
>
CAPA



A Africa nos genes 
   do povo brasileiro

GENÉTICA

 D
uran te pou co mais de três sé cu los de 
trá fi co ne grei ro o tre cho da África 
Oci den tal que vai do Se ne gal à Nigé
ria pos si vel men te for ne ceu mu i to 
mais es cra vos ao Bra sil do que se ima
gi na va. A pro por ção de ho mens e 
mu lhe res cap tu ra dos nes sa re gião e 

en vi a dos à for ça para cá pode ter su pe ra do – e 
mu i to – os 10% do total es ti ma do anos atrás pe
los his to ri a do res nor teame ri ca nos Her bert 
Klein e Da vid El tis, es tu di o sos do trá fi co de es
cra vos no Atlân ti co. Os ar gu men tos que ago ra 
ser vem de su por te à re vi são dos cál cu los, em 
especial para o Sudeste do Brasil, não são ape nas 
his tó ri cos, mas ge né ti cos. Ana li san do a cons ti
tu i ção ge né ti ca de pes so as que vi vem em três 
ca pi tais bra si lei ras, os ge ne ti cis tas Sér gio Da ni
lo Pena e Ma ria Cá ti ra Bor to li ni es tão aju dan do 
a res ga tar par te des sa his tó ria ain da não de todo 
es cla re ci da so bre a ori gem dos qua se 5 mi lhõ es 
de es cra vos afri ca nos que che ga ram aos por tos 
de Rio de Ja nei ro, Sal va dor e Re ci fe e con tri bu
í ram para a for ma ção do povo bra si lei ro. 

Em dois es tu dos re cémcon clu í dos a equi pe 
de Pena, na Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge
rais (UFMG), e a de Ma ria Cá ti ra, na Uni ver si
da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS), 

com pa ra ram o pa drão de al te ra çõ es ge né ti cas 
com par ti lha do por afri ca nos e bra si lei ros. Des
se modo, con se gui ram es ti mar a par ti ci pa ção de 
di fe ren tes re giões afri ca nas no en vio de es cra vos 
para o Bra sil, o úl ti mo país da Amé ri ca La ti na a 
eli mi nar a es cra vi dão com a as si na tu ra da Lei 
Áurea em 13 de maio de 1888. Os re sul ta dos 
con fir ma ram que fo ram três as re giões da Áfri
ca – a Oes te, a Cen troOes te e a Su des te – que 
mais ex por ta ram mãodeobra afri ca na para o 
país até 1850, quan do o mi nis tro da Jus ti ça do 
Im pé rio Eu sé bio de Quei rós for mu lou uma lei 
tor nan do cri me o trá fi co de es cra vos. Até aí, 
nada mu i to novo, e a ge né ti ca ape nas cor ro bo ra 
as in for ma çõ es his tó ri cas a res pei to de uma das 
si tu a çõ es mais cru éis a que um ser hu ma no pode 
sub me ter ou tro. Já se sa bia que o Bra sil foi um 
dos pou cos, se não o úni co, países das Amé ri cas 
a re ce ber afri ca nos de to das as ori gens. A no vi
da de é o en vol vi men to mai or no trá fi co ne grei
ro da África Oci den tal, tam bém co nhe ci da co
mo Cos ta Oes te, re gião de onde vi e ram po vos 
como os io ru bás, os jejes e os malês, que exer
ce ram for te in flu ên cia so ci al e cul tu ral no Nor
des te bra si lei ro, em es pe ci al na Ba hia. 

Análise de DNA revela regiões que mais  
alimentaram o tráfico de escravos para o país
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Du ran te os três sé cu los em que os 
por tu gue ses con tro la ram o trá fi co no 
Atlân ti co – o mais an ti go, de mais lon ga 
du ra ção e mai or em ter mos nu mé ri cos 
–, a pro por ção de es cra vos em bar ca dos 
no Oes te, no Cen tro-Oes te e no Su des te 
da África os ci lou bas tan te. Ava li an do re-
gis tros de vi a gem afri ca nos, Her bert 
Klein, da Uni ver si da de de Co lúm bia, e 
Da vid El tis, da Uni ver si da de Emory, cal-
cu la ram que, no to tal, 10% dos es cra vos 
te ri am vin do da re gião Oes te da África e 
17% da Su des te. O prin ci pal for ne ce dor 
de es cra vos se ria mes mo o Cen tro-Oes-
te, onde fi ca va a co lô nia por tu gue sa de 
An go la, que te ria con tri bu í do com 73% 
dos afri ca nos en vi a dos para o Bra sil 
amon to a dos no po rão de pe que nos na-
vi os. “Os da dos so bre o trá fi co de es cra-
vos ain da são in com ple tos e os his to ri a   -
do res acei tam que a mai or par te veio da 
re gião de An go la”, co men ta Ma ri na Mel-
lo Sou za, da Uni ver si da de de São Pau lo 
(USP), es pe ci a lis ta em his tó ria afri ca na.

