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UMA BREVE 11\ITRODUCAO 

Hoje, após os ensaios dos astronautas nas suas incur
soes aos mundos siderais, pode a nossa imaginac;ao prever 
qual será a influencia das descric;oes dos modernos argo
nautas, ao percor.rerem os espac;os devassando os segredos 
dos outros planetas, sobre todos nós. Planetas estes possi
velmente habitados por seres que, dotados de formas de 
vida ·e de comunidade estranhas as nossas, irao abalar nossos 
preconceitos, influindo na formulac;ao de novas esquemá
ticas que abrirao caminho a outras concepc;é>es do mundo. 
Ou, entao, talvez nada mais reste ao homem que a sensac;ao 
de urna imensa e profunda solidao cósmica . .. 

Todos parecem previver estas mutac;oes onde a nossa 
imaginac;ao se deleita com a idealizac;ao das mais fantásticas 
formas de vida, similarmente como já ocorrera com o 
homem europeu do século XVI, ao imaginar os povos do 
longínquo Oriente e do Novo Mundo ... 

As explorac;oes dos portugueses e espanhóis, iniciadas 
na costa ocidental da África e do longínquo Oriente trans
puseram, no final do século XV, as colunas de Hércul"es e 
descortinaram o vasto oceano indo encontrar, nas terras do 
Novo Mundo, povos vários e exóticos. A public~ao de 
relatos de viagens, diários de bordo e cronicas onde era 
descrita com pormenores a vida dos habitantes deste Novo 
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Mundo, vida simples e natural imbuída de sentimentos 
éticos comparados aos relatados por Homéro, permitiu 
que voltasse a ser revivido e reformu lado teorias que até 
entao tinham sido consideradas utópicas. 

Por outro lado os descobrimentos científicos no campo 
da Astronomía limitavam a posicao proeminente até entao 

• 
ocupada pela terra conhecida dos eu ropeus. Crescia-se corh 
os descobrimentos marítimos mas, ao mesmo tempo, dimi
nuia-se em face do conhecimento do Universo e qüe era, 
sem dúvida, urna situacao paradoxal mas que .refletia a 
concepcao dos homens e, também, determinava suas ati
tudes futuras. 

A expansao ·da Europa desintegrava a ordem medieval 
e feudal fazendo despontar novos sistemas poi íticos e so
c1a1s. Neles se fazia presente a influencia das navidades 
trazidas pelos viajantes e merca9ores dos territórios desco
bertos e cuja exploracao viria a permitir a abertura de novas 
possibilidades de mercado. Entretanto, ao nos propormos a 
urna reavaliacao da cultura indígena fomos encontrar, na 
1 itera tura de viagens do século XV 1, um farto e rico material 
de consulta. Al í se encontram informes dos mais preciosos, 
transcritos tanto nas páginas literárias como na iconografía 
- importante meio de comunicacao visual da época - relati
vos ao indígena que se disseminava por toda a extensa orla 
litoranea. Alguns dos relatos e cronicas desta época sao 
pródigos em detalhes como, "Viagem a Terra do Brasil" de 
Jean de Léry, que aqu i esteve quando da implantacao da 
Fran.;a Antártica, em terras do Brasil Meridional, e man
teve longos contatos com os tupinambás. Ainda na primeira 
metade do século o viajante alemao, Hans Staden, prisio
neiro destes mesmos silvícolas em Ubatuba, conta no seu 
livro "Duas Viagens ao Brasil" alguns dos usos e costumes, 
específicamente hábitos guerreiros e a prática do caniba
lismo. Fartamente ilustrado com gravuras pode ser conside
rado um dos mais fiéis testemunhos etnográficos da época. 
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Ao estudar-se a cultura indígena no campo etnográfico 
e no artístico e, em alguns casos, no seu conteúdo simbó
lico, observam-se alguns aspectos que ainda nao foram ple-, . 
namente: pesquisados. Observa-se por exemplo, nas pran-
chas que acompanham alguns dos textos, o uso de objetos 
como: o c!arim, a trombeta, o escudo que nos intriga . 
Eram objetos pertencentes a cultura tupinambá ou jáseriam 
testemunhos de um processo aculturativo destes primeiros 
anos de con tato? 

Da mesma forma, ao ver.-se as figuras femininas que 
aparecem nas gravuras, nota-se que elas nem sempre repro
duzem fielmente as informacoes dadas no texto. E o caso 
de perguntar-se: porque usam colares de contas e tranca, . ' 
quando nao eram estes costumes tribais? Estamos ante um 
modelo visual europeu? Estas e outras perguntas tentarao 
ser respondidas nos diversos capítulos desta obra. Preten
demos com ela colocar ao conhecimento do leitor o resul
tado de algumas pesquisas, por nós efetuadas no campo da 
Etnohistória, da Antropología da Arte e da Comunicacao 
Simbólica, procurando visualizar o índio brasileiro numa 
nova dimensao, ainda hoje nao plenamente exaurida nos 
trabalhos dos vários estudiosos e pesquisadores do assunto. 

Acontece comumente que vivemos o día a dia, sem 
dispor de temp9 suficiente para maiores reflexoes sobre a 
participacao do indígena na formacao histórica e cultural 
do nosso país. L~vando este aspecto em consideracao é que 
sái a luz este presente volume organizado de forma simples 
e acessível. Obra de divulgacao foi elaborada tendo em 
vista ligar enfoques advindos de áreas complementares, 
possibilitando um amplo quadro da cultura indígena, no 
primeiro século da nossa História. 

Utilizamos como fonte de referencia, quase que na 
sua totalidade, a literatura de viagens do século XVI e 
alguma referencia do século XVII, aJiada. a iconografía 
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que, além de ser um elemento artístico, veicula informacr6es 
etnográficas, proporcionando-nos meios para atestar a exis
tencia de algumas ambig~idades _nos estudos que se fazem 
quanto aos processos de comunic~ao nao-verbal da cultura 
indígena brasileira . . O uso de um sistema de valores, sistema 
este que, mesmo sendo estranho ao nosso, se encontra estru
turado em códigos tendo sua veiculacao através de alguns 
determinados objetos, ritos e cerimonias, ao serem visuali
zados sob este enfoque, possibilitam nova compreensao do 
" ethos cultural" de um povo. Em alguns deles, ainda nos 
dias de hoje, é significativo resqu ícios de elementos .nao
-verba is que ainda eram usados com bastante amplidao nos 
primeiros séculas da colonizacao, como meios de comu
nicacao. 

