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82% da sua
ancestralidade é
proveniente da
Europa.
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Ibéria 20%
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Fenoscândia < 3%

Oriente Médio e Magrebe 11%
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África 3%

Oeste da África < 2%

Mandê < 2%

Bayaka < 2%

Ásia < 2%

Japão e Coreia < 2%

História

A geogra�a da Itália, que divide o Mediterrâneo em dois, faz dela um importante ponto de cruzamento entre povos e culturas. Seres humanos
modernos já habitavam a península em 35.000 AEC (Antes da Era Comum) e, da mistura destes com indoeuropeus, em cerca de 1.000 AEC,
desenvolveram-se comunidades no norte da Itália. Pouco depois, ao sul, os gregos fundaram cidades como Nápoles e Siracusa. Além disso, como centro
inicial do Império Romano, foi inevitável o contato da Itália com todo o restante das áreas dominadas, resultando no in�uxo genético destes domínios
para o território italiano.

Entre 1870 e 1920, no período conhecido como “grande imigração”, cerca de 1,4 milhão de italianos entraram no Brasil, motivados, de maneira geral,
pelo desgaste político, social e econômico causado pelas recentes lutas de uni�cação da Itália. Devido às semelhanças entre língua, religião e costumes,
além da cor da pele, o italiano foi considerado como “imigrante ideal” pelas autoridades públicas e empresários da época, sendo mais “facilmente
assimilável” pela sociedade do que os alemães ou japoneses, e contribuindo para a política de branqueamento populacional em curso na época.

Carnevale di Venezia

O carnaval de Veneza é um evento anual, com duração de algumas semanas, que precede a Quaresma. A tradição é famosa pelos trajes e máscaras
exuberantes de seus participantes, embora fantasias improvisadas, satíricas ou escatológicas sejam igualmente presentes. A primeira menção do
festival nos anais de Veneza data de 1094, mas, após a conquista da cidade por Napoleão em 1797, o evento entrou em um hiato que perdurou até
1980, quando foi restaurado. Hoje, mais de um milhão de pessoas participam do carnaval anualmente, superando em muito a população local.

Brodetto

Brodetto di pesce (literalmente “caldo de peixe”), ou simplesmente brodetto, é um prato típico que surgiu da necessidade de utilizar os frutos do mar
frescos que não foram vendidos no dia. Assim, dezenas de espécies de peixes, crustáceos e moluscos - inteiros ou em pedaços - são utilizados no
preparo, além de tomates, vinho branco, cebola e alho. A seleção de peixes utilizados varia de acordo com as espécies naturais de cada região, de modo
que não há uma receita única de brodetto.
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História

Os primeiros achados arqueológicos na Ibéria (região relativa a Portugal e Espanha) datam do período paleolítico. De lá para cá, a região sofreu
in�uências genéticas de regiões como Itália, Grécia, estepe pôntico-cáspia (região ao redor do extremo sudoeste da Rússia), centro e norte da Europa,
norte da África, e de povos como os judeus exilados e os muçulmanos, durante o domínio destes últimos sobre a península. Ou seja, a população ibérica
representa um grande e diverso mosaico genético.

Durante os primeiros séculos da colonização, a entrada de portugueses no Brasil foi restrita, limitando-se a poucas centenas por ano. Foi apenas após a
independência que esses números cresceram, chegando a alcançar 76 mil imigrantes portugueses anuais às vésperas da Primeira Guerra Mundial. A
�gura espanhola se fez bem menos presente, porém ainda com impacto, principalmente na região sul do país (durante a colônia) e sudeste (após a
independência). Entre 1800 e 1980, calcula-se que quase 1,8 milhão de portugueses entraram no Brasil, e que o número de espanhóis seja
aproximadamente um terço disso.

Azulejos portugueses

Um dos símbolos mais conhecidos da arte portuguesa, os azulejos (do árabe, “pedra polida”) foram introduzidos em Portugal pelos mouros que, por sua
vez, adotaram a técnica dos Persas. Os primeiros azulejos se limitavam a padrões geométricos ou �orais repetitivos, mas o desenvolvimento de técnicas
de tintura (por in�uência italiana) permitiu que trabalhos mais complexos fossem feitos. Atualmente, pode-se encontrar azulejos com desenhos
modernos espalhados pelas áreas públicas de Lisboa, como nas estações de metrô.