Ci en tes de que os re gis tros de vi a-
gem nem sem pre re fle tem com pre ci são 
o pas sa do, nos úl ti mos tem pos os his to-
ri a do res pas sa ram a re cor rer tam bém à 
ge né ti ca na ten ta ti va de com pre en der 
me lhor o que de fato ocor reu. “Nos sas 
es ti ma ti vas an te ri o res se ba se a ram em 
amos tras par ci ais”, dis se Klein à Pes qui sa 
FA PESP. “Es ta mos re ven do es sas pro je-
çõ es, com base no tra ba lho de ge ne ti cis-
tas e na re vi são dos da dos de vi a gem que 
a equi pe de Da vid El tis vem in ves ti gan-
do na Uni ver si da de Emory.” E, nes se 
pon to, os tra ba lhos de Pena e Ma ria Cá-
ti ra po dem co la bo rar para esse re e xa me 
his tó ri co. A aná li se do ma te ri al ge né ti co 
com par ti lha do por bra si lei ros e afri ca-
nos re ve lou que a pro por ção de es cra vos 
ori un dos do Oes te da África – en tre Se-
ne gal e Nigéria – pode ter sido de duas 
a qua tro ve zes mai or que o con ta bi li za do 
até o mo men to, bem mais pró xi mo dos 
nú me ros ex por ta dos por An go la.

Ori gens e des ti nos – Su pe ri or à es pe-
ra da, a con tri bu i ção do Oes te afri ca no 
pro va vel men te não se dis tri bu iu igual-
men te pelo país. Pena e sua alu na de 
dou to ra do Va nes sa Gon çal ves ana li sa-
ram amos tras de san gue de 120 pau lis-
tas que clas si fi ca vam a si pró pri os e aos 
seus pais e avós como sen do pre tos, se-
guin do a no men cla tu ra ado ta da pelo 

Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta-
tís ti ca, que agru pa os bra si lei ros em 
bran cos, pre tos e par dos – os movimen-
tos de afrodescendentes em geral usam 
a palavra negro para se referir a pretos 
e pardos. Qua tro de cada dez pre tos 
pau lis tas apre sen ta vam ma te ri al ge né ti-
co tí pi co do Oes te afri ca no. Essa pro-
por ção, no en tan to, foi me nor no Rio de 
Ja nei ro e no Rio Gran de do Sul, se gun-
do ar ti go da equi pe da UFRGS a ser pu-
 bli ca do no Ame ri can Jour nal of Physi cal 
Anth ro po logy. Dos 94 pre tos ca ri o cas 
tes ta dos por Ma ria Cá ti ra e Tá bi ta Hü-
ne mei er, 31% tra zi am no san gue a as si-
na tu ra ge né ti ca do Oes te afri ca no, apre-
sen ta da por ape nas 18% dos 107 pre tos 
gaú chos. Além de in di car ori gens e des-
ti nos, es ses da dos tal vez ex pli quem a 
pe ne tra ção he te ro gê nea no país do can-
dom blé, re li gião com im por tan tes tra-
ços cul tu rais io ru bás e jejes.

