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RESUMO 

 

Dentre várias contribuições de povos diferentes para a formação cultural do Brasil, um deles, 

embora muito presente, muitas vezes acaba passando despercebido: os atributos árabes no Brasil 

colonial. Desde aspectos relacionados à arquitetura, passando pelos engenhos açucareiros, 

culinária, vocabulário e até na religião os árabes estiveram presentes na construção da identidade 

brasileira. Assim sendo, o presente trabalho se embasará em explanar as características mouras 

presentes no Brasil Colônia e que, de uma maneira geral, ainda permanecem presentes na 

sociedade brasileira. A partir da leitura e pesquisa de historiadores, sociólogos e antropólogos 

relacionados a essa temática, revelou-se que a contribuição dos árabes foi extremamente 

proeminente para o Brasil, sendo determinantes para firmar aspectos que hoje são ponderados 

como peculiares do país. Por fim, percebe-se que escassos são os estudos que focalizam essa 

questão de maneira aprofundada, fato que contribui para a solidificação do pensamento de que a 

constituição étnica e cultural brasileira se embasa apenas no tripé Português cristão, indígena 

nativo e africano da diáspora, ficando de fora uma cultura tão rica, duradoura e aguda para a 

composição do Brasil enquanto povo e nação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história da cultura brasileira tem como marco a miscigenação cultural e étnica. Nativos, 

portugueses e escravos africanos caracterizaram uma verdadeira mistura durante o período colonial.  

Um dos povos que contribuiu para a criação de uma identidade nacional não só para o Brasil, como 

também para Portugal, foram os mouros, povo de origem árabe que ocupou a Península Ibérica. 

  

Então, o objetivo central desse paper é explanar algumas das principais contribuições dos 

árabes, que ocuparam a região ibérica, para a estrutura social, econômica e cultural do período 

colonial brasileiro. Num primeiro momento, será mostrado um breve contexto de como 

aconteceram às contribuições mouras no Brasil. Em seguida, serão corroboradas algumas dessas 

influências, começando por sua importância para o modelo econômico da América portuguesa. 

Logo após, o reflexo de sua relevância para a arquitetura brasileira, bem como sua contribuição na 

culinária. Em seguida, será demonstrado o papel decisivo dos mouros para a construção 
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miscigenaria brasileira e, finalmente, será elucidado seu subsídio para o vocabulário da Língua 

Portuguesa, bem como sua veemência no catolicismo colonial. 

 

 

2 BREVE CONTEXTO DE COMO SE DEU A INFLUÊNCIA MOURA NO BRASIL 

 

Os mouros eram um povo de origem árabe que desde o século VIII ocuparam a Península 

Ibérica. De acordo com A. do Carmo Reis (apud PORTUGAL, 2011, p.6) “foi uma crise político-

religiosa da monarquia visigoda que proporcionou a conquista muçulmana da Ibéria. Aconteceu 

que, após a morte do rei Vitiza, o Concílio elegeu o cavaleiro Rodrigo para a sucessão ao trono, 

escolha que não foi acatada pelos filhos do monarca defunto (...) que (...) solicitaram a ajuda árabe” 

 

Através dessa ajuda solicitada aos árabes, que “no início do século VIII, um exército árabe 

chefiado pelo general Tarik invadiu a Península Ibérica e, rapidamente, se apoderou de quase todo o 

território, vencendo Rodrigo na Batalha de Guadalete” (PORTUGAL, 2011, p.6) 

 

 
FIGURA 1 – Expansão Árabe 

FONTE: PASSADOS e tempos. Disponível em: http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-

reconquista-e-formacao-de.html> Acesso em 30 Out 2012 

 

A dominação árabe na Península Ibérica vai durar oito séculos. 