Les Falles

O Festival de Fallas acontece anualmente em março, na cidade de Valência. Trata-se de uma tradição de criação de bonecos caricaturescos a partir de
madeira, papelão e �bra de vidro, que podem atingir até 30 metros de altura. As imagens são preparadas ao longo de todo o ano, e costumam retratar
críticas a questões sociais atuais, sendo queimadas na última noite do festival para representar a chegada da primavera e a puri�cação.
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A região ocidental da Europa abrange as atuais França, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Liechtenstein e Luxemburgo, e
há vestígios de que seres humanos ocupam a região desde 35 mil anos atrás. As ilhas britânicas já �zeram parte do Império Viking, enquanto o território
continental foi por muito tempo habitado por tribos celtas e germânicas. Após a queda do Império Romano, os reinos oriundos dessas tribos passaram
a ser o poder dominante na região, eventualmente originando os Estados que conhecemos atualmente. O Império Britânico, com início em 1850,
chegou a dominar e colonizar países em todos os continentes, sendo considerado o maior império da história e tendo chegado a ocupar 26% da área
terrestre global em seu auge, em 1920.

O deslocamento de europeus ocidentais não ibéricos para o Brasil teve início com as invasões empreendidas por França e Holanda nos séculos XVI e
XVII à costa brasileira, sendo São Luís (MA) e Olinda (PE) algumas das cidades fundadas respectivamente por franceses e holandeses. No início do século
XIX, começam a chegar ingleses, que se instalaram principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde fundaram a São Paulo Railway, primeira
ferrovia do estado. Após a independência, a imigração de alemães foi incentivada pelo governo brasileiro para ocupar regiões ainda despovoadas do
território e “embranquecer” a população. Houve também grande a�uxo de alemães devido às Guerras Mundiais.

Castelo de Neuschwanstein

Situado em um des�ladeiro próximo à fronteira da Alemanha com a Áustria, este castelo de arquitetura neogótica teve sua construção concluída no
�nal do século XIX, tendo sido encomendado pelo então rei da Baviera, Luís II. A minuciosidade de sua construção e acabamento, sua imponência
grandiosa e sua localização em meio a uma paisagem de tirar o fôlego fazem deste castelo o cenário perfeito para histórias de contos de fada: não é à
toa que o Castelo da Bela Adormecida, uma das principais atrações da Disney, tem sua arquitetura inspirada no Castelo de Neuschwanstein.

Dia de São Patrício

A celebração mais tradicional da Irlanda é o Dia de São Patrício, comemorado em 17 de março, data da morte do santo. O dia é feriado nacional no país,
sendo marcado por grandes des�les em homenagem à herança cultural irlandesa, nos quais todos usam roupas verdes (relacionadas fortemente a São
Patrício e à identidade nacional) e se adornam com o trevo de três folhas, símbolo irlandês da Santíssima Trindade. Atualmente, este dia é celebrado em
diversos países pelo mundo, como Canadá, Estados Unidos da América, Argentina e Austrália, entre outros.
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A península balcânica, ou Bálcãs, inclui os países Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Grécia, Kosovo, Macedônia do Norte,
Montenegro, Romênia, Sérvia, Eslovênia e o extremo oeste da Turquia. A região é um dos prováveis pontos de entrada na Europa das primeiras
populações humanas que saíram da África, e plano de fundo de diversas outras migrações ou rotas comerciais subsequentes. Além disso, a península
foi centro do Império Bizantino, e o contato com as terras dominados por este império �cou marcado no DNA dos habitantes locais.

A região também é de�nida pela signi�cativa presença de ciganos Rom, um grupo étnico nômade de origem indiana. A presença de ciganos dos Bálcãs
no Brasil concentra-se no Sudeste e litoral do Nordeste, e se deu principalmente a partir do século XIX, embora já existissem aqui ciganos Calon
provenientes da península ibérica. No período entreguerras, marcado pela Grande Depressão, diversos emigrantes da antiga Iugoslávia (atualmente
correspondente à maioria dos países balcânicos) também buscaram o Brasil como forma de fugir da crise econômica.