Ao colocarmos numa nova dimensao estes tópicos da 
cultura indígena,· que nos chegaram através do testemunho 
dos primeiros cronistas, é urna tentativa de reformulacao 
do conceito · "índio", yalorizando a sua participac;ao no 
processo formativo da nossa cultura. 
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A LITERATURA GEOGRÁFICA E , . 
OS ROMANCES DE AVENTURA 

Acompanha os navegantes e conquistadores durante 
a era das grandes descobertas. marítimas, o que já vinha 
desde a mais remota antigüidade: a imagem de riquezas 
incalculáveis ao lado de monstruosidades e aparicoes fabu
losas relativas aos moradores das novas regioes descorti
nadas. Era sem dúvida urna verdadeira conjunc§o da reali
dade com a fantasía que, dominando a mente do homem 
europeu, vinha desde a época em que o mundo oriental 
ainda estava praticamente desconhecido. 

Os fenicios tinham propalado a existencia dos "mares 
ignotos": notícias veiculadas sem outro motivo aparente, 
a nao ser a garantia e manutencao de um comércio alta
mente rendoso com longínquas regioes, afastando assim 
eventuais competidores. 

Marco Pólo, segundo F. Denis, segue a linha de todos 
os antigos viajantes~ pois é "um grande narrador de maravi
lhas duvidosas; no entanto, possui um instinto de observa
c;:ao filosófica tal, que faz com que se invoque seu testemu
nho para descobrir a verdade". 

Estas conce~oes do fantástico e do maravilhoso - ele
mentos constantes nas narrativas de viagens da antigu idade 

13 



- vao, em pleno século XVI, atravessar o oceano e se loca
lizar nas regioes do Novo Mundo, similarmente as formu
ladas nas páginas da literatura geográfica pertencentes aos 
relatos dos primeiros exploradores e viajantes. Segundo 
Brunetto, viajante contemporaneo de Marco Pólo, já existia 
urna fauna fantástica que viveria em terras da Africa, carac
terizando-se por ter "os pés apontados para trás e oito dedos 
em cada pé; outros sem a cerviz, mas de olhos nos ombros; 
alguns de um olho só, bem no meio da testa, a maneira dos 
cíclopes, ou entao de urna perna só". Estes últimos, velocís
simos na carreira, o que é um absurdo, nao deixa de ser sig
nificativo, pois sao figuras que vio aparecer nos mapas e 
itinerários da éP<?Cª com relativa freqüencia e, quase sempre, 
como muito bem diz Buarque de Holanda, "indefectivel
mente vinculadas a paisagem edenica, o que faz crer que 
correspondessem a um sentir geral, por ventura nascido de 
trad~oes anteriores ou alheias a própria difusao do cristia
nismo". 

Sem dúvida, mu ito da imagina<;io de quem contava e 
de quem ouvia se inseria aos informes dados e, neste processo 
de reelabora<;ao, havia muito da distancia existente no longo 
percurso entre as terras do Novo Mun.do e as do Velho Mun
do. Haja vista o mapa de Andrea Bianco, do ano de 1436, 
possivelmente conhecido de Colombo, onde se encontram, 
ao lado do Paraíso, numa diferente península projetada no 
lado oriental da Asia, vários homens acéfalos tendo os olhos 
e a boca no peito. Nos mapas referentes ao hesmifério sul, 
sao comuns figuras de canibais e mamíferos alados povoan
do as matas, virgens, atestando desta forma que o maravi
lhoso ao lado do diabólico aparecem entrela<;ados numa 
constante, em que fantasía e realidade caminham juntas. 

Na cosmografia de Pierre D' Ailly, vio se apresentar as 
mesmas monstruosidades físicas, ou seja, seres mais ou 
menos . antropomórficos, apontados por outros viajantes 
e cronistas. Porém, como diz Chinard, ao se comparar essa 
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obra com o capítulo Des Cannibales de Montaigne, ve-se 
claramente o caminho perc~rrido entre os anos 1480 e 
1588, pois o est.ado de espirito mitológico desaparecera 
quase por completo, mas ainda deixando seus trac;os em 
J. J. Rousseau, por exemplo, que nao terá coragem nem 
ousadia de se pronunciar sobre os temidos gigantes da Terra 
do Fogo. Semelhantes referencias quanto a visao de· povos 
gigantes ou anoes encontram-se nas páginas de Simio de 
Vasconcelos e de outros informantes portugueses quando 
descrevem os indígenas do Brasil. 

Os nativos da Africa, segundo Froissard, estavam "co
bertos de peles dos pés a cabe<;a", que nada mais seriam, 
para Chinard, do q~~ urna velha idéia vinda corri raízes 
desde a Antigu idade e prolongada pelos sécu los poste
riores, pois no século XV 1 l°I se discutirá com bastante 
seriedade e enfase a existencia ou nao de pelos, semelhantes 
aos dos animais selvagens, nos corpos dos aborígenes da 
A frica e das Américas. 

Conta-se que o monarca Carlos V, ao se fantasiar de 
"selvagem" para o famoso baile que teria um trágico desen
lace, cobriu-se inteiramente de estopa e breu; idéia originária 
de Hannon que trouxera. de sua viagem a volta da Africa, 
peles de homens selvagens e as dependu rara no templo de 
Cartago; mostra evidente dos contatos efetuados com povos 
que se dizia serem verdadeiros animais. 

Note-se, no entanto, que nao eram só "seres antropo
mórficos" que povoavam a mente do homem eu ropeu; a 
existencia das famosas mu lheres guerreiras - as amazonas -
em terras do Novo Mundo come<;ou a aparecer logo nos pri
meiros depoimentos. Em 1504, algufuas delas foram avis.ta
das numa praia, a bem pouca distancia do local onde Colom
bo situara o Paraíso Terrestre. Os crdnistas e missionários as 
mencionam constantemente, vivamente impressionados com 
a fortuita apari<;ao de algumas delas ante seus olhos. 
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Este enlace do elemento fantástico com a realidade 
pauta toda a literatura e a iconografia do início do século 
XVI e, igualmente, todas as descric;oes medievais do Eden, 
aliás inconcebíveis sem a presenc;a de urna extraordinária 
tau na mais ou menos antropomórfica. Esta pertence, a bem 
dizer, aos arrabal des daquele jardim mágico e foi posta ali 
aparentemente pela própria mao de Deus. Santo Isidoro, 
que acreditava píamente na existencia desses seres estranhos 
e chegou a dividí-los em quatro ramos distintos: os porten
tos, os ostentos, os monstros e os prodígios, segundo pare
cessem anunciar, manifestar, mostrar ou predizer algo 
futuro, rebate a afirmac;ao dos que os imaginavam nascidos 
contra a lei da Natureza, pois a verdade, diz, é que "foram 
feítos pela vontade divina e a natureza de toda coisa criada 
é a vontade do Criador sobre ela". 

