
379

INFLUÊNCIA DA CULTURA AFRO NA CULTURA BRASILEIRA1

Tânia Gonçalves Bueno da Silva2

RESUMO
O presente artigo busca fazer uma análise sobre a contribuição da cultura negra na formação da cultura
brasileira em sentido amplo e, de modo particular, da cidade de Muzambinho, sul do Estado de Minas
Gerais. A História social de negros é pensada a partir de uma comunidade remanescente de quilombos
conhecida como Bairro Brejo Alegre. Por meio de recorte histórico do cotidiano de seus moradores e
suas relações com a cidade a partir da década de 1980, utilizando a pesquisa de campo tive como ob
jetivo compreender essa comunidade negra a partir de seus relatos orais e das suas memórias, como
um rico instrumento de reconstrução e valorização de suas identidades culturais. Ficou evidente, nos
relatos, a luta e o anseio pelo reconhecimento como parte desta formação ressignificação de sua cul
tura. Atualmente, frente à fragmentação da vida coletiva e do individualismo exacerbado presentes na
cultura hegemônica e do capitalismo mundialmente integrado, que incentiva práticas culturais com
objetivos claros de desenvolver uma indústria cultural, desarticulam as práticas culturais locais, levando
a comunidade à aculturação, ou seja, desarticula não só o cidadão de seu pertencimento à história so
cial, mas também faz com que o mesmo não sintase parte de um todo cultural. Nesse sentido, o de
senvolvimento de políticas públicas culturais tornase indispensável para a preservação de nossa
identidade cultural que é marcada também pelas festas tradicionais como o cangado, o moçambinque,
a capoeira e o carnaval e pelo rico artesanato produzido no bairro.
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Este texto tem como finalidade apresentar o resultado de pesquisa intitulada “Influência
da cultura afro na cidade de Muzambinho, Minas Gerais”, realizada no sudeste brasileiro,
no estado de Minas Gerais, na cidade de Muzambinho, sul do estado, na comunidade Brejo
Alegre, que segundo mapas antigos, obras da época e relatos históricos, é uma comunidade
remanescente de quilombos. Por meio da pesquisa foi feito um recorte da história do coti
diano da comunidade e suas relações com a formação da cidade de Muzambinho. Para tal
estabelecemos um diálogo com a história oral, fontes escritas e fotografias para tentar com
preender esses sujeitos históricos que possuem uma rica cultura, mas que fica escondida á
margem da sociedade. A questão que orientou a pesquisa consiste em compreender qual o
papel social que o negro exercia na sociedade de Muzambinho? Como relacionava sua cultura
dentro da esfera pública, marcadamente miscigenada, mas, com predominância branca, ca
tólica e europeia? Ancorados em Davis (1990), ao trabalhar com a microhistória percebi que
as questões do cotidiano dos moradores do bairro iniciando no passado e ligado a formação
da cidade compondo aspecto político intimamente ligado ás classes sociais dominantes le
vantam questões gerais que ocorriam no Brasil. A política e a formação da cidade estavam
em mãos de elites agrárias, os fazendeiros, e estes deixaram claro, nos seus relatos, que a
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direção da cidade deveria ser exercida pelos mais esclarecidos e abastados. Consequente
mente, uma pequena parcela detinha o poder uma vez que, em âmbito geral, a maior parte
da população brasileira era analfabeta, mestiça e pobre. Os casamentos aconteciam dentro
de uma mesma classe social o que não diferenciou no interior ou até se intensificou porque
a condição de agricultor abastado já era um nivelador para obter influência política e social.
E é através desta força que a contribuição de outras etnias vai perdendo seu valor na forma
ção da história nacional, estadual e local.  Para que esta contribuição étnica cultural não se
perca na reconstrução e ressignificação da história de Muzambinho apresento os moradores
do bairro e o local vivido e experimentado por essas pessoas, suas identidades, relacionando
as com outras que fizeram parte de seu passado, a forma como o negro foi formando suas
resistências e redefinindo seu espaço através de suas representações culturais, suas práticas
cotidianas. Os contadores de histórias populares do bairro, através da oralidade, foram fun
damentais para a Construção deste artigo, lançamos mão de uma análise através de pessoas
simples, que por muitos anos não tiveram oportunidade de serem ouvidas por causa de um
passado reprimido e silenciado.

