
 

O Caraíba, o Africano e o Indígena no Brasil 

 

 

Então vamos ver se a gente descobre um pouco mais sobre quem a gente é, ou quem 

deveriamos ser? 

 

   

                            Indios da Colônia Brasilis, Debret 

 

O Português, assumiu inicialmente aqui uma colonização tipo exploração (aquela em 

que o colonizador não quer vir morar na colônia, mas só quer sugar dela tudo que é 

considerado valioso, como um vampiro). Este tipo de colonização vampira foi adotada 

mais tarde, nos século XVII e XIX e ainda no século XX pela Inglaterra, França, 

Alemanha e Itália em relação aos países da África, da América e à India. Em outras 

regiões da América, como Estados Unidos, sabemos que a colonização foi tipo 

ocupação - o colonizador veio para tomar a terra para si, matando os nativos que a 

ocupavam antes. Nos filmes de bang-bang americanos, os "pioneiros do oeste" são 

mostrados como heróis e os índios, sendo exterminados, são sempre os bandidos 

selvagens. Todavia, com o tempo, a colonização-exploração do português acabou sendo 

revertida em colonização-ocupacional, e vieram levas e levas de lusitanos para cá, a 

partir do século XVIII e mais ainda no século XIX. Com a vinda da família real para cá, 

expulsa da Europa por Napoleão, o Rio de Janeiro tinha, por exemplo, dois terços de 

portugueses para apenas um terço de brasileiros. O que não se contabiliza é que esta 

relação é apenas entre os brancos, ou caraíbas, como diziam os índios. Para cada branco 

no Brasil (entenda-se portugues naturalizado aqui ou imigrante portugues posterior) 

havia dois negros, sendo uma proporção de 1 branco para 3 negros na Bahia, por 

ex..Então, o Brasil estava se tornando uma segunda África, porque a aquisição de 

"peças" (como eram chamados os escravos) na África era algo relativamente barato e 

com isto levas e levas de gente negra iam sendo trazidas - a ponto de se falar em 

Diáspora. A população indígena havia sido dizimada ou então empurrada para o interior 

do país. Até o início do século XX, o governo brasileiro não tinha interesse em ocupar o 

interior do Brasil, deixando-o para o índio ("bugre") e os posseiros, uma "terra sem lei". 

Foi a partir dos anos 1930-40 que houve interesse dos governos em ocupar o Brasil 

central - daí a expedição de Rondon e, depois a Roncador-Xingu dos irmãos Villas 



Boas, cuja meta era abrir vias de acesso ao "misterioso Brasil Central, terra de índios 

bravos'. Então, a ocupação do Brasil só foi finalizada o séc. XX- onde os mesmos 

mecanismos de extermíno indígena continuaram sendo adotados, mas agora mais 

disfarçados :Matar os índios e tomar suas terras. Isto continua até hoje, de formas muito 

sutis. 

 

 
                            Africanos no Brasil dançando um batuque - Debret 

 

A AFRICA AMERICANA BRASILIS 

No Brasil colônia e império, via-se,nas ruas, a presença maciça de negros de várias 

etnias africanas - inclusive falando suas línguas nativas. Aqui se falavam, além do 

chamado 'português cassangue" o swahili, o quimbunda, o iorubá, dialetos do congo e 

angola e um dialeto árabe-muçulmano falado pelos negros malês, que seguiam a 

religião de Mohammad.. O iorubá ainda é falado em alguns bairros de Salvador e nos 

ritos do candomlblé. Algumas palavras em línguas do Congo e Angola são usadas na 

umbanda, tais como "pemba", "marafa", "murico", etc..Antes, até a primeira metade do 

século XIX, o povo nas ruas - fossem brancos, negros ou mamelucos (índio + branco) 

ou cafuzos (índio+negros) falava o Nhengatu. Um dos últimos registros de nhengatu 

assinalado foi em alguns interiorões de Minas e de São Paulo, onde as pessoas, em 

meados de 1910, ainda diziam "purangara" ao invés de "bom dia" e "purancaruca" ao 

invés de "boa tarde'. Esta nossa língua franca colonial, fusão de várias sub-línguas Tupi, 

até com alguma coisa de portugues e africano, foi reprimida pela lei, como já 

mencionei.  O negro africano trazia no bojo de sua cultura, de sua alma coletiva, a 

tendência irresistível de ser musical, alegre e festivo. E isto fazia com que o africano 

aparecesse muito, socialmente, em festividades, como o carnaval, os batuques, e a 

religião, congados, reizados, etc - tudo isto era reprimido e proibido pela lei do branco 

dominante, essencialmente um racista, e pela Igreja Católica, conivente como racismo e 

até então a favor sempre do mais forte. Quando o Europeu vinha ao Brasil, como 

aconteceu com Gobineau, se assustava com este caos étnico - para nós, uma riqueza de 



variedades que significava um processo de mistura, um melting pot, sendo efetivado 

(mas, para eles, degeneração racial). 