O fato acorrido em 175·1, em pleno século XV 11, com 
o frade José de Santa Tereza Ribeiro, da ordem de Nossa 
Senhora do Carmo, que no seu relatório enviado a metró
pole descreve um silvícola que possu ía rabo e, como este 
crescia muito, ele o cortava constantemente, é de singular 
interesse. Alega o frade que soubera, por meio de testemu
nhas oculares, da existencia de urna tribo inteira as margens 
do rio Juruá que tinha este apendice. Este tema nos coloca 
ante um impasse, pois sabemos de urna lenda européia que 
faz menc;ao ao aparecimento "de rabos em seres humanos". 

Na ldade Média, quando se constitu íram os tribunais 
inquisitórios para apurar as práticas dos feiticeiros e bruxás, 
os ju ízes iam verificar, entre outras coisas, o aparecimento 
ou nao de um rabo. Este constituía um apendice impres
cid ível a qualquer feiticeiro respeitável e eficiente nas su as 
ac;oes, pois se pensava tratar de algumas vértebras a mais, 
no final da coluna dorsal, oferecendo a possibilidade de 
realiz~ao de prodígios e milagres. 
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1: de bastante interesse se procurar verificar o porque 
desta crenc;a e os aspectos análogos da mesma em terras 
do Novo Mundo. Sabe-se, através de relatos e de gravuras, 
que os tupinambás usavam enormes adornos de plumas 
presos na cintura, a altura das nádegas; o "araroyé". Seria 
urna influencia do "flouron", adorno renascentista colocado 
pelo próprio artista-gravador ou um elemento da cultura 
material indígena? Jean de Léry refere-se a eles em seu 
livro e diz serem muito vistosos. · 

Assim ternos por um lado, .o testemunho de um frade 
do século XV 11 afirmando saber da existencia de "silvícolas 
com rabos" e, pór outro lado~ a descric;ao ponde.rada e desti-
tuí da de preconceitos do viajante do século XV 1, Jean de 
Léry que, ao se referir' aos indígenas, disse que nao eram 
nem mais gordos nem mais magros que o europeu, e nem 
tinham o corpo monstruoso. 

Nesta época, a leitura_ das cartas e dos relatos de via
gem era fe ita normalmente em grupos e as cartas de V espuc
cio tiveram ampla repercussao. Além das edic;oes que se 
sucederam em vários idiomas, a que foi escrita em 1502 a 
Pedro Loure~o de Médicis - "Mundus Novus" - alcan
c;ou, no primeiro quarto de século, cerca de seis edic;oes 
somente na Franc;a. Alguns estudiosos e historiadores 
aventam a possibilidade dela ter sido escrita com a finali
dade de despertar o interesse do leitor pelos silvícolas do 
Brasil. Estes, sao ali descritos como entregues a urna vida 
inocente onde, imperam os princípios éticos nas menores ... ac;oes. 

Livres, por sua ·vez, desconhecem templos e precon
ceitos, além de serem dotados de um físico perfeito, dig·no 
de fazer inveja ao homem renascentista. Nao conhecem a 
propriedade privada nem o dinheiro - qualidades estas 
exaltadas longamente pelo florentino. Na carta "Barto
lozzi ", redigida um ano antes, Vespucc_io se admirara do 
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vi~o das plantas e das flores, fazendo men~ao ao aroma exa
lado. Cita várias frutas, raízes e árvores, sugerindo a prová
vel vizinhan~a do Paraíso Terrestre. 1:, também, o primeiro 
documento iconográfico· da prática do canibalismo que foi 
descrito, posteriormente com mais minúcia, na "Carta de 
Lisboa". As gravuras que ilustram as "Cartas" de Vespuccio, 
publicadas na Alemanha no ano de 1506 e com um ano de 
antecedencia na ltália retratavam, seguindo alguns estudio
sos, "alemaes e italianos fantasiados de selvagens", pois tu do 
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indica que o artista nao tivera a inten~ao' de reproduzir fiel-
mente o indígena do Brasil. Entretanto, eles aparecem usan
do tangas e cocares, uns seguram o .arco e flecha enquanto 
outros saboreiam ped~os do inimigo esquartejado. 

O que se vía era "gente humana comendo carne huma
na", poderoso argumento contra a existencia tópica do 
Paraíso Terrestre em terras do Brasil, como tora aventado 
por alguns em suas cronicas e relatos. 

Em 1515, com a publica~ao da "Nova Gazeta Alema" 
que, segundo Ramúsio, era o testamento do renomado via
jante Pigafetta, encontram-se nas suas páginas descric;oes 
várias. aliás bem sugestivas, concernentes ao silvícola do 
hesmifério sul. Nelas aparece como um ser admirá.vel, de 
longa e sadia vida onde imperava, segundo observa o via
jante, simplicidade nos hábitos e costumes. Obteve boa 
repercussao a primeira edi~ao e seguiram-se várias outras. 

Saintonge, alcunhado pelos portugueses de "o fran
ces", dedicou vários anos ao servic;o da Coroa de Portugal. 
Descreve, também, no seu relato "Viagens Aventurosas" 
que foi muito lido e discutido na época, suas peripécias 
pelas terras do Novo Mundo. Relativo ao silvícola diz que 
viviam na mais completa liberdade sexual porém dotados 
de "bondade natural"; o que tao avidamente era procurado 
pelo europeu. Entretanto, é com os franceses, em parte 
devido ao comércio mantido com o Brasil Meridional e na 
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tentativa de fundar um núcleo permanente, a Fran~a Antár
tica, que os con tatos com os indígenas foram mais nume
rosos e du radou ros. André Thevet, frade franciscano que 
esteve juntamente· com Villegaignon afirmou que "bastaria 
se dizer trances para circular livremente entre eles, sem o 
perigo de ser devorado". E, poder-se-ia perguntar com som
bra de dúvida se o Brasil seria dos portugueses ou dos fran
ceses neste início do século XVI, dos "peró" ou dos "mair", 
como os chamavam os indígenas da costa. 

Os navios normandos carregavam madeira da costa da 
Guanabara e da Bahia porém os contatos comos tupiniquins 
da regiao de Porto Seguro nao eram amistosos, inversamente 

· com 9s tupinambás mªntinham francas rela~oes e comercia
vam iivremente. O Brasil aparece como regiao exótica e 
interessante, habitada por povos can ibais - "Le Brésil 
Cannibale", fato que vai impressionar duas figuras relevantes 
das letras francesas daquele século, Rabelais e Montaigne. 
Para este, era o "país dos seus caros can ibais". 
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OS MITOS DO OURO E DA CONQUISTA 

Tema dos mais fascinantes na longa e árdua conquista 
espanhola em terras do Novo Mundo foi, sem dúvida, o das 
expedi~oes a procura das minas de ouro e de pedras precio
sas que, iniciadas nos primórdios do século XVI, se prolon
garam pelos séculos vindouros, numa estória cheia de 
lances emocionantes e, nao raro, dramáticos. 