Sinais de aprovação e desaprovação

Em quase todo o mundo, mover a cabeça verticalmente simboliza “sim”, enquanto horizontalmente signi�ca “não”. Na Bulgária, entretanto, essa lógica é
invertida. A origem de tal diferença é incerta, mas algumas lendas remetem à época em que a região estava sob comando do Império Otomano. Apesar
dessa tradição, hoje em dia - principalmente nas maiores cidades, que possuem maior contato com outras culturas - alguns búlgaros têm começado a
adotar os símbolos mais universais.

Zona Azul

Em 2005, um grupo de pesquisadores identi�cou os 5 lugares do mundo em que há mais centenários. Uma destas localidade é a pequena ilha de Icaria,
na Grécia. Um terço de seus moradores alcança os 90 anos de idade, praticamente nenhum sofre de demência, e a incidência de câncer é 20% menor
que nos EUA. As explicações para isso são variadas, e incluem a qualidade do ambiente, a alimentação baseada quase exclusivamente em vegetais, o
consumo de vinho e sonecas frequentes.
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História

A região da Europa Oriental engloba Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Chéquia, Belarus, Ucrânia, Moldova e o oeste da Rússia. É
proposto que humanos do Oriente Médio tenham entrado na Europa pela primeira vez passando pela península balcânica, o que seria evidenciado pela
similaridade genética entre os europeus neolíticos e os atuais moradores do Oriente Médio. Assim sendo, os territórios do Leste Europeu seriam um
dos primeiros ocupados durante essas migrações.

Embora não seja tão relatada, a imigração de países da Europa Oriental para o Brasil foi tão volumosa quanto a japonesa ou alemã. A principal origem
destes imigrantes era a Polônia, visto que no �nal do século XVIII este país deixou de ser um estado soberano. Ondas migratórias também foram
causadas pelo excedente populacional rural e pela crescente pobreza urbana no �m do século XIX, sendo esta leva a mais marcante no que diz respeito
ao Brasil.

Relógio Astronômico

Na cidade de Praga, está instalado desde 1410 um complexo relógio que indica 4 formas diferentes de contagem de horas, o calendário, o movimento
aparente do Sol e da Lua no céu em relação ao zodíaco, os Trópicos de Câncer e Capricórnio, as fases da Lua e o horário do pôr do Sol. A cada hora, os
sinos tocam e o relógio mostra uma procissão dos Doze Apóstolos, acompanhados de outras alegorias que são postas em movimento. Os atuais
elementos do relógio foram sendo adicionados e restaurados ao longo do tempo, mas a estrutura básica é a mesma da época medieval.

Pêssankas

As pêssankas são ovos decorados com imagens simbólicas, originários da Ucrânia, utilizados como talismãs protetivos. A técnica tradicional de
confecção envolve sequências de banhos de tinta, em que os desenhos são feitos com cera de abelha derretida, de modo que, após a aplicação da cera,
a tinta não tingirá mais aquela área do ovo, mantendo a cor do banho abaixo da cera. Ao �nal, esta é derretida, revelando o desenho. Gema e clara
podem ser retiradas ou não do ovo, dependendo da crença do artista.
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História

O povo basco se encontra fragmentado entre dois países, residindo no extremo norte da Espanha e sudoeste da França. Os bascos descendem de uma
população ibérica que permaneceu relativamente isolada desde a pré-história, não sendo afetada geneticamente pelos movimentos migratórios que
ocorreram no restante da região. Não se notam nos bascos, portanto, in�uências do norte da África ou do Cáucaso, presentes nas populações vizinhas.

Os dados sobre emigração basca para o Brasil são escassos pois, de maneira geral, os demais países da América Latina (principalmente Argentina, Chile,
Venezuela, México e Uruguai) se mostravam melhores destinos. Mesmo assim, as regiões fronteiriças entre o Brasil e alguns destes países podem ter
aberto espaço para a entrada no território brasileiro: é o caso do ex-presidente do Brasil Emílio Garrastazu Médici, nascido no Rio Grande do Sul, mas
�lho de uma uruguaia de origem basca.