Na bus ca pe las ori gens do povo bra-
si lei ro, não são ape nas os his to ri a do res 
que re cor rem aos acha dos ge né ti cos. 
Tam bém os ge ne ti cis tas pre ci sam, por 
ve   zes, vol tar aos li vros de his tó ria, so ci-
o   lo gia ou an tro po lo gia para com pre en-
der o que as ca rac te rís ti cas ge né ti cas 
lhes mos tram. Ao me nos um fato his tó-
ri co aju da a en ten der por que a pro por-
ção de pre tos com ori gem no Oes te afri-
ca no é mais ele va da em São Pau lo do 
que a do Rio ou a de Por to Ale gre. Nos 
sé cu los XVI e XVII, os afri ca nos ori un-
dos do Oes te che ga ram aos por tos de 
Sal va dor e Re ci fe para em se gui da se-
rem ven di dos aos pro pri e tá ri os dos en-
ge nhos de cana-de-açú car do Nor des te. 
Mais tar de, po rém, a de ca dên cia da eco-
no mia açu ca rei ra le vou ao des lo ca men-
to da mão-de-obra es cra va para as plan-
ta çõ es de café que flo res ci am no es ta do 
de São Pau lo. An tes des sa mi gra ção in-
ter na, en tre o fim do sé cu lo XVIII e o 
iní cio do XIX, São Pau lo já apre sen ta va 
uma con cen tra ção de es   cra vos do Oes-
te afri ca no mu i to mais ele va da que no 
res tan te do país. De acordo com Klein, 
as ra zõ es para essa di fe ren ça ain da não 
são com ple ta men te com pre en di das, 
mas tal vez pos sam ser par ci al men te ex-
pli ca das pela im por ta ção de mão-de-o-
bra di re ta men te do Oes te afri ca no.

Ma ria Cá ti ra ex pli ca a pro por ção 
mais bai xa de ma te ri al ge né ti co tí pi co do 
Oes te da África en tre os pre tos de Por to 

Ale gre pelo fato de os es cra vos che ga rem 
ao sul do país por via in di re ta: 80% da 
mão-de-obra afri ca na do Rio Gran de do 
Sul era pro ve ni en te do Rio de Ja nei ro, 
onde a pre sen ça de po vos do Oes te afri-
ca no era mais bai xa que no Nor des te bra-
si lei ro. Ain da as sim trans pa re ce na com-
po si ção ge né ti ca dos pre tos bra si lei ros o 
trá fi co mais in ten so para o país de es cra-
vos de An go la, no Cen tro-Oes te afri ca-
no. Uma pro por ção me nor (12%), mas 
significativa, veio da re gião de Mo çam-
bi que, no Su des te, so bre tu do de pois que 
a In gla ter ra pas sou a con tro lar mais ri gi-
da men te os por tos de em bar que na cos-
ta atlân ti ca da África.

Pre sen ça fe mi ni na – A con tri bu i ção 
afri ca na para a com po si ção ge né ti ca do 
bra si lei ro não foi de si gual ape nas do 
pon to de vis ta ge o grá fi co. Enquanto os 
homens africanos foram os braços e as 
pernas que movimentaram a economia 
açucareira do Nordeste, as mulheres 
foram vítimas do poder e da violência, 
inclusive sexual, dos senhores de enge-
nho de origem europeia, como o soció-
logo pernambucano Gilberto Freyre 
registrou em 1933 em Casa-gran de & 
sen za la, en saio clás si co so bre a for ma-
ção do país. Por essa ra zão, o pre to bra-
si lei ro guar da hoje em seu ma te ri al ge-
né ti co uma con tri bu i ção mai or das mu-
lhe res do que dos ho mens afri ca nos, 
em bo ra o vo lu me do trá fi co mas cu li no 
te nha sido mai or.

Essa de si gual da de, que os ge ne ti cis-
tas cha mam de as si me tria se xu al, tor na-
se evi den te quan do se com pa ram dois 
ti pos de ma te ri al ge né ti co. O pri mei ro 
é o DNA en con tra do nas mi to côn dri as, 
usi nas de ener gia si tu a das na pe ri fe ria 
das cé lu las. Trans mi ti do pe las mães aos 
fi lhos de am bos os se xos, o cha ma do 
DNA mi to con dri al per mi te co nhe cer a 
ori gem ge o grá fi ca da li nha gem ma ter na 
de uma pes soa. O se gun do tipo de ma-
te ri al ge né ti co es tu da do é o cro mos so-
mo Y, que os pais pas sam ape nas para 
seus fi lhos ho mens e ser ve como in di-
ca dor da li nha gem pa ter na.

A equi pe de Pena cons ta tou que 
85% dos pre tos de São Pau lo ti nham 
DNA mi to con dri al afri ca no, en quan to 
ape nas 48% apre sen ta vam cro mos so mo 
Y ca rac te rís ti co da África. De modo se-
me lhan te, o gru po co or de na do por Ma-
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que era in ter me di á ria en tre a de um 
por tu guês do Por to, em Por tu gal, e a 
de um afri ca no da ilha de São Tomé, 
na cos ta Oes te da África.