 

A Reconquista da Península Ibérica só foi consolidada em 1492 com a tomada do reino 

de Granada. No final do século XV, os cristãos uniram forças e encurralaram os 

muçulmanos no território da Península Ibérica. Os Reis Católicos formaram uma aliança de 

grande capacidade e que conseguiu alcançar um objetivo de longa data para o Cristianismo. 

Ainda assim, os cristãos concederam aos muçulmanos alguns privilégios para conseguir 

reaver todo o território que antes possuíam. O processo de Reconquista culminou com a 

http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-reconquista-e-formacao-de.html
http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-reconquista-e-formacao-de.html
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retomada da Península Ibérica e também forneceu as condições necessárias para a 

unificação da Espanha como Estado Nacional no mesmo ano de 1492. (JÚNIOR, 2011, 

grifos do autor) 

 

No meio da guerra de reconquista, surge o condado portucalense, no século XI. 

 

 
FIGURA 2 – Formação do Condado portucalense 

FONTE: PASSADOS e tempos. Disponível em: http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-

reconquista-e-formacao-de.html> Acesso em 30 Out 2012 

 

 

Ainda no século XII, o condado torna-se independente de Leão e Castela. A expulsão dos 

árabes se completa em 1492, como demonstra a imagem abaixo: 

 

 
FIGURA 3 – Reconquista da Península Ibérica 

FONTE: PASSADOS e tempos. Disponível em: http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-

reconquista-e-formacao-de.html> Acesso em 30 Out 2012 

 

Gilberto Freyre evidencia a influência moura no Brasil já no início da colonização. 

Segundo ele, “para o Brasil é provável que tenham vindo, entre os primeiros povoadores, 

numerosos indivíduos de origem moura e moçárabes
1
” (2006, p. 296) 

                                                 
1
 Moçárabes: Árabes convertidos ao cristianismo. 

http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-reconquista-e-formacao-de.html
http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-reconquista-e-formacao-de.html
http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-reconquista-e-formacao-de.html
http://passadosetempos.blogspot.com.br/2012/04/guerra-da-reconquista-e-formacao-de.html
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A partir da presença, constituída de oito séculos, dos árabes na Península Ibérica, e sua 

consequente influência cultural para com os cristãos, vários laços culturais acabaram se enraizando 

nos países cristianizados que naquela região se constituiriam com a vitória na guerra de reconquista. 

Alguns desses vínculos vieram com os colonizadores à América, e, com obviedade, a América 

portuguesa – assim como a América espanhola -, não ficaria ausente a essa influência. 

 

 

3 O MODELO ECONÔMICO COLONIAL E A IMPORTÂNCIA ÁRABE NO PROCESSO 

 

Os árabes mouros trouxeram uma série de inovações oriundas do Oriente para a Península 

Ibérica. 

 
A aridez dos solos desérticos capacitou-os como mestres nas técnicas agrícolas e de 

irrigação, importando para a Europa o moinho d’água, avô do engenho colonial, e lá 

semeando o algodão, a laranjeira, a criação do bicho-da-seda, o cultivo do arroz e da tão 

‘brasileira’ cana-de-açúcar. (TRUZZI, 2009, p.19) 

 
 

Darcy Ribeiro (p. 273-279), na obra O Povo Brasileiro, evidencia a importância árabe para 

os engenhos açucareiros, fundamentais para dar a América Portuguesa um sentido econômico para a 

colonização.  

Os portugueses, que já haviam experimentado a plantação de cana e a produção de açúcar 

em pequena escala, com tecnologia árabe, nas ilhas da Madeira e dos Açores
2
, se 

habilitaram para estender astronomicamente essa produção nas novas terras, montando para 

isso todo um vasto sistema de recrutamento de mao‐de‐obra(sic).[...] Importante papel terá 

representado, igualmente, o caráter mourisco e mestiço dos povos ibéricos. Efetivamente, 

forçados pela longa dominação árabe, os lusitanos se fzeram(sic) herdeiros de sua cultura 

técnica, fundamentalmente para a navegação, para a produção de açúcar e para a 

incorporação de negros escravos à força de trabalho. O português quinhentista, sendo de 

fato um euro‐africano no plano cultural e racial, afeito ao convívio com povos morenos, 

estava mais preparado que quaisquer outros tanto para contingenciar os indígenas 

americanos ao trabalho esporádico, quanto para aliciar as multidões de trabalhadores negros 

que tornariam praticável o sistema produtivo da plantação. 
 