Harri jasotzea

Harri jasotzea é um tradicional esporte rural basco, cujo nome pode ser traduzido como “levantamento de pedra”. Os praticantes, utilizando apenas
suas próprias mãos, devem levantar blocos de pedra natural, com massa normalmente entre 100 e 200 quilogramas, até a altura do ombro. O vencedor
é aquele que conseguir realizar esse feito o maior número de vezes dentro do tempo limite estipulado. Essa modalidade surgiu e ganhou popularidade
por se tratar de uma atividade corriqueira no cenário das rochosas fazendas bascas.

Euskara

A língua basca, o euskara, não possui profundas semelhanças com nenhuma outra língua moderna - sendo, portanto, tida como uma das mais antigas
línguas ainda existentes. Entretanto, a diáspora basca e a associação da língua ao campesinato, assim como sua proibição durante a Ditadura
Franquista na Espanha, contribuíram para que esta língua caísse em desuso. O rejuvenescimento do euskara é uma das bandeiras do nacionalismo
basco, como forma de fortalecimento da identidade deste povo em busca de um país próprio.
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História

A Sardenha é a ilha mais a oeste do território italiano, tendo sido efetivamente colonizada no período Neolítico, por volta de 5.000 AEC (Antes da Era
Comum). O isolamento geográ�co da ilha a manteve imune à maioria dos processos migratórios que afetaram o restante da Europa, de modo que os
sardos dos dias atuais representam uma “fotogra�a” conservada de como era a estrutura genética desses povos pré-históricos.

Entre 1870 e 1920, no período conhecido como “grande imigração”, cerca de 1,4 milhão de italianos entraram no Brasil, motivados, de maneira geral,
pelo desgaste político, social e econômico causado pelas recentes lutas de uni�cação da Itália. Entretanto, em comparação a estes números, a Sardenha
foi a região de menor contribuição migratória: apenas cerca de 6 mil sardos emigraram para o Brasil entre 1876 e 1920. Muito antes disso, porém, em
1836, a primeira colônia de italianos no Brasil (Colônia Nova Itália, hoje São João Batista, SC) foi fundada majoritariamente por algumas dezenas de
sardos.

Casu marzu 

Literalmente traduzido como “queijo podre”, casu marzu é um queijo de leite de ovelha tradicional da Sardenha. Rodas de queijo pecorino são deixadas
durante vários dias expostas a moscas, para que estas depositem seus ovos neles. As larvas que eclodem desses ovos se alimentam do queijo e
promovem um processo especial de fermentação, resultando em uma textura muito macia e cremosa, e um gosto similar ao gorgonzola, porém mais
intenso.

Canto a tenore

Declarado pela UNESCO como patrimônio imaterial da humanidade, canto a tenore é uma forma de canto polifônico que se desenvolveu dentro da
cultura pastoral da Sardenha. Tradicionalmente, quatro homens cantam a cappella com vozes e tons distintos, organizados em um pequeno círculo, um
de frente para o outro. Dos quatro, apenas um (o vocalista principal) utiliza palavras de fato, enquanto os outros três o acompanham com sons
aleatórios, construindo a harmonia. O ar bucólico é transmitido pelo uso de sons em imitação a animais - como o balido de ovelhas.
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História

A Fenoscândia é uma região do norte da Europa que abrange Suécia, Noruega, Finlândia e uma parte do noroeste da Rússia. Existem registros humanos
na região datados de 7.000 AEC (Antes da Era Comum), de um povo chamado Maglemosiano. Além desse, os Sami são um dos povos autóctones mais
antigos da Fenoscândia e vivem em comunidades na Suécia e Noruega até os dias atuais. A exploração e navegação dos Vikings, que se instalaram na
região, facilitou o contato desta com outras partes da Europa, África e Ásia.

Muitos fenoscândios imigraram para o Brasil em meados do Século XIX, em busca de uma nova vida e oportunidades econômicas após um período de
guerras, e se estabeleceram principalmente na região Sul e em São Paulo, sendo usualmente chamados de escandinavo-brasileiros. Os noruegueses,
por exemplo, �zeram parte da fundação e desenvolvimento da colônia que deu origem à atual Joinville, em Santa Catarina.