Em ou tro es tu do, Pena e a bi ó lo ga 
Lu ci a na Bas tosRo dri gues ana li sa ram 
40 ou tros tre chos de DNA au tos sô mi
co e des co bri ram que eles são su fi ci en
tes para dis tin guir um in di ví duo afri
ca no de ou tro eu ro peu ou de in dí ge na 
na ti vo das Amé ri cas. Ao com pa rar 
es ses mes mos tre chos de 88 bran cos e 
100 pre tos bra si lei ros com os de afri
ca nos, eu ro peus e in dí ge nas, Pena e 
Lu ci a na ob ser va ram altos níveis de 
mistura gênica: tan to os bran cos como 
os pre tos apre sen ta vam ca rac te rís ti cas 
ge né ti cas de eu ro peus e de afri ca nos. 
Essa mis tu ra foi ain da mais evi den te 
en tre os pre tos, que, se gun do Pena, 
“re sul tam de um pro ces so de in ten sa 
mis ci ge na ção”.

Com base nes ses re sul ta dos ob ti
dos em dez anos de in ves ti ga ção das 
ca rac te rís ti cas ge né ti cas do bra si lei ro, 
Pena e Ma ria Cá ti ra não têm dú vi da 
em afir mar que, ao me nos no caso bra
si lei ro, não faz o me nor sen ti do fa lar 
em ra ças, uma vez que a cor da pele, 
de ter mi na da por ape nas 6 dos qua se 
30 mil ge nes hu ma nos, não per mi te sa
ber quem fo ram os an ces trais de uma 
pes soa.

O geneticista brasileiro Marcelo 
Nóbrega, da Universidade de Chicago, 
Estados Unidos, concorda, embora 
afirme que as diferenças genéticas en
tre populações de continentes distintos 
podem ser úteis na área médica  – por 
indicar capacidades diferentes de 
metabo lizar medicamentos – e usadas 
para definir raça. “Isso não significa 
que as raças sejam profundamente di
ferentes entre si nem superiores umas 
às outras”, diz. Para ele, o aumento da 
miscigenação nos últimos séculos ero
diu as divisões entre esses grupos, co
mo no caso bra sileiro, e deve tornar 
obsoleto o conceito genético de raças. 

Como já dis se Gil ber to Frey re em 
Casa-gran de & sen za la, “todo bra si lei
ro, mes mo o alvo, de ca be lo lou ro, traz 
na alma, quan do não na alma e no cor
po – há mu i ta gen te de je ni  pa po ou 
man cha mon gó li ca pelo Bra sil –, a 
som bra, ou pelo me nos a pin ta, do in
dí ge na ou do ne gro”. n

ria Cá ti ra viu que, em 90% dos pre tos 
do Rio e em 79% dos de Por to Ale gre, 
o ma te ri al ge né ti co afri ca no era de ori
gem ma ter na. Do lado pa ter no, só 56% 
do Rio e 36% de Por to Ale gre ti nham 
ma te ri al ge né ti co pa ter no tí pi co da 
África. “Es ses nú me ros com pro vam a 
his tó ria de ex plo ra ção se xu al das es
cra vas pe los bran cos”, co men ta Pena, 
“uma his tó ria nada bela por que se ba
se a va em re la ção de po der”.

Essa as si me tria se xu al con fir ma da 
pela ge né ti ca já ha via sido an tes do cu
men ta da e de ta lha da pelo his to ri a dor 
Sér gio Bu ar que de Holan da, no li vro 
Raí zes do Bra sil, pelo an tro pó lo go 
Darcy Ri bei ro, em O povo bra si lei ro, 
além de nos li vros de Gil ber to Frey re. 
Ela se tor nou in con tes te quan do Pena 
e Ma ria Cá ti ra co me ça ram há cer ca de 
dez anos, em tra ba lhos pa ra le los e 
com ple men ta res, a in ves ti gar a for ma
ção ge né ti ca de bran cos e pre tos bra si
lei ros com o au xí lio do DNA mi to con
dri al e do cro mos so mo Y.