Na tecnologia moura para os engenhos, citada superficialmente por Darcy Ribeiro, 

Gilberto Freyre (2006, p. 289) aprofunda as contribuições árabes nesse quesito, que foram de 

extrema importância para o desenvolvimento da economia açucareira no Brasil Colonial: 

 

Se foram os cruzados que trouxeram às Espanhas (sic) o moinho de vento, aplicado em 

certas partes da américa – nas Índias Ocidentais, por exemplo – à indústria do açúcar, foram 

os mouros que introduziram em Portugal o moinho de água, ou azenha, avô do engenho 

colonial brasileiro de moer cana pelo impulso de queda de água sobre uma grande roda de 

                                                 
2
 Ilha da Madeira e Ilha dos açores foram ilhas colonizadas por Portugal, que tinham como caráter econômico a 

produção do açúcar. Na América Portuguesa, seguiram-se moldes semelhantes, adaptados a realidade da Colônia 

americana, como, por exemplo, a maior extensão territorial e, consequentemente, maior produção e maior uso de mão 

de obra escrava vinda da África. 
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madeira. João Lúcio de Azevedo salienta que a própria oliveira parece ter tornado melhor 

utilizada em Portugal depois da vinda dos mouros. Explica João Lúcio: ‘a nomenclatura 

proveniente do latim para as árvores – oliveira, olival, olivedo – de origem árabe no 

produto – azeitona, azeite – leva a pensar em um maior aproveitamento dessa espécie 

vegetal no período muçulmano. 

 

 
FIGURA 4 – Moinho de água 

FONTE: Prefeitura Municipal de Águas Mornas (SC). Disponível em http://www.aguasmornas.sc.gov.br/historico-

engenhos.htm Acesso em 31 out 2012 

 

 

4 A ARQUITETURA  

 

Segundo a socióloga Patrícia Dario El-moor, (2011, p. 5), “igualmente na arquitetura, é 

possível encontrar traços da cultura árabe trazida pelos ibéricos no uso dos azulejos decorativos, no 

chafariz, nos pátios floridos e nos detalhes em arabescos”.   

 

Gilberto Freyre (2006, p.300, grifo meu) destaca a importância da herança dos azulejos 

árabes para Portugal e para o Brasil Colônia. 

 
Os artífices coloniais, a quem deve o Brasil o traçado de suas primeiras habitações, igrejas, 

fontes e portões de interesse artístico, foram homens criados dentro da tradição mourisca. 

De suas mãos recolhemos a herança preciosa do azulejo, traço de cultura em que insistimos 

devido a sua íntima ligação com a higiene e a vida de família em Portugal e no Brasil. Mais 

que simples decoração mural em rivalidade com o pano-de-rás, o azulejo mourisco 

representou na vida doméstica do português e na do seu descendente brasileiro dos tempos 

coloniais a sobrevivência daquele gosto pelo asseio, pela limpeza, pela claridade, pela 

água, daquele quase instinto ou senso de higiene tropical, tão vivo no mouro. Senso ou 

instinto de que Portugal, reeuropeizando-se(sic) sob as sombras da reconquista cristã, 

infelizmente perdeu grande parte. O azulejo quase se transformou, para os cristãos, em 

tapete decorativo de que o hagiológio tirou o melhor partido na decoração piedosa das 

capelas, dos claustros, e das residências. Guardou, porém, pela própria natureza, do seu 

material, as qualidades higiênicas, caracteristicamente árabes e mouriscas, de frescura, 

lustro fácil e limpeza. 
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Os azulejos, embora de origem árabe, não estiveram presentes apenas no interior das casas 

portuguesas e de suas colônias. Ironicamente, nas igrejas católicas, a influência dos seguidores do 

profeta Maomé também esteve presente, como mostra a foto abaixo, do convento de São Francisco, 

na Bahia. 