Portelli (1997) contribuiu para que pudéssemos colocar em prática a história oral e va
lorizála. Entendemos que a história atual é mais abrangente, lida com vários aspectos dentro
da realidade vivida, estreita os laços com outras ciências, problematizando, analisando e bus
cando novas formas de fazer história. Portanto, o propósito deste presente artigo é a valori
zação cultural desses sujeitos que através de suas representações, seus símbolos, gestos,
imagens, ajudaram na formação da cidade com seu trabalho, suas histórias de vida e sua cul
tura. Acreditamos que todos os saberes, práticas e valores legados pelo passado ao presente
vão contribuir para com a formação da sociedade como um todo e que possa possibilitar a
continuidade da valorização cultural para que esta não se perca no processo constante de
transformações de nossos tempos.

Neste processo de continuidade e valorização dos negros encontrei nos histórico de
Muzambinho a terminologia do nome da cidade e concluí que está ligada à influência que
os negros de várias etnias africanas tiveram na formação do povoado. Muzambinho é um
município brasileiro localizado no estado de Minas Gerais, região Sul de Minas Gerais, com
uma população de aproximadamente de 23.000 habitantes, com área é de 414,0 km² e a
densidade demográfica de 53,60 hab/km². Acreditase na formação de Quilombos registra
dos nesta região por volta dos anos de 1765 e 1767. O primeiro núcleo habitacional de que
se tem notícia data de 1765, em um mapa organizado por ordem do governador da Capitania
de Minas Gerais, Dom Luiz Diogo. Neste mapa, está assinalado o local com o primeiro nome
de Quilombo, onde seria hoje a região de Muzambinho e dois núcleos denominados: Dumbá
e Zumdu habitados por negros africanos na região atual da cidade de Jacuy/ MG, a 58 km de
distância entre essas duas cidades.

O Bairro Brejo Alegre é um dos bairros mais antigos de Muzambinho se não o primeiro.
Pude verificar que o bairro encontrase localizado numa parte baixa da cidade, que antiga
mente era cercado de muitas matas e brejo cujo próprio nome já nos sugere que era uma
região de difícil acesso, sendo propícia para escravos e exescravos se esconderem. Conforme
relato de um depoente (João Thobias, 90 anos, funcionário aposentado da Prefeitura Muni
cipal de Muzambinho), “aqui era mata, eles iam assuntano e arrebanhava aqui”.
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Segundo o Sr. João Thobias os negros vinham de forma receosa obter informações sobre
o lugar e foram aglomerandose no local. A expressão que o Sr. João Thobias usa que os ne
gros vinham “assuntar”, quer dizer que eles queriam informações se ali seria um local seguro
para que eles pudessem viver e constituir família.

Deste modo, através da memória dos depoentes e de visitas em loco, apresentamos o
bairro como realmente era. Muito simples, as ruas não eram calçadas. No início nem ruas
havia, eram trilhos que aos poucos foram sendo abertos para dar lugar às ruas. Essas ruas,
mesmo atualmente, não seguem os padrões de um bairro projetado e sim com o padrão na
tural com que foram sendo abertas as trilhas, meio torto. As casas, na mesma condição, vão
seguindo as ruas, algumas parecem tortas. As construções eram feitas de pauapique e chão
batido. Atualmente as casas já são melhores, mas a maioria ainda é simples, o seu interior
também. Os depoentes relatam que não tinha água encanada, era poço e também a energia
elétrica era ruim, quando existia em alguma casa. O diálogo com Vidal (1997) foi importante
para perceber que a organização de um território pode seguir alterações e adequações de
acordo com as necessidades dos usuários. Dizem que brasileiro tem memória fraca em rela
ção à política, os moradores do bairro Brejo Alegre provam ao contrário. Fazem questão de
buscar em suas memórias aqueles que foram bons para sua comunidade. Reconhecem todos
os feitos realizados para melhoria de seu bairro e são gratos por eles. Estas conquistas não
foram adquiridas através de luta ou de grande mobilização dos moradores e sim através do
compromisso de campanha de políticos que voltaram seus olhares para as periferias da ci
dade. Políticos e pessoas da sociedade são parte de suas memórias porque fizeram algo vi
sível em seu bairro, foram capazes de transpor a ponte que os separava do restante da cidade.
A ponte era um divisor social que contribuía para aumentar e reafirmar diferenças sociais.
Dificultava muito o acesso ao bairro até mesmo por sua topografia. Era muito íngreme e foi
construída na época para estrada de ferro Mogiana. Quando chovia a dificuldade de acesso
ao bairro era maior ainda. Os moradores reclamavam que lixos, animais mortos eram jogados
no vale, matagal que ficava em baixo da ponte. Com a retirada da ponte, não só amenizou a
subida e o acesso ao bairro como também facilitou a passagem e ligação com o centro da ci
dade e outros bairros. Foi construído um parque infantil e quadra de esporte onde era o vale
e matagal. A região também recebeu pavimentação.  Também na mesma ocasião foram feitas
algumas reformas habitacionais e construção de banheiros que algumas casas ainda não ti
nham. Os benefícios vieram em relação ao acesso ao bairro e também ao panorama e hi
giene, assim como as enxurradas que não mais inundam o bairro, os bêbados também
perderam seu lugar na ponte. O que não se perdeu foram os preconceitos. Estão na memória
dos moradores, principalmente dos mais idosos. O símbolo de exclusão que a ponte repre
sentava ainda continua vivo.  