Hidromel

O hidromel é uma bebida fermentada obtida a partir do mel, que apresenta de 5 a 20% de álcool. Apesar de ter sido produzido e consumido
historicamente em várias partes da Europa, África e Ásia, o hidromel se tornou um dos grandes símbolos da cultura Viking. Na mitologia nórdica, Kvasir
era um deus nascido a partir do pacto de paz entre os Æsir e os Vanir, clãs de divindades nórdicas que guerreavam entre si. Após sofrer uma
emboscada e ser morto, seu sangue foi misturado com mel e fermentado para obter o “Hidromel da Poesia”, uma bebida que dava o dom da inspiração,
sabedoria e, como diz o próprio nome, da poesia.

Brunost

O Brunost (literalmente “queijo marrom”) é um dos alimentos mais consumidos na Noruega. Após a produção de queijo de cabra, o soro do leite que
restou é cozido durante mais de 8 horas junto de nata bovina e um pouco de leite integral de cabra, até que a lactose do leite caramelize, tornando-se
marrom. O resultado é um “queijo” (que tecnicamente não é de fato um queijo, já que não é feita fermentação) de textura �rme porém maleável, e
gosto similar ao doce de leite com um pouco de sal. A semelhança com o doce latino-americano não é mera coincidência: ambos os alimentos são
produzidos por processos análogos.
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História

O Magrebe, no noroeste da África, é uma região que faz parte do mundo árabe, incluindo os territórios do Marrocos, Tunísia, Argélia, parte de Mali, Líbia
e Mauritânia, e o território disputado do Saara Ocidental. Existem registros de humanos na região desde 10.000 AEC (Antes da Era Comum). Durante sua
história, o deserto do Saara funcionou como uma barreira física que impediu o contato com os territórios da África Subsaariana. Assim, o maior contato
da região foi com o Oriente Médio e a Europa, passando por invasões dos Fenícios em 1.000 AEC, expansão Islâmica no ano de 647 e colonização por
França, Itália e Espanha, no século XIX.

Durante a expansão islâmica no século VII, houve uma massiva emigração de cristãos do Magrebe para a Itália, a �m de preservar suas crenças. É
possível que boa parte dos descendentes destes imigrantes tenham chegado a terras brasileiras devido à “grande imigração” italiana para o Brasil entre
1870 e 1920. França, Bélgica e Países Baixos também possuem uma numerosa população de descendentes do Magrebe.

Cuscuz

A culinária da região é caracterizada pela mistura da culinária árabe com uma marca do mediterrâneo. O prato mais comum na região é o cuscuz,
preparado com semolina cozida no vapor, acompanhada de legumes e carnes. Embora seja comum empregarmos no Brasil o termo “cuscuz-
marroquino” para diferenciá-lo das variantes brasileiras, o prato é também muito consumido nos demais países do Magrebe, sendo tradicionalmente
servido às sextas-feiras, depois das preces nas mesquitas.

Teatro de marionetes

Por muitos séculos, a Tunísia e outros países do Magrebe foram conhecidos por uma cultura popular de narrativas orais e teatro de marionetes na rua
para contação de histórias. Os narradores, geralmente chamados de Rawi, eram muito respeitados, tanto pela elite, quanto pela classe popular, e
�cavam conhecidos viajando a pé de cidade em cidade. A temática das histórias era muito diversa, variando desde a tradicional leitura do Corão, até
histórias fantásticas e folclóricas que envolviam o público em sua elaboração, podendo passar também por histórias cotidianas e sagas épicas da
história do país.
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História

Os Judeus foram afetados por uma série de Diásporas desde o surgimento e estabelecimento da identidade judaica no Levante, há mais de 2 mil anos.
Apesar disso, conseguiram conservar suas tradições e também sua genética: as populações judaicas da Europa, do Oriente Médio e do norte da África
são mais parecidas entre si do que com seus vizinhos não judeus - embora algumas in�uências genéticas das populações locais também tenham
ocorrido.