 

"A RAÇA INDÍGENA TINHA QUE TERMINAR MESMO, POR SI" 

Nesta frase acima há dois erros. Primeiro, não existe uma "raça indígena" ou 

"vermelha", como tentei demonstrar, por princípios considerados básicos em genetica e 

em antropologia. Existe um povo indígena múltiplo, um conjunto de etnias, todas elas 

mesclas genéticas de povos mais antigos - fortemente mongolóides, mas também 

caucasóides e negróides (já teria havido uma miscigenação na pré-história, ou seja, na 

Atlantida, e continuou depois).  

O segundo erro da frase é a visão da cultura do colonizador que equivocada e 

apressadamente acredita que a "raça indígena" se extinguiu e agora o branco herdará a 

terra, somente o branco, sua cultura e sua descendência (apesar do negro). A população 

indígena nas Américas não só não se extinguiu como está aumentado década após 

década. Ela sofreu um declínio, um quase extermínio, um quase genocídio, estabilizou-

se abaixo do que era antes, muito abaixo, e começou lentamente a subir novamente em 

termos de população. Em alguns países, como a Bolívia, 80% da população é de etnia 

indígena, 15% mestiça e somente 5% de fato "branca". Em algumas regiões do Brasil, 

como a região norte, há uma estatística semelhante a esta. Isto só se tornou quase 

verdade nas regiões sudeste e sul do Brasil, onde houve sucesso nas campanhas de 

extermínio de etnias indígenas. Até mesmo nos Estados Unidos, onde a dizimação foi 

mais ostensiva do que aqui, pois contava com a oficialidade do governo e o próprio 

exército americano, os "casacas azuis", tinha a missão de "limpar as terras" para que 

viessem os pioneiros, até lá a população indígena está aumentando e ocupando lugar na 

sociedade norte-americana. Então, não tem jeito, vamos ter que conviver com "peles 

vermelhas" nas nossas cidades, pois, inclusive, eles estão saindo do mato e vindo para 

as cidades. Em São Paulo, calcula o IBGE, há 50 mil índios "disfarçados" de cidadãos 

paulistanos, ocupando sub-empregos na cidade.  Isto signnifica que a missão do povo 

indígena não terminou nas Américas, mas agora é que ela começa. E qual a missão do 

povo indígena? E qual é a missão do povo africano nas Américas? Ea do caraiba 

portugues aqui? E qual a missão do imigrante judeu, italiano, alemão, japonês, libanês, 

etc? Penso que contribuir para uma fusão étnica ("étnico" é mais complexo do que 

racial, bom lembrar) e criar uma alma coletiva, e que, de forma peculiar, preparará uma 

fração da humanidade futura que, pela sua origem e formação, obrigatoriamente 

desenvolverá uma noção de "Homem" mais tolerante ao diferente, mais solar, mais 

fraterno, mais compassivo, mais ligado à Mãe Terra com veneração (vendo a terra não 

como objeto, mas como um ente vivo) e mais espiritual dionisica e apolineamente. 

Esta possibilidade futura é compartilhada por homens espirituais de envergadura alta, do 

Oriente, onde existe uma crença de que a América, especialmente a América do Sul, 

seria um lugar de metamorfose de uma antiga espiritualidade que agora retorna, em 

outro lugar do planeta, de forma atualizada e atuante num mundo que anseia por Vida, 

Espírito e Beleza. Assim, coloco aqui as opiniões de pelo menos tres destes homens: 

RABINDRANATH TAGORE (1661-1941), poeta,yogue e músico indiano, iniciado 

na tradição kryia yoga solar, amigo pessoal de Gandhi e seu discípulo nas táticas de 

desobediência civil no âmbito da independência da India do império racista inglês. 

Tagore esteve no Brasil em 1924, depois de percorrer as tres Américas. Como iniciado, 

declarou numa entrevista o que ele sentia a respeito de um "futuro homem" a ser gerado 

por aqui (que alguns ocultistas interpretam, equivocadamente, como se ele estivesse 

profetizando a vinda de "um homem, um líder", quando, na verdade, ele, um poeta, 

falava metaforicamente e se referia a um Homem genérico, uma condição humana e 



que, em ocultismo, significa o "Manas-Buddhi-Atma, o Homem Superior"): 

 

" Em minha curta viagem às Américas do Norte, Central e do Sul, pude notar os 

sintomas das centelhas de consciência, que anunciam a chegado do Homem Superior. 