  

 
FIGURA 5 – Painel de azulejos do Convento de São Francisco – Salvador – Bahia 

FONTE: WANDECK, Renato. Disponível em: http://theurbanearth.wordpress.com/2011/01/03/azulejos-portugueses-

nos-edificios-do-norte-e-nordeste-do-brasil/> Acesso em 30 Out 2012 

 
 

Os chafarizes são outra influência árabe presente no Brasil. Há, em Porto Alegre, um 

chafariz com azulejos e água corrente, claros traços mouriscos. 

 

 

FIGURA 6 – Chafariz em Porto Alegre 

FONTE: O autor 
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Estevão Pinto destaca outros fatores da arquitetura ligados à influência moura, como 

“telhas mouriscas, janelas de rótulas, abalcoados ou muxarabis; As janelas quadriculadas ou em 

xadrez” (2005, p.32), como mostra a imagem abaixo 

 

 
FIGURA 7 – Influência moura 

FONTE: PINTO, Estevão. Casa Grande e Senzala em quadrinhos. São Paulo: Global, 2005 

 

O professor da Universidade Federal de São Carlos, Oswaldo Truzzi (2009, p.19), 

confirma a explanação de Estevão Pinto. Segundo Truzzi, “as próprias técnicas construtivas, como a 

telha de barro do tipo capa e canal, ou ainda a taipa de pilão, tão dominante nos primeiros séculos 

do Brasil, são de influência nitidamente árabe”. Segundo um relatório holandês do século XVII, 

Tapetes de seda turcos também foram bastante utilizados. 

 
Referindo-se as mulheres luso-brasileiras, [o relatório destaca que a] ‘dona da casa senta-se 

sobre um belo tapete turco de seda estendido sobre o soalho e espera suas amigas que 

também se sentam a seu lado sobre o tapete, à guisa dos alfaiates, tendo os pés cobertos, 

pois seria grande vergonha deixar alguém ver os pés.’(FREYRE, 2006, p. 299) 

 

 

5 A ALIMENTAÇÃO  

 

A culinária árabe esteve bastante presente no Brasil Colônia, assim como ainda permanece 

nos dias de hoje. Uma das características de hábitos alimentares árabes que foram assimilados na 

pirâmide alimentar brasileira é o gosto pelas comidas oleosas, gordas, ricas em açúcar, canela, 

especiarias, e gemas de ovos cozidos, além de vários quitutes e processos culinários – até as 

laranjeiras, tão típicas no Brasil, foram trazidas do Oriente pelos mouros para a Península Ibérica. O 

cuscuz, enraizado como um prato brasileiro, na verdade, é um prato oriundo do norte da África. Um 

costume nos tempos coloniais era de, no meio do jantar, trocarem-se os guardanapos - costume 

também puramente árabe. (FREYRE, 2006, p. 289-299-300) 
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6 TERIAM OS MOUROS SIDO RESPONSÁVEIS PELA MISCIGENAÇÃO BRASILEIRA? 

 

Miscigenação étnica e cultural não foi novidade quando Pedro Álvarez Cabral chegou à 

costa brasileira. Pelo contrário, os portugueses – assim como os espanhóis - tiveram uma história 

ligada à mistura de grupos étnicos tempos antes da chegada portuguesa na América.  

 

Sobre isso, Gilberto Freyre (2006, p. 288, grifo meu) aponta ter sido fator crucial para a 

miscigenação entre índios, europeus e africanos em terras lusas americanas a mistura entre mouros 

árabes com a população cristã ibérica. 