Desde a colonização pelos ibéricos, o Brasil tem sido destino de milhares de judeus. Após a 1ª Guerra Mundial, houve um aumento do �uxo migratório
judaico da Europa Ocidental e do fragmentado Império Otomano para o território brasileiro, trazendo 60 mil judeus para Porto Alegre, São Paulo e Rio
de Janeiro, principalmente. Mais tarde, no entanto, com a ascensão de Getúlio Vargas em 1930, a imigração semita cada vez mais intensa - em
decorrência do crescimento do nazismo - passou a ser cerceada pelos nacionalistas. 

Yiddish

O Yiddish, a língua dos judeus asquenaze, surgiu há cerca de mil anos, durante a estadia desse povo no território alemão. Baseada em uma combinação
de hebraico, aramaico, alemão e eslavo, a língua também possui dialetos provenientes de in�uências do lituano, bielorrusso, polonês ou ucraniano. Em
decorrência do holocausto, o número de falantes de Yiddish diminuiu drasticamente, de modo que previa-se a morte da língua no �nal do século XX.
Isso só não ocorreu devido à expansão do hassidismo, movimento ortodoxo do judaísmo que utiliza o Yiddish rotineiramente.

 

“Mikraot Gedolot with jiddischem Text” por Chajm Guski está sob a licença CC BY-SA 4.0

Yom Kippur

De todos os dias do calendário judaico, o Yom Kippur, ou “Dia do Perdão”, é considerado o mais importante. Nele, os judeus se reconciliam com Deus,
pedindo perdão pelos pecados cometidos especi�camente contra Ele (a reconciliação entre pessoas deve ser feita antes do Yom Kippur). O ato de jejuar
durante um dia inteiro, como é feito, deriva da prática antiga de oferecer ao altar o sangue e a gordura de sacrifícios. Como o corpo estaria consumindo
as reservas de gordura durante o jejum, tal ato representaria uma oferenda indireta, como um sacrifício de si mesmo.
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História

O ocidente africano abrange os atuais países Camarões, Gabão, República do Congo, Angola, Guiné Equatorial e trechos da Namíbia, África do Sul,
República Centro Africana e República Democrática do Congo, bem como o arquipélago São Tomé e Príncipe. A região tem sido por muito tempo o lar
dos povos Bantu (como os Bacongo, os Luba e os Lunda), cuja origem remonta a cerca de 2 mil anos AEC (Antes da Era Comum) na região da Bacia do
Rio Congo. A Expansão Bantu, durante o primeiro milênio AEC, espalhou-os por quase todo o centro-sul africano. Na Idade Média, diversos Estados
Bantu mantiveram o predomínio político na região, como o Reino do Kongo e o Reino Ndongo, cujas fronteiras se situavam onde hoje está localizada a
Angola. 

Com o início do trá�co atlântico de pessoas, milhões de indivíduos Bantu do oeste africano foram levados e vendidos nas colônias na América para o
trabalho escravo nas fazendas. Estima-se que, entre os anos de 1525 e 1851, mais de cinco milhões de africanos escravizados, em sua maioria
provenientes da África Ocidental, tenham desembarcado no Brasil. Seu principal destino eram as fazendas no sudeste brasileiro, e sua presença deixou
importantes marcas em nossa cultura.

Português do Brasil

“Moleque”, “cachaça”, “dengo” e “cochilo” estão entre as palavras de origem Bantu que �guram entre as mais pronunciadas na nossa língua - também
chamadas de bantuísmos. O que pouca gente sabe é que a in�uência que os idiomas africanos exercem sobre o português brasileiro vai muito além do
vocabulário: mesmo nossa pronúncia, com muito mais ênfase nas vogais do que nas consoantes (ao contrário do português lusitano), bem como o ato
de pronunciar as vogais de maneira mais aberta, são marcas linguísticas oriundas dos mais de quinhentos anos de intercâmbio cultural entre falantes
europeus e africanos. 