A relação do bairro Brejo Alegre com a cidade era muito amistosa segundo os relatos
antigos.  Não podemos dizer que esta formação se deu de forma pacífica porque em seus
relatos, suas histórias e lembranças, esses entrevistados fazem questão de lembrar que con
quistaram o respeito em relação aos demais cidadãos da cidade. E esta conquista foi através
da única maneira que conheciam ou que faziam com que fossem reconhecidos, mostrando
sua valentia através da força, da resistência.

Segundo a depoente Dulce Lea de Oliveira, ouvir falar em Maria de fita, mas disse não
ser do seu tempo. Mas reconhece que tanto os homens como as mulheres brigavam mesmo,
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enfrentamento corporal. Relata que quando a polícia descia no bairro um morador chamado
Sr. João Vicente deixava uns três caídos na porta da casa dele. Que ele ia com os policiais,
mas que antes dava muito “atacada”. Diante dos relatos tanto masculinos como femininos
eles foram deixando claro que utilizavam mesmo da Capoeira como defesa e que não deixa
vam ninguém fazer graça no bairro deles. Enfrentavam muito preconceitos em relação a sua
cor da pele, mas que impuseramse através da força bruta, a violência que se faz presente
como saída e solução para que fossem reconhecidos, aceitos e respeitados como seres iguais.
O respeito e o prestigio que os fazendeiros conquistaram através de sua posição sócioeco
nômica, os negros e seus descendentes do bairro Brejo Alegre conquistaram pela força cor
poral e manifestações culturais próprias. 

As memórias femininas estão fortemente ligadas ao trabalho como sustento e muitas
vezes arrimos da família. Suas lembranças remetem aos cafezais, parreirais, casas de famílias
e lavar roupas para as pessoas da “cidade”. Relembram que a fábrica de banha e a fábrica de
doce de leite não contribuíram para melhoria do bairro. Ao contrário, houve resistência por
parte das mulheres que perderam o seu lugar onde lavavam as roupas tendo que se confor
marem com um espaço que sobrou. As crianças acompanhavam suas mães nesses nos córre
gos e outros lugares de labuta, o que causava um desgaste ainda maior sobre a mulher que
ia acumulando funções. De acordo com o depoente já citado, “nois ganhava muito pouco, a
Prefeitura não pagava salário não. Prefeitura não tinha renda suficiente. A avenida quem cal
çou foi o Mazzilli (então prefeito na época) e que pagar os camarada com dinheiro dele”.

Quando aparecem relatos da história sobre a construção, pavimentação enfim urbani
zação de Muzambinho relata buscando em suas memórias e arquivos aqueles que contri
buíram para tal, relembram que as pedras foram retiradas de uma fazenda e doadas por
famílias importantes. Enfim, não ignorando o valor que as famílias brasonadas tiveram na
construção da cidade, os descendentes dos escravos, trabalhadores simples, também querem
ser reconhecidos como parte dessa história. Afinal, o assentamento das pedras da Avenida
Dr. Américo Luz, principal Avenida da cidade, também fez parte de seu trabalho e lembranças.
Bem como a Praça D. Pedro II, o Chapéu de Sol, a fonte fálica e o Cruzeiro. (Essas obras foram
idealizadas pelo escultor Antônio José de Carvalho, natural de Barcelos, Portugal). O jornal
A Folha Regional em matéria especial aos 122 anos de Muzambinho relata o calçamento da
Avenida Dr. Américo Luz, que antigamente era chamada de Largo, onde eram apresentadas
as danças típicas da cultura negra. Medindo 548 m de uma extensão a outra, o traçado ori
ginal da praça foi desenhado por Elias Blanco, especializado em pedras.