 

O grosso da população hispano-romano-goda, excluída somente irredutível minoria 

refugiada em Astúrias, deixou-se impregnar nos seus gostos mais íntimos da influência 

árabe ou moura. Quando essa maioria acomodativa(sic) refluiu à Europa cristã, sob a forma 

de moçárabe, foi para constituir em Portugal o substrato mesmo da nacionalidade. 

Nacionalidade militar e politicamente fundada por outros, mas por eles constituída 

econômica e socialmente. E fecundada pelo seu sangue e pelo seu suor até os dias gloriosos 

das navegações e conquistas. Quando aquela população socialmente móvel, mobilíssima 

mesmo, voltou à Europa cristã, foi trazendo consigo uma espessa camada de cultura e uma 

enérgica infusão de sangue mouro e negro que persistiram até hoje no povo português e no 

seu caráter. Sangue e cultura que viriam ao Brasil; que explicam muito do que no 

brasileiro não é europeu, nem indígena, nem resultado do contato direto com a África 

negra através dos escravos. Que explicam o muito de mouro que persistiu na vida 

íntima do brasileiro através dos tempos coloniais. Que ainda hoje persiste até mesmo no 

tipo físico. [...] se os portugueses [de origem moura] se extinguissem da metrópole, 

acreditava Martim Francisco [de Andrada, diretor geral das minas e matas] que haveria de 

persistir no Brasil muitos exemplares conservando a magnífica pureza da raça primitiva, tão 

numerosos lhe pareceram os paulistas de origem e característicos de raça mourisca. 

 

A tese de Freyre é rechaçada por Darcy Ribeiro (2006, p. 235, grifo meu). O antropólogo 

defende que a miscigenação brasileira em nada tem a ver com a miscigenação europeia na Ibéria: 

 

Gilberto Freyre se enlanguece, descrevendo a atração que exercia a mulher morena sobre o 

português, inspirado nas lendas da moira (sic) encantada e até nas reminiscências de uma 

admiração lusitana à superioridade cultural e técnica dos seus antigos amos árabes. Essas 

observações podem até ser verdadeiras e são, seguramente, atrativas como bizarrices. 

Ocorre, porém, que são totalmente desnecessárias para explicar um intercurso sexual que 

sempre se deu no mundo inteiro, onde quer que o europeu deparasse com gente de cor em 

ausência de mulheres brancas. Assim foi mesmo na África do Sul, entre ingleses ou 

holandeses e mulheres hotentotes, por exemplo, cujos traços físicos discrepantes 

explicariam certa reserva. Ainda assim, eles se mesclaram por longo tempo, gerando uma 

vasta camada mestiça que continuou até que a população branca se homogeneizasse pela 

composição equilibrada de homens e mulheres, criando um ambiente cultural e moral capaz 

de operar como barreira ao intercurso. Assinale‐se, também, que as relações entre brancos 

e escravas negras registram‐se em todas as áreas e não apenas nas de colonização 

portuguesa. Aí estão, para comprova‐lo (sic), os mestiços norte‐americanos, por 

exemplo, mais numerosos hoje do que os negros mesmo, gerados, evidentemente, pelo 

intercurso sexual do puritanismo protestante e apesar da ausência das lendas sobre 

moiras (sic) encantadas.  

 

De fato, não dá pra negar que a histórica miscigenação da região Ibérica foi fator 

determinante para o rápido intercurso sexual na América portuguesa. Obviamente, que tal intercurso 
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ocorreria de qualquer maneira – pois assim sempre foi com qualquer povo ‘na ausência da mulher 

branca’, como ressaltou Darcy Ribeiro - mas talvez não de forma tão intensa e rápida como foi em 

terras tupiniquins. Essa facilidade em misturar-se, que era maior no português do que em qualquer 

outro povo europeu, somados com os encantos da lenda da moura encantada, mulher negra que se 

banha nos rios (PINTO, 2005, p. 10), junto com a ausência da mulher branca e o desejo indígena 

pelo ato sexual com os europeus chegados em terras brasileiras, foram fatores extremamente 

relevantes para a fusão étnica que imperou no Brasil Colônia e ainda impera no país. 