Futebol Bacongo

Os falantes do idioma quicongo são conhecidos como Bacongo, e abrangem uma gama de etnias muito presentes no norte de Angola e nos dois
Congos. Como atitude de fortalecimento de sua identidade étnica, de maneira a superar fronteiras e segregações religiosas, eles costumam organizar
campeonatos e torneios esportivos - especialmente de futebol - em que os times e torcidas são de�nidos por agrupamentos étnicos.

Referências e leituras adicionais:
CASTRO, Yeda Pessoa de. Das línguas africanas ao português brasileiro. Disponível em: http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=214. Acesso em: 17 dez. 2019.

MARTIN, Phyllis. Leisure and Society in Colonial Brazzaville. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

VANSINA, J.. New Linguistic Evidence and ‘The Bantu Expansion’. The Journal Of African History, [s.l.], v. 36, n. 2, p.173-195, jul. 1995. Cambridge University Press (CUP).
http://dx.doi.org/10.1017/s0021853700034101.

Oeste da África

África 3%

Oeste da África < 2%



História

Mandê é o nome do grupo étnico-linguístico que habita a porção noroeste do continente africano, que hoje conhecemos como Mali, Mauritânia, Guiné,
Guiné Bissau e Serra Leoa, bem como partes de Burkina-Faso, Libéria e Costa do Mar�m. Os Mandês seriam descendentes dos antigos povos do Saara
que migraram para oeste, tendo desenvolvido a agricultura independentemente há cerca de 5 mil anos. A cultura Mandê originou os Impérios de Gana
e de Mali, dois dos maiores impérios africanos da história. O Islamismo chegou às terras Mandê por volta do século IX, sendo hoje a crença
predominante na região. 

Na segunda metade do século XVI, o território Mandê foi vítima de invasores vindos do leste do continente, que desestabilizaram a estrutura social
vigente. Dois séculos depois, a região foi invadida e colonizada pelos franceses, que traçaram novas fronteiras e incentivaram con�itos étnicos entre os
povos nativos. Durante o trá�co transatlântico de escravizados, pessoas da etnia Mandê estiveram entre as que vieram para algumas regiões do Brasil,
especialmente para o Nordeste.

Mansa Musa

O sultão Musa I do Mali, também conhecido como Mansa Musa (sendo “mansa” o termo Mandê para sultão), era um fervoroso devoto do Islã. Em sua
peregrinação a Meca, Musa levou consigo mais de 60 mil pessoas, além de 80 camelos e toneladas de ouro. Ao longo do trajeto, este ouro foi usado
para demonstrar a caridade do sultão, que o distribuía entre os menos afortunados. Sua bondade, porém, teve um efeito colateral: a in�ação causada
pelo aumento da quantidade de ouro disponível na região desvalorizou o metal e devastou economias ao longo do trajeto. Para recuperar o valor
costumeiro deste metal, Musa teve de comprar, com altas taxas de juros, todo o ouro que podia carregar em seu caminho de volta. Foi a única vez na
história que um só homem exerceu tamanha in�uência sobre o valor do ouro.

N’goni

O N’goni é um instrumento musical de cordas muito popular entre os Mandês. Em geral, o corpo deste instrumento é constituído por uma cabaça
revestida com pele de cabra. Acredita-se que o banjo moderno tenha evoluído a partir do n’goni, que teria sido introduzido na América do Norte por
africanos escravizados da etnia Mandê.
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História

Os Bayaka, ou Byaka como se autodenominam, são um povo pigmeu caçador e semi-nômade que habita a região da República Centro-Africana e norte
da República do Congo. Eles foram indiretamente afetados pelo colonialismo europeu, quando a região fazia parte da África Equatorial Francesa. Neste
período, tribos dos arredores eram forçadas a trabalhar na manufatura da borracha, e os que fugiam para a �oresta acabavam se deparando com os
Bayaka. 

Atualmente, o estilo de vida Bayaka é ameaçado pela caça insustentável praticada pelos Bantu, que deixou boa parte dos Bayaka sem sua principal
fonte de alimento, obrigando-os a realizar subtrabalhos ou atividades ilegais para os Bantu, como a caça de elefante, em troca de comida e bebida
alcóolica, forçando um estilo de vida fora de seus costumes.

