO: - I • O problema da classificação 
dos typos anthropologicos brasileiros. O typo 
"branco" : sua complexidade. Impossibilida-
des de· considerai-o um typo unico. Inconve-
nientes que resultam desta unificação para a 
solução dos nossos problemas de bio-socíologia, . 
de ' anthropo-socíologia e de psycologia eth-
nica. - li - O problema da acclimação do 
aryano nos tropicos : os tests da selecção tel-
lurica. Necessidade de discriminar os diversos 
•typos" brancos. - III - O typo "caboclo" : 
sua complexidade. O indio e os seus "typos". 
Origens prehistoricas dos ameríndios. Dixon e 
a sua these da diversidade anthropologica dos 
povos ameríndios. O typo "negro" : sua com-
plexidade. O typo "mulato" : sua complexidade. 
Typos abstractos e typos oioos. - IV • Re-
acção contra o methodo das "médias" . Con-
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ceito de PAPILLAULT, de BUNAK, etc. Pro-
cesso de pesquisas para a determinação . de ty· 
pos anthropologicos : conceito de STOLYWHO e 
COTTEVIELLE-GIRAUDET. Os typos !ocaes bra-
sileiros: o "gaúcho ··, o "caatingueiro", o "la-
ranjo", o "cuyaban.o", o "cearense", etc. -
V - Pesquisas anthropologicas entre nós. Neces-

sidade de uma orientação pratica. 
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NOS recens.eamentos de 1872 e 1890, os nossos de-
. mog.raphistas officiaes adoptaram uma dassifica-

ção dos typos anthropologicós brasileiros, tomando 
como criterio differen<:Ía·dor exclusivamente este caracter 
inorphologico: a côr da pelle. Dahi a divi:são da •l.JOS-
sa população em quatro grupos -ethnicos: o Jos bran-
cos, o dos negros; o dos caboclos; o dos mulatos. ( 1). 

No grupo branco estavam os brancos puros e . os 
phenotypos do branco (mestlços afro-aryanos e indo-
aryanos -em reversão para o typc branco) . No grupo 
caboclo: os ameríndios puros -e os phenotypos do . ame-
ríndio_ (mamelucos ou cafusos em reversão para o typo 
ame.ríndio). No grupo negro: os negros puros e os 
phenotypos do negro (mulatos e cafusos em r·eversão 
para o ·typo negro). O grupo dos pardos ou mulatos 
era constituído por •a.quell€19 mestiços afro-aryanos, que, 
pela pigmentação particular da pelle, não podendo in-
corporar-se a nenhuma das raças originarias, formavam 

( 1) Esta class.ificação foi adoptada tambem pelo prof. Ro-
QUETIE PINTO: v. Ensaios de Anthropologia Brazi-
leira, 1933. 



60 Oliveira Vianna 

um grupo á parte, perfeitJamente differenciado dos 
outros grupos. 

Era, como se vê, a offidalização da classificação 
popular dos nossos typos ethnicos. · Hoje, esta classi-
ficação não mais pode ser acceita. E' que estes grandes qua-
dros ethnicos, dentro ·dos quélies os nossos antigos esta-
tistas accommodavam · os varios typos anthropologicos, 
constitutivos da nossa população, revelam-se demasia-
damente complexos e heterogeneos - e esta heter,ogenei-
dade os toma improprios para. serem utilizados com 
exito na~ pesquisas tendentes· á .solução dos grandes 
problemas relativos á biologia, á psycologia e á soCio-
logia das raças no Brasil. 

I 

Tomemos o grupo bra.nco, por exemplo. Como 
podemos comsideral-o no ponto de vistla. da ~ua signifi-
cação bio-sociologica? Os elementos deste grupo li-
gam-se pcla identidade de um unico ·carader anthropo-
logico: a côr da pelle. E' o grupo dos brancos. 

Ora, este grupo é altamente complexo. No pon-
to de vista anthropologico, elle comprehende ou, pelo 
menos, dev·e - comprehender, não só os typos brancoi-
des, reaultantes da evolução arya.nizante dos nossos mes-
tiços, como tambem os representantes de todas as raças 
européas aqui affluentes, sejam os colonos aqui fixados, 
sejam os descendentes delles. Ha, portanto, nelle m-
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dividuos de typo Europeus, como a maior parte ·dos 
allemãcs do norte, dos hollandezes, dos dinamarquezes, 
dos inglezes, dos suecos, dos -norueguezes e dmr balti-
ws (lithuanos, . lettões, esthonianos, grandes russos). 
Ha tambem e•letmentos de typo Slavonicus, com a gene-
ralidade dos polacos vistulianos, dos russos brancos, 
dos allemães silesianos, numerosissimoo entre nós. Ha 
tambem elementos de typo Alpinus, como grande pa'l-
te dos austríacos, dos hungaros, dos tcheco-slo;vacos, dos -
pequenos russos, muitos dos italianos âa-Lombar dia, do 
Pi'emonte, do Trentino. Ha tambem ·elementos de 
typo Dinaricus, como os yugo-slavos .em geral: servios, 
bosniacos, croatas, montenegrinos, grande parte dos _im-
migrantes do Trieste, do Veneta, da lstria, da Dalma-
cia. Por fim, os numerosos representantes da raça 
ibero-insular (H. meridionális) : portuguezes, hespa-
nbóes, italianos do sul, gregos, insulares do Meéliterra-
noo e ·do Atlantico, vindoo dos Açores, das Canarias, 
das Baleares, da Corsega, da Sicília, da Sardenha, de 
Malta, :das ilhas do Tyrrenio e do Egeu. 

Grandes dolicocephalos louros, ;de raça Nordica. 
Pequenos brachycephalos loiuros, d'e raça Slavonica. 
Grfandes bra'Chycephalos louros, de raça Ga-llata, de 
GUIART. Grandes brachycephalos brunas, de raça 
Diriarica. Pequenos dolicocephalos brunos, de raça 
lberica. Grandes doHcocephalos brunas, de 1:aça 
Atlantica. Robustos bvachycephalos brunas da região 
danubia.na •e das . regiões alpestres da Europa, de raça 
Celta . .Todos elles, sem duvida, brancos; mas, no 
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ponto de vista da morphologia e <ia bio-typologiai c.omo 
são variados os typoo encontrados entre elle,s, sejam co-
lonos ou descendentes ! 

. Dentro <ie objectivos 'meramente anthropometri-
C08, .é possível que se possam desprezar essas d~fferencia
ções bio-typologicas que se manifestam entre os clemen-
t~s do grupo l}ranco (europeus de origem e dwcen-
dentes) ; mas, no ponto de vista da bio-sociologia, da 
psycologia ethnica e qa anthropo-sociologia, este grupo 
fo-rmado por elementos tão heterogeneos, torna-se, na 
verda.de, improprio para qualquer utilização scienti-

.fica. 
Realmente, se conside<rarmos este grupo · como. um 

todo homogenoo, que inferencias poderíamos tirar com 
relação ás ~uas condições morpho-nosologicas, de tama-
·nhos reflexos no campo da demographia e da bio-socio-
Iogia? As suas condições physio-psycologicas, de tama-
nhos reflexos no campo da sociologia, da ethnog·raphia 

. e da psycologia ·social? Se as características biologicas, 
se as caracteristícas nosologicas de um grupo, sre as suas 
características psycologicas; não podem deixar de estar 
correlacionadas com os typos morphologicos compo-
nent€'8 delles, como já vimos ·no capítulo anterior, que 
sentido realmente poderão ter os dados antbropometri-
cos ou bíometricos que obtiv·ermos, se elles foram obtidos 
sÓbre um grupo extraordinariamente heterogeneo, em que 
se não l~:vou em conta nenhuma das condições bio-typo-
Iogicas dos varios elementos ethnicos que entram na sua 
composição? 
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E' possível que ao norte -e ao centro do paiz, em 
virtudê da preponderanda quasi absoluta de uma 
ethnia apenas, a portugueza, de morphologia mais o-u 
menos uniforme, _o branco possa ser considerado um 
typÜ unico, em torno do qua•l gravitem as variações in-
dividUJa.es: mas, o mesmo não se poderá di~er -do sul 
do paiz, de São Paulo para baixo, onde os. elementos 
aryanos alli fixados pertencem a todas as ethnias euro-
péas. Possível de applicação ao norte do paíz, esta 
classifkação dos nossos _ -demographistas não o poderá 
ser, com o mesmo exito, ao sul do. Brasil. Ora, esta 
região ·do sul é justamente a zona ethnicamente -mais 
viva do paiz, a mais rica para .as explorações anthropo-
logicas e ethnographicas, onde os grandes problemas da 
biologia da raça e da sociologia da raça se estão reve-
lando cOirn _uma nitidez impressionlante. 

·Eu senti vivamente a impossibilidade de utilizar-
me desta classificação tradicional dos noosos e-lem€1Iltos 
ethnicos quando procur~ verificar o modo por que os 
díverS?-S "typos" europeus estão reagin-do ao· nosSo- di-
ma tropical ( 1). No momento e?l que formulava as 
bases pa·ra as pesquisas, fui forçado a reconhecer que, 
com esta classificação, não poderia chegar a resulta-do 
algum fecu-ndo. Ella me levaria fatalmente a conclu-
sões .sem significação, que <;ondemnaríarn á esterilidade 
toda a actividade investigadora. - Por que? porque, nos 
climas tropicaes, · as dív:ersas raças a·ryanas não têm a 

( 1) O Arvano no Brasil (inédito) , 
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mesma capacidade de acclimação, de "respotsta adapta.: 
tiva", como · diria CUÉNOT: 

- "O pr-oblema da influencia degenerativa do cli-
ma tropical sobre os .grupos et:hnicos de origem européa 
- diz o -professor GERMANO CORREIA, num recente 
trabalho sobre os lusos descendentes da lndia - é uma 
questão ainda a estudar e a resolver, pois cad!l vez mais 
se reconhece que ha varias typos de climas .tropica.es e -
que as diversas ethnias européas não se acclimatam com 
a mesma fac.ilidade em todas as regiões quentes" (2). 

· Se as ethnias ·eurÓpéas possuem cada uma deUas 
um modo especifico de reacção ao clima tropical, com-
prehende-se a necessidade de destacar do grupo branco 
as "raçils", que o compõem, para poder determinar, com 
segQrança, a acclimatabilidade differencial de cada·· uma. 
E' impossível, portanto, jogar apenas com este grupo 
tão heterogeneo ·como se eHe foss~ composto de um typo 
anthropologico unico. 

Consideraondo o grupo branco _como um "typo", 
as pesquisas sobre a capacidade adaptativa â-este suppos-
to typo não nos levariam a nenhuma conclusão aprovei-
tavel, de ordem pratica. De que •nos serviria saber, 
com effeito, que o typo branco é acclimavel na r-egião 
tropical ou equatorial do1 nolsso paiz, se este conheci-
mento não nos daria nenhum criterio seguro para dis-

(2) GERMANO CORREIA - Les enfants et les adolescents luso-
descendants de l'Inde portugaise, Nova Goa (India Portu-
gueza) , 19 31, pag. 17 6. E tambem ROQUETTE PINTO 
- obr. cit., pg. 171. 
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tríbuirmos pelas nossas varias regiões dímatít:as as di-
v~rsas ethnías immigrantes ou os "typos" anthropologi-
cos que ellas nos trazem? O "typo branco" é acclima· 
tav-el na Amazonia· - · diriam os pesquisadores. Mas; 
branco é o Nordko'; branco é o Celta; briarico é o Ibero. 
Ora, cada qual dess·es typos tem uma "r·esposta adapta-
tiva" propria aos climas tropicaes, como veremos. 

li 

Com effeito, em face das experiencias colonizado-
ras da Africa, da Australia, da Asia e da A·merica, os 
grupos formados por .ethnias d€1 raçã Nordica parecem 
revelar sensível incomp.l!tibilidade com os climas de 
typo tro~ical,_ principalmente os equ.atoriaes. E' una-
nime o conceito, entre os anthropo_logis.tas e fechnicos 
em medicina tropical, de que o Nord:Ítco não póde acdi-
matar-se nas regiões megathermicas do globo, entettlden-
do-se accliniatação no sentido que lhe dão os modernos 
ecologistas e anthropogeographistaJS, GLENN TREWAR-
THA, HUNTINGTON, GRIFFITH TAYLOR, EYKMANN, 
SAPPER, etc. (3). Nos centt"os tropidaes de coloniza-

(3) GLENN TREWARTHA - Recent thought on the. problem 
of white acclimatization in the wet tropics ( "Geographi-
cal Review", 1926, pag. 467); EMORY Ross- The cli-

·. mate o f Liberia and its effect on M an (idem, 1919, pag. 
386); GRIFFITH TAYLOR - The settlement· of tropi-
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ção nordica, os estigmas de .degenerescencia se revelam 
de uma maneira muito frequenta entre os "descenden-
tes". E' o que se observa na Australi;;t Tropical, na 
India, na Africa Ingleza e na America Insula·r. Ainda 
agora o ui timo recenseamento de 19 21 , r·ealizado na 
Afrit:a Ingleza, assignala uma reducção muito forte no 
crescimenro .da população branca nestes ultimas dez 
annos e, ao mesmo tempo, manife$ta a sua inquietação 
ante o desenvolvimento alarmante dos "poo!" whites" e 
"crackers", isto é, "fracassados", degene~ados e indi-
gentes (4). 

cal Australia (idem, 1919, pag. 111): MARK JEFFER-
SON - An American colony in Brasil (idem, 1928, 
227-8): DUNLOP - Queenisland and Jamaica (idem, 
1926, pag. 559): f!UNTINGTON - Civilisation and .cU-
mate, 1923, cap. III. - "Os europeus do Norte - ob-
serva K.ARL SAPPER - não têm conseguido constituir, 
nos planaltos tropicaes, senão estabelecimentos tempera· 
rios. Elles têm tentadO' organizar, nestas regiões, uma so-
ciedade permanente, de base agrícola, em que o colono 
viva do seu proprio trabalho manual; mas, em todas essas 
tentativas, têm invariavelmente fracassado". (v. Social 
Sciences Abstracts, 19 3 2, § I O) , 

Em relação á pouca adaptação das ethnias celtas: 
v. GRANDIDIER - Madagascar ("Geo. Rev.", 1920, 
pag. 198); e tambem "Amer. Jour. of Socíology", 
1927, pag, 858. 

(4) v. "Geographical Review", 1926, pag. 140 . . E tambem 
CLARKE - An south african snap-shot ( "The Interna· 
tional Digest", 1931, n.• 7, pag. 30). Vemos ali a ten-
dencia da população anglo-saxonia para uma "oligarchy 
of poor whites". 
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Entretr.mto, os elementos do. grupo Mediterranoo, 
ao· contrario dos dementos do grupo Nordico, reveiam · 
uma innegavel capacidade~ de adaptação aos climas tro-
picaes. · Mesmo em "descendentes'' de terceira e quar-
ta gerações, não s~ !:lncontra nenhUm signal sensível ou 
positivo de degeneração, nem no physico, nem no mo-
ui. E', pelo· menos, o que acaba de observar o profes-
sor GERMANO CORREIA para os lusos descend~ntes da 
In dia e da Afri!Ca · ( 5) . 

Como então fundirmos todos estes brancos- ibe-
ricos, dinaricos, celtas, nordicos, tão differenteS _uns doo 
outros- num só grupo e realizarmos com elles investiga-
ções sobre acclimatabilidade, como se estivessemos dian-
te de uma série homogenea, composta de um typo an-
thropologico unico? 

Como, pbr ex~plo, determinar os índices diffe-
renciaes de morbidade de cada um desses typos? Estes 
índices são extrem~ente importantes: elles funccionam 
como _ elemento indicativo da capacidade adaptativa de 
um dado typo ethnico num dado meio climatic,o. Elles 
tambem têm uma grande signifiaação economico-demo-
graphica: servem para o calculo da "efficiencia" dos di-
versos typos, isto é, para determinação da sua maior 

(5) GERlvlANO CORREIA - Les luso-descendants de l'Inde Por-
tugaise, Nova Gôa, 1928; - Les Luso-descendants de 
l'Angola,. Nova Gôa, 1930. . 
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ou menór productividade material ou intelli!ctual num 
dado meJ.o ( 6) . 

De impori:ancia ainda maior são os ·índices diffe-
rencia·es de mortalidade adulta, de mortalidade infantil; 
de nati-mortalidade, de fecundidadi! i! de fertilidade 
(net fertility); Estes índices são verdadeiros tests de 
adclimatabilidade e não só nos permittiriam determi-
nar as póssibilidades de acclimação deste oli -daqudle typo 
em nosso meio, como nos permtttlnam determinar, no 
campo da demographia, a importancia futura, isto é, 
la, posição estatiiStica futura que ·esta ou aqueHa ethnia; 
esta ou aquella "raça" (typo) viria _ a ter numa dada 
Po-Pulação local, em que este typo ou esta ~thnia, en-
trasse como elemento fQrmador, ·em concorren:cia com 
outros typos ou outras ethnias. 

Todos esses índices - quer o de morbidade, quer 
o de mortalidade, quer o de natalidade, quer o de es.teri-

(6) Evidentemente uma ethnia ou uma raça" (typo), cuja mé-
dia annual de dias de doença. em virtude de uma maior 
acclimatabilidade num dado meio, seja n, ha de ser econo-
micamente mais prospera, isto é, ha de ter uma producti-
vidade total superior a uma outra, cujo numero médio 
annual de dias de doenças é, justamente em virtude de uma 
adaptabilidade menor, de 2 n. Na Australia, pelos calcu· 
los estatísticos nos hospitaes de Queenisland, chegou-se á 
conclusão de que, nas zonas do norte da ilha, de typo 
tropical, o índice de morbidade da população anglo-saxo-
nia é de 7 por 1 . 000; nas zonas do .centro, mais brandas, 
é de 3 por 1 . 000 e nas zonas do sul, já ~e clima tempe-
rado, a morbidade é de 2,5 OOJ 00 apenas (GRIFFITH TAY· 
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lidade, que:r o de fertilidade - são dif~erenciàes. Isto 
é, variam .com as ethnias e com Üs typos ethnicos: 
. a) com as •ethnias, IC:<>mo se vê, dos d~dos esta~ 

tisticos obtidos para a população americana (7) ; 
b) com os typos, como se vê das pesquisas in te~ 

ressaont~ssimas realizfldas pelo amthropologista RosiNSKI 
na população da Polonia - ( 8) . 

Quando estes typos ou astas ethnias se acham col~ 
locados em meios differentes dos seus meios originarias, 
esta variabilidade ainda é maior. Principalmente quan~ 
do Os cem.tros emigrantistas estão localizados .~ regiões 
fria·s ou t•emperadas (como é o caso do continente euro~ 
peu) e os centros immigrantistas se acham collocadas em 

LOR- Environment and race, 1927, pag. 267); v. tam· 
bem: HUNTINGTON - The relation of health to racial 
capacity ( "Geographical Review", 1921, pag. 25 7). Cfr. 
MICHELS - Làforo e razza, 1924, pag. 96. Sobre a im" 
portanda econonl.ica e social da morbidade: v. BENTO 

- CARQUEJA - O Povo portuguez, 1916, pag. 241 ss.; 
JANISZEWSKI - L'importance sociale de la santé ("Rev. 
Int. de Sodo1ogie", 1926, pags. 202 e 368); BENJA· 
MIN - Some economic aspects of illness ("Social For· 
ces", 1931, pag. 216). 

(7) v. NISOT - La question eugéilique dans les divers pays, 
1927, pags. 168-9-77; FALK- Principies of vital sta-
tistics, 1923, pags. 65, 161, 209. E' o que · tambem se 
verific_a , no Rio Grande do Sul, confonne pesquisas mi· 
nhas (O Aryano no Brasil). 

(8) v. adiante: Os aspectos anthropologicos do melting-pot 
(notas). · , 
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reg1oes de c,lirnas tropical e equatorial (comó é .os .caso 
do . nosso). n 

Corno então suppôrrnos possivel urna resposta sa-
tisfactoria a estes grandes problemas da acclimação e da 
selecção tellurica, se insistirnoo em tratar todos os typoa 
aryanos que aqui se fixam corno se fossem um typo 
unico? 

Diz BOLDRINI: - "Os indivíduos de ·cabe.Uos 
looros e os de cabellos ·brunos, os de olhos escuros e os 
de olhos claros, os de pelle rosea e os de pelle trigueira 
não são' sujeitos á acção dos agentes rnorbig·enos na mes-
ma proporção" ( 9) . 

Ora, se a acçã.o dos ag·entes pathogenicos não se 
exerce de urna maneira identica sobre os indivíduos por-
tadores de caracteres louros ou brunos, claros ou es-
curos, isto é, se a mortalidade é differendal, variando 
com os typos anthropologicos, como confundir no mes-
mo grupo os indivíduos portadmes de cabell~ louros e 
olhos a:uues e os portadores de cabellos escuros e olhos 
escuros, isto é, ,corno reunir ·num só typo branco 05 va-
rio8 typos representativos das diversas "nças" aryanas? 
Esta unificação ta:cabaria por annullar, no plano ·biorne-
trico e no ·da bio-sociologia, as dífferendações que a se-
lecção •natural fatalmente está estabelecendo, em nosso 
meio, entre as diversas ethnias. 

Por exemplo: considerando os nucleos de compo-
sição- rníxta, p.31'a ' cuja formação contríbuern varias 
ethnias européaJS (corno os de S. Paulo, Paraná, Santa 

{9) BOLDRINI - Biometrica, Padova, 1927, pags. 73-4. 
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Catharina e Rio Grande do Sul), como poderíamos de~ 
terminar a resistenda biologíca das diversas raças alli af~ 
fluentes: as louras, .as castanhas, as melacroides? Como 
calcular a sua mortalidade diff.erencial, índice seguro da 
sua maior ou menor susceptibilidade ás influencias do 
meio tropical -e sub~tropical? Como, das pesquisas 
feitas, extrahir conclusões de ordem pratica, capazes de 
nos orientar sobre o problema de uma distribuição mais 
racional das ethnias nordic.as, das ethnias celtas e das 
ethnías ibero~mediterraneas em nosso territorio ? 

Operando com estas varias ethnias como se ellas 
fossem equivalentes na sua capacidade · de resistenda bio~ 
logica, . nas modalidades da: ISUa "resposta adaptativa" 
ao nosso mci.o, evidentemente não chegaríamos a ne~ 

nhum nsultado posíth-o, a nenhuma conclusão segur~. 
a nenhuma solução praticamente aproveit•avel. Fiq~ 

ríamos, além disso, sem meios para inferir quaes se{Ía:tp. 
o~ typos que, oobre;~~.tes desse escrut~nio se_lectivo, vi~ 
nam a >dar, no futuro, a nossa populaçao nac10n'al a sua 
caracterização anthropologica e ethnica definitiva, 

Tratlando-se de um clima tropical, . como é o nos~ 
so, tudo aconselha a discriminação dos diversos typos 
aqui affluentes -.-e não a sua unificação. Realmente, 
se é um facto hoje reconhecido que os typos louros sãd 
mais sensíveis que os brunos aos dim~s quen~es ( 1 O) ; 
se, como obse:rva CUÉNOT, os .cabellos louros e os olhos 

(lO) JOYEUX - Hygiime de l'européen aux tropiques, 1928, 
pag; 3 7; CARLSON AND HUNTINGTON (CH.) - En-
vironmental f?asis of social geography, 1930, pag. 49. 
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azues apparecem, em geral, associados a um tempera-
mento physiologicó, que torna os seus portadores extre-
mamente sus~tiveis á acção das altas temperaturas 
( 11 ) ; é d:a .mais elementar prudenda. separar as ethnia5 
aqui fixadas e, isolando as ethnias louras das outras 
ethnias, determinar, de maneira scimtifica, no campo da 
physiologia e da biometria, o seu "comportamento" em 
face dos nossos climas tropicaes. Só assim tornaríamos 
fecundas as pesquisas relativas .aos proMemas da ada~ 

ptação ethnica, da selecção telluríca ·e da transforma-
ção, em noss'O solo, das diversas raças ·e ·ethnias aqui fi-
xadas. 

Estou apenas •analysando, note-se bem, a impos-
sibilidade de utilizarmos da cLassificação unitaria dos 
nossos elementoo brancos para a solução de um proble-
ma pratico, ·de urg-encia imperiosa ·em nosso paiz: o cJ.a 
distribuição, em nosso ter.ritorio, dos diversos "typos" 
ou das diversas "etbnias" européas, segundo o críterio 
da sua maior ou menor acdimatabilidad'e. Imagine-
mos agora se quizessemos procurar as características 
destes varíos "typos" em relação ·ao~ attributos da sua 
pbysiologia, da sua psyco-physiologia, da sua sensibi-
lidade, da sua intelligen<CiÍa? 

Como poderíamos acc·eitar co'mo significativos 
para a so•lução destes problemas os resultados obtidos 
sobre um grupo onde ~appar·ecem, misturados e confun-
didos, typos anthropologicos tão diff;rentes: celtas, 

(11) CUÉNOT - L'adaptation, 1925, pag. 35. 
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nordícos, ibericos, dinarícos, todos indistinctamente 
considerados, apenas unidos pela identidade de um ca~ 

racter secun-dario: a côr da pelle? Que significação po~ 
dcriam ter as pJ.édia!s, os toefficientes, os índices que €n~ 
contrassemos? Não passadam de puros symbolos ma~ 
_thematicos, simples formulas abstractas, v>azias de con~ 
teúdo objectivo. 

S·abemos, por outro lado, que a mestiçagem é uma 
causa de ampliação do campo de variabilidade das raças 
~ o que é muito importante num paiz onde os cruza~ 
mentos se operam largamente (I 2) . Dahi, po-rtanto, 
maiores ·probabilidades de novas combinações dentro 
do proprio grupo branco; portanto, de novos "typos". 
Nestas condições, o que seria de_ presumir é que deve~ 

riamos encontrar, entre os descendentes destes immigran~ 
tes brancos que. aqui se estã-o ·entrecr-uzando, um nume~ 
ro .maior de ~typos" do que os vindos com as ethnias 
formadoras. 

Impossível, portanto, c,aníinharmos no sentido da 
indistincçã-o, da indifferenCÍ'ação, da unificação. Seria 
admittirmos entre os nossos elementos- aryanos uma 
unidade ~orphologica que elles não conhecem na sua 
patría de origem. Ninguem ha hoje que acredite mais 
na theoria de Boas - da evolução- convergente dos 

(12) ENRIQUES - L'ereditá nel'uomo, Milano, 1924, pags. 
3 57-61. . Cfr. JENNINGS - Prometheus or Biology 
and the advancement of Man, 1925, pag. 58; CUÉNOT 
-La genese des espêces animales, 1921. pag. 281 (para 
a variabilidade em novos meios). 
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typos ( 13) . Os factos da observação· a desmentem: 
a sua critica está hoje definitivamente feita ( 14). -Nem 
mesmo as pesquisas recentes de Leslie Spier conseguiram 
'l'~vivel-a. ( 15). 

III 

. Essas criticas feitas ao grupo branco podem ser 
lançadas tambem contra o grupo dos "caboclos~' ou 
mamelucos indioides. Tambem ahi não encontramos 
uniformidade de typos: não ha um typo unico de índio. 
Esta- differenciação já Couto de Magalhães a havia 

( 13) BOAS - Cbanges in tbe bodly forro descendant& of immi-
grants, 191 O. 

(14) v. synthese das criticas feitas em FAIRCHILD - lmmigra-
tion, New-York, 1917, pag. 407; ainda DENIKER ....__ 
Les races et les peuples de la Terre, 1926, pag. 13 8; 

GUNTHER - Tbe racial elements of European History, 
s/d., pag. 82. O melhor desmentido da theoria de 
BOAS deu-o, porém, o · professor GERMANO CORREIA 
que, estudando recentemente os luso-descendentes de Gôa 
(descendentes em linha recta de portuguezes que alli se 
fixaram ha duzentos annos) reconheceu que elles mantêm 
os caracteres anthropologicos dos actuaes portuguezes me-
tropolitanos: v. GERMANO CORREIA - Les luso-descen-
dants de l'lnde Portugaise, Gôa, 1928. 

(15) LESLIE SPIER - Growtb of japonesse cbildren bom in 
America and in Japan, 1928. 
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ohsetvado quando dividiu os nossos aborígenes em duas 
categorias : a dos abajús e a dos abaunas, cada qual ten~ 
do uma caracterização morphologic.a propria e attrihu~ 
tos mentaes tambem pa·rticulares (16). 

Nossa propria observação, aliás, as5Ígnala diffe~ -
renças muito sensíveis entre as diversas tribus, mesmo 
entre indivíduos da mesma tribu: e isto se verifica em 
toda ia. America, desde o extremo Canadá até a extre~ 
ma Patagonia. Foi isto justamente que levou DIXON 
a romper com BOAS, HARDLICKA e seguidmes, sustentan-
do a these da romplexidade morphologíca da pÓpula~ 
ção ahorigene, em. cujo seio elle encontrou todas as 
oito raças da sua classificação ( 17) . 

Os dados obtidos recentemente pelos modernos 
pesquisad01'es das populações da Asia, cpmo LEGENDRE, 
DUDLEY B UXTON e SHIROKOGOROFF dão á these 
audadosa de prxoN a mais cabal justificação. Est·es 
investigadores cheganam ã'- conclusão de que, taes como 
as_ suas populações actuaes, as populações prcllístorkas 
da Asia eratlll extremamente heterogeneas. 

Estudando a formação ethnica da Asía. DUDLEY 
B UXTON, por ex~mplo, encontrou cerca de cinco typos 
anthropologíoos distinctos: um typo nordico (H. eu~ 

ropeus); 'um typo mediterraneo· (H. meridionalis); 
sub~typos celtoides, affins do H·. Alpinus; typos pro~ 

(16) COUTO DE MAGALHÃES - 0 se[l)agem, 1876, li, pag. 
68 ss. 

(17) · RoLLAND DIXON - The racial history of Man, '1923, 
pags. 393 ss. e 445 ss. 
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priamente amarellos; por fim, typos negroides. Ella 
conclue que as prov~s de mistura de raças alli remontam 
ao· paleolithico superior ( 18). . 

Nos seus recentíssimos estudos publicados em 1923, 
24 e. 25, SHIROKOGOROFF tamb~m ·chegou á mesma 
conclusão ao analyslar as populaçõ~s do norte da Asia·: 
para -este anthropdlogista ru!S\So não ha propriamente 
uma raça mongolica, ~as sim um amalgama de quatro 
raças, pelo menos ( 19): Ora, estas populações septentrio~ 
naes são justamente aquellas donde dev~iam ter sa~ 

hido, em épocas prehistoricas, os grupos nrolithicos po~ 
voadores da America (20). 

Esta conclusão - ela não ~xistencia da raça mongo-
lica - é tambem a conclusão de LEGENDRE. Depois d'e 
O;'bserv.ar' e analysar profundamente as populações da 
Asia Central, LEGENDRE tJambeim chegou á conclusão 
de que a chamada raça amarella não exist·e e, entre os 
varies typos alli existentes, elle destaca um typo negroi~ 
de e um typo aryanoide ( 21 ) . 
(18) v. na "Geographíca1 Rev'íew", 1929, pag. 169, o resumo 

da obra de DUDLEY BUXTON - The peoples of Asia, 
1923. 

( 19) v. na "Geographícal Rcyíew", 1928, pag. 343, o resumo 
das obras de SHIROKOGOROFF - Anthropologia da 
China Septentdonat e outras, apparecídas em 19 23, 19 2·4 
e 1925. 

{20) KROEBER - Anthropology, 1923, pags. 343-4. 
(21) LEGENDRE- It n~y a pas de race jaune ("Compte-cendu 

de III session de l'Institut Internationa1e d' Anthropo-
1ogie", 1927, pag. 248); La civilisation chinoise 
modeme, 1926, pag. f15 ss. 



R a ç-a e A s s· i m i 1 a ç ã o 77 
BSita wncordancia entre as tr·es grandes autorida~ 

des modernas em anthropologia da Asia, principalmente 
da Asia Orientá!, qúe foi" a matriz das ·nossas populações 
aborígenes, prova a sem~razão dos que sustentam ·a 
these da unidade anthropologica do homem americano. 
Realmente, como se pod·eria explicar que, pdo filtro do 
Alaska -. -na opinião quasi unaníme dos sahedor~es (22), 
o ponto . de passagem dOIS neolithicos asiatícos para a 
Àmerica; como se poderia expli;ar que, por esse 
caminho, as primitivas populações dia Asia, ao serem 
impellidas para as -·extremidades das tundras siberianas, 
só lançassem no continente americano, dentre os Vlarios 
typos de que se compunham então, um unico typo: 
o typo mongoloide? Em face do que hoje sabemoS' da 
heterog·eneidade das populações asiaticas nas. épocas 
prehistoricas, não ha, como sust•entar a opinião de que 
as popul1âções aborigenas .da America pertençam a u,m . "\ typo umco. 

O mesnio poderíamos · dizer em relação ao grupo 
negro; · tambem alli ha varias typos -.- e não um typÓ 
unico. . Como acontece 1c;om ·o b11anco e com o índio, 
tambem, ~m face dos dados anthropometricos obtidos 
sobre as diversas populações africanas, poderíamos di~ 
zer que não ha uma raça negÍ:a, 111\aS sim VarÍOIS typos 
negros (23). Raça negra é hoje uma .expressão g.eneric.a, 

(22) KEANE - Man : past _and pres~nt, 1920, pag. 3 3 7; DIXON 
- obr. cit., pags. 3 93 ~4, 

(23 ) DIXON - obr.' cit. , pags. 17 9 · ss. 
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sem sentido anthropologi<:o definido, semelhante-ás ex-
pressões "raça mongolica", "raça ca~casica", "raça la-
tina", ou "xaça braJsileira" (no sentido de um typo an-
thropologico uni<:o para toda a população brasileiro) . 

Se os typos fundamenta~~s são assim numeroso~, é 
tambem difficil conceber a unificação num typo uniep 
- - o mulato - de todos os mestiços surgidos dos multi-
pios cruzamentos 'e' recruza:mentos dos typos brancos 
com os typos negros. Será licito operar só-br~ essa 
variedade de mestiços nacionaes como se todos elles não 
passassem de fluctuaçõ~s em torno de ~m typo commum? 
o que parece mais p:rovavel é que, dos typàs mestiços 
surgidos dos ctuZ'amentos entre os diversos typos bran-
cos com os diversos typos negros, só um certo numero 
sobrevive, isto é, offerece condições de -estructura bio-
logica capazes de assegurar-lhes a sobrevivencia num 
dado meio. 

- . "Devemos notar - observa GINI - que as no-
vas raças e nações que encontramos na historia só contam 
realmente ape~s uma porção muito pequena dos typos 
que nellas se produzem em virtude dos cruzamentos. 
Estes typos mestíços sobreviventes representam _ os pou-
cos resultados felizes dos cruzamentos, poucos em con-
fronto com o numero incomparavelmente maior dos que 
fracassaram - oü porque não fossem bem dotados eni 
relação á qualidade; ou porque não fossem sufficiente-
mente prolificoo; ou porque não fossem sujeitos, de um 
modo adequado, á acção. selectiva ou da lucta -pela vida, 
ou da qompetição sexual, ou -da emigração, que eliminam 
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os espedmens inferiores ou aiS combinações dissQill:antes: 
ou então porque fossem vencidos pda selecção natural 
ou social" (24). 

Determinar, pois, ·entre a multiplicidade dos typos 
mestiços, quaes aquelles que sobrevivem á acção des-
tructiva dos agentes mesologicoo; verificar, depois, _ 
dentre esses typos ~obraviventes, quaes os que offere-
cem condições de estabilidade ·capazes de elevai-os á 
categoria daquelles "phe11:otypos solidos" de BUNAK, 
ou dos "stable-blends" de DIXON- eis o caminho ver-
dadeiro para as pesquisas da mestiçagem das raças no 
Brasil. Partir aprioristicamente de que todos . estes mes-
tiços são apenas fluctuações em torno -de um typo mé-
dio ideal é condemnar á infec,undidade todas as pesqui-
sas realizadas. 

Em summa: é talvez possível utilizar com vanta-
gE.ttll OIS dados obtidos sobre os "brancos", "caboclos", 
" .. .. 1 .. \ .d d' da d negros ·e mu atos , cons~ era os ca um estes gru-
pos ethnicos ~orno um "typo", enquanto permanecer-
mos dentro do campo da pura anthropometriil ou da 
anthropologia phy"Sica; mas, não cremos que seja pos-
sível manejar com elles utilmente quando tivermos de 
operar no campo da anthropologia funccional, isto é, 
da .anthropologia no seu_ aspecto dynamic.o, que é o 
da hereditariedade ethnica; que é o da sdecç_ão tellu-
rica; que é o da fecundidade differencial; que é o 

(24) CORRADO GINI - The fucture of human populationr 
(MAm. Jour. of Socioloif", 1930, pai. 245). 



80 Oliveira Vianna 

da mortalídade dífferencial; que é o ·da iiet fertility 
dífferendal; que é o da pathología differencial; que é o 
da psycometría dífferoocíal; etc. 

Sob este aspecto, parece-nos impossível chegarmos 
I 

a resultados fecundos, se nos obstinarmos em tratar, 
em nosso meio, índístinctamente, como se foS.:,·em· a 
mesma cousa, o colono italiano, vindo da Basilicata, 
que é um puro Ibero, o colono allemão, vindo do· Han-
~üver ou do Holstein, que é um puro Nordíco, o colÓno 
yugoslavo, vindo da Bosnía ou da Croacía, que é um 
puro bínarko, e o colono russo, vindo da Ukranía, que 
é um puro Celta. Este nivelamento pode ser muito le-
gítimo para os effeítos censitârios- de estatística demo-
graphíca. Mas, em morphologia da raÇa, não; em bio-
logia da raça, não; ·em soóologia da raça, não. 