 

 

FIGURA 8 – Índias se banhando no rio. Portugueses no fundo observando a semelhança com a Moura encantada 

FONTE: PINTO, Estevão. Casa Grande e Senzala em quadrinhos. São Paulo: Global, 2005 

 

 

7 VOCABULÁRIO 

 

Os árabes influenciaram de forma incisiva a língua portuguesa. Ana Raquel Portugal, em 

seu artigo o legado árabe no Brasil (2011, p. 11), descreve a história da consolidação da língua 

árabe em terras ibérias. 

 
O latim lusitânico resultou do latim vulgar  trazido  pelos  romanos.  Quando os  árabes  

conquistaram  a  Península,  a romanidade (sic) desapareceu temporariamente, permitindo 

que a cultura e os costumes dos mouros fossem assimilados. A língua árabe passou a ser 

falada pela elite, que era bilíngüe (sic), e o resto do povo continuou falando romanço (sic), 

devido à influência romano-visigótica. A língua portuguesa que teve sua origem no latim 

vulgar e que depois se transformou em latim lusitânico, sob a influência árabe e de outras 

línguas, passou do romanço (sic) à língua portuguesa como tal a conhecemos hoje. Muitos 

dos vocábulos árabes assimilados pela língua portuguesa eram relativos a instituições 

jurídicas e sociais, assim como à arte bélica. Foram incorporados também, muitos termos  

relativos  à  cozinha  e  aos  alimentos,  às  indústrias  e  ao  comércio,  à agricultura, às 
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ciências e às técnicas, às artes, aos ofícios, domínios em que brilhavam, ao vestuário, 

animais, plantas etc  

 

Essa miscigenação linguística ocorrida na Península Ibérica trouxe expressões até hoje 

usadas na língua portuguesa.  

 

As contribuições lexicais árabes se fazem perceber em áreas diversas, como as ciências 

exatas, a administração, a religião, a agricultura, a arquitetura, a culinária e a literatura. Em 

português, é expressivo o número de palavras que começam pela letra ‘a’
3
 e que têm 

origem árabe – entre muitas outras, alvará (documentada em português desde 1331), 

alfaiate, açúcar, arroz, azeite, alface, alfândega, almofada, almôndega, açude, aldeia, 

algema, algodão, alicerce e alquimia ‘Al’ é o artigo definido em árabe – independentemente 

do gênero e do número. Com frequência, os portugueses o incorporavam às palavras que 

ouviam, sem compreender que se tratava do artigo. Ao compararmos a palavra ‘al-godão’ 

com cotton, em inglês, coton, em francês, ou cotone, em italiano, isso fica claro. O mesmo 

se verifica quando comparamos a palavra ‘ar-roz’ com rice, em inglês, riz, em francês, ou 

riso, em italiano. A única diferença é que, por uma questão fonética, ocorre uma 

assimilação – como acontece no caso das letras ditas solares. Assim, não se fala ‘al-ruzz

‘ em árabe, mas ‘ar-ruzz’ (daí ‘arroz’).  Na passagem do árabe para o português, é comum 

encontrar redirecionamentos semânticos – ou seja, palavras cujo sentido sofreu algum tipo 

de alteração. É o caso de ‘acepipe’ (petisco), que originalmente (az-zebı¯b ou az-zabı¯b) 

designava ‘passa de uva’, bastante apreciada nas regiões árabes, como comprova o ditado 

‘Darb al-habı¯b, akl az-zabı¯’ – ‘A bordoada de alguém querido é como degustar uva-

passa’. A mesma alteração de sentido ocorreu com ‘açougue’, que vem do árabe as-su¯q, 

ou ‘mercado’. Ainda hoje, é comum a referência ao mercado árabe como su¯q. Em 

português, virou local que vende carne. ‘Alarife’ (mestre de obras, arquiteto, construtor) 

tem como origem o árabe al-arı¯f, ‘aquele que sabe e está bem informado’. ‘Álcool’, 

composto que, por extensão, passou a denominar qualquer bebida alcoólica, em árabe é al-

kuhu¯l, forma vulgar de al-kuhul: ‘antimônio’ ou ‘colírio feito em pó de antimônio’. 