Há de aparecer um Homem Superior que será o Denominador Comum desses povos e 

capaz de encarnar a idéia de Unidade Universal. A excelência de Sua Voz será ouvida 

dentro em pouco; o povo, os senhores do mundo, deverão saber reconhecer com o 

desenvolvimento dado por ELE de uma transcendental  Cultura de 

Origem.            Temos o direito de esperar o fruto dessa colheita do Semeador. Será 

ELE o Messias, o Instrutor, o Homem Superior. Aquele que vai aparecer e ser seguido 

por todo o Mundo. É ELE a manifestação da Luz da Verdade na Terra e ..... tudo isso 

está relacionado com o atual movimento espiritual, principalmente na América Latina 

com o Foco no Brasil.   ELE, o Homem Superior virá como o Verbo que é a Palavra, a 

Luz Divina, trazendo uma Nova Aurora para o mundo, e derramando sobre a 

humanidade regenerada e livre, novas diretrizes de novos valores, baseados em 

conhecimentos transcendentais. Haverá um Templo dedicado ao Pai Universal. Este 

Homem Superior e sua Silhueta Majestosa é do Supremo Instrutor do Mundo, para o 

concerto Universal.            O Brasil será a capital espiritual do mundo, como o Berço da 

Nova Cultura brasileira, por ser o Centro Espiritual ligado com outros Mundos. Pois é 

no Brasil que se dará o evento de onde terá a origem a Luz Sublime da Verdade com a 

Nova Obra, que o Homem Superior oferecerá aos homens...". 

 

           

                 Tagore 

 

As palavras de Tagore ressoam poeticamente uma verdade oculta anunciada muito antes 

de Cristo num dos livros sagrados da India, chamado "Vishnu Purana", livro que conta a 

história da humanidade em ciclos, os avatares que vieram salvar o mundo, a vinda de 

uma futura encarnação de Vishnú, Kalki, o avatar montado em um cavalo branco e que, 

viria "em uma terra distante, para além do mar" (a América, conhecida antes de 

Colombo na India). Diz o Visnhu Purana que "depois da Kali Yuga", onde os homens 

praticamente teriam a consciência reduzida ao nivel animal, frios, cruéis, de inteligencia 

voltada ao egoísmo, haveria um ressurgimento do espírto humano, da compaixão, da 

beleza, da consciência, e isto seria um processo longo, um ciclo, chamado Dwapara 

Yuga, e que tem relação com as Américas. Desde então, como declarou outro iniciado 

indiano, Yogananda, " a Ìndia e a América têm uma ligação cármica", e que significa a 

metamorfose de uma antiga espiritualidade em uma nova espiritualidade, um processo 

manipulado por Ato Iniciados, que vêem da seguinte forma:    

                               India  - Iran - Egito - Grécia - Atual - Sexta - America do Sul 

(centrada no Brasil) 



                                  1 ------------------------------------------------------------------------------ 

7   (o primeiro volta no sétimo) 

 

Outro iniciado da India moderna que, conhecendo a sabedoria secreta do Vishnu 

Purana, tem algo a nos dizer é Sri Aurobindo, tambem ligado ao movimento de 

libertação da India e depois a um imenso processo pedagógico cultural de harmonia 

entre o homem terreno e o homem espiritual. Estive na residência de Aurobindo, na 

cidade de Pondicherry, que hoje é um museu, e onde se respira uma profunda 

espiritualidade no ar, como um perfume (apesar da confusão de turistas e admiradores 

no local). Declara Aurobindo: "No Brasil será gerada uma nova concepção fraterna de 

civilização" 

 

 
          Sri Aurobindo 

 

O que se diz é que iniciados da India já sabiam desta metamorfose futura e vinham 

frequentemente à América, sendo um caso espedífico o do famoso mestre espiritual Sri 

Bhoganath, que teria vindo aqui pelo menos 600 anos antes de Colombo, dar iniciação 

aos índios da rota Peabiru, sendo nos Andes conhecido como Bochica - o homem 

vestido de branco e barbado que veio do mar (do Pacífico)". Uma evidência desta 

comunicação antiga India-Brasil, cujas raízes são mais profundas do que a história 

suspeita, é esta imagem que posto, que mostra uma divindade hindu pré-cristã 

segurando uma espiga de milho, semelhante ao deus sol maia: 

 

 



 

Então, há mais mistérios entre o Céu e a Terra do que julga a nossa vã filosofia... 

 

Axé, Purangara, Namastê 

 

Wesley Aragão 

 