Da minha parte, devo c:onfessar que nada repugna 
mais ao meu espíúto, hlabituadb a "ver em concreto", 
a julgar os homens -e os grupos humanos como· realída-
des tangíveis, do que tOilllar um allemão · do Hannover 
ou do Holstein, de cabellos louros e olhos azues, puro 
dolícocephalo, grande de l ,m71, ostentando a poderosa 
armadura osteologíca do Europeus, de reactividade ler-
da e fleugmatica ("animal de sangue frio e circulação 
lenta", como diria T AINE) , . e um ibero-ínsula·r da Sar-
denha ou da Sicília, pequeno de 1 ,m60, frêle, de olhar e 
cabello& neg.ros, de ·reactividade pro;mpta, instantânea, 
deflagrante, verdad-eiro feixe de nervos, víbratíl, vivaz, 
agil, f:aíscante ; reunir a ambos num só grupo ; tomar 
a cada um os . seus . característicos anthropometricos, 
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constitucionaes e psycologicos; d-epÕis, som:mar as me~ 
didas encontradas, indistinctamente; dividir por dois o 
resultado; e, por fim, dizer: 

- Eis aqui o typo médio do branco no Brasil. 
Esta a sua estatura média; este o seu typo constitu~ 
cional médio; esta a sua morbidade média; esta a sua 
mortalidade adulta média e esta a sua mortalidade in~ 
'fantil média sob os climas tropicaes; este o seu wef~ 
ficiente da natalidade . média; este o seu índice de es~ 

terilidade média; esta a sua !ldaptabilidlade média noiS 
tropioos; ·este: o seu quociente mental médio; este o 
índice médio dos seus attributos de intelligencia e de 
t-emperamento; esta a média das suas possibilidades cul~ , 
turaes -e economicas. 

Na verdade, estas "médias" não significariam nadá. 
Não pasSâriam de puras expressões mathematicas, in~ 
suoceptiveis de serem traduzidas em realidades vivas. 

IV 

E' por isso que, contra este methodo de determi~ 

nação dos typos anthropologicos, já se começa a formar 
um movimento de reacção, em que vemos, em postos 
da vanguarda, alguns doiS maiores xromes da anthropo-
logia contemporànea. E' RoLLAND DIXON. E' BUNAK. 
E' STOLYWHO. E' PAPILLAULT. E' CZEKANOSWKI. E' 
TCHPURKOWSKI. 
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Estes renovadores allegam que o systema de mé-
dias acaba por confundir num só grupo indivíduos de 
typos inteiramente differentes: - "Uma raça real não se 
estabelece com médias, que fundem em typos artificiaes 
os phenotypos mais dilspares, t:esultantes ·da acção dos 
factores mais heterogenoos" - _diz PAPILLAULT (25). 
Já TCHEJ>URKOWSKI, criticando os trabalhos dos anthro-
pologistas russos, observa que elles commettiam o erro 
de 1estudar "povos" e .não "typos", quando a verdade 
é que o que cumpria estudar e comparar era, _não o typó 
médio dbs "•povos", mas os ."typos phy.sicos", de que 
esses povo-s se c;ompunham: - "Na maior parte dos tra-
balhos dos anthropologistas russos, diz elleo os 
"povos" não são divididos em "typos physkos"; en-
tretanto, são estes "typos physicoo" que deveríamos 
comparar- e não os "povos" na sua ·totalidade" (26). 

Dahi, a r€'forma que ~elles propõem no processo da 
determinação dos typos anthropologÍCO<Si. Em vez de 
se chegar a •esta determinação calculando a média dos nu-
merosos dados anthropologicoo individuaes, o que elles 
aconselham é uni trabalho preliminar de observação . . 

Primeiro, observam-se na população, cuidadosamen-
te, os seus varios typos anthropologicos e estabelecem-se 

(25) PAPILLAULT - in "Compte-rendu de la II session de l'Ins-
tit. Intern. d'Anthropologíe", 1924, pag. 33. 

,(26) TCHEPURKOWSKI - La méthode géographique en An-
thropologie, ( "Compte-rendu de la II session de l'Instit. 
Intern. d' Anthropologie", 19 24, pag. 17 7) . 
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os característicos d€Scriptivos differencia'I!IS destes typos. 
Depois de assim isolados por observação, sobre elles, 
sobre um ~rupo seleccionado, composto dos indivíduos 
mais typicos, mais representativos, é qu~ se realizará en~ 
tão o trabalho anthropometrko e biometrko da · sua · 
caracterização morphologica e ·funcdonal. E' o que diz 
BUNAK, ao referir-se ·á nec~ssidade preliminar da deter~ 
minação -daquillo qu~ elle chama os "phenotypos so~ 
lidos": 

.- "Devemos - diz elle - determinar os pheno~ 
typos solidos, 0 conjunto dos "g~nes" 1 • que, na. maior 
parte das vez~s. apparec~m s~m se dissociarem; para isto, 
a analyse typologica (sic) pode servir, porque estabelec~ 
corr~lações indissol-uveils e explka a juncção dos cara~ 

cteres physicos e psychicos com os elementos somaticos. 
E' essencial tambem fazer pesquisas anthropometricas 
combinadas, dando a correlação de attributos morpho-
Iogicos, funccionaes e talvez psyc.ologicos ; por este meio 
·reunimos materiaes consideraveis, cafl.m de caracterizar 
a relação entre o desenvolvimento physko com a fecun~ 
didade e a mortalidade, porque são estas, segundo PEAR~ 
SON, as condições da sel-ecção reproductiva" (27). 

Ninguem exprimiu m~lbor do q-qe COTIEVIELLE~ 

GIRAUDE'T este pensamento . . Vale a penla transcrever o 
longo trecho em que elle expõe, com felicidade, o sen-
tido d~sta tendencia renovadora: 

(27) BUNAK - Le mouvement eugénique en Russie ( "Compte· 
rendu de la II sessíon de l'Instít. Intern. d' Antbropolo· 
gie", 1924, pag. 538). 
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"Quando se quer estudar uma população qual-
quer, isto é, um conjunto de raças mais ou menos nu-
merosas, o que se deve fazer, ~m prim~iro logar, é iden-
tificar estas raças. O methodo a seguir para obter este · 
diagnostico, de uma maneiz:a interessante e util, é intei-
ram~nte oontrario ao methodo das médias. O que se 
deve fazer, antes .de tudo, é observar; observar longa-
men~e. afim de ~ orientar pouco a pouco, discernir os 
diversos ~l~mentos constitutivos da população conside-
rada, dissociai-os, dassifical-os por categorias. E' ne-
cessario que cheguemos a um ponto de poder dizer: este 
individuo é de tal nça; aqueUe, de tal outra; aquelle 
outro é um •mestiçO .de tal raça com tal outra. E' somente 
depois .de ~er obserV'.a.do e determinado a raça pelo exame 
de todas as particularidades dos indivíduos, que se to-
mará do oeompa&So para ~xperimentar, isto é, para pre-
cisar e, se fôr necessar.io, controlar. O compasso, por si 
só, é cego; exprime a dimensão, rn:ais deixa de lado o 
essenc,ial: a forma. E' muito grosseiro quando se trata 
de estudar as populações actuaes, oeujas mestiçagens cons-
tituíram grupos differenciados ao extremo. Não conce-
ber o estudo de um!a população senão com o compasso 
na mão é omatar a anthropologia, da qual se pode dizer 
que não é sámente uma sciencia de precisão, mas tam-
bem uma sciencia de observação" (28). 

E' possív-el que GIRAUDET não tenha grande ~uto
ridade para opinar; mas, ninguem ha que possa n-egar 

(28) COTTEVIELLE-GIRAUDET - Les races de l'Nrique du 
Nord ( "Rev. Anthropologique" , 1930, pags. 145-6). 
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autoridade a STOLYHO. Ora, é delle este julgamento, 
ao referir -!Se ao conceito de ,P APILLAUL T acima citado: 

- "Eu partilho absolutamente desta opinião ·e jul~ 
go que, na analyse dos elementos raciaes, o calculo das 
médi1as :não nos fez avançar, ma1s, ao contrario, re·cuar; 
pois, 'ESt·e methodo elimina as differenças dos elementos 
anthropologicos obtidos pelas mensurações e os calculos 
dos índices individuaes. Fazendo a analyse de uma po~ 
pulação dada, desprezo então inteiramente o methodo 
das médias e procuro determinar a frequencia dos typos 
reaes (sic), apparecidos sobre um territorio dado, que 
mostrem possuir uma ocorrelação definida de caracteres 
distinctivos, para ÍJSto applicando o principio da hierar~ 
chia dos caracteres" (29). 

O methodo de pesquisa para determinação âos ty~ 
pos anthropologicos brasileiros ha de ser, pois, este; 
aconselhado por GIRAUDET, que talvez não tenha auto~ 
ridade, e por STOLYWHO, que tem uma autoridade enor~ 
me. Os nossos typos hão de surgir da observação prévia 
da nossa população ao norte, ao centro e ao sul, na re-
gião da costa e na região do sertão. Obtida a discrimi-
nação deUes pelo processo preliminar da observação, só 
então estes · "typos" deverão ser tratados anthropome-
tricamente, isto é, ·estudados nos s·eus ca,racteristicos 
morphologicos e, depois, bio-4:ypologicamente, isto é, 
nas suias ocara.c;teristicas funccionaes; de maneira a deter-

(29) STOLYWHO - Nouvelle méthode d'analyse des types an-
thropologiques ( "Cornpte-rendu de la II session· de l'Ins-
tit. Intern. d' Anthropologie", 1924, pag. 151). 
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minar os "typos con'StÍtucionaes" !mais frequentes em 
cada um delles e, portanto, éliS modalidades mais caracte~ 
risticas da sua physio-psycologia. 

Feito isto, os anthropologistas e os biometristas te-
rão terminado a &ua missão. O resto é com os anthropo-
geographistas, com os anthropo-sociologistas, com os 
bio-sociologistas, com os psyco-sociologistas; -em summa 
com os especialistas das sciencias da Sociedade. Estes es-
pecialistas, entretanto, só poderão trabalhar com exito 
sobre o material fornecido pelos anthropometrist!a.s: e 
biolmetristas, se os dados destes forem obtidos sobre ty~ 
pos anthropologicos vivos - e não sobre typos abstra~ 
ctos, ·resultantes de puras operações arithmeticas. 

O prof. ROQUETTE PINTO já nos esboçou uma ten-
tativa deste genero quando destacou, na nossa popula~ 
ção do Brasil centra.l, nos altos sertões de Matto Gros-
so, de Goyaz e do Nordeste, o typo ·anthropologko do 
sertanejo "cuyabano" e do sertanejo "cearense" (30). 
Infelizmente, delle só nos forneceu os característicos de~ 
scriptivos principaes, isolando-os da massa da popula-
ção; mas, ainda não os submetteu á analyse anthropo~ 
metrica, nem biometrica, de maneira a. nos dar destes 
dois typos as çorrelações morpho-physio-psycologicas 
que n)aturalmemte os caracterizam como typos differen-
ciados em nossa população. Tambem um outro obser-
vador (apenas meramente observador) destacou na po-
pulação !Sul-riograndense um typo: o do gaucho da <:am~ 

(30) ROQUETTE PINTO - Seixos rolados, 1927, pags. 65-6. 
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panha (31). Outros observador·es principalmente as 
populações do Norte, em relação aos mestiços alli emer-
gentes, tambem nos têm dado caraoteristicas differen-
ciadons de alguns "typos", que merecem ser estudados 
pelos processos da technica biometrica e typologica. O 
typo do "laranja", por exemplo, de que nos falam NEI-
VA e PENNA (32), não seria um destes ? 

Por agora, o typo sertanejo do "c·uyabano" e o typo 
do "sertanejo do Nordeste" foram os unicos "typos bra-
sileiros" observados por um technico em 'anthropologia. 
Todos os demais ~~:êm sido observados por viajantes, in-
telligentes sem duvida, mas sem cultura alguma nesta 
espedalidade. 

Em synthese: adaptando este methodo para o es-
tudo !anthropologico da nossa população, teriamos que 
isolar: 

a) os typos negros, descendentes dos que vieram 
com as importações africanas do período· imperial; 

b) os typos aborigenes (que de modo algum po-
dem ser unificados num só typo, o mongolico) ; 

.f:) os typos brancos, que, pelo menos, devem 

(3 I) CAMPOS JUNIOR - Os povoadores dq Rio Grande do Sul 
("Primeiro Congresso de Historia Nacional", IV, pag. 
880). V. tambem a distincção pbysica entre o typo do 
alto sertão (sertanejo) e o das caatingas e praias (caatin-
gueiro), in "Diccionario do Instituto Historico e Geo· 
grapbico Brasileiro", 11, pag. 5 I O. 

(32) NEIVA E PENNA - Viagem scientifica pelo Norte do 
Brasil, 1918, pag. · 167. 
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apresentar aqui as quatro ou cinco modalidades que apre-
stm.tam na Europa; 

d) os mestiços de varias typos, -elaborados nestes 
quatrocentos annos de mestiçagem intensa, representan-
do os resultados-syntheses da acção combinada da he-
reditariedade e da ~&elecção m<>.sologica. 

Especialmente em relação ao grupo branco, conti-
nuamos a insistir que é inacceitavel a fusão dos diversos 
typos aqui exist•entes num typo unico. O branco no 
Brasil não póde c,onstituir, por -si só, um typo anthro-
pologico unico, isto é, não forma um typo physico c,a-
paz de ser representado numa formula mo,rpho-func-
cional unica, traduzivel em realidade viva. E' um grupo 
- e não um typo. Um grupo heterogeneo, cujo estudo 
anthropologico só pode ser fecundo se, como aconselha 
TCHEPURKOWSKI, ·distinguirmos nelle, para a devida 
analy<Se biometrica, os varios "ty•pos" physicos (raças), 
que o· compõem. 

O mesmo deveríamos fazer com os typos oriundos 
das mestiçagens operadas, não só -entre estes diversos 
typos brancos, como entre est·~s typos brancos e o\S ty-
pos harbaros existentes. Entre estes ultimas mestiços, 
devWJ.os en~ontx!ar, sem duvida, aquelles "phenotypos 
solidos" de BUNAK. Não !Serão por ventura deste ge-_ 
nero os sertan-ejoo observados pelo professor ROQUETTE 
PINTO nos alt'os sertões do Nordest-e e de Goyaz? 

E' possível que os quatro grupos, em que habitual-
mente dividimos a nossa população, possam dar pl~a
mente -contas de si nas pesquisas destinadas a satisfazer 
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as necessidades· da anthropolmetria militar: - e é o que 
nos prova o bello e notabilíssimo trabalho de ARTHUR 
LOBO (33). Não cremos, porém, que possam provar 
bem quando tivermos de utilizai-os na solução dos gran-
des problemas da ecologia humana, da anthropo-sociolo-
gia e da psycologia ethnica: ahi é preciso estabeh~oej[' dif-
ferenciações de natureza mais precisa e delicada. 

v 

Em summa, o que: nós desqjamos - os que investi-
gamos, como anthropo-sociologistas, como bio-sociolo-
gistas, como anthropo-geographistas, como demologistas 
e demographistas, os problemas da Raça - é que os nos-
sos anthropometristas e biometristas não dispersem os 
seus esforços e orientem as suas pesquisas no sentido de 
nos dar as bas-es scientificas para· a solução de alguns pro-
blemas mais urgentes e imperativos, como os que se pren-
d::m á formação da nossa nacionalidade no seu aspecto 
quantitlativo e no seu aspecto qualitativo. Por exemplo: 
o problema ;da mestiçagem das raças. Ou o da selecção 
euge.nica da immigração. Ou o da distribuição racional 
daG ethnias ary\anas segundo o criterio da sua .maior ou 

(3 3) ARTHUR LOBO - Anthropo!ogia do Exercito Brasilei-

ro, Rio, 1928. 
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menor adaptabilidade ás diversas zonas· climaticas do 
paiz. 

Ha aqui lagar para lettilbrlar este pensamento de 
CALVERSTON : - "a anthropologia pela anthropologia 
é tão absurda como a arte pela arte". Ora, é precisa-
mente a orientação das actividades investigadoras no 
sentido da solução destes tres grandes problemas que ha -
de ser o melhor caminho para .dar ·Uma final idade social, 
uma utilidade pragmatica aos :estudos anthropologicos 
em nosso paiz. 
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I 

NO· Brasil, a obra do caldeam-ento e fusão das raças 
· nãÕ está ainda hoj-e inteiramente realizada: ain-

da subsiste em nossa população muitos elementos pu-
ros dos typos ethnicos fundamentaes. Entre os negros, 
por -exemplo·, soltos pela lei da abolição, ha quasi meio 
seculo, na "zona :marginal" dos btifun·dios, é possível 
que já não exista presentemente nenhum exemplar real-
ment~ puro, a não ser alguns raros reduces africanos, 
aqui chegados antes de 1850, ou typos ' "crioulos", re-
sultantes da cruza de typos puros no inbreeding das 
senzalas. 

Dos índios, ha que contar com a acção renovadora 
exercida pela ma~sa aborigene pura accumulada nas zo-
nas "periphericas" do alto sertão: zonas de contacto 
entre .a civilização e a selva. Dahi, das tribus selvagens 
ahi vagueantes - em Matto Grosso, em • Goyaz, .na 
Amazonia principalmente . - descem frequ'entemente, 



96 O 1 i v e i. r a V i a n n a 

~ão c,ontinuamente, 'elementos aborígenes puros, que 
se vêm pôr em ,convívio com as populações locaes . . E' 
o que se vê, por e:xcemplo, em ce~;tos municípios "frontei-
riços" do Pará e do Amazonas, onde os indios domesti-
dados, de puro sangue aborig~·e, convivem em colla-
boração com outros elementos da população local, na 
extracção do guaraná, das castanhas, da balata, do cau-
cho e da borracha ( 1 ) . 

Estes aborígenes puros-sangue têm que -acabar, é 
claro, fatalmente entrando no melting-pot e fundindo-se. 
Mas estas "filtrações" do barbaro nas populações fron-
teiriças, em todo o norte, em Goytaz, em Matto Grosso, 
mesmo em Minas, em São Paulo, nos Estados do lguas-
sú e no Rio Grande do Sul (2), não se interrompem, 
nem cessam de vez, como aconteceu com as antigas 
"filtrações" do Afer: são constantes, continuas, · ininter-
ruptas. De modo que ha sempre que contar, ~ainda por 
tempo indefi.nido, . em nossa população, com um certo 
coefficiente de elementos puros, de origem ameríndia, 
ainda não entrados no melting-pot justamente pelo re-
cente da sua incorporação á plebe dos ·campos. 

Este constante <llffluir de novos elementos puros, 
impedindo a misciegenação completa, é ainda mais sen-

(I) HOLDRIDGE Exploration between thê Rio Branco and 
the Serra Parima (in "Geographical Review, 1933, 
pg. 376). 

. . 
(2) v. Relatorío do Mínisterío da Agricultura, 191 L vol. 11. 

pags. 2~ 5 e seg. 
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sivel no grande grupo aryano. Este grupo, que é pre·-
senteniente o mais rko d~ full-bloods, principalmente no 
Rio Grande do Sul, '-em Santâ Catha-rina e em São Pau-
lo, já esta\l'Ía inteirammil:e infiltrado dos dois sangues 
barbaros, se '<l d-efesa da sua integridade caucasica esti-
vesse ainda hoj'e entreg·Uie exclusivamente áquellas for-
-.·'ls que, durante os tres seculos coloniaes e mesmo durante 
o Imperio, impediram a ascensão dos mestiços á "no-
breza da terra" ·e ás class•es .aristocraticas (preconceitos 
de raça, d~ çlasse, de origem; idéas de bellez.a plastica, 
etc.) . Este! systema de forças de repulsão .e defesa, por 
si só, não evitaria que os puros-sa•ngue aryanos, concen-
trados nas camadas superiores, acabassem cpntaminados 
pelo ·sangu-e Çlo negro e pelo sangue do índio, para ali car-
reados pela "((;apillarização" progn·ssiva• dos m~tiços su-
periores. 

Dois factos, entretanto, de origem relativamente 
recente, que não ~daltam de mais de um seculo, vieram 
embaraçar e, talvez · mesmo, interromper esta evolução 
do grupo aryano wra o meltidg-post: o advetito da im-
migração européa '€1 a Jormação consequente -dos nudeos 
coloniaes. 

Os nucleos coloniaes têm exercido modernamerite, 
no Sleculo XIX e _,XX, em relação ao g.rupo aryano, uma 

. funcção muito ana.loga a que· exerceram, no período colo-
nial, as ".aldeias" em relação ao grupo indígena, os "en-
genhos" em relação ao grupo negro e a "nobreza" em re:. 
lação ao proprio grupo branco: são centros de imbreeding, 
éampos por e.xcellem~ia ·de -elaboração de full-bloods 

I 
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aryanos (3) . O systema adoptado inicialmente pela nossa 
polití~ colonizadora - da formação de colonias homo~ 
geneas, isto é, de uma .c;Ó nacionalidade, como as allemãs 
de Saruta Catharina, por exemplo - accentuou ainda 
mais esta condição de insulamento e segregação ethnica e 
ac;abou formando, no seio das populações circumdantes, 
em regra mel'ltiçadas, verdadeira.c; "ilhas ethnicas", onde só 
circula o sangue puro do aryano:· nem urna gotta unica 
do sangue do 111egro ~ do indio. Equivale dizer que, nas 
nossas regiões immigrantistas, o melting~pot, no sentido 
primitivo, ou melhor, no sentido colonial da expressão, 
não ·8e constituiu. 

~ Est~ centros demogenicos, espalhados cr~nte~ 
mente pelo sul do paiz, conservam assim inteiramente in~ 
dernnoes d'e contactos barbaros as suas matrizes fecun~ 

das. Entretanto, é incontestavel que nelles se operam 
phenomenos .de mestiçag~. Estes phenomenos offere~· 

cem, porém, aspectos muito differentes daquelles obser~ 
v:ados nos velhos >0en1tros de hybridação, constituídos, 
desde o I seculo, nas "zonas rnarginaes" dos latifun~ 

dios (4). 
Nestes antigos centros de hybridação (ainda em 

plena actividade ao centro e ao norte do paiz), fundem~ 
se as tres velhas .raças continentaes: - a índia, a negra 
e a caucas1ca. Nos novos centros constituídos ao sul 

(3) v. OLIVEIRA VIANNA - La formation ethnique du Brésil 
Colonial, 1932. 

(4) OLIVEIRA VIANNA - obr. cit. 
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pelos nudeos <:o.loniaes, ao contlrario: dêstias tres raças 
continentaes 5Ó apparec~ uma - a caucas!ca - e o tra~ 
balho destes nucleos é fundir apenas as cinco ou seis va~ 
riedtldes euro,Péas, em que ella se desdobra. Neste sentido, 
os cruzamentos qu-e se estão operando nas nossas "colo~ 

nias" do sul .equivalem a Uim melting~pot - porqu"' 
ndles assistimo•s ao mestiçamento de verdadeiras varieda-
d~ humanas: a ·Celta, a Nordica, a Slavonica, a Iberica, 
a Dinamarca, a Atlantica. Raças estas, das quaes algu~ 
mias tão distantes € tão differentes entre si, anthropolo~ 
gicamente, como cada uma dellas o é do negro ou do 
índio (5). 

II 

Estes novos centros aryanos, formados nos Estados 
do Sul pelos nudeos coloniaes, são, com effeito, no pon~ 
to de vista ethnologico, muito complexos: nelles encon~ 
tramos todas as "ethnias" (nacionalid!ades) e tod·as as 
"raças" da Europa at:tual. 

Para termos :uma idéa justa da complexidade an~ 
thropologica e cultural destes nucleos coloniaes basta to~ 
marunos alguns dos mais recentes, fundados pelo go-
verno federal. Eis aqui dez delles, com a especificação 

(5) Sobre esta cl~ssificação das raças européas: v. especialmente 
DENIKER - Les races et les peuples de la terre, 1926, 
pag. 407; PIITARD- Les races et l'histoire, 1924, pag. 
85; DUNCAN - Race and population problems, 1929, 
éap. III. 
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·das . ethnias e das raças provav.eis que devem conter, ra~ 

ças que alli estão soffrendo naturalmente a ~cção da lei 
do melting-pot: 

Nucleos I Localidades Ethnias .Raças principaes 

Vise. Mauá ·R. de Janeiro Allemães, por- Nordica, Celta 

Itatiaia 

Iraty Paraná 

Tayó. 

I ta porá 

Guarany. 

J. Marcondes .. 

Affonso Penna Espir. Santo 

Ivahy . Paraná 

João Pinheiro Minas Geraes 

In.:onfidencía . 

tuguezes e aus- e Ibera. 
triacos 

Portuguezes e Ibera e Atlan-
hespanhóes . tica. 

Austríacos, rus-
·Sm, allemães 

hollanôezes 
Russos alle-

mães 
Russos aus-

. triacos 
' Austríacos, rus-

sos e italianos 
Austríacos e rus-

sos 
Allemães, italía-

n o s , hespa- I 
~a~~eeszese ~ol~ I 

Austríacos, rus- 1 

sos e allemães I 
Allem ães, a us-

triacos e ita-
lianos. 

Celta, Nordica 
e Slavonica. 

Celta, Nordica 
e Slavonica. 

Ceita, Nordica 
e Slavonica . 

Celta, Nordica 
e Slavonica. 

Nordica, Celta 
e Slavonica. 

Nordica, Ibera, 
Celta e Atlan-
ti c a. 

Nordica, Celta 
e Slavonica. 

Ibera, Celtà e 
Nordica. 

Hespanhóes e al- Ibcra, Atlanti-
lemães ca, Celta e 

Nordica. 
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Nucleos 

Monção. 

Bandeirantes 

Cruz Machado 

Senador Corrêa 

Apucarana . 

Yapó. 

Annitapolis 

Esteves Junior 
Rio Branco .. 

LocaJidJ<ldes 

São Paulo 

" 

Paraná 

.. 

S. Catbarina 

Ethn!aa 

Japonrzes e bes-

1 

panhóes . 
Portug~ezes 

allcmaes. . 
e 

Russos, austría-
cos e allemães 

Russos e aus-
tríacos . . . 

Russos, allemães 
e austríacos 

Allemães, russos 
e a ustriacos 

Allemães e aus-
tríacos . . . I 

Allemães e russos 

Allemães ·1 

Raças principaes 

Nipponica (?) 
e lbera. 

lbera, Celta e 
Nordica. 

Celta, Nordica 
c Slavonica. 

Celta, Nordica 
e Slavonica. 

Celta, Nordica 
e Slavonica. 

Celta, Nordica 
e Slavonica. 

Nordica e Celta 
Nordíca e Celta 
Celta, Nordica 

e Slavonica. 

Ha, <:om_o se vê, duas ordens de ,problemas e, con-
sequentemente, duas ordens de pesquisa•s a fazer. Ha 
as pesquisas .r·elativas á interfusão das ethnias e ha as pes-
quisas relativas á interfusão d,as raças (6). Estas ulti-

(6) Sobre o conceito de "ethnia": v. LAPOUGE - Les sélections 
sociales, 1 8 9 6, pags. 8-1 0; HOYOS SAINZ y ARANZADI 
- Etnografia, sus bases, sus métodos y aplicaciones a Es-
pana, pags. 8-9; REGNAULT - La question des races 
devant 1' anatomie et la linguistique ( "Compte-rendu de la 
111 session de l'lnstitut Intern. d'Antbropologie", 1927, 
pag, 193), 
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mas estão dependendo daqtieltas - e onde nã~ ha inter- . 
fusão de "ethnias". não se pôde pensar em interfusão de 
"raças" : s.e os "grupos culturaes" não se mes~lam, aS 
"raças", que os compõem, tambem não se podem mes-
clar. E' indispensavel. pois·, antes de estudarmos-o mel-
ting-post das 'l'aÇas (biologia dos cruzamentos), ,estudar-
mos o melting-post das ethnias· (interfusão e assimila-
ção de immigrantes). O problema se f.ormu~a assim: 

- Estes varias grupos nacior1~ (ethnias)., que se 
, fixaram ao •sul do paiz, ricos como vimos, ora em elemen-

tos ibericos, ora em elementos c~ltas, ora em elémentos 
norâicos, ora em elementos slavonicos, ora em elementos 
dinaricos, ·e diversificados por fôrmas particulares de cul-
tura, principalmente por distincções sociaes de língua ·e 
de religião, como se estão intercruzando e com. que in-
tensidade realizam a sua tendencia ·natural á assimilação 
e á fusão? 

IH 

BLOOM WESSEL, sociologista ·C demographista ame-
ricano, adaptou para pesquisas deste genero um methodo 
que nos faculta apurar, com segurança, o gnu da ,in-
terfusão das ethnias nestas collectividades complexas for-
madas pelas alluviões colonizadoras, em paizes die immi-
gração como os Estados .Unidos ou como o nosso. Elle 
toma para campo das suas pesquÍ.'>as a população da ci-
dade de New London, no Connectticut - centro de 
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converg€ncia de immigrantes ilStrangeiros de toda par-
te (7). 

WESSEL começa calculando o gráu de resistenda 
das diversas ethnias á fusão - e este gráu de tilSÍstencia 
á fusão é dado pelo calculo percentua:l do numero de 
famílias homogeneas e,m ca·da iethnia CO.I).siderada. Elle 
estabelece, para isto, como base_de pesquisa, o criterio de 
só considerar "homogenleas" as famílias, nas quaes os 
paes de ambos os conjuges ptrrtençam á mesma ethnia, 
isto é, sejam da mesma nàcionalídade. Uma família ita-
Jiana: ou allemã, ou polaqa, de-typo "homogenoo", é, 
pois, uma família em que os paes do marido e os paes 
da mulher (uns ~ outros) 6ão, exclusivamente ou ita-
lianos, ou allemães, ou polacos . . Se de5tes quatro paes 
apenas um delles deixa de ser italiano,- ou allemão, ou 
pola<:O, esta família não é mais considerada "homoge-
nea" ~ pa~ para o grupo das famílias "heterogeneas", 
ou "mixtas", isto é, daquellas fa.milias que estão no 
melting-pot. i: T'. ! '!~1-~ 

. . BLOOM W:EssEL consegue recensear cerca' de 1 '. 819 
famílias, entre estrangleiras ~ nacion'aes, t:esidentes em 
New Lo-ndon - e isto por meio de um inqu-erito feito 
nas escolas daqu-ella cidade. Destas 1 . 819 famílias, elle 

(7) BLOOM WESSEL - Ethnic Factors in the population of 
New London ( "Amer. Jou~al of Sociology", Julh?• 
1929, pag. 18). Posteriormente, Wessel desenvolveu e 
systematisou o seu methodo, dando-lhe maior amplitude 
e fecundidade: v. BLOOM WESSEL - An ethnic suroey 
of Woonsocket, 1931. 



104 O 1 i v e f r a · V i a n n a 

v·erífkou qu1e nada menos de 1.352 ou sejam 74,3 % 
eram "homoge:neas"! isto é, pertenciam á mesma ethnía 
pelos quatro wstadbs. Destas 1. 819 famílias o melting-
pot ,só havia conseguido absorver apenas 467 ou sejam 
25,7 o/o. 

· Tomando estas famílias c-dmo re~resentativas da 
população total de New Ltcmdon, vê-se que ·este alto coef-
fíciente de homogenúdade rev·ela que o processo de fusão 
das ethnias, •em New London ·pelo menos., caminha com 
ce:rtta lenltidão. DA VIS, aliás, já havia observado, antled-
pando neste ponto as .conclusões de WESSEL, -que nos 
Estados Unidos a tendencia, no ·domínio da nupcialidade, 
era para os casamentos homogamicos ou de égual com 
egual - e dahi uma certa deficiencia de poder absortivo 
no melting-pot americano• ( 8). 

Dentr.e ·estas diversas ethnias, habitant€s de New 
,London, quaes, porém, as que apresentam, em relação 
á totaHdadeJ db grupo hamogeneo, maior proporção de 
flamílias assim r·esisrtentes á lei da assimilação e quaes as 
qu.e apresentam menor proporção? 

IV 

Isso importa em ca]c;ular os coefficíentes _de homo-
geneidade das ethnias, isto é, a parcella com que cada 
ethnia contribue· para a furmação do grupo das famílias 

(8) DAVIS - Selective immigration, 1925, pag. 145. 
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não assimiladas - ·das que permaneam· ainda fóra do 
meliing-pot. E o _calculo consiste apenas em procurar 
a relação percentual entre o numero de famílias ho!mo-
g.eneas dle cada ethnia e o total das famílias recenseadas. 
Este calculo póde ser feito, ou sobre· o numero ·das fa-
~ilías homogeneas (columna a)' ou sobre o numero 
dos seus ancestraes (columna ·b), indifferentemente: o 
resultado nâo pó de ·deixar de ser o mesmo (,co1umna c) . 
Dahi estes coeffícíentes encontrados por WESSEL: 

I Numero de 
Famili.as Coefficientes de - ETHNIAS . ancestraes 

h omogeneidade homogencas 
(i por familia) 

' 

(a) (b) (c) 

Americana 401 1 . 604 22,0 % 
Canadense . 23 92 1.2 o/o 
Ingleza 19 76 1.0 o/o 
Irlandeza . - 85 340 4,7 % 
Italiana 378 1: 512 20,8 o/o -
Polaca . 125 500 - 6,9 % 
Portugueza 51 204 2,8 o/o 
Russa 21 84 1,1 % 
Scandinava 28 112 1.5 o/o 
Judaica. 141 564 7,8 % 
Diversas 80 320 4,5 o/o 
Famílias homo-

gene as 1 352 5.408 74,3 % 
Familias mixtas 467 1.868 25,7 o/o 

Total 1. 819 7 .276 100,0 % 
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Est.'es dados demonstram uma grande diversidade 
entre as ethnias na aptidão de resistencia ao melting-pot. 
O grupo italiano é o mais refractario á assimilação, o 
que apresenta maior coeffidente de homogeneidade; 
nest€1 ponto .é só inferior á ·ethnia americana. Inglezes 
e canladenses, como scandinavos e russos, são os que 
contribuem .com menor proporção para o grupo das fa-
mílias homogeneas; estes dois ultimos naturalmente de-
vido ao se,u pequeno numero na população considerada. 

v 
Em seguida, feito o calculo dos coefficientes de ho-

mogeneidade para as diversas ethnias, BLOOM WESSEL 
entra no estudo propriamente do melting-pot. Prcx;ura 
eritão determinar os .coefficientes differenciaes de fusão, 
isto é, a maior ou menor contrib-uição de. cada u'ma des-
tas 'ethnias para o grupo representado no melting-pot. 

Pana isto, elle perquire, preliminarmente, com os 
dados obtidos nas suas investigações, a nacionalidade 
de todos os 7.276 ancestraes das 1.819 famílias recensea-
das ( 4 por família). Determina, depois, nestes 7. 2 7 6 
ancestraes, o numero de ancestraes que .cabem a cada 
ethnia e chega ao seguinte resulta do: 
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ETBNIAS Numero de e.ne<>straes I Percentagem 

Americana 2 . 346 32,2 o/o 
Canadense 239 3,2 o/o 
Ingleza 316 4.3 % 
Irlandeza . 625 8.6 o/o 
Italiana 1 .536 21.1 % 
Polaca . 511 7,0 % 
Portugueza . 243 3,3 o/o 
Russa . 87 1.2 % 
Scandinava 174 2,3 % 
Judaica 564 7,8 % 
Diversas . 583 7,9 % 

Total . 7 . 276 ·100,0 o/o 

Feito este calculo preliminar, ~ facil agora determi~ 
nar, para cada ethnia, o numero de ancestraes que se ca~ 
saram fóra do ~u respectivo ·grupo, isto é, que estão no 
melting~pof. Basta subtrahir, em cada ethnia, do nu~ 
mero global de ancestraes, o numero de ancestraes ho~ 
mogeneos:. é claro que -o resto representará logicamen~ 
te os ancestraes que se ligaram .exogamkam:ente, isto é, 
que .se misturat:1am com os indivíduos de outras nacio~ 
nalidades. 

Os italianos, por exemplo. Conc'?rrem, neste g~u~ 
po de 7.276 ancestraes. com 1.536 indivíduos; mas, 
por outro lado, o numero de italianos que se casaram 
endogamicam~nte, isto é, dentro da ethnia italiana, é de 
1. 512; log-o a differença entre 1. 53 6 e 1. 512, isto é, 
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24, nos dará o numt:ro de indivíduos que se ligaram a 
elementos de outras nacionalidades - · e são, portanto, 
contribuintes do meltíng-pot. E assim para todas as 
ethnias rc!Onsideradas. 

Este calculo póde ser simplificado: em vez de rea-
li:Zal-o sob~e os dois gxupos dados, um representando 
os an::2Straes das 1. 819 famílias e outro os lan<:estrac'S 
homogenros, póde-se, realizai-o subtrahindo simplesmente 
dos coefficienltes relativos ao primeiro grupo de· anccs-
traes os coefficientes relativos ao segundo grupo. To-
mando-se, por .exemplo, para la ethnia americana, o 
coeffidonte geral dos ancestrae,s, isto é, 3 2,2 % e delle 
subtrahigdo o coeffícíente de ance.stra·es homogeneos, 
isto é, 22,0 '%, achamos 10,2 ro, o que representa lo-
gicamente o eoefficiente de ancestraes que estão no mel-
ting-pot ( coefficiente de fusão). Foi o que fez WESSEL 
e achou os seguintes coeffícientes: 
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Perccntage·ns dos Perce·J1 tag-e.ns dos Melting-

ETHNIAS 7,376 ancestraes 5,408 ancestraea pot 
das 1.819 fami- dWI 1.352 fami-
lias recenseadas liaa homotreneas (a- b) 

(a) (b) (c) 

Americana 32,2 22,0 10,2 
Canadense 3.2 1,2 2,0 
Ingleza 4,3 I, O 3,3 
Irlandeza 8,6 4,7 3.9 
lialiana 21.1 20,8 0.3 
Polaca 7,0 6,9 0,1 
Portugueza 3,3 2,8 0,5 
Russa 1,2 1,1 0.1 
Scandinava 2.3 1.5 0.8 
Judaica 7.8 7,8 o.o 
Diversas 9,0 4 ,5 4,5 

-
Total 100,0 74,3 25 ,7 

74,3 ' 

100,0 

O melting-pot, 1:1m New London, é representado, 
como já ví.,mos, pelos 25,7 % das 1. 819 famílias , recen-
seadas. Ora, para elle a ,contribuição maxima ( 10,2 ra) 
~ da ethnia americana; só ella representa q uasi a me-
tade do m~lting-pot . Depois, vêm as ethnias affins com 
ella: a ingleza, a irlandeza, a canadense. Ellas juntas 
rep~esentam 19,4 % dos 25 %, que cabem ao meltíng-
pot, o que mostra o c_aracter profundamente saxonio 
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do nudeo em fusão. Contribuem as outras ethnilas com 
percentagem mínima, principalmente . a italiana. Esta, 
embora represente um grupo numeroso na massa da 
população local, exhibe, como vimos no quadro ante-
rior, um alto índice de homogeneidade - ·e isto faz 
éom que seja assim i:nfima ·(0,3 %) a sua contribui-
ção para o melting-pot. Entre os judeus, todas as fami-
lias encontradas eram homogeneas, isto é, eram s~i
tas pelos seus q11atro costados: - dahi ser nenhuma a 
sua contribuição para os 25,7% das famílias em fusão. 

