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Dedicatória

Nesta homenagem ao Prof. Dr. Humberto Carlos Baquero Moreno, que tive o prazer da
convivencia em Lisboa, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, quando, ali, realizava inves-
tigagóes sobre o povoamento a^órico-madeirense no Brasil-Meridional e, assim, nada mais
justo, pois, que me alie a este tributo, com esta modesta contribui^áo.

Introduqdo

Tratar de medievalidade portuguesa nao é tarefa fácil.
A leitura dos diversos autores, salientados e analisados por MERÉA^ nos mais diversos

aspectos que o problema apresenta e define as opinióes a respeito, multas vezes contraditórias.
Numa outra leitura AGOSTINHO DA SILVA^ registra a permanencia da medievalidade

portuguesa até os tempos presentes.
Os tragos da medievalidade despontam, em vários momentos, na cultura brasileira, quer

na organizagao social, política e económica, devidamente formalizada em regimentos, alvarás
e outras manifestagóes, quer ainda na tradigáo popular, expressa em diversas formas^.

O '"paraíso terreal" e a térra de "la cucagna**

O descobrimento do Brasil, tal como o da América, está ligado á afirmagáo de que,
aquém-Atlántico localiza-se o "paraíso terreal", como o vislumbraram aqueles que primeiro
aportaram á regiáo, fossem viajantes, militares, evangelizadores e que disseminaram as ideias
de riquezas materiais (ouro, prata), além da exuberáncia da flora e da fauna, com os seus ríos
caudalosos e piscosos, com variedade imensa de produtos comestíveis, e cujos habitantes (os
indígenas da floresta tropical) viviam em condigóes paradisíacas

Deve-se assinalar, desde logo, que aos indígenas somou-se o contributo africano (nota-
damente bantu e excepcionalmente ioruba) e portugueses, quer continentais, quer insulanos.

Agorianos e madeirenses formaram o grande substrato portugués no Brasil-Meridional, no
século XVIII, face a migragáo maciga dé mais de seis mil agorianos e de meia centena de madei
renses, que se fixaram, inicialmente no litoral sul-brasileiro e depois foram adentrando as matas
e campos da regiáo, trazendo consigo aspectos culturáis próprios de comunidades que vive-
ram isoladas em suas ilhas e que, por dois séculos, também aqui ficaram imunes á outras
influencias^.

Tal facto deve ser, em parte, atribuido á legislagáo portuguesa impeditiva de ingressos de
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membros de outras nacionalidades no território brasileiro, notadamente se nao fossem católicos

e de nagoes aliadas.
Com a transmigra^áo da Familia Real Portuguesa (1808) a política imigratória brasileira

tornou-se mais receptiva e, já, a partir de 1816, tem-se ingresso de suígos, seguidos de falantes
da língua germánica da Europa Central, e de 1836 - uma tímida experiencia com falantes da
língua italiana-, que engrossa de forma expressiva e avassaladora, a partir de 1875 todos pro
curando melhores condigóes, de sobrevivencia e em busca da abundancia e da liberdade^.

Assim, tem-se um processo aculturativo intenso que, de certo modo, pode ser avaliado
timidamente através dos estudos de cultura popular^.

Com os falantes de língua italiana se desenvolve o ideal de "la cucagna", atrelado á neces-
sidade de "fare l'América", porquanto era a busca da térra da abundancia para os famélicos
europeus do último quartel do século XIX ou, ainda, a térra da juventude e, também, da liber-
dade e da ociosidade.

2. O caldeamento da cultura popular portuguesa com outras culturas mediterráneas
no Brasil

Além de algumas aplica^óes legáis que demonstram a relagáo da medievalidade com a
moderniza^áo capitalista no sistema portugués qual seja o sistema das capitanias hereditárias,
com os donatários, aos quais se subordinam todos os habitantes da capitania respectiva^.

Estudando a formagáo da sociedade luso-brasileira tem-se a ocupagáo sistemática do lito
ral atlántico e, progressivamente, o avango para as térras interiores, utilizando os ríos navegá-
veis, até onde pudessem penetrar e, em alguns casos era efectuada com a reutilizagáo dos cami-
nhos indígenas, os chamados "peabirus"^®, que foram sendo alargados com o uso continuado
por animáis, por veículos de carga ou de transporte de pessoas^^.

A persistencia da cultura medieval: o messianismo

Entretanto, o trago mais marcante da cultura medieval que deixou seu emblema no terri
tório brasileiro foram as acgóes messiánicas, quer em Canudos^^, quer no "Contestado"

Em ambos estáo presentes as características do "sebastianismo" / "messianismo"!"^, incor
porados em várias facetas da cultura popular brasileira, como as "cavalhadas" (lutas entre mou-
ros e cristáos)!5.

No tocante ao "Contestado", amplamente analisado quanto ás suas mais diferentes faces,
ressalta-se, desde logo, a utilizagáo - em 1912 - da "História de Carlos Magno e os doze pares
de Franga", como orientagáo nao só na organizagáo militar dos rebelados caboclos dos sertóes
do actual Estado de Santa Catarina, como a sua influencia na vida familiar.

Neste sentido é deveras importante verificar-se, na regiáo do conflito, o aparecimento de
nomes como Olivério, Ricarte e Rolando (este grafado com Roldáo).

A leitura fica, assim, condicionada aos dados disponíveis, que, com vagar e "engenho e
arte" poderáo ser ampliados.

4. Conclusáo

Fica, pois, em aberta, a discussáo dos termos que expressam a continuidade da "medie
validade" no Brasil-Meridional.
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