As notícias trazidas pelos informantes, muitas vezes 
os próprios silvícolas da regiao, ou por outros vindos de 
terras mais distantes, despertavam um tremendo fascínio 
'no homem europeu, onde era comum o mistério suplantar 
as informa~oes precisas e seguras, tao importantes para o 
bom éxito das expedi~6es. Nada mais era que o prolonga
mento do que havia de comum nas páginas dos relatos a 
respeito das fa~anhas náuticas portuguesas na abertura do 
século das grandes descobertas marítimas, quando o mara
vilhoso se inseria constante e profundamente junto as notí
cias dadas a Coroa. 

. Se a literatura das excentricas e longínquas regioes e 
países do Oriente atraíam o interesse do europeu, nao ficava 
por menos a descri~ao do Novo Mundo com seus encantos 

' e seus mistérios, que vinha a ser um forte aliciante para os 
viajantes e para os conquistadores. A confusao que existiu 
entre as terras descobertas por co·lombo e ó país fabuloso 
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de Catai, exuberantemente descrito por Marco Polo, é bem 
flagrante neste episódio verificado quanto ao envio, por 
parte do almirante genoves, de um portador com urna mis
siva do reí da Espanha ao Grao Khan, fazendo-o penetrar 
terra a dentro. Por sinal, nunca foi lida pelo destinatário, 
pois Colombo chegara as ilhas Bahamas, precisamente a ilha 
de Sao Salvador, denominada pelos silvícolas do local de 
"~hanahani". O primeiro contato com os aborígenes, obser
vado pelo almirante e descrito no relatório que foi enviado 
a Corte, dizia: "pelo que nos é dado perceber, eles sao em 
tudo muito pobres", porém, haja visto que numa passagem 
subseqüente afirma: "lmportava-me principalmente verificar 
se entre eles havia ouro. Alguns traziam agulhetas·de ouro, 
espetadas nas narinas. Da sua mímica depreendi que, ao sul 
da ilha, vivía um rei, dono de baixelas de ouro ( ... ). O ouro 
que os nativos trazem ao nariz deriva de.ssa ilha. Mas eu nao 
quero perder tempo procurando-o. Desejo chegar, quanto 
antes, a Cipango". 

Desta confusao originada entre América e Catai, trans
fere-se para o Novo Mundo, desde os primeiros anos, o cará
ter de terra rica povoada por monstros, que tora atribuído 
ao longínquo Oriente durante toda a ldade Média, através 
dos relatos de viajantes e cronistas. Pouco importava real
mente este fato desde que houvesse ouro, cuja visao perse
gu ia a mente do eu ropeu. Para Pau 1 Gaffarel este era o 
estado da Europa: ' 'Urna enfermidade terrível explodiu no 
século X V, a forne, a sede do ou ro, a necessidade total do 
ouro. Povos e reis, choravam pelo ouro. Nao havia nenhum 
meio de equilibrar as receitas ·e as despesas. Falsa moeda, 
cruéis processos e guerras atrozes, empregava-se tudo mas 
nada de ouro. Os alquimistas prometiam fazer um pouco, 
mas era preciso esperar. Os povos famintos, pediam, implo-. 
ravam um milagre que fa~ia vir o ouro do século. O milagre 
se deu: as minas americanas foram descobertas e as inesgo
táveis riquezas de um solo virgem se espalharam sobre a 
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Europa. Rapidamente todos se precipitaram para as ricas 
regioes que guardavam nos seus flancos tesauros imensos". 

Ouando da chegada dos conquistadores espanhóis no 
mar do Caribe, fo~am v~stos alguns selvagens usando objetos 
dourados e imedietamente· a noticia foi levada ao Velho 
Mundo. Os mitos do ouro logo se concretizaram· e um 
sem-número de expedic;oes comec;ou a se movimentar nas 
terras inóspitas. · A expectativa era de jazidas e montanhas 
reluzentes, que abrigavam nos seus flancos riquezas incal
culáveis esperando somente a chegada do conquistador. Se 
grande parte delas malogrou, ficou um rastro luminoso de 
esperanc;a para os outros sucessivos intentos que se prolon
garam pelos sécu los posteriores. 

Já desde os primeiros anos carrera pela Europa o mito 
do E/dorado ou do Dourado, vindo mesmo a se tornar u·ma 
verdadeira obsessao para os conquistadores. Remota origem 
deste mito teria sido, possivelmente, o testemunho.relatado 
a tropa de Sebastián de Benalcazar no ano de 1533, quando 
empreendia com seus soldados a conquista da cidade de 
Quito e ouviram dizer existir um chefe indíg.ena, cognomi
nado "O Príncipe Dourado", que se banhava todos os días 
numa lagoa, dali saindo com o corpo inteiramente recoberto 
de ouro em pó. Local de difícil acesso, o da lagoa Guata
.vita, recebia nas suas águas as oferendas dos habitantes da 
regiao, que nada mais eram que imensas quantidades de 
ouro e pedras preciosas. 

Gonc;alo Pizarra foi também informado por emissários 
vindos de Latacunga . no ano de 1537, que tinham tido con
tato com urna embaixada indígena, tdbutária das costumei
ras oferendas, e assim contaram· sobre as montanhas do leste 
onde, num lago sagrado, se encontravam ouro e pedras pre-, . 

ciosas. O cacique da tribo, após ser lavado nas águas, saia 
c·ompletamente coberto de ouro em pó e urna enorme bacia 
de ouro, repleta de pedras preciosas onde sé amontoavam 
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safiras e turquesas, era lan«;ada nas águas em cada cerimonia. 
Supunha-se assim que a riqueza do lago do Eldorado era 
mu ito maior do que a dos incas. 

Expedi«;oes se preparam e se prolongaram por séculos, 
numa procura insana, num itinerário extenso e cheio de 
pengos. 

Colocada em Santa Maria, em Nova Granada, logo 
depois passou ao vale do Cauca, foi para as Guianas e, final
mente, situou-se no país dos Omágua onde também estaría, 
segundo se dizia, a fabulosa cidade de Manoa, cujas telhas 
resplandeciam ao sol da tarde, pois era de ouro maci«;o! 
Vieram espar:-hóis, alemaes, holandeses e até ingleses com o 
famoso corsário W. Ralleigh, que em 1595 saiu do porto de 
Plymouth com urna armada em dire«;ao as Guianas. 