Estes dados nos permittem . calcular a contribuição 
de cada ethnia para o melting-Pot, a parcella com que cada 
uma entra para formal-o isto é, o ~eu coefficient'e de 
fusão. 

E' preciso não confundir, ·entretanto, coefficiente 
de fusão com índice de fusibilidade. São causas muito 
differentes. 

VI 

No calculo dos ooefficientes de fusão, o melting-pot 
é considerado um todo - e o problema é procurar o 
volume da contribuição com que concorre para elle cada . 
ethnia: os dados da ultima columna (c) nos dão a ex-
pressão percentual desta contribuição. Elles nos permit-_ 
tem conhecer quaes os elem·entos que formam um dado 
melting-pot, a proporção delles, a importancia da sua 
contribuição; consequentemente, o sentido da evolução 
do grupo em fusão. E' assim que, dos dados de BLOOM 
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WESSEL, poderemo~ inferir que o melting-pot de New 
London tem uma cOttnposição carat:teristicamente anglo-
saxonia e anglo-saxoni.os deverão ser, pois, os typos a.n-
thropologi~os delle emergentes, como· as modalidades 
culturaes delle resultantes. 

Para o calculo dos índices ·de fusibilidade, o proble-
ma já é outro. O que se proc;ur.a · determinar é o grau 
de fusibilidade de cada ethnia, a sua capacidade de 
exogamia, a intensidade da sua corrente no sentido do 
melting-pot. Ha ethnias que se fundem mais rapida-
men:te e outras, ao contrario, que permanecem infusiveis 
ou ~ó se fundem mediante processos de grande lentidão 
- e isto devido a condiçõe,s especiaes de língua; de reli-
gião, de cultura principalmente. 

Para determinar "este . índice, o processo é simples: 
toma-se, para cada ethnia, o numero global de. ancestraes; 
depois, o numero ·de ancestraes das famílias mixtas; por 
fim, procur:a-se a relação percentual deste para. aquelle.. 
Foi o que fez BLOOM - e achou: 



112 Oliveira Vianna 

Ancestraes Aneestraes À:ncestrnes Indices de 

' ETHNIAS das 1,819 das 1.352 das 4G7 f a- fusibilidade 

familias familias milias mixtas c 
homogeneas (a- b) --a 

. (a) (b) I (c) 

Americana 2 .346 1.604 742 30,7• 
Canadense 239 92 147 61,6 
Ingleza 316 72 244 76,0 

.Irlandeza 625 340 285 45 ,0 .. 
Italiana 1.536 1 . 512 24 1,6 
Polaca 511 " 500 11 3,1 
Portugueza 243 204 39 15,9 
Russa 87 84 3 4,1 
Scandinava 174 112 62 0,3 
Judaica 564 564 o 0,0 
Diversas 583 320 263 5,0 

- i 

Total 7.276 5.408 1. 868 I 
Como s·e 'Vê, os maiores coefficientes de fusibilidade, 

isto é, :a. maior aptidão exogamica cabe, em New London 
pelo menos, ao grupo anglo-saxão; inglez, canadense, 
irlandez, ame,ricano. Do grupo inglez, por exemplo, 
7 6 % ;está no melting-pot; do canadense, 61,6 o/o; o ir-
landez dá-lhe menos, mas ainda assÍim 45,0 % dos seus 
elementos para talli affluem. Depois, singularmente, o 
5. 0 lagar cabe ao grupo portuguez. O scandinavo e o 
italiano são os que apresentam uma capa-cidade de exo-
gamia mais reduzida: não chega a 2 o/o a percentagem 
dos seus cl.ementl:os em fusão. O grupo judeu é infusivel. 
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VII 

Em synthese: o melting-pot, nos grandes centros 
de immigração, offerece um duplo aspecto; 

a) negativo - da maior ou mi!nor tendenci:a das 
ethnias ao isolamento; 

b) positivo -.- da maior ou menor tendencia das 
h . ' f - ~ ' et mas a usao. . 

Sob o primeiro aspecto, a analyse estatística calcula 
·os coeffiâentes de homogeneidade, isto é, o numero ab-
soluto -e relativo das famíHas de cada ethnía escapas á 
mestiçagem~ Sob o segundo aspecto, a analyse estatís-
tica determina os coefficientes de fusão e os índices de 
fusibilidade, isto é, o num-ero absoluto e relativo das 
famílias de oa.da ethnia sujeitas á mestiçagem. Os dois 
calcules nos deixam ver as condições de enklstamento 
ou de assimilação dos elementos '€'Strangeíros no grupo 
em e.studo. 

VIII 

Grande illusão será, porém, suppôrmos que a de-
terminação destes _coefficientes e . destes índices baste para 
o inteiro wnhecimento de todos os phenomenos resul-
tantes da interfusão das ethnias. 

No ponto de vista dos aspectos negatiVJOO do mel-
. ting-pot, por exemplo, os coefficientes de bomogi!neidade, 
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só por si, são ánsuffícientes para dar a exacta medida 
da tendencia das oe.thnías .ao insu1amento. Os ímmi-
grantes syrios, ou japonezes, ou allemães, podem, com 
effeito, apresentar um coeffkíentt.=: absoluto de famílias 
homogeneas; mas, se s~us descendentes, filhos e netos, 
em vez de seguirem esta tendencía endogamíca, ~e mistu-
ram .facilmente com dementos de outras ethnias, · não se 
póde dizer que os japonzes, os allemães e os syríos sejam 
grupos infusiveís ou ínassímilaveis. Se, porém, estes des-
cendentes tambem se mantêm fíêís, como o-s seus ances-
traes, á lei da su:a. ethnía originaria, ·então eUes acabam 
constituindo o phenomeno da "ilha ethnka" - ~ desde 
então a economia do centro ímmigratorio começa a ser. 
perturbada no seu equilíbrio e na sua normalidade. . 

O mesmo se dirá dos aspectos positivos do melting-
pot: os índices d~ fusíbílidade e os coefficientes de fusão 
.encontrados para as -ethnias pódem não ser identicos aos 
das diversas gerações, quando as consideramos entre si. 
Pode acontecer, por exemplo, que as segundas e as ter-
ceiras genações contribUJam para o melting-pot com maior 
parcella ( coeff~cien tE; de fusão) e de uma maneira mais 
intensa (índice de fusibilidade) do que fazem as pri-
meiras gerações (immigrantes). Como póde acontecer 
co usa· diversa disto: - estas tres gerações pódem não 
apresentar diffierenças s·ensiv~is. nem no volume da sua 
contribuição, nem na intensidade das suas 'COrrentes de 
míscíegenação. E' o que àcontece, de certa maneira, com 
os judeus na Europl.a e com os negros nos Estados Uni-
dos. Estes, s~undo HERSKOVITZ, estão sendo levados 
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insensivelmante, por força de preconceitos socíaes, para 
um regimen de endogamia forçada; de modo que as se-
gundas e terceiras gerações não apresentam uma t e-nden-
cía mais accentuada que as primeiras para as ligações 
exogami:oas, isto é, com elementos de outras ethnias 
(aryanas) : ficam denrtro do seu proprio grupo, cruzan-
do-se entre si, numa especie de inbreeding (9). 

Os '€1St-udos estatísticos do melting-pot não se esgo-
tam, pois, com a determinação mathematíca nem dos 
coefficientes de bomog,eneid;ade, nem dos coefficientes 
de fusão, nem dos índices d~ fusibilidade das ethnias. 
Faz-se preciso aprofundar a analyse, discriminar as_ di-
versas gerações e buscar-lhes tambem os coefficientes de 
homogeneidade e os índices de fusibilidade. Uns e 
outros nos desvendarão nows particularidades do mel-
ting-pQt, muitos dos seus segredos, bem como as ten-
dencias latentes ou obscuras do· seu processo• evolutivo. 

Com este intento, para discriminação das gerações, 
WESSEL classificou os elementos das 1.819 famílias em 
estúdo,. residente<~ em New London, segundo as seguintes 
convenções: 

(9) Sobre os negros: v. HERSKOVITZ - The American Negro, 
1928, caps. III. IV e V. Sobre os judeus: v. PARK ~ 
Human migration and marginal man ("Amer. Joum. of 
Sociologyb, Maio, 1928, pags. 891-3 ). Aliás, esta in-
fusibilidade dos judeus é muito relativa, porque, na Suissa, 
a fusão delles é consideravel: v. ENGELMANN - Inter-
marriage among Jews in Switzerland ( "Amer. Jour. of 
Sociology", Novemb., 1928, pag. 516). · 
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Primeira geração: Nella figuram todos os conju-
ges residentes na America, mas nasCidos no .estra·ngeiro 
( immigran tes) : 

Segunda geração: Nella figuram todos os conju; 
ges nascidos na AmerÍ<:a, mas filhos de paes estrangeiros: 

Terceira geração: Nella figuram todos os conju-
ges nascidos na Amerka e natos de estrangeiros (isto é, 
cujo~ paes, nascidos na America, são filhos de estrnn-
geiros). 

Estas tres gerações, no grupo r-ecenseadas po.r WEs-
SEL ( 1819 fa:milÍias) , 1a.pparecem :associadas variadamen-
te, duas a duas, formando· as seis combinações seguintes: 

( 1 - 1) : famílias em que ambos os conjuges são 
estrangeiros (immigrantes) : 

(2 - 1) : famílias em que um dos conjuges é es-
trangeiro e o outro filho de estrangeiro; 

(2 - 2): ilamililas em que ambos os conjuges são 
filhos de estra·ng·eiros: 

(3 - 1) : famílias em que um dos conjuges é es-
trangeiro e o outro ne,to de estrangeiro: 

(3- 2): famílias em que um dos conjuges é filho 
de estrangeiro e o outro nato de estrangeiro; 

(3 - 3) : famílias em que amboo os oonjug.es são 
netos de estrangeiros. 

Feita a distribuição das famílias segundo este cri-
teria classifkador, WESSEL passa então a calcular os 
coefficientes de homogeneidade e os indioes de fusibilí-
dade segundo as gerações. 
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IX 

Primeiramente, os coefficientes de homogeneidade. 
Para isto, elle separa, dest-es 1 . 819 casaes, aqu-ell€8 em 
que ambos os conjuges são, por ex-emplo, italianos 
(1 - 1) ; ou um delles filho de italiano e outro italiano 
immigri:mil:e ( 2 - 1) ; ou ambos filhos de italianos 
(2- 2). O m~mo faz com as outras ethnias. 

Note-se: os cas:aes formlados pela combinação 
(3-3), isto é, de netos de estrangeiros, são para WEs-

SEL, sempre homogeneos, sejaim quaes . forem as ethnias 
de s,eus . avós - e isto porque, segundo eUe, d-e accôrdo 
com BOAS e HERDLICKA, os netos de estrangeiros, -e cujos 
paes são nascidos no paiz, repres-entam um typo já bas-
tante la~climado e assimilado e devem ser, por isto, ~Cpn
síderados "nacionaes" ( old american). Eis porque, no 
quadro abaixo, em que eHe resume os resultados dos seus 
calculas, os casaes formados pela combinação (3-3) 
apparecem como "americanos"; como taes, . são consi-
derados homogeneos, sem 1mais nenhuma attenção á di-
versidade das suas ethnias origina-es: 
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Geraç6ea d·os BJlcestraes 

ETHNIAS 

I I 
Total 

1- 1 2-1 2 .- 2 3-3 

Americana 401 401 · 
Canadense 21 2 23 
lngleza . 12 4 3 19 
lrlandeza 54 15 16 85 
Italiana . 369 8 378 
Polaca 125 125 
Portugueza . 28 • 13 10 51 
Russa 21 21 
Scandinava 27 28 
Judaica . 141 141 
Diversas . 75 3 2 80 

--- ------ --- ---
Totaes 873 46 32 401 1 .352 
Coefficientes por geração 48.0 I 2,5 1.8 I 22,0 74,8 

Como se vê, o maior contingente trazido para a 
formação do grupo das 6amilias homogeneas é dado pe-
los elementos da primeira gera~ão, isto é, pelos immi-
grantes. Estes contribuem com 48 % dos casaes em ge-
ral (lqerca de 64 ro das famílias homogen eas). Em con-
traste com esta alta contribuição, os elementos <fu. se-
gunda geração (filhos de colonos) offerecem uma con-
tribuição baixissima: 2,5 % e 1,8 % (ou respectivamen-
te 3,3 ro e 2.4% das famílias homogeneas). 

Os elementos da terceira geração (americanos, por 
c<>nvenção), estes é certo que representam 22 ro dos 
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ca.saes . em geral (ou c~r~a de 3 O % das famílias homo-
geneas) : mas, este coefficien te assim elevado (embora 
menor do que o da primeira geração) é devido ao facto 
de ser o grupo (3-3) um grupo apenas convencional-
mente homogeneo, mas, na realidade, profundamente 
heterogenoo, porque formado de descendentes provin-
dos de todas as ethnias recenseadas. Fizessemos com 
os elementos deste grupo o que fizemos com os elemen-
tos das combinações ( 1-1) e (2-2), isto é, a sua 
discriminação por ethnia originaria. - e o numero des-
tes suppostos casaes "homogeneos" ficaria extremamen-
te reduzido e o seu coefficiente talvez fosse muito infe-
rior a 1,8 % , ou mesmo nem existisse . .. 

Em conclusão: dos calculas dos coefficientes de 
homogeneidade segundo as gerações, a conclusão a ti-
rar é que, nos centros de immigração em que o melting-
pot se constitue normalmente, a tendencia para a nu-
pcialidade endogamica (dentro da mesma ethnia) se 
vae enfraquecendo á medida que se succedem 'as gera-
ções. E' possível que esta lei nem sempre se verifique : 
mas, neste caso, a etbnia cáe na anormalidade do "enkis-
tamento", á maneira dos Judeus, nos "g;hettos" do 
velho e ·novo mundo. Facto que póde ter repercus-
sões muito profundas sobre a estructura social e polí-
tica dos centros immigra torios em estudo (1 O) . 

(lO) ANDRÉ SIEGFRIED - Les l!. tats-Unis d'aujourd-hui, caps. 
I, 11, III, VI, VII e VIII. Cfr. DAVIS - obr. cit .• 
cap. XII. 
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X 

Isto para, os boeffícientes de homo~eneídade. 

Quanto aos índices de fusíbílídade, o problema se resu-
me nesta pergunta: - o grau de míscíbílídade, isto é, 
a . capacidade para ligações heterogeneas entre os índivi-
_duos oda primeira geração (immigrantes) é o mesmo que 
entre os indivíduos da segunda geração (filho de colo-
nos) ou entre os da terceira geração (netos de colonos)? 
Isto ·é, os filhos e netos de colonos tendem, no ponto 
de vista da nupcialidade, a se libertar das affinidades 
com as suas ethnias respectivas e a apresentar um pen-
dor maior para as ligações exogamicas? 

E' a resposta a esta pergunta que nos dará o ín-
dice de fusibilidade das gerações em cada ethnia. Este 
índice é mais interessante ainda que o da fusibilidade 
dias ethnias: elle nos permitte penetrar mais a fundo as 
intimidades do processo da mestiçagem dos varies gru-
pos immigrante;s numa dada população. Realmente, 
se, feitos os calculos, os indkes revelam que as segundas 
e terc~iras gerações dos colonos evitam sahir das 'suas 
ethnias respectivas; que os filhos e os netos do allemães, 
por exemplo, casam preferencialmente com allemães ou 
descendentes de allemão; que não se entrelaçam senão 
raramente cdm os elementos das outras ethnias ; que o 
mesmo fazem italianos, polacos, russos, por_tuguezes, 
etc.; é fóra de duvida que o centro de immigração em 
estudo está sob o regímen das "ilhas ethnícas", com 
todos os inconvenientes delle decorrentes. 
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Para ·a det~rminação dos índices de fusibilidade 
das diversas g-e·rações, o calculo é simples: basta pro~ 

curar a proporção percentual dos casaes mixtos de cada 
geração em reJ!ação á totalidade dos <:asaes encontrados 
para a mesma geração. São estes os resultados de 
WESSEL: 

Indices do 
Familias Famllias fusibilidade 

GERAÇõES em cada mlxtas em por geração 
geração cada ~reração (+) 

(a) (b) (c) 

(1- 1) 924 52 5,5 
(2-1) 86 40 46,5 
(2- 2) '56 24 42,8 

Totacs e índice para 1-2. 1.066 115 10,8 

(3 -1) (*) 70 70 -
(3 -2) 111 111 -
Outras combinações de 3 

com 2 (**) 171 171 -
(3- 3) 402 - -

~-----

Totaes e ind ice para 3 755 352 

I 
46,8 

Totaes 1. 819 467 25,7 

(*) Esta teroeira geração é considerada nacional (norte-ameri-
cana); logo ;ts combinações (3-1), (3--2) e outi'as são forçosamente 
mixtas; dnhl a identidade das parcellas nas duas columnas (a) e 
(b) do quad-ro. 

(*•) Por exemplo: í3--2) X (3--2) QU 3 X (3-2) e outras. 
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WESSEL, para formar a columna (a)-, separou as 
famílias não mais pelo crit.erio das ethnias, mas segun~ 
do as diversas combinações de gerações. Nas 1 . 819 
familías r-ecenseadas, achou que 924 eram da primeira 
geração (1-'-1), isto é, resultavam de casamentos de 
immigrantes entre si; 86 eram ·de immígrantes com fi~ 

lhoo de immi~antes (2-1): 56 eram de filhos de im~ 
migrantes ,com .filhos de iunmigrantes (2-2). E 
assim por diante. Formou por ·esta forma a columna 
(a) , onde estão todos os 1 . 819, casaes classificados se~ 

gundo as varias <;ombinações de gerações. 
Depois, WESSEL passou a formar a columna (b). 

Essa é uma colunina especialisada: contem -unicamente 
os casa-es mixtos, isto é, os que se formam pela combi~ 
nação de elementos de ethnias differentes. · Nesta co~ 

lumn·a figuram, pois, na combinação ( 1-1) , todos os 
casaes oc:onstituidos por immigrante de uma ethnia com 
immigrante de outra ethnia. Na combinação (2-2), 
todas as famílias formadas pelo casamento· de filhos de • 
colonos de uma ethnía com filhos de; colonos de outra 
ethnia (por exemplo: fi~ho· de italiano com filho de alie~ 
mão) . Na oc:ombínação ( 1-2) , figuram os t,asaes 
em que ·um dos conjuges é estrangeiro de u•ma ethnía 
(italiano, por e;xemplo), e o outro é filho de estran~ 
geiro de outra ethnia (allemã, por exemplo) . . 

E' preciso frisar novamente que, p'ela convenção 
estabelecida por · WESSEL, a terceira geração é conside~ 
rada americana; -portanto todos os (3-3) encontr-ados, 
mesmo vindos de ethnias differentes, são considerados 
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homog·eheos e figuram como casamentos de "america-
nos x americanos". Dahi os 402 casaes, formados 
pelo casamento de netos de immigrantes entre si (3-3), 
não serem colloéados na 1qolumna _ (b), que é a dos ça· 
saes hetetogeneoo - .e· sim na column·a (a), dos casaes 
em geral. E' claro que a somma das parceUas da co-
lumna (a) deye ser egual ao total verificado das 1 . 819 
famil~as recenseadas. T ambfJlll a somma das parcellas 
da columna (b) deve ser egual ao total verificado das 
famili~ mixtas (isto é, 467-). -

Feita a analyse dos índices obtidos, nota-se que os 
descendentes de coionos (segunda . e terceir<ll gerações) 
são incomparavelmente menos exclusivistas, revelam 
uma capacidade exogamica incomparavelmente maior do 
que os seus ancestraes immigrant·es (primeira geração) . 
Destes, o índice de fusibilidade é, com eff.eito , apenas 
de 5,5 %, isto é, os immigrantes lançam no melting-pot 
ape.nas 5,5% das suas famílias ; ao passo que os seus 
descendentes (segunda -e terceira gerações) lançam no 
melting-pot quasi 50 % ·dos seus casaes; 4_6,5 <fo, 
42,8% e 46,8 % , respectivamente. Demais, o indi<:e 
de fusibilid~de de primeira e segunda gerações, conside-
radas em conjunto , é apenas de 10,8 % ; já na terceira 
geração, este índice e-leva-se a 46,8%. 

Comprehende-se: os dese:endentes de estrangeiros, 
nascidos no paiz, tendem para a assimilação pela propria 
pressão uniformizadora do meio ; as differenças de lín-
gua, de tradições, de cultura, que separavam os seus an-
cestraes e impediam · a 'iiliscig,enação, vão pordlendo, 
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pouco a pouco, a sua força segregadora. De modo que, 
á medida que as gerações se succed~. a identificação cul-
tural .-entre os descendentes, provindos embora das 
ethnias mais diversas, se faz cada vez mais completa: 
e a elevação do índice de fusibilidade em cada geração 
é apenas o reflexo, no campo da nupcialidade, desta 
identificação progressiva. 

E' possível que esta elevação progressiva dos índi-
ces segundo eis gerações não se opere: neste caso, o 
que os .resqltados das pesquisas desvendam é umà si-
tuação de enkistamento. E a demonstração mathemati-
ca des~a situação póde valer, por si só, em certos casos, 
como um aviso de alarme aos responsaveis pelo gover-· 
no do paiz. 

·Foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Todo 
o fundamento da sua actual política immigratoria e da 
sua campanha nacionalizadora repousa numa revelação 
destas, na revel-ação de um estado de 1enkistámento, de 
que só a guerra tornou consciente os americanos: 

- "Immediata e. decisiva foi a impressão produ-
zida pela guerra européa - diz ANDRÉ SIEGFRIED, es-
tud'cindo a "crise de assimilação" da America -; tomo 
uma revelaç~o subita, a falta de unidade da nação appa-
receu aos olhos dos americanos conscientes. Centenas 
de milhares, de milhões de estrangeiros, que elles se 
jactavam de ter "americanizado", não o estavam real-
nwnte. Em face da gÚerra européa, a reacção delles foi 
allemã, austríaca, hungara ou franceza. Com taes ci-
dadãos, os Estados Unidos iam-se -convertendo num 
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mosaico, corriam o risco de: não serem mais uma na-
ção. Os ítalo-americanos, na -controversia ·de Fiume, 
os tento-americanos, na campanha pre-sidencial de La 
Folette, conservaram-se, antes de tudo, italianos e alie-
mães" (11). 

XI 

Ha, portanto, em relação ás leis de me'lting-pot, 
nos paizes de immigração, tres ordens de pesquisas a 
fazer, como se vê do methodo demographico de BLOOM 
WESSEL: . . . 

a) determinação dos coefficientes de homogeneida-
de, isto é, a maior ou menor r.efractariedade das · ethnias 
ao melting-pot. Estes coefficientes nos .auxiliam a 
det-erminar .o grau de insulamento ou enkistamento das 
ethnias. Delles se pódem inferir suggestões de ordem 
administrativa no sentido de reduzir esta condição de 
enkistamento ou de resistencia á assimilação.; 

b) determinação dos cóefficientes de fusão, isto é, 
discriminação percentual . dos . elementos c;onstitutivos 
do melting-pot. Ha que discriminar as ethnias que 
estão contribuindo· para elle .e qual o tamanho da par-

( 11) SIEGFRIED - obr. cit., pags. 10-12. Cfr. caps. 11 e III. 
O mesmo se deu, aqui, com os "descendentesn de alle-
mães no Paraná e em Santa Catbarina: v. pg. 167, 
nota 11. 
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-cella com que cada uma contribue. E' impol'tant~ 

para. o conhocimento da evolução- ethnica do grupo; 
porque a ethnia que -contribue com a maior parcella tem 
probabilidades de impôr ao grupo em elaboração no 
melting-pot, não apenas o seu "typo morphologico", 
mas tambem o seu "typo psycologico" e o seu "typo 
de cultura"; 

c) determinação do índices de fusibilidade.' Estes 
índices nos permittem conhecer o grau de nupcialidade 

- exogamica dos elementos de cada -ethnia. E' elle que 
nos dá meios de calcular as possibilidades- de assimila-
ção das ettbnias e as possibilidades da sua influencia no 
grupo em fusão. Uma ethnia, numericamente menos 
importante do que um•a ·outra, póde lançar, entretanto, 
no melting-pot uma -parcella incomparavelmet:tte muito 
maior - e isto devido a possuir uma capacidade exoga-
mica mais alta.. No ponto de vista da assimilação das 
-"culturas" e da mestiçagem dos "typos anthropologi-
cos", este índice é, pois, da maior signifi-cação. 



CAPITULO V 

Os grupos aryanos ao sul e a sua tendencia 
á assimilação 

SUMMARIO: - I - Os nossos methodos esta-
tísticos: suas deficiencias. In discriminações e 
confusões. _Discriminações a fazer. - li - Coef-
ficíentes de homogeneidade: calculos para o 
Rio Grande do Sul e São Paulo. Razão do 
baixo coefficiente de fusão no Rio Grande. -
III - Calculo da distribuição percentual dos nu-
bentes por ethnias. - IV - O "melting-pot" no 
Rio Grande e em São Paulo: sua determina-
ção. __:, V - Discriminação e analyse dos elemen-
tos formadores dos dois "melting-pots.": o rio-
grandense e o paulista. - VI - Relação entre 
a população e o "melting-pot". Differenças 
possíveis entre a composição de um e de outro. 
Causas que facilitam ou embaraçam a forma-
ção do "melting-pot". - VII - Os índices de 
fusibilidade: calculos. Indices de fusibilidade das 
ethnias em São Paulo. Idem no Rio Grande 
do Sul. O syrio e o japonez em São Paulo: 
sua fusibilidade. - VIII - Os "descendentes" e 
o problema da selecção matrimonial. O que a 
anilyse mathematica revela no "melting-pot" 
paulista. - IX - O "melting-pot" . e o pheno-

- meno da "polarização" das ethnías attms. -
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X - O problema da assimilação dos immigrantes 
e a resistencia das ethnias estra·ngeiras á. assi-
milação. Modalidades por que esta resistencia 
se manifesta. -XI - Os problemas do "melting-
pot" e a rotina dos· nossos merhodos esrarts-

tico5. Critica. 

,. 
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REALIZAR sobre nosso melting~pot uma analyse 
mathematica, á maneira do que fez WESSEL para 

New London, ~ operação impossível se tivermos que jo-
gar apenas com ós dados das :nossas estatisticas demo~ 

· graphicas.. Nestas, la · technica adaptada gera indisc-rim_i~ 
nações . taes que ÍmJPossibilitam 'inteiramente qualquer 
estudo mais penetrante e detalhado do nosso plrasma ra~ 
cíal. 

. I 

Os immigrantes·; por exemplo, não apparecem dis~ 
criminados po-r zonas de origem - e apenas por nacio-
nalidades. Ora, isto reduz de muito o campo das pos-
sibilidades de . determinação aproximada dos typos an-
thropologicos .e culturaes. O italiano do norte e o ita-
liano do sul, o allemão do norte e o allemão do sul ap-
parecem sob uma rubri~a commum: são todos "italia-
nos" ou "allem~es". Entretanto, não só no ponto de 
vista social, c,omo no ponto de vi~ta anthropologico, 
estes dois grupos differem :muito. Nos Estiados Unidos, 
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os italianos do Norte (Lombardia, Veneto, Piemonte, 
etc.) , se revelam tão distinctos culturalmente dos italia~ 
nos do sul (Calabria, Sicília, Basilicata, etc.), que se tem 
a impressão, segundo RoY GARIS, de que são provindos 
de duas civilizações differentes ( 1) . No Brasil, sabe-
mos que os immigrantes italianos, que colonizaram ini-
cialmente o Rio Grande do Sul, ·eram quasi todos das 
regiões do norte, principalmente do V eneto, do Tyrol e 
da Lombardia; como sabemos que os que affluem, mo-
dernamente, para São Paulo são originarias principal~ 
mente das regiões do sul; mas, sabemol-o atravez das 
pesquisas deste ou daqudle investigador - e não por-
que nol-o houv.essem dito as nossas repartições de esta-
tística (2). No entanto, a determinação destas origens 
goographicas tem a maior significação para uma justa 
apreciação dos phenomenos do nosso melting~pot, quer 
nos seus aspectos ethnogra phicos, quer nos seus aspectos 
anthropologicos. 

Outra indiscriminação, de consequencias ainda 
mais embaraçantes e perturbadoras, é a que se refere ao 
grupo rotulado em nossas ·es·tatisticas com o titulo de 
"brasileiros" ou "nacionaes". Neste grupo apparecem 
reunidas sob uma mesma denominação certas categorias 
de indivíduos que os demographistas contemporaneos 

(I) RoY GARIS- Immigration Restriction, 1927, pags. 211-2. 
(2) BAREA (G) - La vita spirituale della colonizzazione ita-

liana nel Rio Grande del Sud (in "Cinquantenario delb 
Colonízzazione italiana nel Rio Grande del Sud", Porto 
Alegre, 1925, pags. 55 e se~s.). 
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mais avisados julgam ser necessario distinguir com exa-
ctidão. E' assim que as nossas estatisti<ca officiaes in-
cluem, sob a rubrica commum de brasileiros: 

a) os brasileiros de ·origem, cujos antepassados, no 
mínimo os quatro avós, nasceram no Brasil. São os 
brasileiros genuínos, os "quatro costados", os "cento 
por cento" nacionaes, á maneira dos old americans de 
HERDLICKA. Nas estatísticas americanas são os que 
formam o grupo dos "natives of american- parentage"; 

b) os filhos de estrangeiros, nascidos no Brasil. 
Nas estatísticas americanas este grupo apparece sob a dis-
criminação de "native of foreign parentage"; 

c) os estrangeiros naturalizados. Entre os ameri-
canos, elles formam o grupo dos "full-naturalized". 

Nossas estatísticas, como se vê, fundem estes tres 
grupos num só, como se elles fossem a mesma causa ou 
como se apresentassem entre si pouca differença. Para 
os dados relativo ao norte do paiz, esta indisaiminação 
não offerece grande inconveniente: dada a escassez de 
elementos estrangeiros allí, este grupo "brasileiro" é for-
mado, na sua quasi totalidade, de brasileiros genuínos, 
presos á terra por varias gerações de antepassados. Nos 
dados relativos ás regiões do sul, porém, onde estão os 
nossos grandes centros de immigração estrangeira, já não 
se dá a mesma co usa : esta in discriminação difficulta 
extremamente a analyse demographica; torna mesmo in-
seguras as suas conclusões. 

Na verdade, hoje, quer as sciencias da Sociedade, 
quer as sciencias do Homem, reconhecRm que estes tres 
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grupos são muito distinctos e'lltre ~i e que é prudente 
discriminai-os. 

Em relação ao estrangeiro "naturalizado", por 
exemplo. EUe nunca é integralmente nacional, nem 
sob o ponto de vi$ta cultural, nem soo o ponto de vista 
biologko. Sob o ponto de vista cultural, ha neste 
adoptivo· sempre qualquer cousa que resta ou subsiste da 
sua mentalidade originaria; a sua identificação com a 
nova patria é mais apparente do que real. Os ameri-
canos -do norte tivera!m durante a guerra a prova disto: 
os seus milhões de "naturalizados", · parecendo perfeita-
mente ame~icanos na mentalidade e nos costumes, sen-
tiram-se subitamente, ao estalar a guerra, com surpresa 
talvez delles proprios, e apesar do tremendo poder ab-
sorptivo do meio yanke:e •. que continuavam a ser, como 
dantes, allemães, francezes, inglezes, austríacos . .. 

Sob o ponto de vista biologico, o estrangeiro, mes: 
mo naturalizado, é sempre um OTganismo em crise de 
adaptaçã~: a sua pbysiologia de. homem de climas frios 
tem' que operar o seu reajustamento ás condições ·de novo 
m~io tropical. Ora, nem sempre o seu o~ganismo tem 
a plasticidade bastante para realizar com exito esta evo-
lução adaptativa (3). São justamente as variações de 
capacidia-de adaptativa que se reflectem nas Vlariações dos 
índices de morbidade, de mortalidade, de longevidade de 
cada individuo, de cada raça, de cada ethnia. 

(3) v. HUNTINGTON - Climate and Civilisation, 1922, cap. 
III; RIPLEY- The races of Europa, 1923, pags. 160-89. 
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E' absurda, póis, esta · identificação entre os dois 
grupos: o dos brasileiros de nascimento e o dos estran-
geiros naturalizados. 

. Não é menos absür~a a identificação entre os bra-
sileiros genuínos (cento por cento brasileir-os) e os filhos 
de estrangeiros. Certo, pela nossa Constituição, estes 
descendentes (2.'' g-eração· de WESSEL) s~o considerados 
brasileiros. Esta ·identificação, porém, ·deve ficar res-
tricta apenas ao campo dos direitos civis e políticos; 
m~s, transportada para o campo ·da demographia, re-
vela-se inconveniente: SoCÍ)ll e- biologicamente, é pre-
ciso distinguir·, do grupo dos -o ld brazilians; estes "des-' . -
cendentes". 

Socíalinente, ·~Ottn effeito, o filho do immigran~ 

te, prinoipalmente quando vindo de ethnias exclusivis-
tas, nunca ·está inteiramente d~ntro da mentalidade da - . 

nova ethnia. Por meio de uma analyse psycologica 
sagaz, ?S socíologos moder~os conseguem discriminar 
na -sua mentalidade r'esiduos e ligações subtis. que mos-' 
tram qtfe est-e "néo" não estâ inteiramente fóra do _gru-
po -ancestral donde proveio. Dahi, o typo do "mar-
ginal man" de PARK, engenhado justamente como a ex-
pressão representativa desta identificação imp~rfeita ( 4). 

(4) v. PARK - Human migration and the marginal man 
("Amer. Journal of Sociology" , 1928, pag. 881). Cfr. 
SPEEK - The meaníng of nacionalíty and americaniza-
tion (idem, 1926, pág. 23 7) ; SMI_TH (W.) -_.:._ Changing 
personality traits of second generatíon oriéntals ín Ame-
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Biologicamente, os de.sandentes dos ímmigrante! 
europeus, fixados nos tropicos, são tambem organismos 
em crise de adaptação; embora muito mais proximas 
da adaptação final do qu~ os seus ancestraes immigran-
tes. Mas, a sua resistencia vital no novo meio, onde 
surgiu, não é egual · á dos nativos genuínos. Porque, 
como é sabido, o que as estatísticas colonia.es compara-
tivas rev·elam é qu~ é justam~nt~ sobre a d~scendencia 

dos europeus nos tropicos que a ; elecçãp tellurica exer-
ce o seu ~scru tini o mais s~vero ( 5 ) . 

Confundindo, pois, estas tres categorias distin-
ctas - ·"brasileiros nativos", "d~cendent~ de estran-
geiros" e "estrangeÍiro.s naturalizados" -- as no8sa.s esta-
tísticas, príncipalment~ as demographo-sanitarias, cream 
aos investigadores difficuldades insuperaveis. Elias não 
nos permittem chegar, pela simpl~s analyse dos dados,. 
ao calculo dos indic~s differenciaes de vitalidade (mor-
bidade, mortalidade adulta, mortalidade infantil, mor-
tinatalidade, longevidade, etc.) dos colonos e dos seus 
descendentes · ~ wnfronto com os v~lhos elementos 
nativos. 

I 

rica (idem, 1928, pag. 894): GosNELL ~ Non-natura-
lisatron: a study in política[ assimilation (idem, pag. 930): 
CLARK (C.) - Some índices of urbanization in two 
Connuticut Rural towns ("Social Forces", 193 í. pag. 
409); WIRTH (L.) - Culture· conflict and misconduct 
(idem, 1931, pag. 487). 

(5) · '1. HUNTINGTON - obr. cit., cap. III; RIPLEY - obr. 
dt., pags. 560-89. E' ponto exhaustivamente estudado 
em O aryano no Brasil. 
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Equivale dizer que; para os obj.ectívos da biologia 
differencial das raças eStrangeiras em nosso meio, os 
dados demographicos fornecidos pelas nossas repartições 
offkia·es são absolutamente imprestaveis. Tambem o 
são, como vamos ver, para os objectivos da anthropo~ · 

sociologia differencial das ethnias, pãra o estudo cultural 
do n~sso m{!'lting~pot - para a analyse estatística dos 
phenomenos de assimilação e d<~; nacionalização de es~ 

trangdros. 

I I 

Nos quadros estatisti,cos relativos aos nossos gran~ 
des centros de colonização, como são S. Paulo, Par~ná; 
Santa Catharina .e Rio Grande ,do Sul, não se discrimi~ 

nam, com ·effeito, ·em relação ao grupo brasileiro, os bra~ 
sileiros genuínos dos estrangeiros naturalizados; menos 
ainda as diversas gerações de immigrantes; nem mesmo a 
2.". geração, como fazem os americanos. Dahí, a im~ 
possibilidade de um estudo do melting~pot, já não dire'-
inos á maneira de WESSEL, que vae até a 3.a geração 
(netos de ímmigrantes), mas mesmo em relação ás se~ 

gundas gerações nascidas em nosso solo (filhos de _im~ 
migra·nte). O allemão naturalizado e os descende'!ltes 
de allemães; o italiano naturalizado ·e os descendentes 
·de italianos; o luso naturalizado e os descendentes de 
lusos; o sydo na·turalizado e os descendent·es de syrios; 
o japonez naturalizado e os descendentes de japonezes; 
tudo isto, toda esta congerie heterogenea e heteromor-_ 

· · pha apparec·e em nossas estatísticas confundida com os 
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velhos elementos nativos, ~nglobados num grupo unico: 
"brasileir;os". Todas as possibilidades para calcular-. 
mos os coefficientes de homogeneidade, os co~;fficientes 

de fusão, os ind~ces de fusi.b ilidade -destas· segundas e ter-
ceiras gerações -de colonos, a velocidade c,rescente da sua 
precipitação no melting-pot, ficam-nos assim vedadas. 
De modo que estes calculos só nos é possível a:ealízal-os 
sobre dados relativos ás primeiras gerações (immi-
grantes). 

Foi o que fizemos. .Para isto, tomamos dois 
grandes campos immígratorios: o Rio Grande do Sul e 
São Paulo. Em relação ao Rio Grande do Sul; servi-
mos-nos da~ estatísticas relativas ao tríennío d~ 1925 a 
1927; para São Paulo apenas das do anno de 1~24. 

