
 

O Imigrante e a América do Sul 

 

Não podia deixar de mencionar a importância da imigração na formação da Alma 

Brasileira. 

Então, aqui vai... 

 

A América do Sul era um bolo dividido entre potências ocidentais até o século XIX. A 

maior parte, entre Espanha e Portugual. Mas também dividiam o bolo Inglaterra (até 

hoje, nas Guianas), Holanda e França.  

 

 
América do Sul em 1700, bolo dividido 

 

A América do Sul começou a se tornar autônoma em relação à Europa, no início do 

século XIX - com a luta contra a Espanha promovida por Simón Bolivar (que, 

inspsirado na revolução americana) libertou seis países sul americanos do domínio 

espanhol) e José de San Martin (que fez o mesmo com Argenina e Chile, junto com O 

Higgins). No Brasil, a independência da Europa se deu com Dom Pedro I, brigado com 

as cortes portuguesas. O Uruguai fazia parte do Brasil (sabiam?) e logo após a 

independência de Portugual, em 1822, houve um acordo de que o Uruguai não seria um 

estado brasileiro, mas uma região autônoma, separatista (apoiada pelos ingleses, que 

tinham interesse na região). A população indígena do Uruguai foi praticamente extinta 

pelo branco, sendo  90% da população formada por euro-descendentes, sendo os demais 

10% mestiços e índios sobreviventes. O Paraguai era parte de Argentina, e logo após a 

libertação desta da Espanha, libertou-se da própria Argentina. Originalmente, a Terra 

dos índios Guarani, cujo idioma é falado até hoje, oficialmente, teve a sua população 

dizimada em 50% após a Guerra do Paraguai, e então refeita via imigração alemã e 

italiana..  

 



 
                  Dom Pedro I 

 

 
José de San Martin e Simon Bolivar (rosto refeito digitalmente, pelo finado Hugo 

Chavez) 

 

SOCIEDADES SECRETAS MAÇÕNICAS E LIBERDADE 

Além dos ideais de libertação nacional, comuns a Dom Pedro I, José de San Martin 

(Chile e Argentina), e Simon Bolivar (Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, e 

Panamá) os três tinham em comum o fato de serem maçons. A maçonaria defendia os 

ideais trinitários desde o século XVIII - liberdade, igualdade, fraternidade - que 

inspiraram a revolução francesa e a americana. Os mesmos ideais inspiraram Tiradentes 

e seu grupo maçônico, nas Minas Gerais, no final do século XVIII. 

De onde a maçonaria, uma organização semi-secreta de livres pensadores e 



revolucionáros anti-católicos, tirou tais ideais? Segundo a tradição maçônica, quando a 

Ordem dos Templários foi extinta, seus conhecimentos e sua estrutura iniciática foram 

repassadas a outras ordens, a diversas outras ordens. Uma das ordens secretas qeu 

recebeu parte da estrura e dos ideais dos templários, principalmente na Inglaterra e 

Irlanda, foi a maçonaria. Daí que alguns símbolos maçõnicos são os mesmos dos 

templários, assim como alguns ritos iniciáticos. A maçonaria já existia na época dos 

templários. Mas, para não perder suas tradições e conhecimentos, estes foram 

repassados de contrabando pelos templários aos irmãos maçons, que se tornaram assim 

herdeiros dos templários. E, como tal, a maçonaria passou a atuar politicamente - como 

faziam os templários - nos bastidores dos grandes acontecimentos de Europa e das 

Américas, até hoje.... 

 

 

 
O Esquadro cruzado (origem do X cruzado), símbolo no Castelo Templário de Tomar, 

Portugal (acima) e  

num antigo manuscrito maçônico, o mesmo símbolo, com outros detalhes. 

 

A IMIGRAÇÃO EUROPÉIA 

Já logo depois da Independência destes países, começou a imigração européia para os 

mesmos. Esta imigração fazia parte, por um lado, de uma noção de que os países sul 

americanos só seriam de fato civilizados se copiassem o padrão de civilização européia, 

caso contrário viveriam, digamos assim, na "caipiragem eterna", povoados por mestiços 

incultos. Havia, portanto, já antes da abolição da escravatura no Brasil, a idéia de se 

europeizar Brasil e toda a América do Sul. A própria maçonaria é uma instituição 

européia e não escapava ao imaginário de seus líderes, que atuavam por trás de muitos 

políticos e revolucinários, a noção de que, mesmo livres da colonização européia, não 

havia como não se viver bem e civilizadamente sem que se adotassem os padrões 



civilizatórios europeus. O estilo civilizatório indígena, ou "crioulo" era (é) visto como 

primitivo, bárbaro, atrasado. 

 
  Teatro Municipal do Rio de Janeiro - importante se sentir como na Europa 

 
Opera de Paris, a idéia original 

 

A Europa vivia no século XIX um problema de espaço e super-população. Tinha gente 

demais e desemprego. Então,espalhou-se na Europa, em crise no século XIX, a noção 

de que na América os horizontes eram abertos e que todo mundo que viesse para cá se 

daria bem e viveria melhor do que lá. Para os EUA vieram então irlandeses, italianos e 

alemães, principalmente. Vieram tantos ingleses e irlandeses para os EUA no século 

XIX que logo surgiu um problema de excesso de gente para menos terra -  e daí se 

iniciou a marcha para o Velho Oeste, com o apoio do governo americano, o que levou 

ao grande genocídio indígena que vemos retratado nos filmes de faroeste (onde o indio 

aparece como bandido). Os "cowboys" eram, de fato, filhos de ingleses ou irlandeses. 