Segundo os relatos antigos os negros se destacavam pela sua dança, o tradicional Con
gado, Consagrado a Nossa Senhora do Rosário, era realizada em Outubro todos os anos no
“Largo” (atualmente Avenida Dr. Américo Luz). Existia também a dança Moçambique. Essas
danças não mais existem, o carnaval e a capoeira tomaram lugar na avenida, artesanatos
próprios com argila e sisal encantam suas exposições na Casa de Cultura Dr. Lycurgo Leite.  É
através do carnaval, da capoeira, e dos artesanatos que os negros e seus descendentes vão
se rearticulando e formando suas lideranças, dando uma nova dinâmica às antigas festas.
Continuam muito alegres e sabem fazer como ninguém a festa na avenida encantando a
todos que ali se põe para assistir, com suas baterias, seus passistas, seus destaques. Podese
observar que é algo nato, muito próprio, presente no corpo. Donizethe, um morador do
bairro Brejo Alegre e descendente de negros, é a figura mais ilustre do carnaval de Muzam
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binho. Sempre destaque. A escola de samba chamase Espelho da Liberdade. O futebol, o
time Ponte Preta, é o orgulho dos moradores e torcedores do bairro Brejo Alegre. Este time,
com toda sua tradição desde 1954, trouxe muitas vitórias ao bairro. Homens, mulheres e
crianças torcem fanaticamente por seu time. As mulheres num espaço que frequentemente
seria um espaço masculino, discutem, manifestamse de igual para igual. O futebol trans
cende a ideia de apenas uma partida, é como se transpusessem um pouco de cada um, um
pouco de suas vidas. E as conquistas do time passam a serem conquistas de vidas. Como
todos os moradores vêm de uma mesma condição social, a união é algo bastante visível e
presente no bairro. Não só através de todos os relatos dos depoentes observei esta união,
mas também, algumas vezes, presenciei em minhas visitas ao bairro. Eles mobilizamse, re
conhecem as necessidades uns dos outros. Esta união pode ser influenciada também pela
própria topografia do bairro. As casas são bastantes próximas umas das outras, as ruas es
treitas. As janelas ficam abertas, assim como as portas, deixando toda a casa à vista, com
seus objetos e moradores. Eles saem às portas para conversar com este ou aquele vizinho,
contar algo do seu cotidiano. E assim, vão estabelecendo vínculos uns com os outros, expe
rimentando um lado humano mais intenso. Entretanto, a implantação da Escola Municipal
Dona Francisca Alegretti Bianchi e a FAM (Frente de Apoio ao Menor) no início tiveram que
ser trabalhadas na sociedade para uma boa aceitação. Os responsáveis pelas escolas des
creveram que tiveram muito trabalho com as crianças e até mesmo com os pais para que
participassem da vida escolar de seus filhos, para que vissem a escola como algo que iria tra
zer melhorias para comunidade local. As melhorias foram visíveis em questão da evasão es
colar, da higiene, horta escolar, merenda e relacionamento de pais com a escola. 

Diante do exposto podemos inferir que o ato de gostar de contar suas histórias é carac
terística marcante entre os depoentes mais idosos do bairro. O exercício da busca de seu
passado utilizando a memória é algo fascinante para quem está entrevistando. Aquele olhar
que se perde por instantes transcende um simples relembrar, ele traz para o presente o pas
sado. Não apenas em seu olhar podemos sentir tal emoção, mas também em todos os gestos
que o acompanham, o seu corpo fala. A esperança desses sábios contadores de histórias,
mesmo que inconsciente, é que não haja massificação cultural. A massificação, segundo eles,
seria o fim da possibilidade da transcendência humana, ou seja, esta capacidade de ir além
e de vencer os interditos. Essa vontade de reviver a própria história, de tornar presente
aquele ou aquilo que não existe mais, mas que de alguma forma está presente no compor
tamento, na maneira de falar, no corpo, na dança, na capoeira, no futebol, no artesanato é
uma forma de resistência e ao mesmo tempo uma rica contribuição para a formação da cul
tura brasileira.
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Foram consultados também os arquivos do Patrimônio Histórico de Muzambinho do Museu
Municipal Francisco Leonardo Cerávolo.
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