E' evidentemente--pouco. Logicamen.te, oo calculos, para 
permittirem inferencias segura$,_ deviam abranger um pe-
ríodo de dois deannios, no mínimo: m~, . nada disto 
está feito nas estatísticas offíciaes - e fazel-o por nós 
mesmos representaria um esforço demasiadame~te _pen,o-
so para ser realizado índívídualment,e. Os resultados 
que · conseguimos obt~r são menos um trabalho d~;fini
tivo do que uma demonstração do muito que seria pos-
sível fazer neste 'Campo fascinante de investigações. 

Baseados nas estatísticas estaduaes de nupcialidade 
dos períodos rderidos, conseguimos . recensear 3 8 . 23 6 
casaes ou 76_472 nubentes para São Paulo e 49.466 
c~e;s ou 98 . 932 nubentes para o Rio Grande -do Sul. 
Para a composição destes casaes concorreram varias 
ethnias, das quaes, com maiores contingentes, a brasi-
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leira, 1a 'ità.liana, a portugueza, a hespanhola, a · allemã, a 
aust,riaca, . a russa, a polaca, a syria ·e a japoneza. Es~ 

.tas duas ultimas sómen-te relativas a São Paulo. 
Depois de t·ermos feito a -discriminação dos 'nuben~ 

tes por ethnias, separamos os casaes homogeneos, isto é, · 
os casaes formados por dementos da mesma ethnia. Em 
seg111ida, procummos !Calcular, á maneira de WESSEL, os 
respec/tivos coeffiáentes de homogeneidade. Foram estes 
os resultados encontra<:los para os dois Estados: 

TABELLA I 

COEFFICIENTES DE HOMOGENEIDAPE PARA O ESTADO 
DE S. PAULO (1924) 

' -- Casaes Nume·ro dos Coe.fficientes de 
ETHNIAS 

nubentes h<>mogeneidade homogeneos 

Brasileira . 29 . 254 58.508 I 76,48 % 
Italiana ' · 556 1 '112 1,45 o/o 
Hespanhola .. 1 . 072 2 . 144 2,80 % 
Portugueza 829 1.658 2, 16 % 
Allemã. 82 164 0,21 % 
Austríaca . ' , ·. 26 52 0,06 % 
Japoneza . 12 24 0,03 % 
Syria 171 342 0,44 % 
Diversas 9 18 ' 0;09 % 

Casaes , homogeneos 32.011 64.022 83 ,70 % 
Casaes mixtos 6.235 12.470 16 ,30 % 

-
Total .. , 38 . 246 76 . 492 100,00 % 
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T~ELLA n 

COEFFICIENTES DE HOMOGENEIDADE PARA O ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL {1925-7) 

ETHNIAS 

Brasileira 
Allemã. 
Italiana . 
Portugueza . 
Hespanbolas. -
Diversas 

c 
c 

asaes bomogeneos . 
asaes mixtos 

Total 

Oasaes 
homogeneos 

46 . 357 
188 

94 
38 
15 

108 

47.200 
2.266 

49 .466 

Numero dos ICoefficlentes de 
nubentes homoa-eneidade 

92.714 93,71 o/o 
376 0,3 6 o/o 
188 0,19 o/o 

76 0,07 o/o 
30 - 0,03 o/o 

1 . 016 1.02 o/o 

94.400 9.'5.40 o/o 
4 . 532 1-,50 o/o 

98 . 932 100,00 o/o 

Logo á primeira inspecção, vê-se que são altíssimos, 
para S. Paulo e par.a o Rio Grande, os coefficientes ge-
raes d:e homogeneidade: respectivamente 83,70 % e 
95,40 %. O coeffú.ciente de São Paulo se aproxima 
muito do coefficiente dos Estados Unidos, achado por 
DRASCHLER; mas, no Rio Grande, a percentagem dos 
casaes homogeneos chega a 94,5 %. Por mais um pou-
co chegaria a 1 00 % - isto é, infusibilidade total das 
ethnias ... 
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Tudo isto é um tanto desconcertante. Não se 
póde comprehender que, em centros immigratorios de 
alta tensão, como o gaucho e o paulista, em que o tra~ · 
balho das interfusões ethnicas é facto de observação com~ 
mum, o calculo mathematico dos respectivos melting~· 

pot revele tamanha insufficiencia de contacto entu as 
diversas ethnias, especialmente com a brasileira. 

Esta, só por si, quasi que cobre a totalidade do 
coefficiente g·eral de homogeneidade dos dois Estados; 
a parcella restante ás outras ethnias é insignificant·e, quasi 
nulla. Nos 83,70 % dos casaes homogeneos de S. 
Paulo,' 76,4 % pertencem, com effeito, á ethnia brasi-
leira, r-estando apenas 7,22 % para as outras ethnias. 
Nos 95,40 % do Rio Grande do Sul, os brasileiros con~ 
tribuem com 9 3, 71 %, ficando apenas uma pequenissi~ 
ma fracção, cerca de 1,69 %, para ser distribuída pelas 
outras ethnias. 

Qual a razã~ desta altíssima percentag-em que cabe 
á ethnia brasileira ? Tudo parece indicar que é cbnse~ 
quencia daquella absurda indiscriminação aci:m.a alludi~ 

da, adaptada pelas nossas· repartições de estatísticas. -
Realmente, ·em São Paulo, como no Rio Grande do Sul, 
na composição do grupo "brasileiro", como já obser~ 
vamos, aos old brazilians, presos á terra pelo~ quatro cos~ 
tados, reunem-se, não apenas os "estrangeiros naturali-
zados" (que são, aliás, sempre uma pequena parcella), 
mas principalmente o numeroso grupo dos " descenden~ 

tes", filhos de estrangeiros (teu to-brasileiros, i talo-bra~ 

sileiros, luso~ brasileiros, hispano-brasileiros, slavo~brasi~ 
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leiros-, etc.) . Ora, estes desc~ndentes formam um nu-
cleo éxtrem:amente heterogeneo, de elementos que se 
mesclam entre si, formando casaes., grande parte dos quaes 
são mixtos (combinações 2-2 e 2-·-3, pelo criterio dé 
WESSEL) . Como est-es descendentes são considerados 
indiscriminadamente brasileiros, os casa·es por elles for-
mados tambem o são e nas estatísticas respectivas pas-
sam logicamente como "homogeneos" e vão engrossar 
o numero dos casa·es "brasileiros", juntando-ISe aos ve-
lhos .elementos nativos. Dahi os altos ·coefficient·es de 
homog.fmeidade que achamos para a ethnia brasileira em 
São Paulo e no Rio Grande. 

Estabelecido, porém, como fez WESSEL, o criterio 
da discriminação por ethnia originaria para todos estes 
casaes de descendentes (2-2, 2-3) ,. veríamos logo 
que aquelles dois altos coefficientes de homogeneidade, 
83 % e 95 <fo, que cabem respectivamente, no Rio 
Grande e em São Paulo, ao grupo nacional, se redu-
ziriam bruscamente, attingindo níveis incomparavel-
mente mais baixos. Talvez, pelo menos no extremo-
sul, aos 22 % encontrados por WESSEL em New 
London. 

Isto para a ethnia brasileira. Para as outras 
ethnias, a contribuição de cada uma varia nos dois Es-
tados. Em São Paulo, os hespanhóes e os portugue-
zes apresentam uma contribuição de casaes homogicneos 
maior do que os itaEanos. Estes revela'm uma t·enden-
cia menos accentuada do que os seus co-irmãos latinos, 
como ver.cmos, para a nupcialídade endogamica; pare-
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cem, portanto, mais susceptíveis de fusão. Os outros 
grupos, allemães, austríacos, etc., representam paroellas 
muito diminutas, nat~ralmente devido á sua pequena 
importanc~a demographka no grupo paulista - e não 
á sua menor fusibilidade. 

No Rio Grande do Sul, os coefficientes differen-
ciaes por ethnia dão aos ,alkrrnães um numero de fa-
mílias homogeneas (0,36 %) maior do que ás outras 
ethnias: a italiana (0,19 %) 'a hesp.anhola (0,03 ro), a 
portugueza (0,07 %) . Os .allemães são, no extr·emo-
sul, ter c a de 18 . 000; os italianos devem orçar .em cer-
ca· de 5O . 00~ ; ora, assim sendo, esta contribuição maior 
dos allemães (0.36 %) , em casaes homogeneos, maior 
do que a dos i tal i anos (o, 19 ro) ; exprime realmente 
uma maior tendencia, alli, dos allemães para nupcia-
lidade dentro da sua ethnia. E' o que veremos adian-
te, quando apurarmos os índices de fusibilidade das 
diversas ethnias. -

III 

Passemos agora ao objectivo principal do nosso 
trabalho, qu_e é a determinação do melting-pot dos dois 
Estados, isto é, o seu coefficiente de fusão e os seus 
índices ·de fusibilidade. 

Faz-se preciso, para chegarmos a estes resultados, 
uma operação preliminar: o cale;ulo do numero global 
dos nubentes (dos casaes homogeneos e dos casaes mix-
tos) e depois a determinação da sua distr.ibuição por 
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ethnia. Os nossos cakulos dão 98 .-932 nubentes para 
o Rio Grande do Sul e 7 6 . 4 72 para São Paulo. Eis 
a distribuição que encontramos segundo as diversas 
ethnias: 

TABELLA III 

DISTRIBUIÇÃO DAS ETHNIAS DA NUPCIALIDADE 
PAULISTA DE 1924 E RIOGRANDENSE DE 1925-27 

ETBNIAS 

rasileira . B 
I 
H 
p 

taliana 
espanhola 
ortugueza 

Allemã 
ustriaca . A 

J aponeza . 
Syria. 
D i versas 

Total 

SAO 

Nubentes 

63 . 924 
3 . 264 
3 . 816 
3 . 461 

259 
202 

49 
526 
991 

76 .472 

PAULO RIO GRANDE DO SUL 

I % Nubentes I % 

83,57 95 . 208 96,23 
4,26 666 0,68 
4,85 143 0,14 
4,52 345 0,34 
0,33 922 0,93 
0,26 - -
0,06 - -
0,68 - -
1,29 1.648 1,67 

I 00,00 98.932 100,00 

Na matrimonialidade dos paulistas para 1925, 
83 ,67 % dos nubentes são "brasileiros" (isto é, brasi~ 

leiros genuinos+descendentes de e:strangeiros+estrangei· 
ros naturalizados); 16,33 % são estra·ngeiros (immi~ 

grantes). Na matrimonialidade riograndense, esta pro· 
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porção de nubentes "brasileiros" sóbe a 96,23 %, dei~ · 

xando pouca margem (3,77 %) á contribuição das 
ethnias estrangeiras. 

Em relação a estas, vemos que as tres ethnias la~ 

tinas - · a italiana, a hespanhola, a portugueza - pre~ 

ponderam em São Paulo, só ellas absorvendo 13,63 % 
dos 16,43 % que cabem alli ás ethnias estrangeiras. 
SyrJos, japonezes, allemães, austríacos e outros, estes 
concorrem apenas com menos de 2,80 % ou sejam 
5.488 indivíduos para a composição desses 76.472 ~u~ 
bentes recenseados. . O grupo paulista é, pois, muito ni~ 
tidamente latino. 

No Rio Grande 'do Sul, os brasileiros só elles con~ 
correm, nesta massa de 98. 932 -nubentes r·ecenseados, '· 
com a formidavel cifra de 95.208 ou sejam 96,23 %. · 
O coeffidente reservado ás ethnias ·estrangeiras é muito 
pequeno e a contribuição dellas á nupcialidade já é !me~ 
nos exclusivamente latina. Os nubentes allemães re~ 

presentam, com effeito, cerca de 0,93 o/o; ao passo que 
os italianos, os ·portuguezes e os hespanhoes apenas, 
respectivamente, 0,68 %, 0,34 % e 0,14 % ou, em 
conjunto: 1, 15 %. Ha, pois, .da parte das tres 
ethnias latinas, uma superioridade apenas de 0,23 % so~ 
bre a contmbuição allemã. Considerando, porém, que 
no grupo "Diversos" ( 1,67 %.) estão comprehendi-
dos, além de outros elementos estranhos, os polacos e os 
russos, em numero aproximado de 20 :000, verificamos 
que, no extremo-sul, em relação á nupcialidade, os alie~ 
mães e slavos, quando reunidos, superam · de muito o 
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grupo latino: 2,5 % contra 1,15 %. Os allemães, 
aliás, revelam uma <:apacidadié matrimonial maior : são 
18 o 000 e dão 0,93 ro á ·nupcialidade geral; já os ita-
lianos, que são 50 . 000, dão apenas 0,68 ro. Esta 
inferioridade talvez seja devido ao facto dos italianos 
emigorar~m . em regra, por famílias .e não po:r individuoo, 
em contraste com o allemão, que, em regra, .vem sol-
teiro ( 6) . 

IV 

Determinado, por um lado, o numero de nubentes 
que formam a totalidade dos casaes (homogeneos e 
mixtos) nos períodos referidos e já conhecido, por 
outro, egualmente, o numero de nubentes que f.ormam 
os casaes homogencos, temos agora os elementos neces-
sarios para chegarmos ao calculo dos casaes mixtos e a 
consequente determinação do melting-poL Tudo se . re-
su'me em subtrahir, dos totaes ~nco:ntrados para a nupcia~ 

!idade geral, os elementos encontrados para a nupcia-
lidade homogenea ; o resíduo r~pr~sentará logicamen-
te os elementos dos casaes nã10 homogeneos contidos 
nestes totaes, isto é, os indivíduos que se ligaram exoga-
micamente, em ethnias diversas da sua; portanto, consti-
tutivos do melting-pot. 

São estes os resultados do calculo, com os respecti-
vos coeffkientes de fusão para as diversas e~hnias: 

(6) ALFREDO ELLIS - Pedras Lascadas, 1928, pag. 274. 
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TABELLA IV 

O MELTING-POT PAULISTA (1924) 

ETHNIAS 

Brasileira 
Italiana 
Hespanhola. 
Portugueza . 
Allemã 
Austríaca 
Japoneza 
Syria 
Diversas 

Total. 

Nubontes em 
~reral 

% 

(a) 

83,S7 
4,26 
4,85 
4,52 
0,33 
0,26 
0,06 
0,68 
1.29 

100,00 

Nubentes 
dos casnes 
homo~reneas 

% 

(b) 

76,48 
1,45 
2.80 
2,16 
0,21 
0,06 
0,03 
0.44 
0,09 

-~ 

83 ,70 

Coefficiente geral de homogeneidade 

Coefficiente geral de fusão 

M:eltlng-poat 
(a-b) 

% 

(c) 

7,09 
2.81 
2,05 
2,36 
0,12 
0,20 
0,03 
0,24 
1.20 ' 

--------
16,30 

83,70 o/o 
16,.30 o/o 

----~ 

100,00% 
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TABELLA V . 

O MELTING-POT RIOGRANDENSE (1925-27) 

Nubentes Nubentes M:elting-pot em dos casaes 
ETHNIAS geral homogeneoe (a-b) 

% % % 

(a) (b) (c) 

Brasileira 96.23 93,71 2,5 2 
Aliem á 0,93 0,36 0,57 
Italiana 0,68 0,19 0,49 
Portugueza. 0,34 0,07 0,27 
Hespanhola. 0,14 0,03 0,11 
Div~rsas 1.67 1.02 0,65 -- --

Total 100,00 95.40 4,60 

Ccefficiente geral de homogeneidade 95.40 % 
Coefficiente geral de fusão 4.60% --100,00% 

O primeiro ponto a accentuar é, como já observa-
mos, o volume extremamente reduzido do nucleo em 
fusão (melting-pot) nos dois Estados. Em S. Paulo: 
16 %. No Rio Grande: apenas 4,60 %. 

Como se expLica este baixissimo coefficiente de fu-
são, não diremos para São P.aulo, mas para o Rio Gtlan-
de do Sul? E' na verdade surprehendente. Todos nós 
.sempre imaginamos o extremo-sul como um campo .ma-
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'ravilhoso de assimilação de estrangeiros; as varias 
ethnias allí affluentes se deviam estar caldeando inten-
samente. Entretanto, feitos os calculos, o que encon-
tramos parece indicar uma situação opposta: as ethnias 
alli em contacto dão a impressão de que se isolam, como 
que vivendo sob um regimen de exclusivismo endogami-
co accentuado, Um melting-pot de 3,6 1o é realmente 
qulasi a inassimílação absoluta, o enkistamento total . , , 

Não será, porém, tudo isto apenas uma apparen-
cia? não será este baixo coefficiente uma illusão creada 
pelas deficiencias já apontadas do~ ·nossos methodos de-
mogra phicos? 

E' o que parece mais provavel. Realmente, os 
calculos que· fizemos para determinar, río extremo sul. 
a nupcialidade homogenea de cada ethnia nos deu, como 
vimos, um coefficiente de 93,71% para o grupo "bra-
sileiro". Acontece, porém, que nestes 9 3, 71 1o dos ca-
saes homogeneos "brasileiros" estão incluídos casaes 
realmente heterogeneos, porque formados por elemen-
tos das segundas e terceiras gerações de ímmigrantes de 
ethnias diff.erentes. Por exemplo: filhos de italianos 
X filhos de allemães; netos de hespanhoes X filhos de 
portuguezt:S; filhos de polacos X filhos de austríacos; 
e assim por ~iante e em outras combinações analogas. 
Pelo criterío de WEISSEL, estes casaes seriam evidente-
mente het·erogeneos e deviam ser ínscriptos na columna 
(c), que representa o melting-pot, e não na columna 
(b), que representa os casaes homogeneos. Entretan-
to, como nas estatísticas estaduaes figuravam como ca-
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sarnentos de "brasileiros" X "brasileiros", tivemos que 
incorporal~os ao grupo brasileiro, na columna dos ca-
saes "bomog~neos" (b), que soffreu assim uma eleva-
ção artificial, uma inflação forçada. Ora, esta infla~ 

ção só poderm operar-se á cu~ta qa parcella dos casaes 
beterogeneos (melting-pot}, que conseguintemente se 
reduziu. Dahi este pequeníssimo ·coefficiente de 4,60%, 
que encontramos para o melting-pot riogrand~nse, 
claramente inferior á r~alidade. 

Não podemos, contudo, fugir a esta conclusão: o 
processo de acculturação e miscigenação das ethnias em 
São Paulo é mais extenso e profundo do que no Rio 
Grande do Sul. O melting-pot riograndense absorv~. 

como vimos, 4,60% da nupcialidade geral; já a paulis-
ta absorve 16,30% -o que 'dá um coefficiente quasi 
quatro vezes maior do que o do extremo-sul. Não se 
póde attribuir ·esta diverg.encia á diversidade dos crite· 
rios na collecta estatística. Estes são os mesmos nos 
dois Estados; num e noutro- as segundas gerações se in-
tegram no velh;> grupo dos old brazilians ~ CO!ll elle se 
confundem; num e noutro não se distinguem os brasi-
leiros natos dos brasileiros naturalizados. Dada esta 
identidade de processos estatísticos, a conclusão a tirar 
desta enorme differença entre os dois coefficientes es· 
taduaes d~ miscigenação (16,30 e 4,60) é que ha, com 
effeito, no melting-pot paulista, em confronto com o do 
extremo-sul. um poder absortivo maior, numa capacida· 
de maior de assimilação e fusão dos elementos estran-
geiros alli confluentes. 
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v 
Estas observações r·eferem-se aos dois melting-pots 

considerados em globo, no seu valor absoluto. E' pre-
ciso fazer agora a analyse discriminatoria do .seu con-
teúdo, isto é, determinar: 

a) qua€'s as ethnias que contribuem para eUe; 
b) qual o tamanho da contr.ibuição de cada uma. 
Sob este aspecto, os dois melting-pots - o paulis-

ta e o riograndense - offerecem característicos muito 
diversos e profundamente significativos. _ 

Em primeiro logar, em ambos os melting-pots, são 
os "brasileiros" que contribuem ~~m a maior parcella. 
No paulista, elles contribuem com 7,09 %; quasi a 
metade dos 16,30% que cabem ao nucleo em fusão. 
No riÓgrandense, elle-s vão além e a sua parcella de con-
tribuição é de 2,52 %, isto é, um pouco mais da -me-
tade do coefficiente geral de miscig.enação, que é de 
4;60%. 

Póde-se dizer então de um modo geral que a ethnia 
brasileira concorre cottn 5O % mais ou menos· dos ele-
mentos que se entrelaçam fóra das suas respectivas na-
cionalidades. Certo, estes elementos com tendencias 
exogamicas não são infelizmente muito numerosos, 
como vimos dos baixos coefficientes d~ fusão 16,30 ro 
e 4,60%, respectivamente para São Paulo e Rio Gran-
de; comtudo, mesmo para este nucleo assim tão reduzi-
do, são os brasileiros que levam o contingente mais con-
side-ravel. . 
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Esta supenioridade dos elementos brasileiroo nos 
dois melting-pots servirá para nos assegurar futuramen-
te a preponderancia dos ·nossos carac.teres culturaes? E' 
o qu-e não sabemos, ~ que só poderia ser respondido de-
pois de calculados os coeffidentes de homogeneidade por 
geração. Com os dados actuaes, qualquer respoiSta af-
firmativa será temeraria -po-rque, nwtes 50% qu:e nos 
cabem, grande parte,- no -extremo-sul pelo menos, talvez 
esteja presa ainda á lei das suas ethni:as originarias (7): 

E os elementos estrangeiros? Quaes os. que tra-
zem maiores contingentes ao meltin.g-pot? 

N-este ponto, o grupo paulista differe sensivel-
mente do riograndense. Certo, não encontramos, nem 
em São Paulo, nem no Rio Grande, nenhuma ethnia 
infusivel, co'mo a judaica, em New London; mas, o 
melting-pot do sul não tem a m-esma composição do 
paulista. Este, no tocante á participação estrangeira, 
tem uma caracterização nitidamente latina_: os ele!Jl•entos 
principa;es que alli 'confluem são _os italianos (2,81%), 
os portuguezes (2,35%) e os bespanhóes (2,05 %) ; 
ao todo, 7,22%. Como os brasileiros entram com 
7,09%, a contribuição das quatro •ethnias representa 
14,31 % dos 16,30 o/o que cabem alli ao me-lting-pot. 
Ficam, portanto, apenas 1,99% para a contribuição 
dos outros elementos: alle'mães, austríacos, syrios, japo-
ri.ez-es, etc. 

No Rio Grande, o ·melting-pot já não o.fferece esta 
preponderancia tão ac·centuada dos ·elementos latinos: 

(7) v. pg. 167, nota 11 em apoio desta conjectura. 
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os germanos, associados aos slavos, ahi apparecem como 
concorrentes poderosos. 

Realmente, nem o italiano, nem o hespanhol, nem 
o portuguez superam individualmente, no sul, o ger- _ 
mano: este entra para o melúng-pot com um contin-
gente (0,57%) incomparavelmente maior do que o de 
qualquer das tres ethnias latinas (0,49, 0,27 e O, 11 %, 
r·espectívament<e). Certo, os latinos reunidos sommam 
0,87% ·e superam o conting.ente germanico, isoladamen-
te considerado; mas é preciso levar em conta a contribui-
ção do grupo "Diversos", onde figuram principalmen-
te os contingentes polacos e russos. Ora, estes slavos 
reunidos aos germanos sobrepujam vantajosamen-
te o grupo latino: 1,32 ro contra 0,87% . Em synthe-
se: no extremo-sul, o meltíng-pot está destinado a of-
ferecer características ethnographkas e anthropologicas 
muito mais interessantes do que no grupo paulista. E' 
mais rico em ethnias, como vimo.s; portanto, mais abun-
dante em typos morphologicos e em typos culturaes. Os 
resultados emergentes, no ponto de vista da hybridação 
das culturas, como no ponto de vista da hybr.idação das 
raças, serão, pois, incomparavelmente mais variados P 

complexos. 

VI 

E' preciso observar que nem sempre ha identida-
de entre a composição de um dado melting-pot e a com-
posição da população dentro da qual elle se forma. Nesta 
as ethnias podem apparecer em· proporção muito diver-
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sa da proporção com que appar,ecem naquelle. O con~ 
tingente que cada ethnia lança no melting~pot está de~ 
pendendo de var.íos factores: volume demographico da 
ethnia; maior ou menor matrimonialidade geral; maior 
ou menor matrimonialidade exog.amica, etc. Uma 
ethnia pôde representar um contingente importantíssimo 
na população e d'ar, entretanto, uma contribuição infi~ 

ma ao melting~pot - e isto porque possue um indií::e 
de nupcialida-de oexoga:mic.a reduzido. 

Imagine~se, por exemplo, uma população compos~ 
ta de tr~ erhnias apenas: a judaica, a portugueza e a 
hespanhola, esta com o volume de 10.000 indivíduos 
e um índice de f11BibiHdade de 70%; a portugueza com 
um volume de 1 O . 000 indivíduos e um indice de fusibi~ 
!idade de 50% e .a jrldaita com um volume de 100 . 000 
individues e· um · indke de fusibilidade de . 3%. Os 
tres grupos estariam representados assim na população 
e no melting~pot: 

ETHNIAS ·i I 
Indices de I 

fusibilidade Meltlng-pot· 

Judaica .!00.000 (83 %) 3 '% 3 . 000 (20 %) 
Portugueza 10 . 000(17'?() 50 o/o 5.000 
Hespanbola 10 . 000 o 70 o/o 7 . 000 (80 o/o) 

Total . 120.000 15 . 000 

Como se vê, no caso em hypothese, o grupo em 
fusão (melting~pot) é differente da população da qual 
se ongma. Esta é mtidamen.te judaica na sua estru~ 
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ctura: 8 3 % de judeus contra 17 % de ibericos. O 
melting-pot, entretanto, é nitidamente iberico: 80% 
de ibericos contra 20% de judeus. Póde acontecer 
mesmo que ruma -ethnia, que figura na população; não 
figure no melting-pot :~ é. o caso dos judeus .em New 
London. com um coefficiente de miscigenação egual a O. 
Não se póde, pois, da proporção das ,ethnias do mel-
ting~pot inferir~se '.a proporção dellas na população, ou 
viçe~vensa: a diversidade dos índices de fusibitidade 
pode invalidar inteiram~te uma ou outra destas infe-
renCias. 

VII 

Esta maior ou menor rapidez no affluir para o 
melting-pot, esta fusibilidade maior ou menor das 
ethnias está dependendo de uma infinidade de factores. 
que não apenas o seu volume numerico na população 
geral. Ha o factor raça.: é o caso dos negros nos Esta~ 
dos Unidos. Ha o ·factor rdigião: é o aaoo_ dos judeus 
na Europa e no mundo. Ha os fa'Ctores decorrentes da 
diversidade de fonmação ethnographica: língua, cultu-
ra, tradição. Ha os factores decorrentes da diversida-
de da composição demographica c anthropologica das 
ethnias: proporção maior ou menor de immigrantes sol~ 
teiros; proporção maior ou menor de immigrantes casa~ 
dos; maior proporção de mulheres; maior proporção de 
varões; belleza plastica das raças compol!entes; status 
social dos imntigrantes. Tudo são factores, uns ela-
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ros, outros obscuros, ums patentes, ·outros latentes, que 
influem sobre a maior ou menor facilidade com que esta 
ou .a,quella ethnia se en.trelaça com outras ethnias e se 
precipita no melting-pot. 

E' o que acontece. aqui para as -ethnias estrangeiras 
affluentes em São Paulo e no Rio Grande: o calculo dos 
indices de fus·ibilidade revela uma grande diversidade 
entre ellas no ponto çle vista cla aptidão exogamica. Eis 
aqui os calculas respectivos e os varios índices encontra-
dos para ambos os Estla.dos: 

TABELLA VI 

INDICES DE FUSIBILIDADE PARA S. PAULO 

ETHNIAS 

Brasileira 
Italiana 
Hespanhola. 
Portugueza. 
Allemã 
Austríaca 
Japoneza 
Syria . 
Diversas 

Total 

Numero dos 
nubentes na 

totalid.,de dos 
c a·saes 

(a) 

63.924 
3 . 264 
3.816 
3.461 

259 
202 

49 
526 
991 

-~I 76.472 

Numero dos 
nubentes nos 
casaes mixtos 
(melting-pot) 

(b) 

5.416 
2 . 152 
1. 672 
1.803 

95 
150 
35 

184 
973 

12.470 

Indice de 
fusibilld!ade de 

cada ethnia 
b . -a 

(c) 

8,4 o/o 
65,9 o/o 
43,7 o/o 
52,8 o/o 
36,6 o/o 
74.2 o/o 
75,5 o/o 
34,9 o/o 
97,1 o/o 
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TABELl.A VII 

INDICES DE FUSIBILIDADE PARA O RIO GRANDE 

I ' lndice de Numero dos Numero dos fusibilid,.de de nubentes na n·ubcntes nos cada ethnia ETBNIAS 

I totalidade doe easaes mixtos b easaes (melti~-pot) -a 

(a) (b) (c) 

Brasileira 95 . 208 2 .4 94 ·2.6 o/'o 
Allemã 922 546 59,2% 
Itali3lla 666 478 . 71.7% 
Portugueza. 345 269 77,9% 
Hespanbola. 143 113 79,0% 
Diversas 1 . 648 632 38,7% 

-- · --· 
Total 98 . 932 4 . 532 

Como se vê, a dhnia bra'Sileira revela menor ca-
pacidade exogamica, um índice ·de fusibilrdlade menor do 
que qualquer das ethnias estrangeiras. Em São Paulo, 
ella dá apenas 8,4% dos s~us elementos á nupcíalída·de 
mixta; no Rio Grande, menos ainda: 2,5 %· E' ver-
dade que, em um e outro centro, ella contribue, wmo 
já vimos, com cerca de 50% dos elementos em fusão no 
melting-pot; ma\S, ·isto oé dev~do á sua importancía nu-
merica no seio das duas populações (93,1% no Rio 
Grande; em São Paulo: 82 %) - e não á sua ma1or 
fusibilidade. 
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Em relação ás ethnias estrang-eiras, ha que observar. 
preliminarment-e, que a capacidade ·exogamka dos ele-
m·entos -estrangeiros no extremo-sul é maior do que em 
São Paulo; os indkes de fusibilidade no sul são ma1s 
altos, em geral. do que no grupo paulista. 

Excluindo a syria, é a all-emã, das ·ethnias estrim-
geiras, a que dá menor percentagem ao melting-pot 
paulista: dos 25 9 nubentes allemães de 1924 só 
3 6,6% -estão no melting-pot. Os italianos, entretan-
to, dão 65% dos s-eus -elementos ao nucleo -em fusão; 
os portuguezes, 52,8% e os hespanhóes, 53,7%. 

No sul, -estes índic-es sobem extraordinariam-ente, 
principalmente em favor das tres ethnías latinas: a ita-
liana, a hespanhola e a portugueza. Estas exhibem allí· 
índices de fusi.bilidade altíssimos. Dos nubentes ita-
lianos de 1925-27, por exemplo, nada menos de 71.7% 
estão no melting-pot; dos portuguezes um pouco mais: 
77,9%. Os colonos hespanhóes (ao contrario do que 
acontece em São Paulo) tsão, ao sul. os que apresentam 
o maior índice de fusibilídade: quasi 80 ro dos seus ele-
mentos casaram-se, naquelle período, fóra da sua ethnia 
originanla. Os polacos e os russos, induidos no grupo 
"diversos", entram com índice incomparavelmente ma1s 
baixo: 38%. 

Em São Paulo, apparecem ainda duas outras 
ethnías , já agora de origem as~atíca: a syria e a japonc-
za. O grupo semita exhibe um índice de fusibilidade 
moderado: 34,9 % - o que não deixa ainda assim d-e 



Raça e Assimilação 1S7 

ser sut;prehendente; porque, em todos os pontos do glo-
bo e em todas' as phases da histeria, o semita, seja judeu, 
phenicio, carthaginez ou arabe, se mostra tenazment·e re-
belde á commixtão, a allianças fóra da sua tribu. Em 
São Paulo, no entanto, elle parece desmentir esta lei: 
o seu wdficiente de fusão, pelo menos apparentemente! 
é consideravel (8). 

Onde, porém, a surpresa chega a ser desconcertan-
t·e é quando verifiicamos o índice de fusibilida,de dos japo- · 
nezes: é o mais alto do ;r:relting-pot paulista, cerca de 
7 5 %. Isto é, tão talto como o das ethnias !atinaiS no 
extremo-sul. 

Como se explica isto? então o grupo japonez não 
é o eterno kisto nas populações onde se fixa? o seu typo 
de cultura e o seu typo anthropologico não constituem 
obstaculos á miscigenação? não o condemnam ao Ín· 
breeding, isto é, ás ligações dentro da sua ethnia origi-
naria? O ·estudo mathematico do melting-pot paulista 
como que responde negativamente a estas perguntas; o 
que .elle parece dizer é que os japonezes são extremamen· 
te fusíveis. E' o que tambem pensa um dos nossos 
grandes investigadores (9). 

Observ·emos, entretanto, o seguinte: os japonezes, 
fixando-s·e por dezenas de milhares (26 . 000 em 1920. 
e 93 . 000 em 1930) no territorio pauloista, dão 49 nu-

(8) v. ALFREDO ELLIS - obr. cit., pag. 216 
(9) V. ALFREDO ELLIS - obr. cit., pag. 143 . 
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bentes apenas á nupcialidade de 1924. Por que? natu~ 
ralmen.te porque os colonos japonezes que aqui chegam 
já vêm casados, trazendo a sua respectiva família; o que, · 

r1 seja dito de passagem, concorre para assegurar á ethnia 
nipponica aqui fixada uma homogeneidade perfeita. 
Este-s 35 japon•ezes, qu·e alli se casaram em 1924 fóta do 
grupo -nipponiw, são, pois, evi•dentementé elementos 
extravagantes, gottas d'agua infinitesimaes desprendidas 
do oceano formi·davel dos que se mantêm fieis á lei da 
sua ethnia. 

VIII 

Todas estas inferencfas, entretanto, se revestem de 
um certo cara·cter de insegurança da.da a insufficiencia de 
dados para um estudo ma:ís di•scrimina·do e profundo' da 
nupcialidade dos dois gra~des centros de immigração. 
Sómente o calculo dos coefficientes de homogeneidade e 
dos índices de fusibilidade por geração é que nos pode-
riam dar o conhecimento exacto ·e seguro do que se está 
passando em São Paulo e no extremocsul em relação 
aos phenomenos de assimilação e interfusão dos elemm~ 
tos estrangeiros allí confluentes. 

Para concluir pela fusibilidade e assimilação ~as 

e.thnias alli fixadas não basta, por exemplo, verificar 
que cerca de 76 % dos immigrantes italianos, portuguezes 

· e hespanhóes estão se ligando no extremo~sul com ele~ 
mentos estranhoo á sua ethnia. E ' possível que estes 
elementos "estranhos" não sejam realmente tão · estra~ 
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nbos assim: é po&Sivel que sejam "descendentes" em 2." 
geraçã~ ou em 3.• geração, respectivamente, de italianos, 
por.tuguezes, allemães, austríacos, etc. De modo que os 
casamentos destes "descendentes" (italo-brasil.eiros, luso-
brasileiros, teuto-brasileiros, etc.) com os immigran-
tes, nas nossas estatísticas considerada de "brasileiros 
com .estrangeiros", serão, dest' arte, apenas beterogeneos 
na apparencia, mas na realidade perfeitamente homoge-
neos, porque operados dentro ~a mesma ethnia. Foi o 
que BLOOM WESSEL verificou para New London. 

Não temos presentemente, dispondo, como dispo-
mos, apenas de estatísticas officiaes, dados para a veri-
ficação mathematica deste ponto. Só .pesquisas espe-
ciaes, feitas á maneira de WESSEL para New London, é 
que nos pode11iarrn dar elementos para dizer realmente da 
existeneia ou não existencia desta heterogeneidade mera-
mente apparente. Entretanto, tomando os dois grupos 
estaduaes e discriminando, ethnia por ethnia, no grupo 
dos casaes heterogeneos (melting-pot), os elementos 
"brasileiros", de um lado, e, do outro, os elementos das 
outras etbnias, conseguimos chegar aos seguintes resulta-
dos, qu,e par.ecem lançar alguma luz sobre estas obscuri-
dades: · 
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Typos de combinações mh:tas I 
Rio Gl:'BJlde 

S. Paulo do Sul 

Allemão . ~ 
Brasileira . 88,8 89,1 
Diversas 11,1 10,8 

Italiano. ~ 
Brasileira . 83,2 68,9 
Diversas 16,7 31,0 

Portuguez J 
Brasileira . 87.6 72.4 
Diversas . 12,3 27.5 

HespanhoJ ~ 
Brasileira . 91.1 83.2 
Diversas 8,8 16,7 

Syrio ~ 
Brasileira . 90,0 
Diversas . 10,0 

Como se vê, nos casamentos realizados fóra das 
suas respectivas ethnias, o immigrande italiano, o immi-
grante hespanhol, o immigrante portuguez, o immigran-
te allemão, tanto no sul como em São Paulo, concentram 
quasi todo o peso das suas preferencias sobre os elemen-
tos da ethnia brasileira. Em São Paulo, por exemplo, 
em 100 casamentos de immigrantes allemães com "êstra~ 
nhos", 89% destes estranhos são "brasileiros". Com 
os outros immigrantes, o hespanhol, o portuguez, o ita- • 
liano, esta singular preferencia pelos "estranhos" de na-
cionalidade brasileira tambem se apresentam ·em coeffi-
cientes altíssimos, especialmente no extremo-sul, onde a 
percentagem dos brasileiros preferidos por ·estes immi-
grandes anda, no mínimo~ pela casa dos 83 % e dahi 
para cima. Já os elementos das outras ethnias- aliás, · 
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em intip10 contacto como· estes Írn'mÍgrantes nos grupos 
coloniaes - são pouw procurados. 

Ora, esta singular concentração das preferencias so-
bre a ethnia brasileira dá que pensar. Quem não nos 
diz, realmente, que estes "brasileiros", assi_m tão carinho-
samente preferidos por italianos, allemães, hespanhóes, 
portuguezes, (e naturalmente, por polacos, russos, sy-
rios, japonezes), não são descendentes de antigos 
ímmigrantes italianos, allemães, hespanhoes, portugue-
zes, polacos, russos, syríos japonezes? e preferidos 
justamente por conservarem ainda muitos caracteres 
das suas ethnias originarias? Tudo lev_a a crer que 
sim; mas, a demonstr:ação scientifica de,o;te facto só 
nos poderá ser da·da pelo calc;ulo dos coefficientes 
de homogeneidade por geração. Este calculo, m-
felízmente, as nossas estat1st1cas officíaes não nos 
permittein absolutamente fazel -o. 

