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O processo de formação da sociedade brasileira tem particularidades dentre as 

nações que se formaram a partir da expansão marítima europeia. Diferente dos Estados 

Unidos ou da Austrália, por exemplo, aqui observou-se a miscigenação étnica de maneira 

mais significativa.  

A figura do mameluco, a princípio, e, mais tarde, a do mulato e a do cafuzo, com 

a vinda dos escravos africanos, marcou um diferencial do povo brasileiro já no seu 

nascedouro: a convivência entre etnias diversas obrigou a uma convivência com culturas 

diversas.  

E os filhos dessa relação se educaram em culturas, não em uma só cultura. Tal 

fato vai se acentuar mais ainda a partir do momento que o mameluco, o mulato e o cafuzo, 

nascidos aqui, se misturam.  

Conforme atesta Darcy Ribeiro, a consequência dessa interação é: 

        “ Tais são os brasileiros de hoje, na etapa que atravessam de 

sua luta pela existência. Já não há praticamente índios ameaçando o seu 

destino. Também os negros desafricanizados se integraram nela como um 

contingente diferenciado, mas que não aspira a nenhuma autonomia étnica. 

O próprio branco vai ficando cada vez mais moreno e até orgulhoso disso.” 

(RIBEIRO, Darcy –“O povo brasileiro” -  1996  – p. 259 

O Brasil se enquadrou no processo capitalista nascente, com a sociedade dividida 

entre os donos dos meios de produção e a mão de obra. A economia, tendo como base a 

cana de açúcar, estabeleceu a divisão casa grande e senzala, proprietários de origem 

europeia e ‘trabalhadores’ de origem africana.  

O esquema casa grande e senzala se estabeleceu também na cultura brasileira. Há 

a produção cultural da elite, europeizada; e a popular, africanizada. Desde a gênese das 

famílias brasileiras, lá pelos séculos XVI e XVII, verifica-se a miscigenação étnica e 

cultural.  



Como não havia mulheres europeias na proporção dos homens que vieram de 

Portugal, a união destes com as negras foi inevitável. Inevitável, portanto, foi a união 

cultural, o sincretismo, que perpassará todo o discurso cultural brasileiro até as produções 

contemporâneas: 

 “  A sociedade brasileira, em sua feição cultural crioula, nasce em 

torno do complexo formado pela economia do açúcar com suas ramificações 

comerciais e financeiras (,,,) A massa humana organizada em função do 

açúcar se estrutura em uma formação econômico-social atípica com respeito 

às americanas e europeias de então. Muito mais singela, nela a forma de 

existência, a organização da família, a estrutura de poder não eram criações 

históricas oriundas de uma velha tradição. Por outro lado, muito mais 

complexa, como população surgida da fusão racial de brancos, índios e 

negros, como cultura sincrética plasmada pela integração das matrizes mais 

díspares...” 

 RIBEIRO, Darcy – “O povo brasileiro”  – 199– p.276 

A construção da cultura brasileira, tendo como recorte a Música, é o objeto do 

estudo proposto por esse trabalho, cujo objetivo principal é levar, a qualquer sujeito que 

tenha curiosidade, nossa História musical, de forma clara e cronológica. A cada semana 

uma nova etapa. 

 

 