Na América do Sul, o racismo de Gobineau, que se espalhou pelos países daqui, tendo 

defensores com o presidente da Argentina Sarmiento, também estimulou a vinda de 

imigrantes europeus, para que ocupassem o lugar do trabalhador negro liberto pela Lei 

Áurea de 1888, por um lado, e do indígena, sendo caçado e quase extinto. Este processo 

de favorecer o branco imigrante, e desfavorecer o mestiço nativo, é chamado pelos 

historiadores de "processo de branquização do Brasil". Este processo fazia parte dos 

ideais do Positivismo brasileiro, que compuseram na nossa bandeira a frase "Ordem e 

Progresso". Se fosse um país de mestiços e negros, o Brasil seria apenas "desordem e 

atraso". E assim, vieram os imigrantes alemães, italianos, dirigindo-se para o sul 

principalmente, ocupando o Uruguai, Argentina, Chile e sul do Brasil. Depois vieram os 

japoneses já no século XX, outros. Eram pessoas que não estavam bem na Europa, e 

vinham em busca de uma condição de vida melhor. 

O resultado disto foi o "embranquecimento" bem sucedido, as vezes mais, as vezes 

menos,  dos países latino-americanos, sendo um caso emblemático o Uruguai, onde 

90% da população é européia de origem, alemães e italianos, tendo superado os 

descendentes hispãnicos e antigos mestiços, e qeu faz com que a cultura uruguaia atual 

seja essencialmente uma cópia sul-americana da cultura do imigrante. Quem vai ao 

Uruguai diz "senti-me como se estivesse num país europeu". É por isto. No Brasil, 

acontece algo parecido nos estados do Sul e Sudeste, onde a imigração europeia foi 

mais intensa.  

 



 
 Imigrantes irlandeses no Velho Oeste norte-ameriano 

 

 
Imigrantes alemães na região sudeste do Brasil  

 

IMPLICAÇÕES ESPIRITUAIS DA IMIGRAÇÃO EUROPÉIA 

A implicação disto é que, por um lado, o europeu traz um elemento diferente que vem 

compor o colorido local. E foi sempre bem vindo. E este elemento diferente é a ligação 

espiritual com a civilização ocidental do hemisfério norte. Países como o Brasil, se 

tornaram, até o momento, uma civilização sul-americana com um verniz muito fino por 

cima de civilização européia. Este verniz europeu é mais ou menos grosso ou fino 

dependendo do país sul-americano. Nos Estados Unidos o verniz europeu é muito, 

muito denso. Num país como o Paraguai ou Peru, ou Bolívia, o verniz é muito, muito 

fino. Em certas regiões do Brasil, o verniz europeu é mais denso, como nos estados do 

Sul e Sudeste, e em outros, como na região norte e nordeste e centro-oeste, ele é bem 

mais fino.  

 



 
Olha o que aconteceu com este filho de imigrantes italianos em São Paulo: Mazaropi, 

virou caipira... 

 

Falando sério, agora: A outra implicação espiritual, nisto tudo, é exatamente esta 

questão da identidade do nativo. Com o tempo, o filho do imigrante se sente parte da 

terra para onde seus pais migraram, e esta terra o acolhe e o envolve etericamente. E ele 

se torna nativo também, e,consequentemente, não é mais um imigrante. Por outro lado, 

se este descendente de imigrante ainda mantém fortemente os laços de sua antiga 

origem, se ele cultua isto (o que é um direito dele, por um lado) passa a viver em dois 

mundos, lá e aqui, torna-se cidadão de dois planetas, pelo que isto tem de bom, e pelo 

que isto tem de ruim. Outra implicação é quando o descendente de imigrante - e, 

considerando America, todos nos o somos, em parte,uns mais, outros menos,- perde de 

vista o fato de que aqui, fisica-eterica-astralmente, não é a Europa, não é a terra de seus 

pais e avós. Aqui é outra terra, aqui tem outra história, outra alma, e que os nativos mais 

antigos, que não foram extintos, o sabem muito bem. E assim, o descendente de 

imigrante tem o dever espiritual de conhecer o chão que está lhe dando a sua nova alma, 

os mistérios deste chão, tanto quanto aquele que já se sente parte deste chão há 

gerações. 

Cabe então aos educadores, aos pais, aos formadores de opinião, a todos que pisam este 

chão, saber do chão que pisam e repassar isto aos filhos e às gerações que se seguem. 

 



 
Segundo os índios, quando nossos pés tocam a Terra, tornam-se parte dela. 

E tambem acreditam que os ancestrais do povo vivem no chão, e entram 

na alma de quem pisa o chão, e tornam-se parte da alma. 

 

Aikó Porã 

Wesley 

 

 