IX 

Profundando a .analyse dos dois melting-pots, che-
gamos a revelações ainda mais significativas relativamen-
te á recalcitrante lentidão cO!m que, nos centros immigra-
torios, ocomo o nosso, de composição demasia.damente 
heterogenea, as ethmias estrangeiras se vão desprendendo 
das suas peculiaridades naCÍ!onaes, do seu .espírito, da sua 
alma, em summa, para se afundirem na unif-ormidade de 
uma nacionalização completa. E' certo que os -elemen,-
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tos de uma ethnia, convivendo com outras numa mesma 
população, acabam, como· vimos, matrimoniando-se com 
elementos dessas outras; mas, tambem é certo que, nesta 
dispersão exogamica· que aquelles elementos operam, ha 
como que uma -especie de polarização das preferencias ma-
trimoniaes no sentido ·das dhnias a.ffins, isto é, mais ou 
menos semelhantes nos seus typos anthropologicos e nos 
seus typos de wltura. _ 

E' o que nos revela o estudo do melting-pot 
paulista, quando realizamos a discriminação por ethnia 
dos elementos que compõem os casaes heterogeneos. O 
quadro acima nos deixa ver, com eff.eito, a selecção ma-
trimonial exogamica exercendo-se desegualm~te sobre o 
grupo "Brasileiros" e sobre o · grupo "Diversos", aquelle 
absorvendo os 4/5 da totalidade dos elementos preferi-
dos e este representando uma pequena fracção, que não 
vae nunca a ma~ de 16 % , 

Ora, fazendo a discriminação dos elementos conti-
dos dentro deste pequeno grupo "Diversos" e calculan-
do, sob uma base percentual, a sua distribuição por 
etbnia, encontramos os resultados abaixo, extremamente 
.elucidantes do sentido com que os imínigrantes estran-
geiros operam a selecção matrimonial nos casos de nupcia-
lidade exogamica: -
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TABELLA IX 

DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS ETHNICOS FORMA-
DORES DO GRUPO "DIVERSOS" NA" NUPCIALIDADE 

PAULISTA DO ANNO DE 1924 

ETHNIAS Percenta&"em 

Hespanhola 46,8 
Portugueza 41.5 

Italiano . Allemã . 4.4 
Austríaca 7,0 
Diversas o.o 

f. 
I tali~má . 45,6 
Portugueza 48,5 

Hespanhol . Allemã . 0,9 
I Austriaca 1.8 I Diversas 2,9 

He~-panhola . 58.5 

{ Italiana . 32,8 
Portuguez . Allemã . 1.4 

Austriaca 3,5 
Diversas 3,5 

Austriaca 38.4 
Italiana . . 38,4 

Alie mão H espanhola 23,0 
Portugueza o.o 
Diversas 0,0 

I Allemã . 22.2 
Italiana . 13.9 

Austrlaco . Hespanhola 5,5 
Portugueza 2.7 
Diversas 55,5 
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Como se vê, os varões de cada ethnia estrangeira, 
todas as vez.es que saem do seu grupo na-cional e pro~ 

curam esposas em outros grupos não brasileiros, concen~ 
tram as suas preferencias sobre os elementos das ethnias 
affins com a sua, affÍI11s pela raça e affins pela éultura_. 

Com os aUemães e austríacos, esta . tendencia não 
se deixa revelar claramente - e isto naturalmente devi~ 
do á pequenez dos contingentes respectivos, representa~ 
dos na nupcialidade de 1924; mas, com as ethnias lati~ 
nas - a portugueza, a hespanhola, a italiana - esta ten~ 
denc.ia se evidenéia de uma maneira flagrante. O ita~ 

liano. converge as suas preferencias sobre o grupo hespa~ 
nhol e portuguez, que entram com 46,9%, 45,1 %, res~ 
poctivamente, dos elementos preferidos, ou sejam 91,9 ro 
ao todo; restando apenas menos de 1 o% para as outr~s 
ethnias estrangeiras. O luso, por -sua vez, sempre que 
sae do seu grupo e não se fixa no grupo "brasileiro", vae 
escolher preferencialmente esposas na ethnia hespanhola 
(58,5%) e depois na ethnia italiana (32,8%), ou sejam 
em conjunto (91,3%). O hespa1nhol se dirige, antes 
de todas, ás pottuguezas ( 48,5 %) e ás italianas 
( 45,6 %) , revelando pequena preferen.cia pelas · alie~ 
mãs, austríacas ... 

Em relação ao Rio Grande do ·Sul, os dados esta~ 
tisticos, pela maneira por que são collectClldos, não dão 
margem a que se possa realizar .esta discriminação das 
ethnias; de maneira que não nos foi possível determinar 
a extensão e o serttido exacto da matrimonialidade exo~ 
gamica dos estrangeiros naquellas extremas do p~lÍz. . 
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O grupo riograndense, como já 'observamos, é mais 
rico do que o paulista em ethnias; · portanto, maiS rico 
em typos de cultura e em typos antbropolog"icos. Os al-
iemães, os polacos,- os. russos têm alli uma importancia 
demographica que não exhibem em nenhum ponto do 
paiz, excepto o Paraná. Plena de revelações curiosas e 
elucidativas seria, pois, uma investigação mais detalhada 
deste aspecto particular da matrimonialidade exogamica 
neste grande campo de commixtão de raças, que é a re-
gião colonial do extremo-sul. Porque tudo parece in-
dicar que ·o pbenomeno da "polarização" se reproduz 
alli em condições mais. ou menos analogas ás que en-
contramos para o grande centro paulista. 

X 

Não nos illudamos. Estes altos coefficientes de ho~ 
mogenei_dade revelados pelas .divers(ls colonias; e~ ta pre-
ferenda dos immigrantes aqui fixados pelos "descenden-
t~" das mesmas ethnias; esta ":Polarização" em ·torno 
das ethnias · affins pela cultura e pelo typo; tudo isto 
outra cousa não representa senão recursos subtis e invisí-
veis de defesa,_ de que as ethnias transmigradas se utilizam 
para reagir contra a acção assimiladora dos novos meios. 
Os anthropo-sociologos dos paixes ·de colonização, espe-
cialmente os anthropo-sociologÕs americanos, só agora 
estão comprehendendo como é fragil e superficial o ver-
niz da chamada "nacionalização dos estrangeiros" e como 
as etbnias fixadas nestes novos campos de immigração da 
America são organismos vivazes, autonomos, longamen-
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te resistentes ao systema de forças que importam na des-
truição da sua originalidade nativa (1 O). 

Concentrando-se na selecção matrimon~al endoga-
mica; convergindo as suas preferoo.d'as exogamicas so-
bre o grupo dos ",descendentes" ou polarizando-as no sen-
tido dos grupos ethnicamente analogos: o que as varias 
"colonias" immigrantes aqui fixados estão realizando é 
realmente a reacção defensiva dos seus organismos cultu-
raes originados coritra a pressão unificadora dos novos 
climas sociaes, para onde se_ transf.eriram. Nestes cam-
pos cis-atlanticos de colonização, como o nosso, os cli-
mas sociaoes têm sobre as condições culturaes trazidas pelas 
varias ~thnias immigrantes uma acção dissociativa, 
tranformadora e selectiva comparavel á que os climas 
physicos, principalmente os tropicaes, devem estar exet:· 
cendo sobre as condições biologicas dos nov~)S typos im-
migrantes. 

Ha, portanto, proc~s de selecção e adaptação 
cultural, como ha processos de selecção e adaptação bio-
logica, agindo sobre as ethnias :aqui affluente, •e que cum-
pre investigar. Nem estes, nem aquelles foram ainda 
claramente comprehen&dos; alguns oestão apenas vaga-
mente intuidos. Todos elles, porém- quer_ no campo 
dia biometria e da anthropologia, quer no campo da an-
thropo-sociologia e da ethnographia - inteirament'e des-

(10) Ross- The Old World in the New, 1914 ; JENKS and 
JETT - The immigration problem, 1917 ; FAIRCHILD 
- Immigration, 1913 ; RoY GARYS, obr. cit., Para Cuba: 
v, LAMAR SCHWEYER- La crise del patriotismo, 1929. 
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tituidos ·~e quaesquer elementos mathematicos com os 
qua·es se possa construir a base scientifica de uma theoria 
in terpr~ta tiva. 

Fala~se muito,· por 1exemplo - e já ha cerca 'de vin~ 
te annos, SYLVIO ROMERO abria sobre isto á sua ma.nei~ 
ra, isto é, impetuosamente, o debate ( 11) - do "enkis~ 
tamento" dos allemães em Santa Catharina. E' uma 
affirm'ação que ainda não foi demon-strada, embora trom~ 
beteada pelos quatro horizontes ( 12) . Ora, temos agora, 
com os methodos estatísticos de BLOOM WESSEL e 
DRASCHLER, meios seguros para a verificação mathemati~ 
ca deste facto . 

. Ha, egualmente, no Rio Grande do Sul como no 
Paraná, já o vimos, grandes massas ·estrang·eiras densa~ 
mente accumuladas em zonas circumscriptas. Entre~ 

tJanto, ainda nada sahemos sob que leis e fórmas as 
ethnias alli reunidas estão realizando a sua marcha para 
a assimilação e a fusão. 

(11) SYLVIO ROMERO- Provocações e debates, 1910, pag. 115. 

(12) Dos" allemães do Rio Negro d~z uma testemunha, que os 
ob~ervou de perto: - "Os velhos e ainda os filhos usam 
a língua allemã na sua forma dialectica; mas, os netos 
e bisnetos já não a conhece~. servindo-se unicamente do 
vernacu1o. Porém, todos elles, durante a grande guerra, 
mostraram-se fieis ás tradições (sic), honrando o nome 
do grande povo, .do qual são descendentes". - ("Os 
allemães em Santa _ C~thadna e Paraná", ed. commemora· 
tiva do t.• centenario, 1829-1929, pg. 261). 
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XI 

Para o conhecimento destes phenomenos, temos 
infelizmente. qu1e re1alizar ·investigações pessoaes e pro~ 
prias. Para · isto, pouco nos valem os elementos coll~~ 
ctados ~las nossas repartições de _estatísticas, quer fe-
dercves, quer estaduaes, quer locaes. Observando-as na 
sua activida.de; tem~se a impressão- de que ·estes varú.os e 
numerosos centros de pesquisas visam apenas o objecti-
vo €stricto do simples calculo do volum-e da população, 
sem outra pr~occupação senão a deterll}inação exacta, 
cabeça por cabeça, do numero de habitantes de que se 
compõem 'este ou aquelle grupo rec€n~ado. ·'os traba~ 
lhos são conduzidos sem o intuito de um corthecimen-
to mais profundo e complexo das condições .demogra~ 
phicas das un•i·dades em -causa. 

Sob este aspecto, 0 nossa sciencia ~statistica · offi-
cíal parece estar ainda vivendo a phase da primeira in~ 
fancia, com um atrazo de cincoenta annos sobre- os me~ 
thodos utilizados nos grandes centros contemporaneos 
de pesquisas. Sente-se que os orientadores dos nossos 
serviços demographicos .estão ainda dominados das pre~c
cupações e das dir€ctrizes dos seus mestres europeus, para 
quem os phenorne~os de acculturação e assimilação de 
estrang,eiros, tão important~s nos paizes deste lado do 
Atlantico, não tem, como é natural, ímportancia, nem 
significação alguma ( 13). Dahí a escassez, ~n~o á ca-

( 13) Excepto talvez na França, onde a profunda depressão _de-



R a ç a e A s s i m i 1 a ç ã o 169 

renda absoluta de da·dos que nos permittam entrar no .... 
conhecimento destes phenomenos, de significação supre-
ma nos paizes como o nosso, alagados continuamente 
por alluviões colonizadoras successivas, descidas de .to~ 

dos os pontos do globo, da Europa especialmente. 
Cerca de 4 milhões de europeus aqui chegaram em 

menos de um seculo e, em menos de vinte annos, como 
já vimos, o mundo asiat:ico, repullulante no· seu formi-
gueiro humano, já nos lançou em nosso solo quasi cem 
mil japonezes. No entanto, os nossos centros de esta-
tísticas demographicas, como q}le insensíveis a tudo isto, 
continuam hoje, como ha 50 annos, no ~eu trabalho 
arithmetico de cont~rem padentemente (e com que admi-
ravel ·exactidão!) apenas o numero destes immigrantes 
aqui chegados. Quando muito vão até a discrimina-
ção por nacionalidades e por' portos de entrada desta, 
massa copiosa de ádvenas . . 

Est·es, entr.eta.nto, nos ·chegam, civilizados ou se-
mi-barbaros - gentes do occidente e gentes do -oriente 
eul'opeus, gentes do occidente e gentes do oriente asiati-
cos ·- carregando usos estranhos, costumes, tradições, 
modalidades folkloricas de todo o genero. Em summa, 

mographica, que se vem accentuando . principalmente post-
bellum, está attrahindo uma corrente, relativamente volu-
mosa, de estrangeiros e onde, por isso mesmo, os proble-
ma~ da assimilação começam a se fazer sentir: v. PLU-
YETTE - L a doctrine des races et la selection de l'immi-
gration en F rance, 19 3 O, caps. I e II ; MAU CO - L es 
étrangers en France, 19 33. 
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formas novas de civilização, que, entrando em conflicto 
entre si ou com a nossa, substituindo-se, superpondo-se 
ou interfundindo-se, estão alterando profun4amente as 
c~madas tmdidonaes da nossa sedimentação cultural. -

Todos os qU!e observam um pouco o nosso paiz 
dão conta disto. Os abalos destas vagas immigratorias 
aqui entradas estão para ahi ferindo os ouvidos e a 
consciencia de todo o mundo; só não chegam a impres-
sionar a sensibilida·de dos sismographos dos nossos 
observatorios demographicos. Estes como que se con-
servam indifferentes a estas profundas vibrações subter-
raneas de vida nova, que vêm agitando, .ha quasi um 
seculo, os grupos humanos neste trecho mais largo e ci-
vilizado do nosso territorio. 



CAPITULO VI 

Os aspectos anthropologicos do "melting=pot" 
brasileiro ao sul 

SUMMARIO: I. Os aspectos anthropologi"'s 
do "melting-pot". - li, O nosso "melting-

pÕt" e os seus problemas biometricos. 
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I 

ESTES índices ,e coeffidentes, obtidos segundo os 
methodos de analyse demographica de BLOOM 

WESSEL, DRASCHLER e outros, revelam o , melting~ 
pot nos seus aspectos socia.es, •esp<x:ialment·e ethnogra~ 

phic!CJS, isto é, o melting~pot das ethnias ou das "cul~ 
-.turas" : a italiana, a hespanhola, a lusp., a allemã, a rus~ 
sa, _a polaca, a syria, a japon~eza. Elles não nos dizem, 
nem nos pódem .dizer, · dos aspectos anthropologicos e 
biologicos do melting~pot, isto é, o melting~pot das ra~ 
ças: a Iberica, a Àtlantica, a Celta, a Nordica, a Slavo~ 
riica, a Dinarica, que aqui nos chegam, como vimos, 
carreadas por aquellas ·ethnias. . O problema é ·este: 

- ' Nos centros immigratorios do Rio Grande do 
Sul, do Paraná, de São Paulo, de Santa Catharina, como 
se estão cruzando estas seis "raças"? quaes as que mais 
contribuem para o melting~pot? que modalidades soma:-
tologicas revestem os hybridos resultantes destas cruzas 
aqui operadas? as leis que regulam a somatologia destes 
hybridos no velho continent·e são as mesmas que re~ 

guiam a dos elabomdos sob os nossos climas? 



174 ·Oliveíra Vianna 
São perguntas que o estudo do . "metting~pqt das 

ethnias. não responde -e cuja resposta só póde ser dada 
pelo estudo· do melting~pot das raças, isto é, das ethnias 
anthropologicamente considemdas. 

Os modernos anthropologistas bem comprehendem 
isto e estão conduzindo as suas pesquisas para este 
rumo. Já alguns especialistas, especialmente slavos, 
como BUNAK, STOLYWHO, CZSKANOWSKI, estão reali~ 

zando com exito -esta delicada analyse biometrica e es-
tudando os phenomenos da mestiçagem dentro mesmo 
das suas proprias ethnias nacionaes ( 1) . 

RoSINSKI, o notav.el anthropologista polaco, nos 
dá um bello paradigma destes estudiOS - e o seu me-
thodo será tão fecundo para a anal yse biometrica dos 
aspectos do melting~pot como o de BLOOM WESSEL 
para a analyse mathematica dos seus aspectos sociaes e 
culturaes (2). · 

Elle tomou para base dos seus estudos a população 
de Pultusk, districto da província de Lomza. Não 

(I) CZSKANOWSKI - Travaux de l'Institut Anthropologique de 
l'Université de Lwow. ("Compte-rendu de la II session de 
l'Institut International d'AntbropologieH, 1924, pag. 87); 
BUNAK -. Le mouvement eugénique en Russie (idem, pag. 
536): STOLYWHO- Nduvelle méthode d'analyse des types 
arlthropologiques (idem, pag. 150); TCHEPURKOWSKI-
La méthode géographique en Anthropologie (idem, pag. 
175) : - Quelques problemes d' Anthropologie physique 
(idem, pag. 178). 

(2) ROSINSKI- Recherches sur la population de Pultusk ("Com-
pte-rendu de la II session, etc., pag. 160) ; - Le choix 
anthropogénf!ique (idem, III session, 1927, pag. 274). 
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prec1sou, é clluo, .fazer a analyse biometrica de todos os 
individúos componentes .dessa população - o que ser·l.a 
praticamern.t€ impossível; mas, seleccionou cerca de 800 
casaes com as suas respectivas descendencias, formando 
um conjunto que bem poderia ser considerado uma 
expr·e5são reduzida da composição ·ethnica de toda a· po~ 
pulação. -

Preliminarmente, ROSINSKI começou por discrimi~ 
nar os typos somatologicos, as "raças" como diríamos, 
existentes nesse grupo formado pelos 800 casaes e sua 
descendencia. Na ·discriminação destas raças", elle 
adaptou um criterio merament·e phenotypico - -e con~ 
siderou nordic.o todo o individuo qúe elle e~wntrou de _ 
apparencia nordica. como celta todo individuo de appa~ 
renda celta, sem se pr·eoêcupar de saber se estes typ.os 
nordicos ou celtas alli encontrados eram oriundos de 
matrizes nordica ou celtioamente puras, ou eram typos 
miscigeneos, a que forÇas obscuras da hereditariedade 
ethnica tivessem revestido de uma ou de outra destas 
duas caracterizações anthropologicas. · $ 

E'· assim que elle ·encontrou, na composição do 
grupo em estudo, cerca de sete typos ou raças: nordica, 
sub-nordica, . celta, slavonica, laponoide, dinarica e me~ 
diterranea; restas tres _ultimas em proporçãÓ muito pe~ 
quena. Os elementos dominantes eram os nordicos e 
slavónicos, pois ·representavam mais de 50% 4os indi-
víduos (3 )". . 

(3) ROSINSKI - Le choix anthropogénetique ( "Compte rendu de 
la III session", etc., 1927, pag. 273), 
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O interesse, porém, mais culminante da pesquisa 
não era ·esta discriminação dos typos, neJ?l a sua repre-
sentação proporcional na composição da ethnia em es-
tudo. Discriminados os tyi>os, ROSINSKI, abalando-
se a trabalhos m:ais profundos, procurou fazer .a inves-
tigação biometric.a de cada um delles em relação ás suas 
condições biologicas e calculou-lhes então os índices de 
longevidade differencial, de fecÚndidade differenc,ial, de 
esterilidade differencial ·e o "comportamento" de cada 
um em face daquillo que chama - a "selecção anthro-
pogenetica". 

Elle achou, por exemplo, que no tocant·e á vita-
lidade, os indivíduos de · typo Slavonico e Nordic;o têm 
um índice mais alto, isto é, uma ·duração doe vida mais 
l<>nga; que os de typo Celta sã.o os que apresentam um'á 
vitalidade menor. Por outro lado, achou ta·mbem que 
os phenotypos sub-Nordícos exhibem uma fecundidade 
m<uor. Dahi a conclusão a que elle chega - de que 
os elementos ordicos tendem a absorver os outros ele-
mentos. Conclusão inteiramentJe em desaccordo com 

'' as affirmações -dos pau-germanistas, á maneira - de 
WOLTMANN e G UNTHER, que proclamam a "desnor-
.dicização" progressiva (a expressão é de GUNTHER) 
dos povos eurÕpeus em geral. 

Estas pesquisas, entretanto, de biologia differen-
dal das raças, só n~velarão inteiramente a sua importan-
cia mais tarde, quando tivermos opportunidade de es-
tudar, em O aryano no Brasil, os problemas da seJ.ecção 
tellurica e da selecção ethnica em nosso meio. Para o 
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assurnpto deste capitulo:, são as pesquisas r·elativas 
á selecção anthropog.enetica que importam. Neste pon~ 
to, ha aquj um campo enorme de investigações a fazer 
no seio dos nossos grupos do Norte, do Centro e do Sul; 
destes principalmente. 

O que RosiNSKI chama selecção anthropogenetica 
é a selecção matrimonial. O problema é este: nos cru~ 
zarnentos operados entre indivíduos da mesma ethnia 
ou de ethnias different•es, quaes os typos preferidos, os 
qÚe . apresentam maiores coefficientes de rnatrirnoniali~ 
dade? 

Esta pesquisa tem urna enorme irnportancia.- Dil~o 

GRIFFITH TAYLOR, expressivarnen te : 

- "Sabemos que a côr da pelle, a côr dos olhos e 
a fórrna -do rosto se têm .alterado de algum modo entre 
varies povos. Os typos ·esheltos e pequenos são, por 
exemplo, mais populares na Inglaterra; os typos cheios 
ou gordos mais apreciados ·entr•e os europeus do sul, e 
as mulheres ohesas são muito attractivas para a maior 
parte dos negros. Os typos louros e os brunos ·variam 
muito na sua popularidade. Ora, se preferencias, corno 
estas, por este ou aquelle typo, se impõem á generali~ 
dade dos rnatrirnonios, o typo não preferido tende a 
desapparecer" ( 4) . 

Pam o grupo polaco, ROSINSKI encontrou urna 
sensível tendencia dos indivíduos de apparencia nordi~ 

(4) GRIFFITif TAYLOR - Enoironment and race, 1927, pag. 39. 
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ca e sub-nor.dica para a matrimonialidade homogami-
ca (5). 

Esta preferencia dos . phenotypos nordicos e sub-
nordicos para se cruzarem entre si explica, talvez, a 
persistencia destas duas "raças" naquella população. 

11 

Ora, em regra, ein cada uma das nossas "colonias" 
ha varias grupos ethnicos; ra~as são as que se consti-
tuem -com uma só ethnia. Em São Paulo, no Paraná, 
em Santa Catharina, no Rio Grande. do Sul, em cada 
nudeo colonial encontramos, como já vimos em cap~

tulo anterior, italianos, allemães, hespanhóes, polacos, 
portuguezes, russos, vivendo em convívio intimo, em 
nucleos de 'alta densidade demographica. Ha, . pois, 
alli, :em convivencia e, portanto, em mestiçagem, indi-
víduos d'e varias raças: Nordica, Celta, lberic,a, Slavo-
niéa, Dinarica. 

- Como se comportam, no ponto de vista da se-
lecção anthropogenetica estes elementos entre si? os phe-
notypos nordicos em face dos phenotypos ibericos? os 
celtas em face dos dinaricos e dos slavonicos? -e t-odos 

(5) HERSKOVITS tentou com os coloreds americanos uma pesqui-
sa deste genero e achou uma tendencia ·entre os full-bloods 
e os half-bloods do grupo negro no sentido de uma pre-
terencía pelos typos mais claros .(HERSKOVITS - obr. 
çit., pags. 63-4). 
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clles em face dos velhos ph€notypos oriundos do antigo 
melting-pot luso-indo-africano? Só os c0€ffici€ntes de 
homogamia e de semelhança poderão dizer. 

- Destes typos puros ou mestiços: quaes os mais 
resistentes? quaes os mais logevos? qua€s os mais 
~ecundos? Só os indic.es <.le morbidade, de mortali-
dade, de longevidade, de fecundidade e de esterilidade 
poderão dizer. 

O estudo do nosso meltíng-pot, segundo os metho-
dos 'e'Strictamente biometricoo, é, pois, condição essen-
cial para o conhecimento das leis que estão regendo a 
formação e a evolução anthropologica das raças em nos-
so povo e sob os nossos climas. Leis relativas á biologia 
dos cruzamentos, á recessividade, á dominancia e á segre-
gação dos caracteres. Leis r€lativas á formação dos typos 
mestiços e das suas modalidades mais frequentes. Leis 
relativas aos phenomenos <la adaptação_ das raças exoti-
cas, principalmente as •aryanas, ao nosso meio tropical. 
Leis relativas aos phenomenos de selec.ção ethnica e da 
selecção ~ellurica e, consequ·entemente, á evolução dos 
grupos morphologicos em nosso sólo. 

Neste ponto, os problemas da raça deslocam-se do 
campo das sciencias sociaes para o campo. das sáencias 
naturaes - e o trabalho a emprehend~r é já agora da 
qompetencia ·dos 'technico>"> 11:as .sdtencias do Homem: 

I 

anthropologistas, biologistas, heredologist:>as, biometris-
tas, ecologistas. Os technicos nas sciencias da Sociedade 
- os sociologistas, os anthroposociologistas, os demo-
graphistas, os ·estatistas, os ethnogroaphistas, os psyco-
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sociologistas - limitam~se apenas a aguardar que aquel~ 
les especialistas realizem as suas pesquisas e analyses, 
para então iniciarem a sua tarefa interpretativa dos re~ 

1sultados obtidos e determinarem, baseados nelles, as mui~ 
tiplas "repercussões" dos factores ethnicos nos domínios 
da phenomenologia social. 

Não estarão os especialistas dessas diversas scien~ 

cias do Homem em nosso paiz dispostos a orientar as 
suas pesquisas neste sentido? 



Notas complementares 
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O anti-germanismo de PrTTARD. 

Os estudos anthropologicos em Por-
tugal. 
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O anti=germanismo de Pittard 

Qs nossos intellectuaes se louvam muito candida-· 
mente na sinceridade e na probidade ·dos scientis~ 

tas franc.ezes - e não ha duvida que fazem muito bem. 
Ha, no entanto, certos assumptos, em que um pouco 
de re\S'erva e duvida não seria desaconselhavel: os pro~ 
blemas ·da raça, por exemplo, com especialidade os pro~ 
blemas referentes á raça germanica. Emquanto não 
chegam ahi, eHes vão admiravelmente, sempre ageis, 
finos. sub tis, luminosos; mas, logo que se aproximam 
deste ponto perigoso, é tudo como uma agulha de bus~ 
sola •que caísse, de repente, dentro de um imprevisto 
campo magnetico: desorientam completamente, não só 
a elles, como aos que os leem confiantemente. 

O caso de PITT ARD é typico. Prrr ARD pertence 
áquelle grupo de sc,ientistas e investigadores que estão 
oollaborando com HENRI BERR numa vasta obra de 
synthese sobre a -evolução collectiva da humanidade. 
Desta cooperação têm saído mais de uma dezena de li~ 

-
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vros interessantes, embora de valor desegual, todos re-
v-elando uma certa preoccupação systematica de "du.vida 
methodica" e, por isso mesmo, deixando-nos frequente-
mente embaraçados e vacillantes, porque o seu scepti-
cismo fundamental os torna quasi sempr·e inconclusi-
vos. O livro de FEBVRE, por 0xemplo, sobre anthropo-
g.eographia, que me parece um dos melhores, pecca prin-
cipalmente por este tomo· dubitativo, por 'esta inclina-
ção ao scepticismo, que o atravoosa todo ( 1). O de 
PITTARD pecca tambem por isso, e excessivamente, e 
ainda mais por um espírito claramente anti-germanico, 
que tambem não deixa de apparecer na obra de FEBVRE 
(2). Em FEBVRE sente-se a preoccupação de reagir 
contra a concepção anthropo-g-eographíca. de RATZEL e 
em il?ITTARD o empenho em. não dar treguas ás idéas 
da anthropo-sociologia de LAPOUGE e AMMON. 

O livro de PITTARD não é propria.ment·e um grande 
livro, mas sim um bom livro. E' inferior, como obra 
de ethnologia g·eral, ao livro classico de DENIKER e á 
solida obra de KEANE, recentemente· refundida por 
HADDON. 

Neste livro, PITT ARD resume os estudos e as con-
clusões mais r-ecentes sobre a composição ethnica e an-
thropologica de todas as populações do globo - e se é 
ínnegavel que os resumos são feitos sempre com felici-
dade, não se póde dizer que o sejam sempre com hones-
tidade. Evidentemente as capacidades de PITT ARD como 

(1) LUCIEN FEBVRE- La Terre et l'évolution humaine, 1922. 
(2) EUGENE PITTARD - Les races et I' Histoire, 1924. 
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synthe~izador, apesar da sua limpidez latina, estão muito 
longe do genio comprebensívo, da maitrise, da intuição 
do traço essencial de RIPLEY e o seu modo expositivo 
não soffre comparação vantajosa com a probidade ca~ 
thedratica de DENIKER e, menos ainda, com a aust'era 
imparcialidade de KEANE. Dominado pelo pensamento 
obcessivo de não dize.;:_ nada que possa levar o leitor a 
pensar que ha qualquer parcella de verdade no que af~ 
firmam os anthropo-sociologistas <la -escola de V{OLT~ 
MAN e AMMON, PITTARD, com este intuito, lança mão 
de sophisma e de omissões intencionaes, de argumentos 
pueris- o que torna o seu livro absolutamente suspeito 
por -este lado como obra de informação e de sciencia. 

Não vale falar da puerilidade dos argumentos .com 
que eUe cpmbate a chamada · "lei da concentração dos 
dolicoides" de AM:MON (que, aliás, não é uma lei, por~ 
que falhou quasi em toda parte, na Italia, na Polonia, 
na &lgica, em Portugal, etc.). Quero apenas mostrar 
como a preoccupação anti~germanica de PITTARD o leva 
a um sophisma e a uma omissão intencional. 

Em relação a esta ultima.~ basta~nos considerar a 
synthese que eUe fez ·da composição anthr.opologica da 
população chineza. PITTARD não podia deixar de r-efe~ -
rir-se aos trabalhos e ás conclusões de LEGENDRE; mas, 
ao resumil-os, revelou uma parcialidade facilmente de~ 

monstravel. LEGENDRE chegara á condusão que, na Chi~ 
na Septentrional. · a população não era exclusivamente 
'mongolica, mas tambem aryana - e que os elementos 
mais importantes, as grandes figuras chinezas não per~ 
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tendam á raça amarella, mas a um . typo ethnico' diffe-
.rente, caracterizado pelo alto talhe, pelos olhos frequen-
temente azues ou pardos e não oblíquos: ·- "Muitas ve-
zes, eu perguntei a mim mesmo se era na China que eu 
estava, :ao ver-me diante de velhos camponezes de barba 
intensa, de olhos claros, pardos ou azula-dos, de traços 
tão finos. Chinezes de grandes olhos azues, de grossos 
bigodes, de face rosea! como estamos longe do typo clas-
sico uniformemente amarello e glabro, de olhos negros, 
do qual todos os tratados de geographia, senão de an-
tbropologia, nos dão a caricatura. E' inutil ajuntar que 
o elemento branco tem sido, visivelmente'- durante o curso 
dos seculos, o elemento dominante no ponto deo vista so-
dal, apesar da sua inferioridade numerica" (3). . 

Pois bem. PITTARD resume as conclusões de LE-
GENDRE, mas silencia sobre o topíco do elemento Nor-
dico -na aristocracia da grande nação asiatica; não diz 
sobre ist~ sequer palavra. . . De modo que o leitor con-
fiante, que buscar em PITTARD uma informação exacta 
sobre a. etbnologia chineza, é arrastado a um juizo falso 
sobre a verdadeira · composição anthropologica daquelle 
povo. 

Isto quanto á omissão. Quanto ao sophisma, é 
facíl surprehendel-o no seu resumo da evolução ethnica 
da Península iberica. PITTARD põe em duvida se os 
godos e os suevos, que invadiram a Península e ali es-

(3) LEGENDRE - Il n'y a pas de race jau.ne ( "Cornpte-rendu de 
la 111 session. de l'Institut Internacionale d'Antropologie" , 
1927 , pags. 251 e 253). 
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tiveram como dominadores durant~ mais de duzentos 
annos, erain realment•e g~rmanicos de raça ou eram tri~ 
bus que- de germanico só tinham o nom~. O ponto jus~ 
tífícado da duvida _é que a população iberíca nada tem 
de germanico actualmente - o que para eUe é prova 
de que a·quelles invasores não deviam ser de typo g·erma~ 
ntco . 

. - "E' evident~ - diz elle, referíndo:-se á Hespanha 
- que de duas -uma: ou devemos encontrar, nos des~ 

c~ndentes, a physíonomia g€ral do typo germanico a 
que pertenc~m os gados, ou então estes invasores não 
eram gados senão de nome! Ora, a Hespanha não nos 
mostra populações que tenham con~rvado o typo ger~ 

manico. Logo, não se póde falar de uma influen~ia an~ 
thropologica devido aos wisigodos". 

E. quanto a Portugal. onde os suevos se fixaram 
longamente: 

- "Os suevos são tambem gent·e de raça germanica. 
Mas, -então que ~nsar de uma immigração de povos g€r~ 
manicos, com os caracteres perfeitamente definidos deste 
grupo, occupando durante mais de 200 annos um _paiz 
-e não deixando neste nenhum. traço do seu typo phy~ 
sico?" 

Ora, Pittard não · é sincero na sua argumentação. 
Elle finge ignorar que o plasma racial de um povo póde 
variar, senão na qualidade, ta'mbem na quantidade dos 
seus ·elementos formador-es. Elle bem sabe que a campo~ 

sição ethnica de uma população póde não ser hoje a 
mesma que era ha quatrocentos ou ha mil annos pas-
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sados. Elle simula desconhecer o t_rabalho subtil e po~ 
deroso das selttções ethnicas. · O ·seu raciocínio\ seria 
egual ao do individuo que, estudando, por exemplo, a 
população actual de Blumenau e, reconhecendo que é 
toda de typo europeu, · concluísse que: - "de duas 
uma : ou devemos encontrar na população de Blumenau, 
a physionomia geral da raça v·ef"melha, ·a que pertencem 
os primitivos aborígenes de Santa Catharina, ou então 
estes primitivos aborígenes não são de raça vermelha 
senão de nome." ! 

Demais PITTARD não· diz a v•erdade quando affir~ 
ma que não existe nenhum traço de presença de ele~ 

mentos de typo germanico na população de Portugal 
e Hespanha. Estes typos alli apparecem e figuram nas 
analyses anthropologicas dos que estudaram a compo~ 
sição ethnica dos dois povos. Pondo de lado os dados 
de FERRAZ DE MACEDO e outros pau ·Portugal e 00: de 
HOYOS, ARANZADI, etc., para a Hespanha, basta~nos con~ 
siderar os dados recentes obtidos sobre os soldados ame~ 
ricanos que foram para a guerra de 1917. Operando sobre 
os recrutas de origem iberica, os anthropo1ogistas ameri~ 
canos encontraram, ·entre ·os recrutas de origem portu~ 
gueza, 5 % de typos germanoides e, entre os recrutas de 
origem hespanhola, cerca de 1 O %. E' o que se póde 
ver no bello resumo que da obra de YERKE e YoKUN 
nos dá R. DUTHIL. 

O notavel mestre francez sacrificou, como se vê, 
a pura verdade scientifica ás suas rivalidades de escola 
e ás paixões do publico para quem escreve. E, o que é 
mais grav·e, é que não é elle o unico a proceder assim ... 
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Os estudos anthropologicos em Portugal 

NóS, que acompanhamos com attenção e minucia 
o movimento scientifico da França, da Inglater-

ra e da Allemanha e, um pouco menos, da Italia e da 
America Saxonia, ignoramos quasi inteiramente o que, 
€ffi certos domínios da sciencia, se faz em povos, como 
Portugal e Hespanha, com os quaes temos maiores affi-
ni~ades pela histeria . e pelo sangue. No tocante aos 
estudos anthropologicos e ethnologicos, por éxemplo, o 
labor dos varias centros de cultura da Península se con-
serva para nós quasi que completamente ignorado. 

Do que se faz -em H espanha sempre alguma oousa 
consegue filtrar-se para cá - e os trabalhos dos ÜLORIZ, 
dos HOYOS SAINZ e dos ARANZADI nos permittem acom-
pan_har a actividade daquelles centros culturaes. Mas, 
do que se faz em Portugal neste domínio, que é que sa-
bemos realmente? Nada ou quasi absolutamente nada. 
Entretãnto, tem-se feito muito, p.ão só em relação ás 
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origens ethnicas do povo portuguez, como em relação 
ás suas características anthropologicas actuaes. 

Desses assumptos o conhecimento que temos nos 
vem· através de algumas obras já dassicas, mas cujos 
fundamentos scientificos são hoje velharias inacceita-
veis. Como, por exemplo, a obra de Oliveira Martins, 
vivida, agil, luminosa, mas baseada no conceito, hoje 
per:empto, das raças "hístorícas", ou a obra de THEO-
PHILO BRAGA, madssa e pesada como um pano de mu-

-ralha, mas já reduzida a destroços pelo nosso SYL VIO 
ROMERO, a golpes de uma dialectica troglodytica ( 1). 

Os estudos e trabalhos mais recentes nos são, po-
rém, quasi totalmente desconhecidos; entretanto, são 
estes justamente os mais beUos, porque realizados 
com maior rigor scientifico. Os methodos modernoo 
de. investigação anthropologica e de analyse ethnica 
estão sendo applicados alli por espíritos do mais alto 
quilate na solução de todos os problemas que interessam, 
ao mesmo tempo, ao passado e ao· presen:te do povo, 
ás suas origens ethnicas e á sua caracterização actual 
- e os resultados têm sido os mais brilhantes, princi-
palmente em relação ao problema das origens. 