‘Alfândega’, do árabe al-funduqa (nome de unidade de al-funduq), é para os árabes uma 

estalagem, hospedaria ou hotel. ‘Alfarrábio’ (livro antigo ou velho, de pouca ou nenhuma 

importância; ou livro há muito editado e que tem valor por ser antigo) vem de um sentido 

totalmente diferente: do árabe al-Fara¯bi, ‘nome de notável filósofo, músico e sociólogo 

originário de Farab’. A palavra ‘arrecife’ (ou recife) foi outra que ganhou novo sentido em 

português; seu ancestral árabe ar-rası¯f quer dizer ‘estrada pavimentada com rochedos’.  

‘Almanaque’, por sua vez, antes de ser a diversificada publicação que conhecemos, nasceu 

do termo árabe al-muna¯kh, ‘lugar onde o camelo ajoelha’, ‘clima’. (FARAH, 2009, p.29-

30) 

 

 

8 REFLEXO DOS MOUROS NO CATOLICISMO DO BRASIL COLONIAL 

 

Os árabes também influenciaram, direta e indiretamente, o catolicismo do período colonial 

brasileiro. Essa influência vem, sobretudo, de duas maneiras: Na catequização indígena e na 

característica militar de alguns santos católicos, como veremos a seguir. 

 

8.1 REFLEXO ÁRABE NA EVANGELIZAÇÃO NATIVA 

 

                                                 
3
 Porém, o próprio Paulo Daniel Farah (2009, p. 30) alerta que há outras palavras de origem árabe no Português que não 

iniciam com “a”: Café, leitão, xarope, javali, zênite, xerife, tarifa entre outras... 



11 

 

O trabalho jesuíta na catequização dos nativos teve forte influência das guerras cristãs 

contra os árabes. De acordo com José Rivair Macedo (2000, p. 17-18): 

 
No que respeita ao domínio português, a obra de catequização jesuítica põe em relevo 

traços da associação dos ‘demônios’ indígenas ao tradicional panteão das divindades greco-

romanas, mas também aos ‘monstros’ e mouros. Os empreendimentos bélicos contra as 

tribos tupis do litoral no século XVI assumiram o caráter da ‘guerra justa’, desdobramento 

da Guerra Santa medieval. A própria origem do vocábulo utilizado para designar os 

mestiços de brancos e índias, ‘mameluco’, que no século XVI era grafado mamaluco, 

resulta de curiosa adaptação.  
 

Sobre essa adaptação, Ronaldo Vainfas (1995, p. 191, 192) explana que 

 
Mameluco é palavra de origem árabe, mamluk, que significa ‘escravo, pajem, criado’... A 

palavra vulgarizou-se em Portugal possivelmente na Idade Média, derivando do termo 

árabe denotativo da facção de escravos turcos que, engrossando as fileiras do exército 

muçulmano no Egito, acabaria por fundar uma dinastia afamada por sua tirania na região. 

Nossos mamelucos coloniais (para não falar nos mestiços reinóis) herdaram, pois, no 

próprio nome, a fama de violência dos guerreiros turco-egípcios. 