No século XVI 11, um holandes fez urna extensa viagem: 
subiu o rio Essequ ibo, desceu o rio Branco, entrou pelo 
Negro, navegou o Amazonas e, finalmente, chegou a Belém 
do Pará. Porém Manoa nao fora encontrada nem vislum
brada. 

Em pleno século XVI preparou-se urna expedi«;ao a 
procura do lendário "Rio das Amazonas", cuja chefia foi 
confiada ao capitao espanhol Francisco Orellana. 

Em 1541, a mandado de Pizarro, governador do Peru, 
Orellana partiu numa expedi«;ao composta de quatro mil 
índios e 220 espanhóis. Levava consigo dois frades. Um 
deles se chamava F rei Gaspar de Carvajal e gra«;as ao s~u 
relato é que ternos noticia desta travessia: . 

A primeira etapa da expedi~ao foi feita por terra, logo 
depois em barcos para navegar nos rios, até o local onde 
obtiveram a informa«;ao de "que havia um rio muito grande, 
onde se viram muitos índios vestidos, que andavam em 
canoas". Para aí quis ir Orellana, e mandou construir um 
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bergantim, nele embarcando com seus cinqüenta soldados 
e dois frades. 

A cronica escrita por Carvajal inicia-se com as seguintes 
palavras: "Rela«;ao que escreveu Frade Gaspar de Carvajal, 
pertencente a Ordem de Sao Domingos de Guzman, do 
novo descobrimento do famoso rio grande, que descobriu 
por imensa ventura o Capitao Francisco de Orellana d~sde 
a sua nascente até no mar, com cinqüenta homens que 
trouxe consigo e se lan«;ou a aventura pelo dita rio. Em 
honra ao Capitao que o descobriu se chamou Rio de Orel
lana." 

Eis porque o rio ficou conhecido nos mapas da época 
por "Rio de Orellana". Julgava-se a Coroa de Castela e 
Leao dona deste imenso e p·ortentoso caudal de águas que 
recebera, de Vicente Yañez Pinzon, em 1500, o nome de 
"Mar Dulce". Popularmente era conhecido pelos indígenas 
da regiao como "R io das Amazonas", nome este com que 
ficou futuramente alcunhado. 

A cronica do padre Carvajal é completada por duas 
outras, urna de Rojas e outra de Acuña que também relatam 
a travessia do explorador portugués, Pedro Teixeira. Descre
vem o mesmo roteiro, só que há entre elas o intervalo de um 
século. 

Vários historiadores afirmam serem fantasistas certos 
trechos escritos por Carvajal, apesar de ele ter afirmado no 
início do seu livro o seguinte: "Tudo que eu vou contar 
daqui por diante será como testemunho da vista de um 
homem, a quem Deus quis dar parte de um tao novo e 
nunca visto descobrimento, como é este que adiante con
tarei." 

Desde as primeiras páginas, encontramos cita«;oes sobre 
• 

as "mu lheres guerreiras" (as amazonas), conhecidas na 1 ín-
gua dos indígenas da regiao por "coniupuiara", que quer 
dizer "grandes senhoras". 
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Verificou-se também que há urna grande parecenf;a 
entre o mito das amazonas brasileiras com o das amazonas 
gregas. A existencia de mulheres guerreiras, que forma
vam sociedades fechadas durante o século XI 11 na Boemia 
e que lutaram contra o soberano daquele país, por várias 
vezes sucessivas, foi contestada. Na Africa, existiu"o Reino 
de Dahomey, composto s6 de mulheres guerreiras, que 
foram paulatinamente conquistadas, através de sangrentas 
lutas, pelas tropas francesas~, 
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AS AMAZONAS 

Dizia a lenda que "na antiga Grécia, um povo estranho 
habitava a regiao da . Capadócia, as margens do rio Termo
don". Teriam vindo do Cáucaso e formavam um estado 
que tinha como capital a cidade chamada Temiscira, cuja 
ordem era mantida por urna rainha. Ali os homens nao 
eram admitidos. Pqrém, urna vez por ano, as amazonas 
(como se chamavam as habitantes deste país), mantinham 
relaf;oes com os Gargareanos, que eram seus vizinhos. · As 
crianf;as nascidas destas unioes, se eram do sexo feminino 
permaneciam junto as maes, onde recebiam urna edu~ao 
dedicada a c~a e a guerra. 

Os antigos gregos derivam o nome de mazos (mamilo), 
porque, segundo se contava, e las cortavam o seio direito 
para melhor manejar o arco. Atribuía-se as amazonas a 
fund~ao de várias cidades do império grego, como Esmir
na, Éfeso, Cime, Mirina e Patos, assim como se contava 
que, na Capadócia, elas tinham chegado as ilhas de Lesbos, 
Samotrácia, e penetrado daí até a B"eócia e Atica. Esta inva
sao da península tinha por motivo vingar o rapto realiz~do 
por Teseu, de Antiópia, irma da rainha Hipólita. Por muitos 
séculas, em Atenas, visitavam-se os túmulo das Amazonas, . . 
que haviam perecido nos combates, e todos os anos, os ate-
nienses ofereciam sacrif ícios aos "manes" destes seus 1n1-
m1gos. 
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Em todas as suas versees a "lenda das amazonas" sem
pre se baseou em símbolos bem interessantes. Enquanto na 
Grécia eles significavam a rivalidade, na América do Sul, 
possu íam um conteúdo bem mais poético. Partindo do sig
nificado das "mamilas" (mazos) ligavam-se a constelac;ao 
das Pleiades. e, justamente, no "cinto de Hipólita" onde as 
duas versoes se unem pois, apesar de ter sido o cinto o sím
bolo geral da felicidade, o de Hipólita possui um significado 
bem específico; é a fo~a estelar. 

Urna passagem de Carvajal, que .nao sabemos até que 
ponto é fruto da imaginac;ao do escritor, ou se relata a pró
pria realidade, transcrevemo-la, por ser digna de interesse: 
"Nesse di~, apontamos a urna aldeia de medíocre tamanho, 
onde gente nos esperava. Havia lá urna prac;a muito grande, 
e no meio desta urna grande prancha de dez pés por quatro, 
pintada e esculpida em relevo, figurando urna cidade mura
da, com a sua cerca, e urna porta. Nessa porta, havia duas 
altíssimas torres com janelas. As portas das torres se defron
tavam, tendo cada urna delas duas colunas. Toda esta obra 
era sustentada sobre dois ferocíssimos leoes, que olhavam 
para trás, como acautelados um do outro, e a sustinham nas 
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patas e nas garras. Havia no meio desta prac;a urna cova, por 
onde deitavam, como oferenda ao sol, a "chicha" (bebida 
fermentada e levemente alcoólica, de mu ito uso entre os 
Incas), que é o vinho que eles bebem, sendo o Sol o que eles 
adoram, e tendo-o como seu deus. Era este edifício, coisa 
digna de ser vista, admirando-se o Capitao e nós todos o que 
era aquilo e que significava aqueta prac;a, e o índio respon.; 
deu que eles eram súditos e tributários das Amazonas." 