As pri mei ras evi dên ci as de que o 
bra si lei ro car re ga va em suas cé lu las o 
ma te ri al ge né ti co de ín di os, afri ca nos 
e eu ro peus sur gi ram em abril de 2000, 
quan do o país co me mo rou os cin co sé
cu los da che ga da do co lo ni za dor por
tu guês a este lado do Atlân ti co ou os 
500 anos do des co bri men to do Bra sil. 
Apro vei tan do a data opor tu na, Pena 
pu bli cou – pri mei ro na re vis ta Ci ên cia 
Hoje, de di vul ga ção ci en tí fi ca, e de pois 
no pe ri ó di co aca dê mi co Ame ri can 
Jour nal of Hu man Ge ne tics  – o tra ba
lho que cha mou de “Re tra to mo le cu lar 
do Bra si l”. Nes se es tu do com 200 bra
si lei ros das re giões Nor te, Nor des te, 
Su des te e Sul, o ge ne ti cis ta da UFMG 
cons ta tou que, na re a li da de, 33% des
cen di am de ín di os por par te de mãe e 
28% de afri ca nos. Em ou tro es tu do, 
pu bli ca do em 2001, mos trou que 98% 
dos bran cos des cen di am de eu ro peus 
pelo lado pa ter no. Ob vi a men te, a co la
bo ra ção de ín di os e ne gros va ri a va de 
acor do com a re gião do país.

Essa era a de mons tra ção ge né ti ca 
do que já se co nhe cia do pon to de vis ta 
his tó ri co, so ci o ló gi co e an tro po ló gi co. 
Os pri mei ros gru pos de co lo ni za do res 
eu ro peus que che ga ram ao Bra sil de
pois de 1500 eram for ma dos qua se ex
clu si va men te por ho mens. Mi lha res de M
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qui lô me tros dis tan tes de casa, ti ve ram 
fi lhos com as ín di as. Mais tar de, com a 
che ga da dos es cra vos du ran te o ci clo 
eco nô mi co da canadeaçú car, pas sa
ram a en gra vi dar tam bém as afri ca nas.

A aná li se do ma te ri al ge né ti co de 
pre tos fei ta por Pena e Ma ria Cá ti ra re
for ça es ses re sul ta dos: 85% dos pre tos 
bra si lei ros têm uma an ces tral afri ca na, 
mas os ho mens afri ca nos es tão re pre
sen ta dos em ape nas 47% dos pre tos – o 
res tan te tem an ces trais eu ro peus em 
sua li nha gem pa ter na. “É o ou tro lado 
da mo e da”, diz Pena.

Re tra to mo le cu lar – Mas o que o DNA 
mi to con dri al e o cro mos so mo Y de fa
to re ve lam? De pen de. São fer ra men tas 
ge né ti cas fun da men tais para de ter mi
nar a com po si ção de uma po pu la ção 
por que são blo cos de DNA que não se 
mis tu ram com ou tros ge nes e pas sam 
inal te ra dos de uma ge ra ção a ou tra. 
Mas esse ma te ri al ge né ti co con tém 
mu i to pou ca in for ma ção so bre as ca
rac te rís ti cas fí si cas de um in di ví duo. 
Ter DNA mi to con dri al afri ca no, por 
exem plo, in di ca ape nas que em algum 
mo men to do pas sa do – re cen te ou não 
– hou ve uma mu lher afri ca na na li nha
gem ma ter na da que la pes soa. É por 
isso que al guém com ca be los lou ros e 
olhos azu is pode ter en tre suas an ces
trais uma afri ca na de pele es cu ra, as
sim como um ho mem de pele es cu ra e 
ca be los en ca ra co la dos pode ser des
cen den te de eu ro peus.

Na ten ta ti va de de ta lhar essa ra zão, 
Pena de ci diu in ves ti gar um ter cei ro 
tipo de ma te ri al ge né ti co: o cha ma do 
DNA au tos sô mi co, que se en con tra no 
nú cleo de qua se to das as cé lu las do 
cor po. Pena e Fla via Par ra se le ci o na
ram dez tre chos do DNA au tos sô mi co 
tí pi cos da po pu la ção afri ca na e cri a
ram uma es ca la cha ma da ín di ce de an
ces tra li da de afri ca na: quan to mais des
ses tre chos uma pes soa pos sui, mais 
pró xi ma ela es ta ria de um afri ca no. 
Em se gui da, fo ram pro cu rálos na po
pu la ção bra si lei ra. Os pes qui sa do res 
mi nei ros tes ta ram esse ín di ce em 173 
ho mens bran cos, pre tos e par dos de 
Quei xa di nha, in te ri or de Mi nas Ge
rais, e vi ram que, em mé dia, os três 
gru pos apre sen ta vam pro por çõ es se
me lhan tes de an ces tra li da de afri ca na, 