E' ao norte do paiz, na Sociedade Poi:tugueza de 
Anthropologia e Ethnologia e no Instituto de Anthro-
pologia da 'Jniversidade de Porto que parece estar con-
centrado o nucleo mais laborioso de investigadores. 
Entre. elles, como uma das suas expressões mais culmi-

(1) SYLVIO ROMERO - Patr(a Portugueza, Rio, 1905. 
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nantes, está o professor MENDES CORREIA, cathedratico 
de· Anthropologia daquella Universidade. E' um sabio 
authentko, que, sem mais leve sombra de lisonja, hontia 
soberanamente não apenas a cultura peninsular, ·mas 
toda a' cultura occidental. O seu nome é hoje familiar 
êm todos os centros scientifi'cos da Europa e da Ameri-
·ca, como uma das autoridades mais acatadas na sua es-
pecialidade. Nós, entretanto, só agora começamos a 
conhecei-o. 

Lendo-o nos seus livros e ensaios notabilíssimos, 
a nossa admiraç_ão se reparte, indecisa, sem saber qual, -
dentre os aspectos culminantes do mestre peninsular, 
a·quelle em que nos .devemos fixar de preferencia : se 
a sua espantosa capacidade de trabalho e realização; se 
a amplitude do seu horizonte cultural e critico; se a mul-
tiplicidade dos campos explorados por sua intelligencia 
complexissima; se a sua maravilhosa erudição, continua~ 
mente renovada, denunciando o contacto com as fontes 
mais recentes da elaboração scientifica do mundo. 

Dos numerosíssimos trabalhos do professor MENDES · 
CORREIA, livros, monographias, ensaios, . artigo~ e notas. 
destacaremos apenas alguns para umas ligeiras referen-
das. Especialmente aquelles que· pod-em contribuir piara 
uma comprehensão mais scientifica dos problemas da 
raça ou para desenvolver o interesse maior pelos estudos 
da anthropologia ethnica. 

Dentre estes enslaios, os que versam sobre a An-
thropologia applicada e A anthropologia nas suas rela-
ções com a arte são dos mais bellos, dignoo ·da pena do 
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grande mestre que os escreveu (2). Nelles o professor 
M 'ENDES CORREIA nos deixa v:er a vlastidão, a comple-
xidade e tambem a belleza desse campo de estudos. O 
nosso TOBIAS BARRETO considerou uma vez a sociolo-
gia unia sorte de "pantosophia". Esta expressão, a qúem 
lê a monographm do illustre anthropologista lusitano, 
talvez caiba com mais justiça á Anthropologia. O con-
ceito que desta tem o mestre peninsular faz-me lem-
brar a exa~ctidão. de uma phrase de DUCKWORTH quando 
este mestre inglez fala da "protean nature of anthro-
pology" (3). E' realmente uma sdencia vastíssima, 
que toca quiasi todos, senão todos, os domínios dos co-
nhecimentos humanos - e o escorço que della nos dá 
o professor MENDES CORREIA é um quadro que só po-
deria ser traçado por um sabedor da sua .estatura. 

E~ outras monographias, da qua~ la mais recente 
é de 1931, o eminente anthropologo estuda, com uma 
surprehendente riqueza de -erudição, os problemas rela-
tivos á biochimica das raças ( 4) . Os estudos da bio-
logia chegaram .á vedficação de que "a . substancia viva 

(2) MENDES CORREIA- Antropologia Applicada, 1926; A An-
tropologia nas. suas relações com a Arte, 1925; Ideologia 
do Século XX, 1924; Inquéritos Escolares, 1925; Geo-
logia e Antropologia em Portugal, s/d.; Introducção á 
Anthropobiologia, 1933. 

(3) DUCKWORTH- Morphology and Anthropology, 1915. I. 
( 4) MENDES CORREIA - As tentatiL'as de definição biochimica 

da raça e do individuo, 1926; La valeur anthropologique 
des groupes sanguins; Os grupos sanguíneos na Genética, 
1931. 
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diff.ere chimicamente de ~pecie para especie, de um ho-
mem para outro e até, mesmo, num individuo, dum 
orgão ou dum . tecido para outro orgão ou para outro 
tecido". As pesquisas sobr~ a composição do sangue, 
por exemplo, "vi-eram revelar uma diversidade chimi-
ca das especies e das proprias raças". Estas analyses fei-
tas sobre o homem e as raças humanas levaram alguns 
biologistas a dividir as raças em "grupos biochimicos." 
- como, os antbropologistas as haviam dividido e'm 
"grupos morphologicos". E' assim que HIRSCHFELD, 
citado pelo professor MENDES CoRREIA, divide as raças 
humanas em dois grupos - o grupo A e o grupo B, 
segundo o modo por que· se operam os phenomenos da 
agglutinação no plasma sanguíneo. 

Este criterio biochimico é seguro, capaz de trazer 
uma differenciação realmente scientifioa das raças? O 
professor MENDES C~RREIA se mantem dentro de uma 
duvida prudente. Para elle "a reacção serologica não 
é mais do que um epiphenomeno sem significação pro-
funda". E observa o facto de que "entre os japonez'es 
e os chinezes septentrionla·es, que s·ão anthropologica-
mente affins, as percentagens serologicas são mais pro-
fundamente ·-diversas do que entre aquelles chinezes e 
os hin-dús, ou ·entre aquelles chinezes e senegalezes.". E 
conclue que: "é ainda prematuro falar de raças serolo-
gicas - e a repartição dos grupos por _varios typos cons-
titucionaes não se evidenciou ainda com correlações per-
feitas e expressivas". 
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Na verdade, tudo são conclusões pr·ecipitadas de 
pesquisas imperfeitas ou insufficientes. Os classicos 
criterios da morphologia externa - forma do craneo, 
estatura, côr dos cabellos, dos olhos, da pelle, etc., con~ 
tinuam ainda a ~r os meios mais ~guros da classifica~ 
ção das raças. 

Em outras monographias (5), o profesor MENDES 
CORREIA nos dá os resultados das suas pesquisas anthro~ 
pologicas e nos f.az uma critica prudente ao problema 
da applicação das leis da hereditariedade mendeliana 
á anthropologia, proble·ma de capital importancia phra 
nós, povo onde convivem e se misturam Ínais de uma 
dezena de variedades humanas. 

Estas leis, como sabemos, regem a hereditariedade 
dos typos hybridos no mundo da vegetabilidade e da 
animalidade - e o grande problema é saber se ellas tam-
bem se applicam á hereditariedad-e humana e á biolo-
gia das raças miscigene<as. O professor MENDES CoR-
REIA mantem uma discreta reserva diante das soluções 
desencontradas deste ponto delicado de heredologia -
e o seu juizo é dado <;om o mais rigoroso espírito scientí-

(5) MENDES CORREIA - L'héredité mendelienne et l'analyse 
ethnologique; Sobre tres craneos de negros Mossumbes, 
1915 ; Notas morph'blogicas sobre os molares superiores nos 
portuguezes, 19 25 ; Sur quelques différences sexuelles dans 
le squelette des membres superiPurs; De l'asymetrie áu 
squelette des membres supérieurs ; Curso de Antropologia 
na Universidade dp Porto, 1922; A fisionomia hu-

mana e os animaes, 19 3 3. 
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fico. Vê-se que elle fica entre os ·enthusiasmos e a con-
vicção de BATESON, CONKLIN, CUÉNOT e DAVENPORT 
e . a cntlca, ou negativa, ou sceptlca, ou reticente, de 
GRASSET, BLARINGHEM, JENNINGS, GUYÉNOT e RA-
BAUD. 

E', porém, no campo vastíssimo da anthropogenra, 
da paleo-ethnologia, da archeologia e da pre-historia 
que o grande mestre peninsular nos tem dado as suas 
m:aiores obras e trazido as melhores contribuições. 

Estudando, por exemplo, a questão do povoamento 
da America, o professor MENDES CORREIA suggere uma 
terceira hypothese, que virá ajuntar-se á hypotbese de 
RIVET - das migrações malayo-polynesias pela costa 
do Pacifico, e 1a hypothese classica - das migrações asia-
ticas pelo estreito de Behring. Para funda'mentar a sua 
nova hypothese, elle se aproveita da moderna theoria 
das translações continent!aes de WAGENER. Por esta 
hypothese, além da grande corrente povoadora, que 
veio do Norte, houve tambem uma outra corrente po-
voadora vinda pelo Sul, tendo como ·entra.da a região 
piatagonica e seguindo a rota: Australia- Tasmania-
Nova Zelandia - Antartida - Patagonia. Por este cami-
nho é que deveriam ter passado á America os primitivos 
pov01ador-es sahidos do grande centro anthropogenetico 
forfljado em torno da bacia do Indico (6). 

Em outras duas obras, essas de grande tomo -
Os povos primitivos da Lusitania e Homo- o professor 

(6) MENDES CoRREIA- As primeiras migrações humanas, sfd; 
O significado geneo(ogico do N Austro(opitecusH, etc., 1925. 
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MENDES CORREIA estuda e debate, manejando uma for-
·midavel massa de erudição, os grandes problemtas re-
lativos á pre-historia e á archeologia da .Península, por 
um lado, e, por outro, ás origens -e á evolução do Ho-
mem (7). 

No grande volume dedicado a Os Povos Primiti-
vos da Lusitania, MENDES CoRREIA nos dá a ultima pa-
lavra sobre as origens pre-historicas e proto-historicas 
dos portuguezes contemporaneos. Elle conclue pela pre-
ponderancia, desde os periodos mais remotos, na ·ethno-
genese dos povos peninsulares, dos elementos de typo 
mediterraneo, isto é, -dos pequenos dolicoides ibero-
insulares· de DENIKER. Illustliando por sua vez, em 
Homo, os seus coneeitos sobre anthropogenia e theorias 
ahthropogeneticas, _apresenta dados e obs-ervaçõ~s sobre 
a caracterização morphologica do povo portuguez actual. 

(7) MENDES CoRREIA - Homo, 1926 ; Novas discussões sobre 
a· origem do homem, 19 23 ; Os povos primitivos da Lusita-
nia, 19 24; a· homem terciario em Portugal, sd; Glozel e 
Alvão: o.~ portuguezes e a invenção do alphabeto, 1926; A 
necropole de Parada Todeia, 1925 ; Contribuição para a 
antropologia da idade do ferro em Portugal, 1921; Art. 
rupestre en Traz -os-Montes, (y. "Rev. Arcbéo1ogique"), 
1929 ; A chronologia das mais antigas inscripções do 
nordeste da Península; A geographia da Prehistória, 
1929; Les nouvelles foulles à Muge, 1933; Les mi-
grations pre historiques, 193 3; Les inscriptions à Pa-
rada. Alvão e Lerilla; A posição systematica do es-
queleto de Combe-Capetle, 1933; No centenario de 
Martins Sarmento, 1933, 
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Das syntheses do prof~or MENDES CoRREIA em 
ambos €Sses livros resulta a confirmação da these da 
complexidade ethnica das populações ditas ibericas. _ E' 
certo que o typo dominante é o iberico; 'mas, typos re-
presentativos de outras raças, tambem alli apparecem, 
embora esporadicamente, como por ex-emplo, o H. euro-
peris, com os seus olhos azues, os seus cabellos louros, a 
sua alta estatura, a sua dolicocephalia accentuada (que, 
aliás, não é alli di~ferendal, p_orque o ibero, elemento 
dominante, é tambem dolicocephalo) . 

Suevos e godos, embora varridos historíca e politi-
camente da Península, alli ainda ·r~manescem pela írr· 
mortalidade do sangue, explodindo aqui e alli em impre-
vistas revivescencías at~visticas. Estas irrupções de caracte· 
res nordicos são mais frequentes, como se vê dos dados 
e mappas do professor MENDES CoRREIA, nh zona do 
Norte (Minlio, Douro, Traz-os-Montes e as duas Bei-
ras) - zonas onde a analyse anthropologica constata 
rn,aior abundanda de typos louros ( 8) . Estes germa-
no ides apparecem alli numa proporção de 2 %, mais ou 
menos, segundo os cal cu los de FERRAZ DE MACEDO; 
mas, nas corrent·es immigratorias contemporaneas, ·esta 
proporção augment'a, attingindo, como se acaba ultima-
mente de verificar nos· grupos que se ·encaminham para 
a América do Norte, um coefficiente de 5 a 10 % (9). 

(8) MENDES CORREIA - Homo, pags. 260-1. 
(9) DUTHIL (R.) - L'immigration aux E'tats Unis et le dé-

clin de l'intelligence américaine ("La Grande Revue", Juil-
let, 1925). 
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Os typos c-eltas· ou celtízados . (H. alpinus) -. bru-
noides de pequena estatura e bra·chycephalos - formam 
uma porção um pouco maior da população, talvez 14 %, 
levando em conta apenas o indic·e cephalico. E' na re-
gião do Minho onde -elles encontram o seu centro de 
m'aÍor fr-equencia ( 1 O) • 

O professor 'MENDES CORREIA tambem assignala 
outros typos --ethnicos, como os que tra-em primitivas , 
influencias semíticas: no Alentejo, dos arabes; nas cos-
tas do littoral, dos phenicios; e dos judeus de typo arme-
noide, ·em casos isolados. 

Comtudo, apesar destas variantes e resurreições ata-
vicas, o typo do portuguez moderno é o· da raça ibero-
insular. Esta fórma a base indígena da população. O 
tumulto das invaSões ~ das conquistas, que por alli se 
alastraram desde as idades pre-historicas-, não a destruiu: 
cobriu-a apenas, por um momento, de uma camada 
adventícia de celtas, de germanoides, de semitas, de ne-
groides berberizados (mouros); mas, o primitivo fundo 

( 1 O) MENDES CoRREIA - Curso de Anthropologia da Unive~si
dade do Porto, 19 2 2, pag. 2 3 ; La minorité brachycephale 
chez les portugais ( "Compte-rendu des séances de la So-
cieté de Biologie", (1928); Valencianos e portuguezes, 
1933; Estatura e índice cephalico em Portugal, 1932; 
La distribuition géographique des hommes superteurs, 
1933. Cfr. BENTO CARQUEJA - O Povo portuguez, 
pags. 48, 54. 
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indígena ficou sempre intacto; foi, por is&o mesmo, 
reapparecendo pouco a pouco e acabou, por um lento e 
secular processo de re~íbíâzação, absorvendo a massa 
intrusa desses adventícios, cujo typo hoje só . ·apparece 
alli e_m manifestações esporadicas, de atavismo. O pe-
queno dolicoide de olhos escuros e cabellos tambem es-
curos ou pretos, ·de côr branca matte, dz nutrição média, 
que o professor MENDES CORREIA nos descreve nos seus 
livros e cuja ·presença assignala alli desde a éra neoli~ 

thica, é ainda o elemento dominante, é quem ainda dá o 
typo morphologicó a, certamente, 85 ro dos actuaes 
portuguezes. · 
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Raça e psycologia differencial 
(O japonez e o seu problema) 

QUANTO mais penetramos a trama comple:x!a dos -
problemas raciaes, mais nos vamos convencendo de 

que o problema ethnic.o da Europa é irresoluvel. Quando 
um -investigador constroe, sobre dados rigorosamente 
colhidos, uma certa theoria explicativa, para logo um 
outro inv-estigador, operando com o mesmo rigor, colhe 
dados e chega a conclusões qu-e destroem int-eiramente 
el;ta theoria. · Tem-se· a impr-essão de um terr-eno de 
dunas em movimento, em que os pontos de referenda 
se deslocam continuamente e continuamente desorien-
tam o observador. E' a impressão que se tem em· muitos 
passos da obra de RIPLEY, que é classica; em muitís-
simos da obra de PITT ARD (19 24) e em quasi todos da 
moderna obxa de FRANZ HANKINS sobre as bas-es raciaes 
da civilização ( 1) . 

' Tudo alli é confuso, contradictorío, embaraçante: 
a historia das raças, a geographia das 1.1aças, a sociolo-

(I) HANKINS- The racial basis of civilization, 1926. 
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gia das raças, a psycologia das -raças, a biologia das 
raças. M·esmo em relação ás pesquisas puramente an-
thropometricas, não se pode diz·er que hajam chegado 
a conclusões definitivas e immodificaveis sobre a verda-
deira caracterizaçã-o anthropologica dos varios grupos 
ethnicos alli existentes . . No tocante á biologia dos cru-
zafuentos e ás leis que a regem, tudo o que se tem feito 
alli nos dá uma impressão de- contingente e provisorio. 

Os problemas da raça, as leis que regulam a sua bio-
logia, a sua psycologíia. e a sua historia - é convicção 
nossa cada vez mais forte - só poderão encontrar solu-
ção na America. Se LAPOUGE, AMMON ou WoL TMANN, 
em vez de trabalharem sobre materiaes europeÚS, tives-
sem trabalhado sobre materiaes americanos, as suas 
construcções theoricas, hoje> ·tão facilmente desmonta-
veis, teriam certamente outra solidez e- duração. 

E' que a America, tanto a do Sul como a do Norte, 
é hoje o campo de convergencia de todas as raças do 
globo: brancos da Europa; mongóes da Asia; negros 
da Africa; malaios e polynesios da Oceania. Os phen:ome-
nos ethnicos têm, por isso, deste lado do mundo, uma 
visibilidade meridiana- e podem ser observados mesmo 
a olhos desarmados. Especialmente os phenomenos da 
adaptação racial, da biologia dos cruzamentos e da psy-
cologia differencial mostram-se, na America, sem nenhu-
ma daquellas obscuridades que, no velho mundo, diffi-
cultam, e tornam mesmo impossíveis, a observação e o 
trabalho das pesquisas. 

Os americanos do norte, com o seu admiravel senso 
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realistié:o dos problemas, cornprehenderarn isto· á maravi-
lha- e o ·esforço que estão desenvolvendo neSte campo 
de estudos é· simplesmente prodigioso. Ha trabalhos de . 
observaçio; ha trabalhos de pesquisas ; ha trabalhos de 
experiencia - todos caracteristicamente americanos pelo 
rnethodo, pelo espírito, pela a~dacia das co~clusões . Os 
trab:alhos comparativos sobre o negro; o índio e os seus 
mestiços são, corno é de prever, numerosíssimos. 

Onde, porém, elles têm a excellencia, e nada do que 
se tem feito na Europa se lhes póde comparar, é nos es-
tudo~ e pesquisas sobre a psycologia differencial das ra-
ças. Neste ponto, são até ·agora inexcedíveiS pelo rigor 
scientifico dos trabalhos e pelo volume. da obra reali-
zada. Ex·ernplo disto -é o volume ·escripto a duas penas 
por PoRTEUS e BABCOCK (2 ) . 

O campo de estudos dos dois psyco-anthropologis-
t~s é o Ha~ai - onde a primitiva população de raça 
rnalaio-polynesia se encontra ainda ao lado dos mo-

. de!nos colonos,· uns de origem aryana (portuguezes, hes-
panhóes, anglo-saxões), outros de orig-em asiatica (ja-
ponezes e chinezes) . Este facto torna, na opiniãó dos 
dois autores, o Hawai um dos mais adrníraveis centros 
de estudos de ps)"_cologia ethnica comparada existentes 
no mundo. 

Dahi, durante dois annos, realizarem alli sobre ma-
laios, portuguezes, hespanhóes, anglo-americanos, ja-
ponezes, c:qinezes e mestiços respectivos urna série de 
pesquisas psycornetricas, feitas pelo methodo dos tests 

-
(2) , PORTEUS AND BABCOCK- Temperarnent and Race, 1926. 
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de BINET e outros no sentido de apurar~m os índices 
mentaes d~ssas diversas raças· e grupos ethnicos alli fi-
xados. Os resultados obtidos apparecem expressos em 
graphicos e quadros estatísticos, compostos por aquella 
forma suggestiva, de que os americanos parecem ter o 
segredo. 

Sente-se que o pensamento .central dos autor-es é 
pôr em pratos limpos o problema da superioridade ou 
inferioridade das duas raças amarellas, especialmente a 
japoneza, em face das raças · aryanas. Estudadas scienti- . 
ficamente pelo proc-esso psycometrico dos tests, como se 
comportam ellas? como se comporta especialmente ·a ja-
poneza em confronto com as raças brancas, especialmente 
a anglo-saxonia? Eis o que ·POR TEUS e BABCOCK se 
propuzeram a escBuecer. 

Pois bem: a conclusão, a· que elles chegam, é ab- · 
solutamente imprevista. Os dois pesquisadores america-
nos (que visivelmente não morrem de amor-es ~los 
orientaes, principalmente os japonezes) foram forçados 
a çoncluir que as duas raças amarellas, com especialidade 
a japoneza, estudadas scientificamente em relação aos 
tests da intelligencia e do caracter ( temperame.nto), não 
são em nada inferiores a nenhuma das raças européas e· 
- ,- o que é mais surprehendente - -em alguns dos tests 
se mostraram mesmo superiores! 

Dahi opinarem pela exclusão implacavel (rigid) dos 
japonezes do territorio americano e possessões inglezas. 
Esta exclusão - observam elles - deve ser justificada, 
não mais sob o fundamento ·da inferioridade da raça 
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nipponica, mas sim sob o fundamento contrario: da su-
perioridade della. Textualmente: _ í•our personal 
opinion of the inherent advantages that tbe Japonese 
race enjoys is so higb tbat we would rntirely favour 
a policy of rigid exclusion from Canada, United States 
and Australia. If, however, we wish to avoid racial 
rancor and bitterness, it is well to state the grounds 
for this exclusion exactly as we have clone so, and not 
from tbe standpoint of an unfounded racial superiority 
complex" (3). 

Para nós o problema da assimilação do immigrante 
japo~ez é .infinitamente mais difficil de resolver do que 
o dos immjgrantes das outras raças aqui affluentes -
e isto, não pela sua inferioridade, que fica patente não 
existir, mas .pela sua incapacidade de se deixar absor-
ver pela massa nacional. Qualidade que elle revela de 
modo quàsi aggressivo no Hawai, segundo os dois au-

. tores citados, e que, penso, ha de se revelar em qualquer 
parte onde se fixe. 

· O japonez é como o enxofre: insoluvel. E' este 
justamente o ponto mais delicado do seu problema 
immigratorio, aqui como em qualquer outro ponto do 
globo. 

(3) PORTEUS AND BABCOCK - obr. cit., pag. 335. 



L 
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Jennings e a selecção racial 

I 

Q livro do professor JENNINGS, que traz o titulo: 
Prometheus, é um pequeno volume. de menos de 

100 paginas in-16, cujo valor intrínseco está em ~absoluta 
desproporção com o seu tamanho r-eduzido, de livrinho 
de orações. Só um mestre como JENNINGS seria capaz de 
metter dentro de um espaço tão pequeno tamanha som-
ma de id-éas geraes sobre os grandes problem!<ls da here-
ditarie-dade experimental. 

Neste livrinho ( 1) , JENNINGS faz uma critica rigo-
rosa ás modernas concepções . da escola mendeliana -
e (as suas objecções, principalmente contra a theoria -dos 
"factores" , são absolutamente desconc.ertantes: JEN-
NINGS ·considera esta theoria uma completa illusão, uma 

(I) JENNINGS - Prometheus or Biology ·and the advancement 
of Man, 1925. · 



212 Oliveira Vianna 

verdadeira fonte de mystificação. e .erro: - "It has tur· 
ned on to be a compktely mistaken one. This fact 
bas not come to general consciousiness; this doctrine 
coptinues to be a source of mystification and errar". 

JENNINGS é dos que não crêm no rigor das forrou. 
las mathematicas do mendelismo. E' como GRASSET, 
para quem as chama-das "lds de hereditariedade" signifi-
cam apenas probabilidades e não fatalidades, indicam 
apenas tendencias e não necessidades (2). Elle ·rea-
ge, por isso, c;ontra esta illusão corrente (curnmt 
fallacies) de que o que é hereditario é certo, fixo, immu-
tavel. Não ha tal certeza, tal fixidez, tal immutabilidade 
no domínio da hereditariedade, affirma elle. O mesmo 
"fundo hereditario" póde produzir ·este ou aquelle resul-
tado conforme se encontre sob a acção deste ou daquelle 
meio ( environment) . JENNINGS não vê nenhum funda-
mento scientifico na a.ffirmação dos eugenistas e seleccio-
nistas, quando dizem que a descendencia do dysgenico 
deve ser dysgeniaa e a descendencia do .eugenÍ'co dev~ ser 
eugenica: - "Não ha nenhu'm fundamento na sciencia 
para uma affirmação destas" - diz elle. 

Depois de um ataque a fundo ás concepções neo-
mendelianas, o not1avel biologista entra a fazer a critica 
dos postulados da escola eug.enistica anglo-americana. 
UENNINGS é um tanto irreveren~e para com esta escola 
e leva · o seu scepticismo . um pouco além do rlazoavel. 

(2) GRASSET - La Biologie Humaine, 1920, cap. XII e pag. 
188. Cfr. RABAUD - L'herédité, 1921, cap. CXI. 
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O ponto mais interessante da sua critica é aqu€1le jus-
tamente quê mais nos interessa : é a investida que faz 
ás attuaes leis americanas, que €Stabelecem a selecção im-
migrantista. 

O pensamento central de JENNINGS é que esta se-
lecção -não póde ser realizada em concordancia com as 
leis geraes da biologia - ·e isto porque, segundo elle, 
estas leis não nos dão base segura para um discrimen 
racional €ntre 0\S ·!E!lementos eugenicos e os elementos 
não eugenicos na especie humana. Tudo o qu€ sabe-
mos de positivo a este respeito, diz elle, são meras in-
ferencias, por meio das qua€8 applicamos ao Homo e á 
sua biologia as conclusões das experiencias feitas nos la-
boratorios sobre outras especies vivas, aníma-es e vege-
taes. O que observamos na hereditariedade das cobaias, 
dos ratos ou das plantas, generalizamos pera o r€Í da 
éreação. Ora, para JENr-ÚNGS isto é erro, porque o ho-
mem tem a sua biologia propria. JENNINGS neste .ponto 
está com GRASSET: tambem elle crê numa "Biologia hu-
mana". 

Estes argumentos de JENNINGS contra a política 
seleccionista norte-americana - a política que veda ou 
restringe a entrada de certos indivíduos e de certas ra-
ças em territorio americano - são argumentos de bio-
logista e do ponto de vista da biologia são irrespon-
div-eis. Realmente, para cada individuo isolado é im-
possível prevêr todas as suas possibilidades hereditarias. 
Ninguem póde laffirmar, com effeito, que as gerações 
oriundas de um individuo eugenico sejam sempre com-
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postas de indivíduos eugenkos; que de criminosos ou · 
imbecis só resultem ímbet<;is ou criminosos; ou de san~ 
tos ou geníos só provenham g~ios ou santos. Se a pci~ 
lítíca ímmígrantista dos norte~americanos fosse basea~ 

da exdusivamente neste críterío, ella sena falsa e es~ 

taría condemruada a ·fallír. 
Mas, a verdade é que o criterio desta política se~ 

leccionista é principalmente estatístico - e não pura~ 
mente biologico. Os seleccionistas americanos bem sa~ 
bem que de um homem superior póde provir um ho~ 
mem inferior; que de um medíocre póde resultar um 
genío; de um bom póde sahir um 'mau, de um mau um 
bom; que, portanto, não será possível nunca em nossa 
espede a previsão para aada caso individual. O qUJe elles 
affirmam não é isto, 'porém; o que elles affirmam é que 
em 1.000 indivíduos "superiores" o numero de possibi~ 
/idades ou eventualidacks hereditarias "superiores" é in~ 
comparavelmente maior do que o que pode apresentar 
um giupo composto de 1.000 indivíduos "inferiores". 

O fundamento da política immigrantis.ta que advo~ 
gam .é justamente este: está no princípío da maior fre~ 
quencia, na lei dos grandes numeras. Não é o estricto 
rigorismo das formulas mendelianas que os inspira; mas, 
o calculo das probabilidades. JENNINGS, aliás, é o pro~ 

·prío a r·econhecer que, dentro deste crítoerío, os seleccionis~ 
tas têm razão. 

II 
Demais - é este o ponto que nos interessa princi~ 

palmente - ha que considerar as "repercussões" dos no~ 
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vos meios sobre as potencialidades hereditarias de cada 
indivíduo (3) . O biologista americano não contesta in-
teiramente a influencia da hereditariedade; mas, dá um 
papel preexcellente á acção do meio em geral, · princi-
palmente á acção dos novos meios. Diz que um meio 
novo ou um meio differente póde modificar o typo d'as 
combína'ções hereditarias do indivíduo e fazer ãpparecer 
nelle ·qualidades que até então não existiam. Nestas 
condições, todas as . vezes que uma raça se transplanta 
para . um "habitat" novo, o seu systema de hereditarie-
dade se altera em muitos pontos : opera-se mesmo a 
irrupção de qualidades novas: - - "O meio - diz JEN-
NINGS - póde fazer apparecer numa dada raça caracterís-
ticos que jamais· se haviam revelado". 

E' possível determinar estes novos c;aracteristicos? 
JENNINGS responde que, a príorí, é impossível determi-
nai-os. Só a observação in loco da vida da raça no novo 
meio permittiria realizar esta determinação: _ "O que 
uma raça virá a revelar sob o novo habitat não póde ser 
deduzido dos princípios geraes da Biologia. Somente o 
estudo <!esta mesma raça e da sua maneira de reagir aos 
diversos ambientes nos poderá trazer luz sobre este 
ponto". 

Na seleocção das nossas matrizes ·cthnícas não nos 
basta, pois, levar em conta o índice eugenistico das va-
rias raças nos seus habitats de origem . O eugenismo, 
que uma determinada raça r·evela no seu meio originaria, 
póde soffrer alterações quando elle penetra em me10 

(3 ) JENNINGS- obr. cit., cap. IJ, pag. 58. 



216 - , O 1 i v e i r a V i a n na 

novo, estranho á sua biologia. Não seria mesmo absur-
do suppôr que raças ou indivíduos destituídos ge eu-
genismo possam, sob a acção desequilibradora do novo 
habitat, revelar imprevistas qualidades eugenisticas. Ou, 
então, o contrario disto: raças ou indivíduos de alto 
teôr :eugenistico ·num certo meio, ao transplantarem-se 
para outros _muito differentes, revelarem uma imprevista 
diminuição no seu índice de eugenismo. Esta ultima 
ttlansmutação, aliás, parece ser facto frequente entre os 
indivíduos de raça germanica, quando fixados -em meios 
caracteristicamente tropicaes. 

Tudo isto mostra a grande interdependencia da 
Raça :e do Meio, da biologia do eugenismo e da influencia 
do ambiente - ou, para empregar a linguagem tec,hnica, 
da eugenia e da euthenia. Neste t·erreno, todo aprio-
rismo deve ser co.ndemnado. 

O problema da selecção immigtantista está depen-
dendo, portanto, de pesquisas preliminares realizadas 
em nosso meio sobre o eugenismo positivo e negativo 
das varias raças aqui affluentes. _ Sem conhecermos pre-
viamente os resultados destas pesquisas, realizadas nos 
moldes que esboçaremos no Aryano no Brasil e na An-
tbropologia Social, não será possível organizar em nos-
so paiz, com fundamentos seguros, o processo sdectivo 
das raças. 

Poder-se-ia objectar que ha ;as experiencias já fei-
tas por outros paizes immigrantistas: a America do ~ar
te, por exemplo. 
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Na Am€1'ica do Norte, com -effeito, depois de pes-
quisas notave.is sobre o valor men_tal e social dos diver-
sos elementos immigrantes, tacharam os seus legislado-
res que deviam restringir a entrada de certas raças e 
favorecer a entrada . de outras. Estas ultimas eram as 
que se ·haviam revelado mais providas de eug{Onismo, 
mais aptas para as exigencias do meio amer~cano; aquel-
las, ao contrario, eram as que denunciavam, no novo 
meio, um baixo coeffidente eugenistico, que as torna-
vam uma sorte de peso morto, retardando a impetuosa 
marcha ascencional da grande nação ( 4) . 

Estabelecendo a selecção immigrantista, os norte-
americanos fizeram-no, comtudo, apoiados em pesqui-
sas numerosas, numa copiooa massa de dados scientifi-
cos, principalmente .de ordem psycometric,a. E' ver-
dade que JENNINGS julga que estes dados não 'são bas-
tantes, nem fidedignos; mas, o que é certo é que os le-
gisladores americanos só tomaram aquellas providencias 
seleccionistas depois de uma série de investigações sobre 
o valor das varias raças em funcção no meio americano. 

·Nós, que estamos collocados na mesma gnave con-
tingencia, não podemos proceder diversamente. Neste 
ponto, o exemplo amencano nos serve e devemos apro-
veitai-o. 

(4) C ft . RoY GARIS- l mmigration restriction, 192 7, cap. VI-X: 
Cfr. SIEGFRIED - Les E'tats Unis d'aujourd'hui, 1928, 
caps. VII e VIII; N!SOT - La question eugénique dans 
/e~ divm pays, I. 1927, pag. 357. 
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Está claro que o exemplo americano nos serve; 
mas, nos serve pa_ra aprov-eitai-o na sua methodologia; 
não, nas suas conclusões. Estas não sabemos se nos ser- · 
vem ou não, se se adàptam_à nós ou não. O meio ame-
ricano não é egual ao nosso: somos o uni co grande paiz 
de immigração aryana situada em região tropical - e 
só este facto basta para mostrar o aspecto singular do 
problem-a entre nós. 

Precisamos, por isso mesmo, fazer o que os ameri-
canos f_izeram: ·estudar as variações do eugenismo das 
diversas raças advenas em funcção do nosso meio tropical. 
Depois_ disto, estaremos armados · com criterios S·eguros 
para adaptarmos uma política seleccionista, com a am-
plitude que esta política deve ter num povo, como o 
nosso, carregando já as responsabilida-des de uma nação 
"leader " do co..rttinente. 

Desta política selecdonista só uma pequena parte 
poderemos r-ealizar -desde já: é a que interessa . ao que 

_ os anglo-saxões chhp1am - sd-eccionismo: negativo. · 
Podemos, com effeito, e devemos desde já vedar a en-
trada em nosso paiz aos indivíduos que pertencem áqud-
la classe que MALA TO denominou "detritaria", isto é, 
os que trazem patentes os estigmas de profundas _ her·c·-
ditarieda.des morbidas : surdos, mudos, loucos, retarda-
dos, criminosos, etc. O rigor dos norte-americanos neste 
sentido, como obse·rva H ERBERT WALTER, tem pr:e-
servado a massa da população dos Estados Unidos de 
uma copiosa m ultidão, oriunda de matrizes morbidas. 
Só em 1908 foram repellidos dos portos americanos cerca 
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de 7. 000 indivíduos, entre loucos, idiotas, mendigos, 
criminosos e portadores de molestias contagiosas ·(5). 

Esta especie de sdecção nós podemos realizai-a já 
- e de u~a maneira· severa. Mas, esta selecção é uma se-
lecção de individuas e.não de raças (6). Selecção racial, 
esta só a poderemos realizar, depois de termos concluído 
as pesquisas, cujo plano traçaremos nas duas obras em 
elaboração, acima alludidas. 

(5) in NEWMAN- Evolution, Genetics and Eugenics, 1925, pags. 
529 e ss. Cfr. NISOT - obr, cit., pag. 165. 

(6) v. JULIANO MOREIRA- A selecção individual do immigran-
te ( "Arcbivos . Brasileiros de Hygíene Ment~l", Março, 
1925, pag. 109); ALVARO CARDOSO- Legislação sobre 
immigração (idem, pag. 141); PACHECO E SILVA -
lmmigração e hygiene mental, (idem, Dez., pag. 27). Cfr. 
AZEVEDO AMARAL - O problema eugenico da immigra- ~ 

ção ( "Annaes do 1.° Congresso de Eugenia", 1929, vol. 
I, pag. 327); - Estudos Brasileiros, Rio, 1930, capitu-
lo: O factor humano; KEHL (R.) - Liçôes de eugenia, 
Rio, 1929 (especialmente lição 11.•). E tambem CARLOS 
MARTINS - .Uma política de immigração, Rio, 1929, 
pags. 3 8 e ss. 
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Mukerjee e a ecologia humana 

«pou~ le poete védique.,la nature resserrible ·à ~n 
volle transpar·ent dernere leque! se meuvént des 

forces impondérables et divines", diz ScHURÉ. 

Mas, não é só do poeta vedico; podíamos dizer o 
mes'mo de todos os homens do Oriente. Elles têm, mais 
do que os do Occidente, o sentimento da Natureza, a 
intelligencia profunda· das suas correlações interiores, 
sorte de visão clarividente das cousas que formam o ou~ 
tro lado_ da Realidade. Esta "alma ~as C·~m&as",. que em 
todos nós .os do Occidente, com a rara excepção de ai~ 

guns raros eleitos, não passa de uma pura noção "in~ 

tellectualista", para estes homens do Oriente representa 
uma realidade viva, que elles descobrem por intuição 
natural em cujo espectaculo variado, multiplo, colo~ 

rido como que se repascem, numa contemplação entre 
familiar e deslumbrada. 

Esta intima communicação do Homem com a Na~ 
tureza, eSta _sorte de identificação das duas almas - a 
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human~ e ta cosmk;a .- é . que encontramos no livro de 
RADHAKAMAL MUKERJEE, sociologo hindú, professor 
de sciencia ·economica da Universida.de de Lucknow, In-
dia }ngleza ( 1). E' um grosso volume escripto original-
mente enl: ingle.z - um inglez harmonioso e límpido, 
de uma pureza e transparencia latinas. Prefacia-o Ross, 
me'Stre notavel da Universidade de Wisconsin, que vê 
na concepção mukerjeeana da "sociologia regional" um 
novo campo de estudos no domínio das sciencias sociaes. 

Esta denominação de "sociologia regional" foi sug-
gerida a MUKERJEE por TA GORE -· e será talvez essa 
a unica originalidade do titulo. Porque, ao contrario 
do que parece a Ross, o campo explorado por Mu-
KERJEE não é propriamente novo: a "sociologià regio-
nal" do pensador hindú não é senão a "anthropogeogra-
phia" dos allemães, a "geographia social" dos francezes, 
a "goographia humana" dos inglezes ou aquillo que os 
americanos chamam, com muito maior felicidade, a "eco-
logia humana". . 

. O autor se mo.stra familiarizado co:m toda a' littera-
tura occidental sobre o assumpto. Sente-se, porém, 
que o fundo da sua cultura é inteiramente anglo-saxonió: 
os polos do seu espírito estão respectivamente na Ingla-
terra e na America. 