Relativo a "chicha" sabe-se que substitu iu, antiga
mente, nestes povos, o vinho ritual ístico da comunhao, 
antes de se transformar numa simples e usual bebida. O 
símbolo do milho, planta cujos graos ·fermentados produzem 
a "chicha", foi o primeiro símbolo gráfico a ser utilizado 
pelo homem e possui um simbolismo muito interessante e 
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de grande profundidad e. Ligado ao campo ritual ístico das 
"cerimonias da fertilidade", tanto significavam o sol como 

· o mundo, vindo a ser um dos símbolos mais perfeitos, urna 
vez que o conteúdo esgota completamente a forma. Esta é 
a razao da grande importancia que este produto recebeu, 
senda considerado nao só agrícola, fonte de alimentos, mas 
um verdadeiro deus, como foi tomado nas regioes tanto da 
América Central como do Su l. 

Entretanto, as referencias encontradas nos antigos cro
nistas, especialmente Carvajal, relata que "o comec;o da boa 
terra e senhorio das amazonas, situa-se na foz do rió Jamun
dá". Outros, porém, asseveram estar a lenda das amazonas 
intimamente ligada a existencia dos "muiraquitas". 

Os muiraquitas ou ·mirakitá (cuja etimología men~io
nada por L~dislau Neto· é: m.ira = nac;ao, ki = chefe, itá :;::pe
dra, que significaría: "pedra de chefe da nac;ao"), sao peque
nos artefatos (constitu ídós de materia is diversos) usados 
pelos indígenas, aos quais se atribu íam o valor de verda
deiros amuletos, ressaltando-se, quase sempre, os que eram 
feítos de pedras verdes. 

Estas "pedras verdes" foram levadas para a Europa e 
dizia-se que elas serviam como amuleto contra certas doen
c;as (prevenc;ao contra dor ciática, dores nefríticas, ·etc.). 

Em 1875, Barbosa Rodrigues assinalava a analogía que 
existía entre o muiraquita e o amuleto. Dizia ele: "Sao os 
descendentes dos · Jamundás ou dos Tapajós, ou alguma 
velha tapuia que o possui, legado por seus pais, que o guar
dam como um precioso tesouro, escondendo-o. Evitam 
exibi-lo, e nao o vendem por dinheiro algum. Emprestam
·lhe, ademais, virtudes sobrenaturais~ acreditando que eles 
tem vida e que preservam certas moléstias como epilepsia, 
esqu inencia, cólicas, etc." 
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Noutro livro seu, descreve urna pec;a esculpida de estea-
tite e que representa urna onc;a assentada sobre urna tarta
ruga, parecendo querer devorá-la. Foi encontrado em terras 
do rio Amazonas, e julgou o autor tratar-se de um ídolo 
contemporaneo a existencia das amazonas. Esta pequena e 
sugestiva estatueta que pode parecer estranha no seu signifi
cado já que liga, numa conotac;ao rara, dois animais: a onc;:a 
e a tartaruga, é, pelo contrário, clara quanto ao seu signi
ficado simbólico. A onc;a, imagem nao-verbal, porém figura
tiva, de origem oriental, apresenta múltiplos significados; é 
um dos animais básicos na mitologia do Brasil. Ela significa 
o guerreiro, a fo~éi e, num sentido mais amplo, a própria 
casta real. Assim está perfeitamente de acordo a sua posic;:ao 
de supremacia sobre a tartaruga. Esta, por sua vez, tem um 
simbolismo bem característico nas regioes banhadas pelo 
Oceano Pacífico e possui o significado de mediadora entre 
o céu e a terra. Tornou-se, portanto, clara a leitura desta 
composic;ao simbólica que indica a nobreza, seja ela repre
sentada pela casta social ou por nobres ar;oes, vindo a ser 
o e/o que une a terra ao céu. Vemos que esta conceituac;:ao 
tao comum e identica em vários locais também foi encon
trada em regioes su 1-americanas com a mesma conotac;:ao. 

Para Carvajal, as regioes onde se encontram as pec;as 
verdes sao as que se estendem das ribeiras do rio Purus as 
cercanías do rio Jamundá. Mas, para Barbosa Rodrigues, 
as "icamiabas" de Orellana (que receberam bem mais tarde 
este nome) nao eram somente as mulheres que usavam os 
muiraquitas e, talvez, os indios Uapés, que emigravam para 
o rio Ucaiari, hoje conhecido como rio Uapés. também 
tinham este costume. 

Conta uma das lendas deste grupo indígena que teriam 
outrora habitado as margens de um "lago encantado'', onde 
vivia a Mae d' Agua, e ela é que lhes teria ensinado a fazer os 
muiraquitas. Um certo dia, ao ter saído de dentro d'água e 
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tomado a forma de um animal, dirigiu-se para umas monta
nhas próximas, onde foi flechada por um índio. lsto deu 
origem a uma grande enchente, que inundou a aldeia, e 
obrigou-os a fugir ·para um local onde estivessem a salvo 
da calamidade que se abatera sobre eles. 

Encontramo-nos ante um dos motivos mais comuns e 
permanentes na mitologia de todos os povos, já que é uni
versal: a água. Este elemento permite a regenera~ao; é 
sempre o marco que simbolizá a passagem de uma época 
para outra. 

Há várias lendas a respeito da origem dos muiraquitas. 
Urna delas nos conta que: "nas fontes do rio Jamundá há 
um lago chamado Jaciuaruá, que tora consagrado a Lua 
pelas Amazonas. Em certa época do ano, e em determinada 
fase lunar, reuniam-se as amazonas as margens do lago, para 
festejar a Lua e a mae do Muiraquita, que habitava o fundo 
das águas tranqüilas. Dias depois de contínua festa de 
expiac;ao, quando o disco lunar refletia com todo o esplen
dor nas faces plácidas do lago, atiravam-se nele, recebendo 
no fundo, das maos da mae do Muiraquita, as "pedras ver
des". Estas vinham moles e ao entrar em contato com o ar 
endureciam, tomando a configurac;ao que se lhe quisesse 
dar. Era com estas pedras que as amazonas presenteavam 
os homens com quem mantinham relac;oes." 