 

 

8.2 OS SANTOS MILITARES CATÓLICOS INFLUENCIADOS PELOS MOUROS 

 

Alguns santos católicos, com caráter militar, são descrições visíveis do contato do 

agressivo do cristianismo com a religião de Mohammed. Santo Antônio, São Jorge e São Sebastião 

foram sagrados capitães ou chefes militares como qualquer senhor de engenho. Nas procissões, os 

santos eram levados como chefes militares vencedores de guerras. Outros postos a cavalo e vestidos 

de generais. Festa popular, com grandes senhoras com tapa-missa no cabelo e prostitutas de pereba 

nas pernas. Fidalgos junto a moleques.  No Brasil, o culto de São Jorge, a cavalo e com a espada na 

mão, armado para combater infiéis; Santo Antônio, militarizado de Tenente Coronel. Todos os 

traços de um Portugal que se sentia rodeado por oponentes de sua fé, e que sustentavam com esses 

santos aspectos nacionalistas e militaristas contra árabes e judeus.  (FREYRE, 2006, p. 303-304) 
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FIGURA 9 – São Jorge 

 Disponível em http://apenaspalavrasapenas.blogspot.com.br/2010/04/sao-jorge-guerreiro.html Acesso em 2 nov 2012 

 

 

9. CONCLUSÃO 

 

É muito comum ouvirmos falar de que a miscigenação brasileira iniciou com a interação 

entre os nativos aqui presentes e os portugueses, chegados aqui a partir de abril de 1500 e se 

intensificado a partir da década de 1530, com o início da era colonial. Depois, com os africanos da 

diáspora, desenraizados de suas culturas para servir de mão de obra escrava na colônia luso 

americana. Todas essas três etnias contribuíram de forma extremamente relevante para a formação 

cultural do Brasil. Porém, ao contrário das três citadas, a contribuição árabe para a constituição do 

Brasil, apesar de bastante presente, ainda carece de estudos aprofundados. Apesar de uma maneira 

geral, essa contribuição tenha se dado através do português, é de extrema relevância diferenciar as 

contribuições que são, grosso modo, europeias cristãs das contribuições genuinamente árabes 

mouras (bem como das judaicas). Afinal, essas contribuições não seriam possíveis se não houvesse 

a dominação moura na Península Ibérica. Contribuições, contudo, que são vindas de um Oriente 

onde durante muito tempo foi visto como inimigo do ocidente cristão e adorador de uma heresia 

cruel para o catolicismo e que, ainda, é visto pelo senso comum carregado de preconceito. É 

primordial que se ressalte que nosso tão brasileiro cafezinho, nosso tão brasileiro pandeiro, nossos 

engenhos de açúcar tão marcados na nossa história e até os hábitos higiênicos tem seus vínculos 

ligados não só com africanos, portugueses cristãos ou nativos indígenas, mas também com os árabes 

mouros. A relevância disso é primordial para evidenciar que a tão rica pluralização cultural dos 

‘brasis afora’ é ainda mais rica, mais diversificada e mais misturada do que, de uma maneira geral, 

se imagina. 
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E também, para mostrar que essa diversificação cultural que tanto preenche o Brasil não 

começou aqui, ao contrário do que o senso comum, de uma maneira geral, afirma. A pluralização 

começou no outro lado Oceano Atlântico, desde a queda de Roma, a qual possibilitou que desde 

476 d.C. até a chegada de Cabral em terras Tupis a Península Ibérica – futura conquistadora da 

América Latina – testemunhasse o intercurso entre bárbaros, romanos, judeus, mouros, africanos e 

cristãos. Justamente, entre essa soma de culturas, tecnologias, hábitos e etnias, uma das mais 

agregadoras ao Ocidente cristão foi, sem dúvida, o reflexo Mouro. Isso se mostra de tal maneira 

que, apesar de uma colonização ‘real’ entre árabes só acontecer no século XIX, muito de sua 

tradição já estava por aqui, apesar de muito dessa tradição ser vista, entre os próprios brasileiros, 

como algo legitimamente nacional. Por isso a importância de se estudar a contribuição Moura: Sem 

sua contribuição muito das marcas da identidade brasileira, seguramente, não seriam brasileiras. 
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