(1) RADHAKAMAL MUKERJEE- Regional Sociology, 1926. E 
tambem -:- The regional balance of Man ("Amer. Jour. 
of Socio1ogy, novem. 1930); - Tbe ecological ou-
tlook in sociology (idem, nov. 1932). 
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Todos os grandes m~tres lhe são familiares; todas 
as .esc;olias de anthropogeographia lhe são conhecidas. 
Está entre os que, embora admirand'o~a _na vastidão e 
otiginalidade, reagem· contra a concepção ratzeliana, 
corrigindo~a. Em relação lao problema do clima e da 
sua influencia sobre o homem, as suas idéas são as de 
HUNTINGTON e discípulos. ·Pela objectividade do seu 
methodo, principalmente .pelo senso das "repercussões", 
póde~se concluir que se indina mais para os monographis~ 
das da escola leplayana, com TOURVILLE, DEMOLINS e 
BUREAU, do que para os monographistas da escola de 
LA BLACHE, embora este, BRUNHES e V ALLAUX não lhe 
sejam desconhecidos. 

O mestre, qu.e parelt;e ter exercido uma acção profun-
da sobre •O ~spirito de MUKERJEE, é LUCIEN FEBVRE. 
Parece mesmo que foi este quem lhe deu as directrizes 
da sua orientação inv-estigradora. O ultimo capitulo do 
seu livro é, no fundo, um resumo de pensamento central 
de FEBVRE -da div-er~encia ·e da multiplicidade do~ ty-
pos de ·evolução e da necessidade de pesquisas pr.elimi~ 
nares como base para· ~s grandes syntheses do f~turo (2). · 

O grande valor da obra de MUKERJEE não é, po-
rém, este. Neste ponto, elle não se distingue por ne-
nhuma creação original: ·as suas idéas são as dos pen~ 
sadores europeus e americanos. O merito do arithro-
pogeographista hindú está em trazer para o campo da 
anthropogeographia aquelle sentimento da Natureza, 

(2) "9. OLIVEIRA VIANNA - EQolução do popo brasileiro,- São 
Paulo, 1923, introducção, 1." parte. 
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a_quella intuição da anima rerum, que parece ser um pri-
vilegio dos homens do Oriente e de que nós, os do Occi-
dente, somos, em regra, tão escassa ou nullamente. do-
tados. 

Nenhum autor nos deu realmente, como este, a 
noção mais substan~~al. mais rica de realidade, mais 
profunda e completa, de como os homens e os grupos 
humanos estão dependendo, por mil e . um laços, ~o 

meio natural que os envolve. Demostrar esta depen-
denda tem sido' na Europa e na America o objectivo 
dos estudos anthropogeogra.phicos; mas, atra_vez do im-
menso labor dos ocddentaes, sempre nos ficou, dessà 
acção do meio sobre o homem, uma noção mais ou 
menos "intellectualista", qualquer cousa de ~chematico 

ou abstracto, que lembra aquella "déformatioil du réel 
par le logicíen qui ne sait pas se maintenir en contact 
intime a v~ la vie", de .que fala BUREAU - e isto já 
não falando dos largos schemas, em que se enquadra 
a concepção de R.A TZEL, ou das grandes linhas da obra 
de SEMPLE; mas, mesmo das monographias mais deta-
lhada.s e locaes, _feitas com o maior rigor objectivo, 
comç as das escolas de LA PLAY e LA BLACHE. Entre 
os proprios investigadores inglezes, que são mais rea-
listas, menos susceptíveis, por certas razões de raça ou de 
educação, daquella "deformação do real", tambem sen-
timos esta lacuna, a falta de um certo quid, que eu 
agora encontro copiosamente. em MuKERJEE: esta sor-
te de intuição illuminada dos liames invisíveis que pren-
dem -o homem .ao seu ambiente cosmico. 
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Nenhum anthropogeograpnista ou ecologista do 

Occidente dá-nos .esta especial impressão de príse inté-
rieure, de insight, ·que nos revela MUKERiEE, ao des-
cerrar o quadro, inedito aos nossos olhos occid-entaes, 
da vida das pequenas communidades humanas, que se 
adensam e repullulam nos valles ferteis do Ga.nges e do 
Indus, ou se dispersam. nas zonas montanhosas do Dec-
can. · O homem se mostra alli preso por mil attinen- · 
cias s-gbtis ao seu quadro geographico - e é então que 
comprehendemos como todos nps estamos dependendo, 
desde a nossa vida biologica á nossa vida social e á nos-
sa· pr-opria vida moral, do meio physico, principal-
mente dos seres que nos ~C;ercam, ou com quein co~vi
vemos: arvores, bichos, outros homens. Uma plan-
tula, uma especie humilde cie relva, um insecto, um pe-
queno passaro apparecem exercendo, ás vezes, :Q.a vida 
daquell-es aggregados humanos, atravez "repercussões" 
successivas e variadas, uma influencia que nos surprehen-
de, mas que não ·é menos real do que. a exercida por 
essas grandes cat·egorias geographioo-climaticas, com que 
se comprazem em manejar as escolas anthropogeogra-
phicas do- Oc,cidente. 

O autor como que pàrece ter a mão delicada de 
uma fiand-eira de fios de seda ao discernir e separar os 
infinitos liames que formam o que elle chama - the 
web of life -·- "a trama da vida", isto é, a perenne cir-
culação de influencias reciproca"s, as mil e uma correla-
ções existentes entre nós e o mundo exterior, entre o ho-
mem e o pequeno quadro regional em que se fixa. Isto 
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tem sido tentado no Occidente . - e as monographias 
de DEMANGEON, BUREAU, ROUX, VALLAU, DEMO . 
LINS, etc., bem o mostram ; mas, nenhum delles o fez 
com essa fina intelligencia da alma das cousas, com esse 
sentimento das aEfinidades cosmicas, com um senso tão 
pantheista da Natureza como esse hindú occidentaliza-
do pela cÚltura, mas de modo algum pel~ m_entalidade. 

No prefacio da · ~bra de MUKERJEE, Ross faz 
uma observação que convém relembrar; porque encerra 
um aviso cie prudenda aos que aqui pretendem realizar 
inv~tigações neste domínio. E' de que nós, os ameri-
canos, não estamos em condições de comprehender bem 
os phenome.nos da influencia do meio. Povos forma-
doiS por transplantação, estamos ainda . em phase da 
adaptação, ainda não fixados definitivamente ao solo; 
de modo que os meios loc,aes não tiveram ainda tem-
po bastiante para exercer sobre nós e as nossas insti-
tuições a sua moldagem ~oderosa. 

Em nós, os americanos, . as influencias vindas da 
cultura parecem predominar sobre as influencias vin-
das do :ambiente cosmico : a terra ainda não se apoderou 
de nós. .Só o Oriente, com as suas populações fixadas 
ha milhares de annos, num mesmo pequeno quadro 
geographíco, só o Oriente é possuído pela Terra, só 
elle póde ~os revelar, portanto, na sua plenitude, o se-
gredo dias reacções -do meio, o poder da sua força se-
lectiva e modificadora. 



III 

Raças e pesquisas estatísticas. 
Coefficientes regior1a.es do crescimento 

da população brasileira. 
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R.acas -e pesquisas estatisticas 

ENTRE nós, a analyse e as invi!stigações anthro~ 
pologicas encontram uma série consideravel de 

obstaculos, uma espessa massa de preconceitos, que as 
difficultam prodigiosamente. 

O primeiro obstaculo é a mentalidade dos nossos 
centros c.ulturaes, pouco familiarizados com esse genero 
de pesquisas. Não ha, nem rias nossas escolas medicas, 
ni!m nas nossas escolas jurídicas, nenhuma cadeira i!s~ 

"pecializada em estudos -de anthropologia e ethnologia. 
Dos medicos e bachareis que dellas saem não se pôde 
dizer que ti!nham, por este facto, competencia · technica 
para fazer as mensurações e observações d~licadas que 
a analyse ethnica •exige: dahi a difficuldade de 
realizar i!sta analyse em nosso meio. Demais, se aqui 
um homi!m· de sciencia, armado de instrumentos an~ 

thropometricos, saísse a percorrer :as nossas populações 
na faina de medir craneos, estaturas, etc., o menos que 
lhe poderia acontecer era passar por um vesanico pe:-
ngoso ... 
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Estes obstaculos, entretanto, não são irremoviveis 
e, mesmo, não poderiam exercer nenhuma influencia so~ 
bre o espírito de um 'cultor da sciencia, consciente do 
valor da sua obra e, por isso mesmo, .pouco disposto a 
deixar~se impressionar pelo juizo que delle possa fazer 
a massa dos ignaros. Ha aqui obstaculos mais sérios 
do que estes, que se oppõem aos estudos ethnologicos 
e ás pesquisas anthropologicas: são os que .lhes vêm dos 
preconceitos de raça. Estes é que tornam aqui extre~ 

mamente díffíceis as pesquisas anthropologicás, quando 
- feitas no intuito de um discrimen scientifico dos nossos 

typos iltbnicos. 

Realmente, somos uma nacionalidade, para cuja 
formação o índio e o negro entraram em contribuição 
copiosissim:a; ·em que a commixtão destas raças com o 
aryano se operou e se opera intensament·e; em que o 
branco lucta sem exito para manter a sua pureza ethni~ 
ca; em que, depois da 3." ou 4." geração, já se vae tor~ 
nando diffícil encontrar um descendente de immigrante 
aryano que não esteja "iscado" de sangue negro ou in~ 
digena. 

Pois bem: neste povo assim mesclado, é ainda 
grande o preconceito da mestiçagem. Os mestiç<Os arya~ 
nizados, já favor·ecidos por 'dosagens altas de sangue 
caucasico, evitam passar por taes - e inscrevem~se bra~ 
vamente na classe dos brancos, dissimulando~se na rou~ 
pagem euphemistica dos "morenos" . Na dasse dos 
mestiços só ficam r~lmente os pardos _ e caboclos cara~ 
cteristicos; ainda assim quàndo -fazem parte da plebe 
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r~pullulante dos Jecas innumeraveis que puxam a enxa-
da ou fazem trabalhos servis; porque, se acontecem se-

., . ,, "d t '' ,., , 
r~m ~oronets ou ou ores - o que nao e raro -. -
para estes não ha como cogitar de "mulatismo". e "ca-
boclismou: elles não são senão "morenos" . .. 

Estas diffic;uld'ad~s crea-das pelos preconceitos da 
raça têm levado alguns espíritos honestos ~m nosso 
paiz a ·esquivarem-se de realizar pesquisas bíometricas 
ou estatísticas no sentido de uma discriminação mais 
pr~cisa nos diversos typos ethnícos -da nossa popula-
ção. Foi o que acorlt~ceu com o recenseamento de 
1920. 

Esta grande operação censitaria, magistralmertte 
conduzida por BULHÕES CARVALHO, apresentou, com 
effeito, uma grande lacuna-: nada ha nella referente aos 
coefficíentes etl:i.nicos da - nossa população. O censo 
de 72 e o de 90 nos trouxeram a esse respeito -bellos 
alg-arismos esclarecedor-es ; o de 1920 é inteiramenie 

·omisso neste particular. E foi pena: perdemos um 
magnífico ensejo de conhecer a nossa evolução racial e 
as transformaçÕes soffr~dtas. de 90 até hoje, pelos quatro 
grandes grupos ethnícos do nosso povo: o aryano, o 
negro, o índio, o. mestiço em geral (mameluco, cafuso, 
mulato, principalmente este). 

· lnterpellando certa vez aquelle illus~re estatista 
sobre essa omissão, respondeu-nos que não havia inclui-
do no plano censitario de 1920 o questionado ethnico, 
porque lhe pareceu que as respostas que viessem deve-
riam ser pouco m~recedoras de fé. Primeiro, dizia-nos 
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elle, os agentes recenseadores não teriam criterio seguro 
para determinar, ao certo, se um individuo era .realmente 
branco puro ou apenas mulato brancoide, já em ·phase 
adeantada de reversão ao antepassado aryano. D epois, 
muitos mulatoides haveriam de dar-se por brancos nas 
papeletas censitarias. O que tudo concorria. para tor-
nar precarios e mesmo inverídicos os dados colhidos. 

Este receio assaltou tarnbern o espírito do PROF. 
PAULA SOUZA, Director do Departamento de Hygie-
ne do Estado de São Paulo. Havíamos-lhe pedido 
que, por interrnedio dos diversos postos de prophylaxia 
rural espalhados por todo o Estado, fizesse urna série 
de pesquisas estatísticas sobre os quatro grupos raciaes: 
o acyanoide, o negcoide, o mameluco (caboclo) e o mu-
lato (pardo) . O nosso objectivo era esclarecer certos 
pontos obscuros da nossa estratificação ·ethnica, isto é, 
a distribuição dos quatro typos anthropologicos pelas 
diversas profissões ou classes sociaes, em que se divide a 
população do Estado. 

O joven professor reluctou longamente em ernpre-
hender as pesquisas suggeridas sobre este ponto deli-
cado. Renovamos o pedido, insistimos - e então elle 
acabou confessando-nos que, corno homem de sciencia, 
sentia escrupulos, senão remorso, em entregar á nossa 
bôa fé, para as nossas deducções anthropo-sociologicas, 
dados que, para elle, em sã consciencia, não podiam 
corresponder á verdade verdadeira. ·E não mandou 
realizar as pesquisas alvitradas . . .. Os fundamentos da 
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sua recusa eram os .mesmos do estatista BULHÕES CAR-
VALHO. 

Um e outro, entretanto, laboraram num · equivoco: 
para as nossas conclusões sociologicas, o que importa 
não é tanto determinar o typo puro (genotypo) e sim 
o typo apparente (phenotypo). 

Ha, com effeito, duas especies de branco; o branco 
puro (genotypo) e o branco apparente1 isto é, o mestiço 
brancoide, de aspecto aryano (phenotypo) . O mesmo 
se dirá do negro: ha o negro puro e o mestiço (mulato) 
negro ide. . E tambem o mesmo para o índio: ha o ín-
dio puro e o inameluc;o de typo indioide. 

Em anthropologia physioa estes dois typos - o 
puro e o apparente - são biologicamente distinctos; 
mas, em anthropologia social, estes dois typos como se 
equivalem: branco ou mulato brancoide, negro ou 
mulato negroide, índio ou mameluco indioide, são so-

. cialmente anralogos: o comportamento delles em face 
·da sociedade é, em geral. identico, como identico é o 
comportamento da sociedade para com elles. 

Por outro lado, ha o typo característico do mula-
to, que se objectiva no "pardo", e ba o typo caracte-
rístico do mameluco, que se objectiva no "caboclo". 
Haverá alguem, mesmo leigo em anthropologia· e ethno-
logia, que não distinga, logo á primeira inspecção, um 
"pardo " e um "caboclo"? Fixai-os é causa facil, prin-
cipalmente para os medkos dos postos de prophylaxia . 
rural, afeitos a lidar com uma população onde estes 
typos apparecem com frequencia. E estas pesquisas 
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lhes seriam tanto mais faceis de realizar quanto consis-
tiriam em simples annotações tomadas cumulativamente 
nas papeletas, onde elles costumam registrar os resul-
tados dos exames clínicos da ankylostomose e da 
mataria. 
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Coefficientes regionaes de crescimento da 
população brasileira 

os recenseamentos de 1872, 1890 e 1920 -nos per~ 
míttem fazer um estudo comparativo do cresci~ 

mento-da população brasileira-durante um lapso de cer~ 
ca de meio seculo. 

O ponto mais interessante da qu~stão é o exame 
comparativo dos coefficientes regíonaes do crescimento. 

-Como era de esperar, estes coeffícíentes são muito :dif ~ 
ferentes de região para região. Escrevemos região e não 
Estado, porque os dados que possuímos se referem a 
grupos regionaes - e não propriamente a Estados. 

Estes dados são inéditos e colheu~os CARLO~ Gus~ 
MÃO, então auxiliar prestimoso de BULHÕES CARVA~ 
LHO no grande re-cense!amento de 1920. GUSMÃO co~ 
meçou primitivamente com um criterio muito rigorosa~ 
mente geographíco: dividiu o Brasil em tres grandes 
grupos regionaes, de accordo com a sua posição em re~ 

!ação á costa marítima. No primeiro grupo - o dos 
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Estados marítimos do Norte . - elle comprehendia 
todos. os Estados septentrionaes do Pará á Bahia. No 
segúndo grupo - o dos Estados marítimos do Sul -
estavam os Estados meridionaes, do Espírito Santo até 
o Rio Grande. No terceiro grupo - o dos Estados 
centraes - reunia os Estados sem fronteiras mari-
nhas: Amazonas (inclusive o Acre), Goyaz, Matto 
Grosso e Minas. . 

Feitos os calculas, os coefficientes de crescimento 
foram muito differentes para cada um dos tres grupos, 
como se vê do quadro abaixo: 

GRUPOS 1872 1890 1920 

% o/o I • o/o 

Estados marítimos· do norte 49,3 44,2 29,9 
Estados marítimos do sul . 27,2 30,3 36,9 
Estados centraes .. 23,5 25,5 33,2 

100,0 I 100,0 100,0 

Estes dados. mostram, para os d<?is grandes gru-
pos marítimos, um movimento divergente na evolução 
demogrllphica. Nos Estados septentrionaes, elle é re-
greAsivo, o índice de crescimento se reduz sensivelmen-
te, á medida que caminhamos de 72 para 90, deste para 
920. Os Estados ma;ritimos do sul e os Estados cen-
traes revelam, ao contrario, um movimento progressi-
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vo, ou, melhor, uma acceleração progressiva no rythmo 
evolutivo da população. 

O estricto criterio geographico adaptado por Gus-
MÃO pareceu-nos deficiente, porque não levava em con-
ta as correlações economicas e historico-sociaes, que 
p~endiam os diversos nucleos estaduaes. No grupo -
Estados c.entraes - por exemplo, estavam Amazonas 

. e Minas, dois nucleos sem nenhuma relação de. interde-
pendencia e cuja evolução demogtaphica se vem pro-
cessando independentemente uma da outra; não havia, 
pois,· razão para fundil-o,s num coefficiente commum. -
Da mesma fórma, no grupo marítimo do norte, encon-
travamos Pará e Bahia, que não mantinham relações 
de dependencia definida no tocante ao crescimento de-
mographico: um coefficíente urtico que abrangesse um 
e outro não correspondia á realidade. 

Suggerimos então uma outra .classificação. O cri-
teria classificador seria, não mais o puramente geogra-
phico, mas um outro que, comprehendendo embora o 
Jactor geographico, não deixasse tambem de considerar 
as cor!elações economicas existentes entre -os nucleos es-
taduaes e as analogias ~ de formação historico-social. 
Dahi uma classificação, em que ·os centros estaduaes se 
distribuiriam em quatro grupos característicos: o ex-
tremo norte (Amflzonas, Acre e Pará); o nordéste (Ma.'. 
ranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grãnde do Norte, Para-
hyba! Pernambuco, Alagôas, Sergipe e Bahia) ; o sul 
(Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, 
Santa Catharin.à, Paraná e Rio Grande do Sul) ; o 
centro (Goyaz e Matto Grosso). 
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Feitos os novos calculos, os resultados encontrados 
foram os seguintes: 

GRUPOS , . 18 7 2 1890 1920 

' 
I % % I % -

Extremo norte . 3,3 3.3 4,7 
Nordéste 46,5 41.9 36.7 
Sul. 48,0 52,6 56,1 
Centro . 2,2 2,2 2,5 . . 

100,0 100,0 100,0 

Considerando estes dados, · sent~-se que o nudeo 
goyano-mattogrossense tem um crescim~nto puramente 
vegetativo - o que era de esperar; o seu rythmo demo-
genico não soffre nenhuma alteração durante este meio 
seculo. O nucleo extremo septentrional denuncia ·uma 
certa acceleração final no seu movimento evolutivo, 
embora não tão rapido como o revelado pelo grande 
grupo do sul, zona vivaz, ao mesmo tempo de immi-
gração interna e de immigração externa. Este grupo 
meridional está em pleno desenvolvimento; mas, é inte-
r.essante notar que o indice de seu crescimento no pe-
ríodo de 1872 a 1890 é muito maior do que no perío-
do posterior de 1890 a 1920 - o que parece indicar 
uma especie de ralentissement no rythmo evolutivo 
deste grupo : po.rque o~ dois períodos têm uma extensão 
aproximadamente ·egual. 
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· O facto mais importante, o que resalta mais viva-
mente deste quadro, é a · involução demographica do 
nudeo do ~ordéste - o que não deixa de ser um tanto 
paradoxal, porque este grupo possue um dos m<1is altos 
coeffic_ientes de natalidade do nosso povo. De vinte 
em vinte annos, o seu volume demographico diminue 
~e ce~ca de 5 % em relação á totalidade da · população 
nacional: em 18 72 é 4 6, 5 % , em 9 O é 41,9 o/o ; em 
1920 é 36,7 o/o. Denuncia-se nisto a sua condição 
de "IC;entro de dispersão", que é característica desta v:asta 
zona do paiz. . 

O Nordéste é essencialmente uma região trabalha-
da poderosamente pelos agentes do centrifugismo demo-
graphico. O seu alto coeffíciente de natalidade não 
tem conseguido vencer o systema de forças desequili-
bradoras, representado por estes dois centros de attracção 
humana: a Amazonia co':tn a riqueza (agora desappa-
recida) dos seus seri·ngaoes e o Sul com· as amenidades 
incompar-aveis do seu clima, a fertilidade das suas terras, 
á' sua crescente industrialização, os brilhos da sua fasci-
nante urbanização. Esta vasta região está condemna-
da, pois, a representar em nosso povo o papel de offici-
na gentium, comparavel ao que vem representado, desde 
os períodos pré-historicos, em relação á Europa Cen-
tral, as populações creadas em tomo do Mar do Norte 
e do Baltico ( 1 ) . 

(1) DEMOLINS (ED.) - Comme la route crée .le type social, 11, 
pag. 455. 
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O -destino do Nordéste está traçado - e não ve-
mos como obstai-o: é ficar cada vez mais subordinado 
á influencia domina-dora dos grandes campos de attracção 
do sul. Equivale dizer que elle -está condemnado a 
ceder - e com intensidade mais e mais cr,escente -
os seus elementos mais eugenicos, isto é, mais oúsaçlos, 
activos, ambiciosos e energkos, ás actividades civiliz"a·-
doras das regiões meridionaes (2). 

• (2) V. O Aryano no Brasil, cap. XXVI: O valor psychico dos 
elementos migradores. 



IV 

Pesquizas sobre psycologia ethnica no 
Brasil. 

Os typos anthropologicos brasileiros 
e o problema da sua classificação. 

O problema do valor mental elo negro. 
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Pesquizas sobre psycologia ethnica no Brasil 

ENTRE as criticas que se fizeram a ~te livro, na sua 
primeira edição, está a de que o escrevi com o 

intuito exclusivo de reviver a velha theoria da supe-
rioridade das raças. Esta theoria é consid~ra.da pelo cri-
tico definitivamente morta. 

Não quero discutir agora si a theoria da superio-
ridade das raças já está definitivamente morta. · Quero 
apenas accentuar que neste livro, na'" sua primeira edi-
ção, não se cogitou disto. De maneira que, ao menos 
por este lado, a crítica- feita não tinha ·nenhum funda-
mento e resultou, sem duvida, da leitura apressada de 
alguns dos seus capítulos. 

Cabe observar, porém, que, entre os anthropolo-
gistas e ·ethnologos, mesmo os que admittem a igualdade 
das raça·s, só a a.dmittem em relação ás raças brancas, quan-
do comparadas entre si. Na sua quasi maioria, porém, 
estes scientistas recusam-se a acceita:r o princípio da igual-
dade das raça5 brancas com as demais raças do globo, 
especialmente com a raça negra (H. Afer.). 
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Não quero iantlecipar considerações e ronclUSÕI!\S, 
que terei de expôr, mais tarde, e miudamente, no volu~ 
me desta serie, relativo á psycologia e sociologia da raça 
(Problemas da anthropologia social). Direi ra~penas 

que não sou de modo algum partidario da igualdade 
das raças. · Nem creio que, em face das modernas tbeo~ 
rias biotypologicas, seja possível mais. admittir~se esta 
concepção egualitarista. 

Não é esta a occasião mais opportuna para discutir 
si ba raças superiores e raças inferiores. Estou mesmo 
convencido de que a superioridade de ·uma. raça é' funcção 
do "momento". bistorico, QX>dendo uma mesma raça . 
mostrar-se superior num dado "momento" e, em outro, · 
revelar~se inferior. . Çada raça, como cada individuo, 
leva para o plano social oo seus attributos- psycbicos, 
como leva os seus attributos pbysicos; mas, é.o "mo~ 

menta", _são as condições de vidJa no. grupn, as exi-
gencias do meio social que determinam) o aproveita~ 

mentó ou !O não-aproveitamento da totalidade destes 
attributos, ou apenas de alguns delles. 

Minha thesc é outra. ~u não me.preoccupo com o 
· affirmar propriamente a inferioridade ou a superioridade 
desta ou d:aquelb raça: o capitulo li deste livro deix:a, 
aliás, claramente entender isto. O que affirmo é que 
as raças são desiguaes. Desiguaes num sentido . ape:. 
nas da ma1or ou menor frequencia em typos de tem~ 
peramento e em typos de intelligencia. Uma certa raça 
A é. por exemplo fecundíssima em typos de tempera~ 
mento ciclotbimico, mas pouco fecunda em typos de 
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temperamento schizothimico; já uma outra B possue 
physiologia justamente opposta. Ora, para mim e nes-
te ponto, estas duas raças são desiguaes. São superio-
res? Isto é um outro problema - e minha the-
se é essencialmente biologica o probl-ema da supe-

. rioridade ou da inferioridade social dhs raças é 
extrins·eco a ella. O momento social pode ·exigir, 
ora ·um, ora outro, destes . temperamentos. Si exige 
indivíduos de temperamento ciclothimico, neste caso, 
a raça A, fecunda · neste temperamento, revela-
se superior á roça B, pouco fecunda nelles. Si, 
porém, por força mesma da sua evolução, as con-
dições do "momento" variam, exigindo indivíduos de 
índole schizothimica, por enmplo, nesta hypothese, a 
raça A para logo se inferiorisa em face da raça B, que 
passa a ser, desde então, sup-erior. · 

(Este raciocínio pode ser applícado ás qualidades 
da intelligencia, ás particularidades da ra.ça "A" ou "~'' 
no tocante á su-a- maior ou menor fecundidade neste ou 
naqueUe typo. de intelligencia. O problema da sua 
supet'Íot'Ídàde em face do "mo~ento" se colocará de 
forma analoga-) . 

Eu dissocio, pois, neste livro, o problema_ da sú-
perioridade do problema da desigualdade das raças. 
Desinteressando-me por um momento do primeiro, es-
forço-me por chamar a. att-ençã.o de todos os estudiosos 
unicamente para o segundo, que é de ordem puramente 
bio-logica e possível de resolver-se pelos methodos· da 
analyse biometrica comparativa, man~jando os admira-
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veis instrumentos de que dispõem modernamente a bio~ 
typologia, a ·endocrinologia, a psycologia experimen~ 

tal e outras sciendas naturaes. 
Dahi o meu appello á technica biotypologica dos 

Kt-etschmer e dos Pende. Estou certo que ella é 
que nos irá dar a solução do grande problema da psy~ 
cologia differencial das raças. Não creio, porém, 
que nos possa dar; d~sde já, esta solução. Con-
sidero a biotypologia uma. · sciencia ainda in fieri, 
cujas conclusões actuaes terão fatalmente quq soffrer 
revisões ·no .futuro, quando os seus processos' techní~ 
cos tiven~m attingido o seu completo aperfeiçoamento. 

E' justamente por acreditar que o que se tem feito 
até agora em materia de biotypologia geral e, espe~ 

cíalmente, ·em materia de biotypologia ·ethnica é 'ainda 
muito inseguro e provisorio, sujeito a rectificações fu~ 
turas; é justamente por isto que ·eu não me julgo em 
eno, como pareceu a um scientista nosso, quando attri~ 
bui ao typo ameríndio (aliás, apenas como meio exem~ 
plificativo e esolarecedor da minha these) uma psyco~ 
logia propria aos temperamentos schizoides, da classi~ 

ficação de ~retschmer. Quero referir-me á critica feita 
sobre este pont~. no seu -notavel livro sobre Biotypolo~ 
gia, pelo professai" Waldemar Berardinelli (l). 

Para este rillustre professor, o que se verifica, no 
ponto de vista da caracterisação biotypologica do in.dio, 

(1) WALDEMAR BERARDINELLI - Noçõe8 de Biotypologia. 
1933, pg. 23~. 
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é que elle tem, -em geral, uma morphología brachíty-
píca, ou piknica, ou bri?vílínea (Kretschmer) ; mas, a 
morphología brachítypíaa, ou pikníca~ ou brevílinea~ 

está associada, como é sabido, e como já vimos -no ca-
pítulo 11 deste ensaio, ao temperamento cíclothímíco. 
Ora, isto, para o prof. Ber.ardín~lli, va.e de encontro á 
minha conclusão - de que o índio possue uma psyco-
logia schizoíde, psycologia que é mais frequente i?ntr·e os 
typos morphologícos longuilíneos. ou asthenícos. 

Em primeiro loga.r, i?U não formuli?Í uma con-
clusão definitiva. No prefacio d~te livro, ao contra-
rio, insisto em que todas ·as minhas affírmações são 
conjecturaes, dada a escassez, entre nós, de elementos 
bíometrícos para servirem de base a conclusões defini-
tivas. Formulando o meu pensamento sobre a psy-
cologia do índio e procurando explicai--a pelo seu 
typo constitucionaL eu não tive 01itro intuito sínão 
formular uma hypothes~ de pesquíza- uma "working 
hypothesis", como diria Haddon. Nada mais. 

Em segundo logar, as pesquízas,_ de que resultaram 
os dados de Heitor Peres e Cunha Lopes, citados por 
B~ra.rdínellí, sobre a psyco-pathologia dos nossos abo-
rígenes, são ainda muito pouco numerosas. Mais: além 
de se referirem a sedes muito peqlienas, são feitas sem 
criterio diff.erencial rigoroso. Nellas foram considerados 
os aborígenes em geral, sem attenção .aos diversos typos 
anthropologicos contidos nesta vasta congerie racial, 
que é a população indígena brasileira. Estudaram-se; 
nos nossos sanatorios e colonias de alienados, os "cabo-
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dos" e "bugr~", como SÍ elles _pertencessem a uma só 
raça, a um só typo ethnico; quando a verdade é que, 
como ja demonstramos, não ha um typo unico de índio 
e a nossa população aborígene é heterogenea, formada, 
co·mo é, de varias "raças". 

Neste ponto, cumpre recordar aqui esta conside~ 

ração do prof. Georges Montandon, num estudo re~ 
c-ente sobre as correlações existentes entre a ·raça e os 
typoo constitucionaes: 

- "Entre os Ameríndios, cujo polym01:phismo 
é . conheci de - diz ~lle - a determi~ação dos 
typos constitucionaes é mais difficil do que em 
qualquer outro gnpo racial" .(2). 

Montandon se apoia em W eindenrích, not1avel 
mestre em questões de biotypologia - e lhe repete as 
palavras. 

Ora, se assim é; si é consíderavel o polyphormísmo 
dos nossos aborígenes; 5Í os "typos constitudonaes" 
entre -elles são extremamente diffic-eis de se discriminar. 
~tá claro que as coodusões de Cunha Lopes e outros sobre 
as predisposições constituciona~s dos nossa;: indígenas 
e a sua psyoología morbída. differencial só dev~m ser 
acceitas oom grandes reservas. 

No fundo, -eu não affirmei uma verdade, nem uma 
in verdade; formulei -apenas uma "hypothese de traba:. 

(2) MoNTANDON - Race et Constitution ("Revue Antbropo-
logique, 1933, pg. 48) . 
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lho". C'!be aos technicos em biotypologia, em bio-
metria, em psychiatria, em psycometria, rem anthropo-
logia, tomarem o problema, por mim levantado, para 
o n~solverem com os seus methodos rigorosos de pes-
quizas. O que é ess-encial é que as sedes, sobre as quaes 
vão operar, sejam bastante numerosas para que as 
suas conclusõ-es se imponham á confiança dos entendi-
dos. Em anthropometria ethnica, diz-se que as series de 
menos de I 00 indivíduos não merecem fé; ora, em psy-
cometría ethnica, menos fé ainda devem inspirar as 
series muito limitadas, mesmo as de I 00 indivíduos ... 

O que é preciso accentuar é que o ·estudo dos typos 
constitucionaes não é incompatível com as pesquizas 
sobre oo typos ethnicos: raça e constituição são con-
ceitos complementares. O typo ethnico é mais com-
prehensivo e pode conter varios typos constitucionaes: 
é o que se verifica na maioria das raças da Europa, da 
Azia e· da Oceania. E' esta a wnclúsão do pro f. Mon-
tandon no seu bello ensaio a este respeito : ' 

- "Mais, si certains groupes ra.ciaux vont 
de pai.r avec telle constitution, cela ne verit pas 
dire que toute race soit caracterisée' par un type 
constitucionnel; cela n' est en effet pas I e cas de 
la majorité des races de l'Europe, de I' Asie et de 
l'Océanie. Aujourd'hui, la notion de race est 
admise même par la majorité des constitutionis-
tes" (3). 

(3) MONTANDON - obr. cít .. pg. 48. 
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Cumpre, pois, aos nossos investigadores isolarem, 
da ma8sa da população "cabocla", preliminarmente, os 
"typos anthropologÍc08" (ethnícos) nella contidos. 
Depois, cabe verificar·em quaes ·os "typos de consti-
tuição" que cada um d-estes "typos" de raça co-ntem, 
e a sua frequencia. E' este o verdadeiro methodo a 
seguir. 
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Os typos a!1thropologicos brasileiros e o 
problema da sua classificação 

I 

DESTAS considerações, expostas no capitulo ante~ 
rior, resulta· que o essencial para nós, nesta o.rdem 

de estudo'S, é uma boa classificação de typos an~hropo~ 
logicos. E' condição sine qua para~ o bom exito das 
pesquizas no sentido da determinação das características 
psycologicas mais frequente de cada um desses typos, 
bem como das suas particularidades physiologicas, da sua 
reactividade ás influencias do ambiente cosmico, da sua 
maior ou menor adaptabilidade ao nosso meio e aos 
nossos climas tão variados. 

Collocado o problema da claisificação dos nossos 
typos anthropologicos dentro desse criterio rigoro~ 

samente physiologico e funccional, está claro que os 
typos componentes da classificação devem ser realmente 
typos morphologicos perf.eitamente caracterisados - e 
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não simples grupos de indivíduos, ~melhantes apenas 
por um ou dois attributos, principalmente si estes 
attributos são de valo'l' secundaria, como por exemplo, 
a' côr da pele ou a côr dos cabellos. 

E' justamente por isto que me parece pouco susce-
. ptivel de ser aproveitada utilment.e, para os ·estudos das 

raças aqui fixadas, a classificação do prof. Roquette 
Pinto; director do nosso Mtiseu Nacional e grande 
mestre em .anthropologia. Minha impressão (digo im-
pressão porque, medíocre anthropo-soáologista, não sou 
technico em anthropologia pura) é que a classificação 
do prof. Roqu·ette Pinto, que apparece como sendo uma 
classificação de "typos anthropologicos", não é propria-
mente uma classificação de "typos", no sentido especifi-
co que esta expressão tem hoje em anthropologia; mas, 
apenas uma classificação de grupos humanos pelo cri-
teria exclusivo da côr da pele. Para o pro.f. Roquette, 
os brasileiros (bra-silianos, como elle chama) se divi-
dem nos quatro s·eguintes "typo-s" anthropologi-
cos (1): 

a) os que tem a pelle ·branca: os leucodermos. 
b) os que tem a pele am.avella: os xanthodermos. 

( 1) ROQUETTE PINTO _- Ensaios de anthrópologia . brasiliana, 
1933. E tambem: - Os typos anthropÔlogicos brasi-
leiras ("Archivos do Museu Nacional", v. XXX, 1928): 
- Notao sobre os typos anthropologicos brasileiros 
( "Actas e trabalhos do 1.° Congresso de Eugenia", v. 
I. 119). 
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c) os que tem a pele preta: os melanodermos. 
d) os que tem a pele parda: cs phaiodermos. 

Brance, preto, amarello e pardo. -No fundo, a 
velha classificação popular e puramente empírica dos 
nossos typos ethnicos (branco, caboclo, negro e mula~ ' 
to) , a que as denominações gregas revestem d~ um 
colorido scientífíco. ' 

Para as necessidades praticas e scientificamente ele~ 
mentares da nossa anthropometria militar, está fora de 

. duvida que esta classificação é ínataca.vel. Mas, duví~ 
4o, que o seja para o effeito das grandes investiga~ 

ções scientificas sobre a biologia e a psycologia das raças 
no Bmsil. 

11 

Não que.ro, para o . fim de fundamentar a minha 
duvida, fazer a analyse de todos os ..... quatro grupos da 
classificação do pro f. Roquette. Tornarei, apenas, para 
uma analyse mais demorada, como já fiz no cap. 111, 
o grupo chamado dos leucodermos. 

Estes, ao ver do prof. Roquette, constituem, em 
nosso paiz, um typo .anthropologico definido e unico. 
E' o grupo dos elementos brancos da nossa população. 
Neste grupo, estudando~o á luz da analyse ethnica, em 
que é mestre e technico, encontrou o prof. Roquette 
apenas um unico typo morphologico, a que deu o 
nome, co·mo já vimos, de "leucodermo". Só um -
e mais nem um. 
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Os caracteres biornetricos deste typo foram estuda-
dos rigorosamente e transferidos depois em curvas, que 
exprimem, atravez de um movimento irregularíssimo, o 
modo das suas "fluctuações" especificas. Com isto fi-
cou o typo "leucodermo" brasiliano perfeitamente defi-
nido. E', pelo menos, o que affirma· o illustre anthro~ 
pologista do Museu Nacional. 

E' possível que tudo isto esteja dentro da melhor 
t·echnica anthropologica. O prof. Roquette Pinto é 
um grande mestre no assumpto e deve saber o que fez 
e o qu~ está fazendo. Não é possível que tenha pro-
cedido empiricamente ao esboçar a sua classificação dos 
nossos typos anthropologicos. 