Bayaka e a tireoide

Assim como os outros povos pigmeus, os Bayaka são conhecidos pela baixa estatura. A explicação para este fato está no gene YID, envolvido no
processamento de iodo na glândula tireoide. No povo Bayaka, uma variação desse gene está vinculada a uma maior e�ciência da recuperação de iodo
através da reciclagem de hormônios. Tal característica teria permitido aos Bayaka sobreviver com uma dieta pobre neste nutriente. Isso, porém, veio a
custo de sua estatura, já que a baixa atividade da tireoide in�uencia negativamente no crescimento vertical do ser humano.

 

"BaAka woman with baby" de Max Chiswick está sob a licença CC BY-SA 4.0

O canto dos Bayaka

No ano de 1984, o pesquisador americano Louis Sarno se encantou pelo canto dos Bayaka e decidiu se dirigir à República Centro-africana para estudá-
lo. O trabalho foi tão fascinante que ele nunca mais voltou: obteve visto permanente de residência em 1988 e virou cidadão do país em 2005.
Atualmente, Sarno já documentou mais de 1.000 horas de canto dos Bayaka e trabalha ativamente para que essa tradição não seja esquecida, com boa
parte do material disponibilizado em plataformas digitais. Em 2003, a UNESCO classi�cou o canto dos Bayaka como Obra-prima do Patrimônio Oral e
Imaterial da Humanidade, como forma de incentivo à sua proteção. Essa tradição, no entanto, se encontra ameaçada desde a guerra civil que teve início
em 2012 e o avanço do desmatamento nas �orestas.
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História

Teorias migratórias indicam que os ancestrais dos coreanos saíram da Ásia Central e chegaram à península através da Manchúria. Na antiguidade, a
região importou tecnologias do que hoje é a China (como a transferência da agricultura e da metalurgia), porém, de maneira geral, estas não foram
acompanhadas de fortes in�uências culturais ou étnicas. Muitos anos mais tarde, por volta de 300 AEC (Antes da Era Comum), o povo Yayoi (do qual a
grande maioria dos japoneses modernos descende) adentrou o arquipélago japonês vindo da península coreana, atravessando o Estreito da Coreia com
embarcações. Com eles, levaram as técnicas para cultivo de arroz e manipulação de bronze e ferro, dominando os povos nativos que já habitavam as
ilhas desde 20 mil AEC.

O Brasil é o país com maior presença coreana e japonesa da América Latina. A história da imigração japonesa para o Brasil teve início efetivo em 1908,
fruto de um acordo �rmado entre os dois países, sendo que, em 1914, o número de trabalhadores japoneses no Estado de São Paulo já passava de 10
mil. Do lado dos coreanos, a época de maior in�uxo coincide com o período de regime militar na Coreia, sendo esta fuga motivada justamente pela
insegurança e ameaça de guerra. As migrações chegaram a ser interrompidos na Era Vargas, com fortalecimento de discursos de nacionalismo e
eugenia racial, e só foram retomadas no início da década de 50. Hoje em dia, a maior concentração desses imigrantes está nas capitais do Sul e Sudeste.

Shojin ryori

Shojin ryori é uma tradição culinária budista, baseada no uso de vegetais sazonais para alinhamento do corpo, da mente e do espírito. Como a tradição
budista proibia o abate de animais para consumo humano, os pratos eram preparados sem produtos de origem animal, porém hoje em dia é possível
que contenham ovo, leite ou derivados. O preparo é baseado na “regra dos cinco”, trabalhando sempre com cinco cores (branco, preto, verde, vermelho
e amarelo) e cinco sabores (doce, azedo, amargo, salgado e umami).

Hangul

Até o século XV, o coreano era escrito utilizando os logogramas chineses, o que di�cultava o aprendizado por parte dos camponeses, dado que o
complexo sistema fonético da língua coreana não se adequava bem aos caracteres chineses. Sob comando do Rei Sejong, da Coreia, um grupo de
estudiosos elaborou então, do zero, o alfabeto hangul, utilizado atualmente. Tamanha foi a preocupação em acessibilizar a escrita, que até mesmo o
formato de algumas letras se assemelha à posição que boca e língua assumem para produzir o som associado. 
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