Esta lenda, repleta de elementos simbólicos, recolhe 
em si imagens mitológicas, típicas das regioes sul-america
nas. O lago, que representa o olho da terra é a jane/a sobre 
o mundo que permite, aos habitantes das regi0es subterra
neas, verificar as ac;oes dos seres humanos terrestres, como o 
era feito em grande parte do antigo mundo grego, segundo 
se verifica na sua mitologia e religiao. A /ua, símbolo am
plamente utilizado em várias .regi5es do mundo também o 
é, no Brasil e significa a periodicidade. O verde sempre foi 
o sinal de imortalidade. Eis aquí a importanci.a dada pelos 
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indígenas, aos muiraquitas e as maes d'água, que em certas 
regioes até hoje sao veneradas na mitologia popular brasi
leira, com su as múltiplas variacoes: lemanjá, por exemplo. 
Pouco, porém, se conseguiu saber a respeito do material 
que é usado para a confeccao destes objetos e o porque 
do seu uso. 

Alguns autores afirmaram serem eles oriundos da Asia, 
enquanto outros aceitam justamente o contrário: teriam 
aparecido nas terras do Novo Mundo e dal í se difundido, 
posteriormente. 

Retornemos, mais urna vez, as amazonas. Sabe-se, por 
fon te fided lgna. que a tripu lacao comandada por Orellana 
só teve oportunié:Jade de ver urna única vez as amazonas, e 
este fato é relatado por Carvajal com estas palavras: 

. 
"A estas, nós as vimos, que andavam combatendo 

diante de todos os índios como capitas, e lutavam tao cora
josamente, que os í~dios nao ousavam· mostrar .as espáduas, 
e aoque fugia diante de nós, elas o matavam a pauladas. Eis 
a razao porque os índios tanto se defendiam e com tanto 
ardor combatiam. Estas mulheres sao mui alvas, a altas, 
com o cabelo comprido, entrancado e enrol~do na cabec;a. 
Sao muito membrudas e andam nuas em pelo, tapadas as 
partes pudicas, e com os seus arcos e flechas nas maos, 
fazendo tanta guerra, como dez índios." 

Mais adiante, descreve um diálogo entre Orellana e 
um· indio (este falava espanhol) e do qual obteve dados que 
relatamos: que estas mulheres residiam em terras mais para 
o interior, cuja distancia era de sete jornadas da costa. Mo
ravam em grandes aldeias que deviam orear pela casa dos 
setenta. E para dar crédito ao que dizia, conta Carvajal 
que .ele enumerou, ante todos, o nome das setenta aldeias. 

Ademais nao moravam em palh()(:as de palha, e sim em 
sólidas construc5es de pedra~ la-se de urna aldeia a outra 

32 

por caminhos controlados por guardas, que vedavam com
pletamente a qualquer forasteiro . a penetra<;ao por estas 
regioes. Conta ainda que nao havia entre elas homens, 
porém, em determinadas épocas do ano, atacavam as tribos 
vizinhas, trazendo como presa de guerra grande número de 
guerreiros que permaneciam por algum tempo nas aldeias . . 
Depois, quando se sentiam grávidas, mandavam-os ernbora. 
O filho nascido desta uniao, se fosse do sexo feminino per
manecia com a mae, receben~6 urna educa<;ao guerreira; se 
do sexo masculino era morto ou enviado ao pai. 

Entre elas havia urna chefe chamada de "Conhori", sob 
quem permanecia a chefia de toda a tribo. Onde morava, 
hav ia cinco casas grandes, que eram adoratórios dedicados 
ao Deus Sol (chamado de "Caranái"). Carvajal descreve-as 
como casas imensas assoalhadas, e tendo o forro todo cober
to por motivos ornamentais, em geral de grélnde beleza. 

O número cinco, número específico destas grande~ 
casas, de qualquer forma ligadas a esta Grande Senhora das 
Amazonas, Conhori, nao é um número escolhido ao acaso. 
Aliás, no estudo mitológico destas populacoes indígenas, 
consideradas comumente como primitivas no sentido pejo
rat ivo do termo, há um perfeito conhecimento da estrutura 
ritual ística e de sua forma comunicativa. O número cinco, 
que significa inspira~ao, deve ser obviamente ligado ao sol, 
deus inspirador na maior parte do mundo americano, 
assim como o é em grande parte é:Jo mundo oriental e que 
sempre significou inteligencia e divindade, como símbolo 
em si. Outro número, portanto, na9 serviría urna vez que 
nao possuíria significado simbólico. E, se estranhássemos o 
nome indígena deste deus, Cara'nái, nao nos esquecamos que 
o som duro de ca ou melhor de ka, sempre está presente em 
tudo o que diz respeito ao mundo divino, qualquer que seja 
o seu campo de acao. 
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A descri~ao estende-se també~ a roupa que usavam: 
" Era esta confeccionada de finíssima la, devido aos grandes 
rebanhos existentes em suas terras". 

"Usavam mantas apertadas na cintura, por uns cordoes, 
mantendo o busto a descoberto. Traziam os cabelos soltos 
até o chao, e tinham o costume de usar na cab~a coroas de 
ouro, na largura de dois dedos". 

Carvajal, conta-nos, ainda, fatos ocorridos durante a 
travessia. Num deles, que se passou cerca da foz do rio 
Tapajós, duas flotilhas de canoas de índios saíram dum 
bra~o do rio, atacando a escolta de Orellana. Um dos com
panheiros de Orellana, tendo recebido urna flechada, veio 
a falecer 24 horas depois, morte esta motivada pelo veneno 
usado na ponta da flecha. Soube, entio Orellana que estas 
terras, da margem direita do rio, pertenciam ao célebre caci
que Chipayo. Em 1623, a primeira expedi~io portuguesa, 
chefiada pelo capitao Pedro Teixeira, encontrou estes mes
mos índios, com os quais manteve contato. 

Em 1639, Bento Maciel Parente, filho do governador 
do Pará, subjugou-os. t: Acuña quem nos relata tal aconte
cimento, contando, que os portugueses, receando as flechas 
lan~adas pelos índios tapajós (as pontas embebidas em 
curare), por muito tempo tentaram debalde obter a submis
sao destes por meios brandos. Nunca conseguiram demove
-los a sair de suas terras, apesar destes já terem mantido 
franca amizade com os componentes da expedi~io de Tei
xeira, anos antes. Mas Bento Maciel queria conseguir o que 
planejara. Reunindo todas as for~as disponíveis em Des
terro, perto da foz do rio Paru, atacou-os sobo pretexto de 
planejarem urna subversio. Mas, o intuito de Maciel era de 
escravizá-los. Colocados os tapajós ante a alternativa de um 
exterminio em massa ou a submissao incondicional, opta-

,,,;. ram pela última. Entregaram, portanto, as flechas que os 
tornavam tao temidos nas lutas, e Maciel nao perdeu tempo; 
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mandou-os encu rralar sob a guarda de homens armados, en
quanto os seus aliados (indígenas de outras tribos) saquea
vam a aldeia e violavam as mulheres e filhas dos prisioneiros, 
e tudo isto sem que estas pudessem fazer a menor rea~io . 