Entretanto, sem títulos legítimos para penetrar 
nestes arcanos da sciencia biometrica, é grande a minha 
duvida sobre a existencia do "typo leucodermo" em 
nosso paiz. Que ha aqui um grupo de leucodermos, 
isto .é, de indivíduos de pele branca, é certo como a luz 
do sól; mas, que todoo estes indivíduos, assim brancos 
de pele, apresentam um mesmo typo, é o que não 
acredito. 

Os leucodermos que aqui existem, ou vieram da 
Europa, ou são descendentes, mais ou rnenoo puros, dos 
que vieram da Europa. Ora, na Europa, estes leuco-
dermos apresentam varios typos: - "V:aria, segundo 
oo autores a contemporaneos, de 3 a 12 ou mais o nu-
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mero de raças europerias" - diz o prof. Mendes Cor-
reia (2). 

Ora, si os brancos da Europa, centro emigrato.rio 
~os brancos que possuímos, exhibem, pelo menos, 3 ty-
pos anthropo·logicos, como explicar que, ao chegarem 
aqui - onde, por ·acção do clima e dos cruzamentos, 
estas variações deviam ser mais numerosas - acabem 
modificando-se de tal forma, que não apresentam sinão 
um typo unico, cujas fluctuações se ' acham expressas 
nas curvas bíometrícas tão pacientemente construídas 
pelo prof. Roquette Pinto e que vem publicadas na 
sua monographia? 

Não posso comprehender como estes typos ethni-
cos, existindo lá absolutamente inconfundíveis, aqui, ao 
contacto do nO&ro meio, desappareçam, fundindo-se num 
"typo" unico. · E isto é tanto mais difficil de ser admit-
tido quanto nós, ao percorrermos as reg10es do 
sul, pudemos constatar, por uma simples inspecção vi-
sual, que- estes typos europeus não desappareceram de 
modo algum, nem se unificaram ; mas, ao contrario, 
co.ntinuam vivos e distinctos, perfeitamente discrimína-
veis na massa da nossa população! 

Não comprendo bem, ainda não pude compre-
hender bem, como é possível considerar como "typo" 
uníco os leucodermos do prof. Roquette Pinto. Elles 
constituem, para mim uma collecção de "typos"; nun-

(2) MENDES CORREIA - lntroducção á anthropo·biologia, 
1933, pg. 12. 



256 Oliveira Vianna 

c:a, um typo. -Os dados colhidos e as curvas achadas 
indicam os caracter·es geraes .e as fluctuações de um 
grupo; de modo algum, os caracteres e as fluctuações 
de um typo. 

Basta, aliás, uma observaçã·o, m-esmo ligeira, das 
curvas biometricas obtidas pelo pro f. Roquette Pinto; 
basta considerar a extrema irregularidade que apresen-
tam, algumas della.s com tres o-u quatro cuspides - o 
que lhes dá, ás vezes, forma de uma verdadeira linha de 
cordilheiras (2) -para se chegar a conclusão- de que as 
series, sobre que trabalho a. technica anthropologica da-
quelle professor, são demasiadamente hetérogeneas p~ra 
que se possa considerar a distribuição da intensidade dos • 
caracteres nella exhibida como ·razoaveis "fluctuações" 
de um typo homogeneo, de um verdadeiro typo a~thro-
pologico. 

Veja-se, por exemplo, a curva da distribuição 
d3s estaturas dos leucodermos. Ella mostra dois 
vertices: um, indicando uma concentração de estaturas 
~m torno de lm.63 ·e outra, em torno de lm.69. O 
'mesmo acontece com a curva do índice; nasal: é tam-
bem bicuspide. Ora, é um .facto sabido em · Biome-
trica que, todas as vezes que a curva da distribuição 
das !intensidades de um ca•racter mostra mais de um 
vertice, a conclusão a tirar-se é de que a ~ie estudada 
não é homogenea, encerra mais de um typo (Boldri-
ni, Livi). 

(Z) : - v., por exemplo, a curva do índice nazal dos melanoder-
mos (pg. 270). 
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E' certo, como obse1va• Boldrini, que do facto da re-

gularidade, ou- melhor, da normalidade da curva d~ 
freq'uendas nem sempre se pode1á concluir que se está 
diant·e de um typo homog.eneo; mas, é tambem cer-
to que, todas as vezes eni que uma curva se mostra 
irregular, revestindo forma bi ou trimodal, é segura a 
conclusão de que a serie é heterogenea, podendo-se in-

' ferir, com segurança, que a população .éstudada con-
tem mais de um typo anthropologico. -

Nestas condições, diante das curvas bicúspides, 
que o prof. Roquette encontrou para a distribuição das 
frequencias relativa a estatura e ao índice nasal dos seus 
brasilianos leucodermos, não seria licito presumir que ha, 
pelo menos, dois typos anthropologicos na população 
branca do Brasil ? 

Os resultados dos cakulos biometricos procedidos 
pelo íllustre anthropologista sobre a nossa população 
branca não desmentem, aliás, esta presumpção: reve-
lam-se fiéis á realidade ethnica. dio nosso povo. Confir-
mam, com a irregularidade do seu desenv-olvimen-
ro, o que a ob8ervação commum attestll: que ha mais 
de um "typo" branco na nossa população. O eminen-
te mestre, entretanto, absolutamente convencido da uni-
dade do typo branco no Brasil, vê nesta expressão bi-
modal ou ttimodal das suas curvas de f:requenêía ape-
nas simples "fluctuações" do typo lencodermo ... 

I . ' 

Esta preoccupação do prof. Roquette Pinto é 
tanto mais surpreendente quanto é elle mesmo quem 
oonfessa ter verificado, entre seus "leúcodermos" ' uma 
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certa correlação entre as- altas estaturas e a pigmenta-
ção mais clara, não sei se da pdle ou dos cabellos (2). 
Mas, se assim .é. por que então não tomar a unica pro-
videncia logica nestes casos: discriminar estes indiví-
duos assim morphologicamente "correlacionados", agru-
pando-o.s numa sene especifica,? 

III 

Esta heterogeneidade dos suppostos typos anthro-
pologicos do prof. Roquette é ainda mais flagrante 
quan:do elle nos revela os r·esultados das suas pesqui-
zas sobre o grupo complexos dos mulatos e dos ne-
gi'OS. &tes, na sua classificação, como vimos, tem a de-
nominação, respectivamente, de "phaiodermos" e "me-
lanodermos". 

Em relação aos mulatos, está fora de duvida que 
elles não podem constituir um grupo homogeneo. Mes-
mo sem calculo biometrico alg:um, é facil prever que 
não pode haver um typo uníco para os mestiços afro-
ary<~Jnos. E isto por esta simples razão - de que, 
não havendo um typo unico de negro, nem tambem 

· um typo unico de branco, não é possível, em face das 
leis da heredologia ·ethnica, a constituição de um typo 
unico para os productos do cruzamento destes typos 
tão differentes e tão heterogeneos. 

Os dados biometricos, obtidos pelo prof. Roquet-

(2) v. R OQUETfE PINTO- Ensaios de anthropologia brasiliana, 
pg. 128. 
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te; ainda uma vez, confirmam integralmente :esta pre-
V1Sao. Todas as suas curvas, relativas ao índice nasal, 
ao índice c~phalico, ao índice bi-zygomatico e ao in&."' 
ce thoracico dos mulatos, são com effeito irregularis-
simas e sempre bi ou tricúspides. 

Em regra, quando a serie é homogenea e o typo é 
puro, as curvas das variações dos seus caracteres exhibe 
uma forma rregular e harmoniosa., como -se fosse uma 
campanula. Ora, as curvas .encontradas pelo prof. Ro-
quette Pintó para exprimir as fluctuações do índice na-
sal, .do índice cephalico, do índice bi-zygomatico_ e o 
do perímetro thoracico apresentam as forlllflS mais 
exquisitas e desharmonicas. Não falando da relativa 
ao índice cephalico, com a forma de bico 'de passara, 
basta attentar para as r.elativas ao indi~e bi-zygoma-
tico e ao do perímetro thoraciro, com dois vertices, e, 
especialmente, a relativa ao índice nasal (elemento dif-
ferencial estremament~ importante iara o prof. Ro-
quette) e que apresenta nada menos de tres vertices __ . 

Quanto aos negros, que representam sabida-
mente um grupo heterogeneo (havendo, coctp.o ha, 
varias typos de negros) , a unicá curva. -exhibida no 
estudo do prof. Roquette Pinto é a relativa ao indi~ 
nasal. Pois bem, ha nesta curva nada menos de qua-
tro cuspides : urna em 85, outra em 79, outra em 70 
e uma que se denuncia em 58 . . . 

Si o índice· naslal é um caracter ·ethníco· tão impor-
tãnte, tão differenciador dos typos, porque não con-
cluirmos que a serie dos molanodermos do · pro f. Ro-
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quette é extremamente heterogenea ·e que ha, na popula,. 
ção negra do Brasil, varies typos anthropologicos, que 
precisam ser devidamente isolados pelos methodos da 
a:Q.(!lyse ethnica e biom:etrica ? 

O eminente .anthropologista vê nestes sa.liencias 
multiplas das suas curvas, nesta extrema irregularida~ 

de que ap11esentam, apenas "fluctuações" dos typos 
estudados - fluctu-a·ções· do typo branco, do typo ne~ 
gro, do typo amarello, do typo mulato. Ora, para 
mim, .a verdade é outra: estes vertic-es, estas saliencias, 
~tas irregularidades de desdobramento ~ignificam apenas 
que os varies typO.s, reunidos pelo prof. Roquette em 
cada uma cl:as suas series, estão, por ·este meio,. berrando 
o seu protesto contt1a a uniformidade, a qu-e elle os 
sujeitou, e procuram, aqui ou alli, . "furar" a curva, 
romper o sacco, . em que foram mettidos a contragosto. 
O que elles querem é yir cá para fóra viverem, cada um, 
vida propria, autonoma e independente, de typos anthro~ 
poJogicos de verdade ... 

IV 

Voltemos á unidade do grupo leucodermo. E, in~ 
sistindo sobre a insociabilidade desta unidade com os 
factos da observação, que testemunham a existencia de, 
pelo menos, tres typos brancos em nosso povo, V·ejo qúe 
o proprio prof. R!oquette me traz um novo argumen-
to ao ponto de vista, que venho defendendo. 

Como elle mesmo reconhece, no seu estudo, os indi~ 
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viduos de raça celta, os de raçà iberrica o.u mediterra~ 

nea e os de raç~ ·riordica, quando collocados sob- a 1acção 
do meio tropical, reagem diversamente, revelando uma 
adaptabilidade diff.erente·. Os ·nordicos, por .exemplo, 
não encontram nestas regiões quentes, como as nossas, 
wndições favoraveis de existencia, produzindo-se, nos 
nudeos desta raça ahi fixados, phenomenos; facilmente 
verificaveis, .de degenerlação physica e moral. O con~ 

trario, concorda ainda o prof. Roquette, acontece com 
os indivíduos pertencentes ás ethnias melacroides, como 
as celtas e, principalmente, as mediterraneas ou ibericas. 
Estas ultimas revelam uma grande capacidade de ada~ 

ptação aos mcios tropicaés, reagindo sempre favoravel~ 
mente ás suas influencias climatericas, dando mó.stras 
de uma perfeita conformidade biologica com os habi-
tats megathermioos (3) . 

Ora, se assim é, se é o proprío prof. Roq11ette 
quem reconhece que, no grupo branco, entre os seus 
leucodermos, ha uns certos indivíduos, dotados de uma 
certa caracterisação morphologíca (H. europeus), que 
não se comportam, ·em face das influencias do meio tro~ 
pical, da mesnia maneira que oertos outros indivíduos, 
tambem leucodermos, mas dotados de uma outra ca-
racterisação morphologica (H. alpinus, H. meridiona-
lis); como se explica que se recuse elle a oonsiderar estas 

(3) "Os alpinos e mediterraneos é fora de duvida que se accli-
matam muito bem sob os tropicos. Dos nordicos já 
não se pode dizer o mesmo" (ROQUETfE PINTO - obr. 
cit., pag. 171)_. 
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particularidades diff.erenciaes de adaptabilidade destas di~ 
versas raças, componentes do· seu grupo leucoderma, a 
ponto ·de organisar uma classificação, em que estas 
diversidades ·ethnicas_ -especificaiS, revelando~se num cam~ 
po de tamanha importancia, como é o da physiologia, 
não foram attendidas? 

Veja o eminente professor até onde, até a que 
consequendas não nos levará a sua preoccupação uni~ 

ficadora: deste que, nos seus calculos, os brancos appa~ 
recem considerados como um typo unico, que meios 
teremos nós., de posse dos dados biometrioos obtidos 
por estes calculos, para podermos penetrar os segredos do 
nosso processo adaptativo, o sentido em que se estão 
orientando as nossas selecções telluricas em relação a estes 
varios elementos brancos que aqui subsistem ou que; vin~ 
dos dos climas frios, para aqui affluem? 

Está claro que, com os dados obtidos de uma 
serie assim tão heterogenea, como a dos leucodermos da 
classificação Roquette, seria absolutamente impossível 
determinar as condições de adaptação dessas diversas 
raças em no-sso meio e, consequentemente, resolver o 
problema da sua distribuição pelas div·ersas regiões cli· 
maticas do paiz. E 

a) ou temos que dissociar o typo leuoodermo, des~ 
dobrando-o em, pelo menos, tres typos capita'CS (nordi-
cos, celtas, iberos) para applicar a cada um delles, iso~ 

ladamente, a analyse biometrica, de maneira a' determi~ 
nar as suas características anthr.opo~biologicas, as suas 
oorrela~ões morpho~physiologicas e assim chegar, por esse 
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méÍo, a conhecer a reactividade de cada um delles, nor· 
dicos, certas ou . mediterranoos, ao clima tropical: 

b) ou então, mantemos o typo leuwdermo uni~ 
ficado, tal como elle se apresenta na classificação Ro~ 
quette, continuando a operar sobre elle como estjo fa~ 
zendo os technicos do Museu Nacional. Neste caso, 
os dados biometricos obtidos serão absolutamente sem 
nenhuma. utilidade para o estudo :e a solução scientifica 
dos problemas concernentes á adaptação dessas raças euro~ 
péas aos climas tropidaes, á acção morphogenica por elles 
exercida sobre estas raças, ao sentido, em summa, das 
nossas sdecções telluricas sobr·e o homem dos climas 
frios quanto fixado em nosso meio ( 4) . 

· Para resolver estes problemas e lançar os fun~ 

damentos verdadeiramente sdentificos da nossa. an~ 
thropologia ethnica, temos que mudar de metho~ 

§os; temos que rever a dassificação .... de typos do prof. 
Roqu:ette; temos que iniciar novos estudos, novas pes~ 
quisas, realisando novos calculos, construindo novas cur~ 
vas. Estas apresentarão, certamente, então, uma regu~ 

( 4) Cumpre leml:.rar que, em face dos modernos estudos de 
_micro-climotologia, de KR.Aus e GEIGER, o problema da 
determinação das zonas "optimas" de acclimatação se deve 
tornar cada vez mais complexo e delicado, especialmente em 
relação ao homem e ás raças humanas. E' provavel que, 
mesmo dentro das grandes zonas climatericas "oprimas~, 

encontremos pequenos centros esparsos· de inadaptação; e 
vice-versa: v. BROOKS - Micro-climatology (in "Geo-
graphical Review", 1933, pg. 502). 



264 Oliveira Vianna 

laridade e uma harmonia que não se encontram nas 
curvas obtidas pelo prof. Roquette; regularidade e har-
monia indicativas de que as series, sobre que se realisa-
ram taes calculas, são homogeneas e os typos revelados -
são realmente verdadeiros typos anthropologicos -e não 
simples grupos somatologicoo, ligados apenas por ca-
racteres secundados. 
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O problema do · valor mental do negro 

I 

EM r·elação ao negro puro, minha opinião - a que 
fálta ainda a base de estudos psycometricos difini-

tivos (porque os já feitos, e são numero~os, não me pare-
cem ·ainda bastantes) - é de que, para oertos typos de 
intellígencia superiores, elle revela, na sua generalidade, 
uma menor fecundidade do que as raças aryanas o'u 
semitas, com que elle tem estado· em contacto. Para 
os typos da classe F de GaJton, ou para os super-nor-
maes, como se diz na techmologia psycometrica contem-
poranea ( 1 ) , o negro, com .eHeito, não me parece po-
der competir com as -raças branças, ou amarellas. · . E' 
o que a observação demonstra e os resultados das pesqui-
zas de psycülogia experimental parecem confirmar (2). 

(1) v. GALTON - Hereditarius genius, 1928, pg. '3 O ss . . Cfr. 
LEONI KASSEFF - Educação dos super-normaes, 1931, 
I e II partes. 

(2 ) v. SAROKIN - Contemporary sociological theories, 1928, 
' pg. 295-299. 
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Trata-se, apenas, de uma menor f.ecundida·de em su-
per-normaes. Não ·é que as matrizes africanas sejam ne-
gativas na gestação destes typos; ellas tamhem os pro-
duzem, como bem ü> demonstram os factos de observa-
ção geral, colhidos nos poV>OiS, como1 o nosso•, onde 
ha grandes massas negras e onde ·vemos apparecerem 
negros de alta capacidade intellectual. Estes negros su-
periores não deixam de produzir-se no seio dos gru-
pos negros, quer nas suas regiões nativa-s, quer nas suas 
pMrias de adopção. O que parece é que, entre os ne~ 
g·ros, estes typos intellectualmente superiores são pro-
duzidos em pequena proporção, isto é, em proporção 
incomparavelmente menor 'do que, por exemplo, nas 
raças aryanas ou SeJ?itas. 

Strong e Morse- para só citar, a titulo exempEfi-
cativo, o resultado · de uma investigação psycometrica, 
feita pelo test de Binet- encontraram, num estudo com-
parativo da capacidade intellectual dos negros e dos 
brancos, 5 % de super-norma·es entre os brancos e ape- . 
nas O . 8 % entre os negros (3) . Equivale diur que, 
numa população de 1 O . 000 negroo, haveria probabili-
dade de existir cêrca de 80 negros de intelligencia supe-
rior, ao passo que uma população de 1 O. 000 brancos 
deveriam produzir-se 500. Como estes 'typos superio-
res se concentra:n, normaJm,ente, ·nas altas camadias so-
CÍa€8 e formam as elites dirig-entes, pode-se concluir que 
a elite da população branca seria incomparovelmente mais 

(3) v. HUNTINGTON- Civílisatíon and d imate, 1923, pg. 12. 
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rica de el~m:entos superioi'mente dotados do que a elite 
da população neg:ra, 

Neste ponto, as duas raças são desiguaes - e esta 
desigualdade se reflecte na desigualdade da riqueza euge~ 
·nistica das suas· >elites respectivas. Oro, como a civilisa~ 
ção moderna é muito exig-ente destes typos superiores· na 
composição· das suas elites ( 4), comprehende~s:e e expli~ 
ca-se porque o negro, vivendo dentro desta civilisação, 
r-evele certa inferioridade em fac~ dos grupos brancos e 
brancoides com os quaes conviv~. 

E' claro que esta inferioridade re-lativa do n~gro 

só é susceptível de determinação segura, ou melhor, de 
pre-determinação quando consideramos os negroo em 
grupos, formando uma. população; individualmente, isto 
é, para cada caso isolado, é absolutamente impoBSivel 
saber-se si um âlado negro é um typo superior ou um 
typo inf.erior, é um super-normal ou um sub-normal-
um gifted . ou um dull. Do facto de-- um det•erminado 
individuo ser negro não basta para se poder concluir 
que elle deva ser destituído de alta capacidade intel-
lectua-1. Pela, mesma razão, doJ .fact~ de um individuo 
ser branco, não se pode tira~. a conclusão de que elle 
dev-e ser, forçosamente, um individuo- altamente dota-
do. Ha negros de genio, como ha brancos absoluta-
mente medíocres. Dizer, portanto, que todo negro é 

(4) v. GALTON- obr. cit., pg. 333. Cfr.: ROUSIERS - L'e-
lite dons la société modeme, 1914; HUNTINGTON 
The caracter of races, 1927, pg. 314. 
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estupido é tão absurdo como seria dizer que todo bran-
co é int-elligente. 

Esta desigualdade entre :as düas ·raças só se revela, 
comb já dissemos-, quando os seus indivíduos· se 
apresentam reunidos em grandes massas. Neste caso, 
ha quasi certeza mathematica n~ta conclusão : .de que 
um grupo de 1 O mil negros ha de se mostra.r incompa-
ravelmente mais rico em dulls do que um grupo de vo-
lume egual, formado aclusivamente por typos aryanos 
ou semitas, po.r exemplo. 

11 

E' esta a minha conv1cçao. Estarei em erro? 
Penso que não. E' por isto mesmo que não me abalou a 
critica feitJa pelo pro.f. Arthur Ramos-, em conferencia 
proferida no "Centro Oswaldo Spengler", do Rio sobre 
os povos n-egros e a sua civilisação. . 

Numa ·referenda incidente, o prof. Ramos accusa-
me de me ter .apoiado, nas minhas affírmações sobre os 
typos negros, n1a "sciencia do seculo passado" e consi-
dera, por isto m-esmo, falsas as minhas opiniões sobre a 
aptidão civilisadora do Afer. 

Devo observar que a accusação de ~tar inspirado 
na sciencía do seculo passado e, portanto, em concepções 
já ·atrazados de trinta ou quarenta annos, não me pa-
rece inteiramente verdadeira. Este volume m~mo 

serve para Il106trar que não me ·conservo alheio ao 
movimento. das ideias sobre este assumpto, estando in-
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teíramente em dia com as conclusões mais recentes da 
investigação scientífica neste domínio. 

Quanto á falsidade das minhas conclusões, é um 
ponto discutível. O prof. Arthur Ramos é dos que 
acreditam que o negro poosue as mesmos capacidad~ 
dos typos brancos. Eu não o contesto; mas, aceito a 
sua conclusão com as restricções que estabeleci. 

Um dos argumentos, ·em que se baseia o prof. 
Ramos, para fundamentar a sua convicção de que os 
povos negros tem uma capacidade para a civilísação igual 
á de qualquer outro 'povo ou raça, está nas revelações tra-
zidas pelos investigadores inaís recentes da ethnographia 
e da historí?- dos povos africanos, como· Froebenius (a 
que o 'sr. Trístão de Athayde chama de "imaginoso"). 

Froebeníus e outros investigadores encontratam, se-
gundo o sr. Arthur R'amos, no ~recondíto das l'lelvas 
afr.icanas, vestígios seguríssimos de civílísações identicas 
ás que a nossa cultura· considera superíores" ; 

Que estas civilisações antigas .existiram; que no cen-
tro ·das terras africanas se formaram g·randes focos de 
cultura superior, nã-o ponho em duvida - e os do-
cumentos comprobatorios da exístencia destes fócos, exhi-
bidos por Froebenius e inwstigadores anteriores a elle, 
levam-nos a certeza disto. Os que estudam a hístoria 
africana são, aliás, unanimes em attestar a formação de 
grandes ímperios nos centros onde ·actualmente vegetam 
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povos n~gros em. pleno ~stado de bar bade ( 5) . São 
factos histo.ricos, que ningueni contesta. 

O qu~ me par~ce contestavel é a conclusão qu~ 
dahi se tira - de que estas civilisações· antigas, que 
floresceram nas zonas centraes da Africa, foram criadas 
pelos homens da raça. negra, isto é, pelos typos negros 
puros. Esta conclusão é tão fundamentada como seria a 
de algum habitante de Marte ou de Saturnü que, obser~ 
vando por ventura, com telescopios poderosos, a nossa 
civilisação, especialmente os grandes fócos de cultura do 
Riü e de São Paulo, e, reconhecendo· que elles flor·escem 
em regiões onde vivem ainda povos de raça vermelha, 
concluísse que f·oram os incolas, habitantes dest.es ter~ 

ritorios, os criadores de toda ·esta brilhant~ civilisação. 
Ou a de um sa.bío que, daqui ha quatro mil annos, des~ 
cobrindo, depois de penosas escavações, as ruínas das 
bellas cidades qu.e os inglezes fundaram e •estão fun~ 

dando pr~entement~ na Africa do Sul, viesse dizer 
que estas bellas cidades e a sua civilisação correspondente, 
por estarem localisadas em ~onas onde sempre viveram 
povos de raça negra, deviam t·er sido pbra destes povos 
negros. 

III 

Ora, a verdad~ ·é outra. O que a observação 
do pr~sente, por um lado, e, por O'Utro, o estado 

(5) v. DELAFOSSE - Les negres, 1928, pg. 13 ss.; MEYNIER 
L'Afrique Noire, 192 1. pg. 79 ss. E ainda DELAFOSSE 
- Civilisations negro-africaines, 1925. 
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da histeria do continente negro parecem demonstrar é 
que estas civilisações, que F.roebenius e outros pesqui-
zado~es encontraram na Africa, nas suas regiões cen-
traes, não são, :ertamente, criações dos povos negros; 
mas, sim, de mestiços afro~semitas, isto é, negroi-
des berberisados ou ar~bisados, do mesmo grupo dos 
"fullas", dos "mandingas", dos "haussás", dos "mos-
Bis", doo "somalis" e outros typos de mulatos ca.racte-
risticos. Estas civilizações tiveram os seus fóoos de for-
mação e irradiação, não propriamente na zona das flo-
restas tropicaes; nuas, nas regiões das steppes, nas immen-
sas planícies da "brousse", zona das grandes tribus pas-
t<>raes, ou nos pontos de cruzamento das grandes estra-
das de caravanas. Isto é, nas zonas que se constituiram o 
campo predilecto das incursões dos conquistadores arabes 
vindos do Norte, dos ladoo do Mediterraneo, ou de 
Este, dos lados do Mar Vermelho :_.,doo fócos de cultu-
ras aryanas ou semitas (6) ._ 

O reino do Ghana ou Ghanata, cuja fundação 
·deve datar do seculo IX da ·era christan, floresceu justa-
. mente ~obre as marg·ens do Niger, na região das suas 
cabeceiras, em pleno centro da "brousse" africana; mas, 
não foram os negros puros, habitantes das grandes flo-
restas, que o fundaram, nem a civilisação que este impe-
rio representa se deve a elles. Os textos do -r:a-
ríkh-es-Soudan, em que vem o testemunho dos chronis-
tas arabes que o conheceram no esplendor da sua gran-

{6) f'Rf;VII.P! .,....... Les 40âét~s afi'ÍcCJines, 1894, pg. 271 s~, 
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deza, o fazem c·reação de pov:os brancos - e não ne~ 
gros: 

- "E' tradição que este reino existia antes da Hegi~ 
ra; que vinte e dois príncipes ahi reinaram ant~ deste 
acontecimentt> e que, igualmente outros vinte dois ahi 
reinaram depois delle. Estes príncipes eram de raça 
branca; mas, nào sabemos de onde se originaram". 

Os elementos civilisadores, que :edificaram o gran-
de imperio de Gharia, eram, alli, pois, estes príncipes de 
origem berbere ou arabe :e a massa, ahi a.fflu:ente, de cha~ 
mitas, homens não negros puros, mas de raça "verme~ 

lha" (provavelmente mestiços fixados de semitas com 
negros das flor~tas africanas) . 

O mesmo se deu com o imperio de Songhai, 
fundado cerca de dois seculos depois (XI) ·e que succ-e-
deu ao Ghana., destruido pelas tribus conquistadoras, 
vindas ds alto Egypto. Os chefes destas tribus, que 
submetter·am o antigo imperío de Ghana e fundaram 
o imperio de Songhai, originaram-se, segundo a tradi-
ção recolhida pelo Tarikh, da região do Yemen, na 
Ara;bia. Eram de raça semita - ' e não negra. Os 
negros representaram allí, neste novo grande imperio, a 
base materital do trabalho - e não os agentes civilisa-
dores. 

Não foi outra -a. genese deste outro fóco· de civilisa-
ção representada pelo grande reino de Bornú. Os ele-
mentos, que o funda·ram, não eram negros puros e sim 
mestiços, oriundos do cruzamento de berberes com ne-
~ros, isto é1 eram da ra~a vermell;ta do . Sudão ·ç não·, 4~ 
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raça negra propriamente dita-. Esta os invasores semi-
tas fizeram refluir para as selvas da Africa Central. 

- "Todos estes monumen.tos (diz Desplagnes-, 
a proposito das ruínas r·emanescentes destes grandes im-
perios primitivos) parecem assignalar, atravez da 
Afríca Sahariana, a marcha dos ·povos cívilisadores, 

·que, partidos das margens do M editerraneo, vieram, em 
época remota, organísar o Sudão" (7). 

IV 

O que o estudo da histeria antiga da Africa de-
monstra, pois, .é que 

a) os grandes centros de civílisação, surgidos no 
interior do continente africano, não foram organizados 
por povos de raça negra; m:as, si~ por povos estra-
nhos, por conquistador·es arabes ou berberes, que se cal-
dearam com a primitiva população negra, formando 
uma massa de mestiços, de que elles se fizeram os edu-
cadores e guias; 

. b) que .estes centros. de cívilisação se constituí-
ram, não no s-eio das grandes fl.orestas tropicaes, mas 
na região das esteppes, nas grandes. planícies campino-
sas do Sudão ou nos seus limites com a região das gran-
des florestas - isto é, nas zonas, ou cortadas pelas 
grandes linhas de caravanas dos mercadores ~rab~ 

(7) MEYNIEF, - obr. cit., pag, 9~, 
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ou invadidas pelos conquistadores vindos do Egypto 
ou da Arabia, ou dominadas pelas tribus de raça 
chamita, como os fellatas, fulas, etc. ( 8). Os negros 
puros, vivendo nas flo·restas do Congo ou da Angola, 
nunca criaram civilisação alguma. 

- "Um certo numero destas nações mestiçadas, 
mas de raça branca - diz Préville, estudando estes mes-
tiços na actualidade - pertencem a area africana, que 
temos .estudado, delimitada sob o nome de "zona dos 
desertos do Norte", ou aos confins desta zona. Taes 
são os mouros, os pastores commerciantes do Senegal 
e do Sudão, compreendidos sob o nome de Pehul, de 
Felata, Mandiga, Begara, etc., e os Somalís, da costa 
oriental. Encontram-se alli, alguma vezes, é certo, 
numerosos indivíduos que se aproximam, por alguns 
caracteres, dos negros propriamente' ditos; são produ-
ctos de. cruzamentos, da. mistura com o sangue· de negros 
alli escravisados ou para alli levados. Arrastados no 
movimento dos grupos, a que pertencem, .estes mesti-
ços numerosos, qualquer que fosse a sua caract.erísação 
physica, soffreram a formação resultante da organisação 
patriarcal. Elles pertencem, então, na realidade, não 
á raça negra; mas, sim, á raça pastoral que os incorpo-
rou" (9). 

(8) v. em DELAFOSSE - Les negres (pg. 13-35) a histeria 
resumida destes centros de civilisação e destes "impe-
rios" : todos elles se fixam em zonas sudanezas e sob a 
influencia exogena de berberes ou arabes. 

(9) PRÉVILLE - obr. cit., pg. 272. 
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Os criadores dos grandes fócos de civilisação, as-
signalados em épocas remotas no continente negro, não 
foram, pois, negros; mas arahes; mas berheres; mas mes-
tiços de uns e de outros. Dado o facto de que é impos-
sível impedir a corrupção do sangue, mesmo no regi-
mem das aristocracias. fechadas ou de casta ( 1 O) , pode-
_s·e concluir que. os elementos que mantiveram estas civi-
lisações deviam s·er mestiços - e não semitas puros. 

v 
Na verdade, as maiores autoridades modernas em 

· .ethnologia africana., como l<!eane e Johnston, reconhe-
cem esta superioridade das populações mestiças, oriun-
das de cruzamentos hamiticos ou arabicos, sobre as po-
pulaçõe6 em que se mantem puro o sangue do Afer. 
Os mouros, por exemplo, mestiços de berberes e negros, 
mas em quem o sangue negro entra em menor propo-rção, 
e que são, por isso mesmo, mais proximos do chamita 
do que do negro; os mouros, segundo Keane, distin-
guem-se dos verdadeiros negros, não só pelo seu aspe-
cto mais nobre e grave, como principlalmente por serem . 
muito mais int<elligentes ( 11). 

Keane reconhece, aliás, que o arabe ·e, principal-
mente, o berbere representam na Afriéa, em relação á 

(lO) BoUGLÉ- Essai sur le regime des castes, 1908, pg. 141 ss. 
(11) KEANE - Man: past and present, 1920, pg. 469, 
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população negra, o papel de agente de fermentação 
(leavening element, como eUe diz). Elles preparam, 
com o caldearnento do seu sangue com o sangue doo 
negros puros, as condições necessarias ao progresso e á 
civilisação daquellas populações barbarisada::>. E' esta 
co-nclusão, a que chega esse grande ethnologo, depois 
de comparar os grupos de negros puros com as raças 

·mestiças do Sudão, da Abyssinia e da Somalilandia: 
Kanuris, Songhais, Haussás, Nubios, Somalris, Gallas, . 
Fulas e, mesmo, I()S negroides do grupo Bantú. Estes., se-
gundo l<!eane, não são negros puros; mas, a dosagem 
do sangue berbere nelles é menor do que nos negros 
sudanezes e nos mestiços mouros. Bntt~etanto, bas-
ta a presença deste pequeno quantum de sangue se-
mita para f.az.el-os superio·res ás genuínas populações 
negras : 

"Quando constatamos - diz Keane - este 
triumpho dos Bantús sobre a macissa resistencia 
( dull w eight of resistence), opposta em toda 

parte pelas populações de puro sangue negro, 
(full-blood negro populations ) a qualquer pro.; 
gresso, que a,g; possa elevar acima do seu , nível 
actual de .cultu·ra, é que podemos avaliar a assi-
gnalada superioridade intellectual do negroide 
Bantú sobre o demento negro puro" ( 12). . 

Não é só o semita, s.eja arabe ou berbere, 
que tem :sobre o negro a funcção do leaveníng element, 

(1 2) KEANE - obr. cit., V~· 109, 
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de Keane. Támbem o malayo exerce ~ta acção euge~ 
nisante. E' assim que ha, em Madagascar, uma raça 
de negros superiormente •activos, grandes navegador~. 

grandes ·emprehendedores. Mas, estes negros, assim su~ 
periormente dotados, observa· Johnston, não são negros 
·puros - e, sim, mes-tiços de malayos ( 13). 

E' sempre assim. Na ethnogenese africana, o san~ 
gue branco ou mesmo mongolico exerce aquella "acção 
'deflagrante", de que fala Pittard: só depois de uma 
infusã-o mais ou menos forte delle é que as explosões 
de eugenismo começam a se operar, com frequenda, na 
·bioLogia do Afer. Antes disto não. 

Na Africa Sudaneza, estes .elementos mestiços 
(Pehuls, Pulas, Felatas, Somalis, GaJla&, Bahimas, etc.) 
mostram-se sempre superior.es aos verdadeiros negros. 
Por isso, nas tribus miscegeneas, formam elles a adsto~ 

cracia e a cla.gse dos proprietarioo. E' ainda Johnston 
quem o diz: - "Nas tribus d( negros puros, são 
estes mestiços que dom~nam como elementos da aristo~ 

cracia, como sacerdotes e como proprietarios de reba~ 

nhos" (14). 
Mesmo na Africa. Central, na região dos platós 

lacustres, no Tanganíka, no Uganda, no Unyaro, no 
Victoúa-Nianza, no paiz do Afilo, no Toro, no An~ 
kole (zonas de PC?Pulações propriamente negras), os 

(13) JOHNSTON - The natives races of Africa (in "Tbe living 
races of Mankind", I. pg. 25 6, 3 72), 

Çl4) JOHNSTÇ)'< - gpr, cft.1 ipidem. 
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dementos aristocraticas ·e dirigentes; as castas dynasti~ 

cas ·e a classe dos proprietarios de vebanhos não se fo~~ 

mam d·e negros 'puro~sangue; mas, de uma raça de ne~ . 

g1:oides semitizados, os Bahimas, em que o sa.ngue ber~ 
bere entra oom maior cpnüngente: - "Os Bahimas -
diz Keane - são os senhores .de r·ebanhos no U ganda, 
uma sorte de ari.stocrada no Unyoro, uma casta gover-
nante no Toro e uma raça dominadora, constituindo 
dynastias, no Ankole" ( 15) . 

Ora, Rosoo,e, que os observou de perto, descreve 
~s Bahimas como indivíduos que só sã~ negros pela 

. côr escura e pelo typo do cabello; mas, todos possuin-
do labios .finos, nariz direito e rosto delicadamente 
conformado, r•eV'elando a, larga dose de' sangue semita, 
que lhes circula nas veias: - "They have straight 
noses w!th a bridge, thin líps, finely chiselled faces, 
heads well set on fairly developed frames, and a good 
carriage; there is in fact nothnig_ but their colour and 
their sfJOrt woolly hair to make you thiuk of them as 
negroids" ( 16). 

VI 

O negro puro, portanto, não foi nunca, pel<> me-
~ nos dentro do campo historico em que o conhecemos, um 

cria·dor de civilisa.ções. Si, no presente, os vemos sem~ 
pre subordinados ao~> povos de raça branca, com ~ 

(15) KEANE 
( 1 ó) KEANE 

obr. cít., pg. 91 -2 
pbr. cif., p~. !;12., 
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quaes entraram em contacto; si, nos seus grupos mais 
evoluidos das regiões das grandes planícies nativas, são 
os elementos mestiços, são os indivíduos de typo ne-
groide, aquelles que trazem doses sensíveis de sangue se-
mita, os ·que ascendem ás classes superiores, formam a 
aristocracia e dirigem a massa dos negros puros; como 
nã.o o seriam tambem nesta-s épocas remotas, em que se 
assignalam estes grandes fócos de--civilisação? 

Que os estudos do passado e as investigações dos 
archeologos assignalam a existencia dos grandes centros 
de cultura n-as regiões centraes da Africa, é o que não 
ponho em du~icb: mas, que estas dvilis~çõe.Sj sejam 
criações da raça negra é o que me parece oohtestavel. 
Não sei si o negro é realmente inferior, si é igual ou 
mesmo superior ás outras raças; mas, julgando· pelo que 
os testemunhos do presente e do pass-ado demonstram, 
a conclusão a tirar é que, até agora, a civilisação tem 
sido apanagio de outras raça.s que ~ão a raça negra ; e 
que, para que os negros possam exercer um papel civi-
lisador qualquer, faz-se preçiso que' elles se caldeiem 
com outras raças, especialmente como as raças aryanas 
ou semitas. Isto é: que percam a sua purez-a. 
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