Para conseguir libertar-se do jugo dos portugueses, resol
veram entregar os seus escravos, mas como estes tinham se 
evadido durante a luta, tiveram de dar os próprios .filhos 
para satisfazer os vencedores. 

Talvez o nome do cacique Chipayo, mencionado por 
Carvajal, seja o nome 1 tapajó. Os mapas antigos trazem o 
nome de Topaio, Tapajotos e Tapajocos, enquanto outros 
afirmam que Tupaio é o mais seguro, por ser como o pro-

. nunciam os habitantes da regiao. 

Todos que tiveram contato com eles, afirmaram serem 
bem numerosos, talvez uns 240 mil. Digno de nota é a exis
tencia de urna classe social definida na sua sociedade. Segun
do certas passagens de um estudioso (0. Betendorf), vemos 
tal aspecto : "Era Maria Moacara, princesa desde os seus 
antepassados, de todos os Tapajós, e chamava-se Moacara, 
que quer dizer fidalga grande, porque costumavam os 
indios, -além de seus príncipes, escolher urna mulher de 
maior nobreza, a qual consultam em tudo como um oráculo, 
seguindo-a em seu parecer." 

Ternos de ter sempre presente o resqu ício de um 
tempo lendário do matriarcado que afirmava ser a mulher 
a origem, o elemento básico da sociedade e que, muitas 
vezes, vem a tona em grande parte das lendas e rituais em 
regioes as mais-dtversas possíveis. 

O relato de Carvajal nao tinha esclarecido mu itas per
gu ntas e eis porque outras expedi~5es seguiram-se a primei
ra. Mas estas expedi~oes nao foram realizadas só com o 
intu ito de procurar as "amazonas"; o que os atraía era o 
ouro que diziam existir em quantidades nunca vistasf 
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lmpunha-se, antes de tudo, a Coroa de Castela e Leao, 
o domínio e colonizac;ao do portentoso rio, dono de um 
número incontável de afluentes. 

Simao de Vasconcelos (cronista do século XVII) escre
veu: "F icam estes dois rios, o do Grao Pará e o da Prata, sen
do termo, princípio e fim, e ainda largura das terras do 
Brasil, porque abarcam, coma extensao de seus grandes bra
c;os, a circunferencia do sertao, fazendo com eles um como 
semicírculo de mais de 1.500 léguas. Sao os rios maiores de 
todo o universo: maiores do que qualquer dos que celebram 
as antigas idades, a vista do rio Grao-Pará, fica um pequeno 
pigmeu em comparac;ao a um gigante." 

Outro aspecto digno de assombro, por todos aqueles 
que o admiraram, é o fenómeno da "pororoca". Um trecho 
de Bernardino de Sousa, dá-nos urna idéia do admirável 
espetáculo : "Vi a pororoca. Eram quase onze horas da 
manha, quando me pareceu ouvir um ru ído 'surdo como 
um trovao que ecoa muito ao longe. As águas do Guajará 
corriam tranqüilas como se nao esperassem a invasao do 
inim igo que se aproximava. A vasante era completa, dei
xando a descoberto, como coroas, os baixios e espraiados. 
O dia estava claro. Na extremidade do horizonte, vi como 
se formava urna ligeira linha de espuma, que ia rapidamente 
crescendo e engrossando. O ru ído tornara-se perfeitamente 
distinto. Houve como que urna suspensao das águas do rio. 
Dir-se-ia que tinham pressentido o inimigo e compreendido 
o perigo. A linha de espuma ia crescendo espantosamente e 
descrevendo como um semicírculo em que prendia o r·io. 
Era urna muralha de espuma, urna vaga gigantesca que se 
enovelava, e estoirava com fragor medonho. Depois, aquele 
semicírculo, por urna súbita e admirável evoluc;ao, formou 
urna imensa linha reta, de urna perfeic;ao completa, e avan
c;ou rápida, ameac;adora, fremente, rugindo, levantando 
espuma, e levando, diante de si, tudo quanto encontrava no 
caminho, troncos de árvores, galhós, etc. Em c~rto ponto 
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do rio desapareceu de súbito, parecendo mergulhar; para 
surgir mais violenta, mais ruidosa, algumas bracas ad~ante. 
Nao pude mais ve.-la, formava aí o rio urna curva, que me 
tirava a vista." 

O choque das águas do mar com as do rio forma um 
estrondo que parece um trovao. Oeste embate erguem-se 
vagalhoes de 10 a 12 metros. O ruído do choque é ouvido 
a uns 8 ou 20 km de distancia. 'Até hoje nao ternos urna 
explicac;§o cabal sobre o que seja a pororoca. Seu nome 
vem do tupi "pororay", que quer dizer: "arrebenta com 
estrondo". Nao é um fenómeno verificado só na foz do rio 

. Amazonas, pois se estende na costa norte do Brasil até as 
Güianas. Outros rios, como o Ju ruá, também possuem 
p.ororoca, assim como certos rios europeus e asiáticos. 

, 

Os geógrafos dizem que a pororoca pode ser definida 
como o "encontro das correntes da maré com as corren tes 
fluviais, ao passar pelos· baixios". 

Na carta escrita por Cristobal de Acuña ao rei Felipe IV 
da Espanha, encontramos um trecho que dizi~ o seguinte: 

" ... Cuidadoso sempre um dos mai9res aumentos de 
sua Real Coroa, e receoso de que acontecimentos menos 
favoráveis, vistos as nossas portas, afoguem e impec;am o 
luzimento de seus afetuosos servic;os, diz que sendo, em 
verdade, a mais importante daquele novo mundo desco
berto, para mais depressa comec;ar a gozar dos proveitosos 
e ricos frutos, que por liberal oferece a sua boca principal, 
pela parte que· deságua no Oceano das costas do Brasil, 
sujeita a portugueses é por isso menos apropriada para que, 
no presente, se procure esta entrada." 

E segue-se urna série de razoes, 'que. deveriam ser leva
das em conta na colonizac;ao destas novas terras. Vemos, 
entretanto, a importancia do rio Amazonas pela linguagem 
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usada em outro trecho:" A vinte e seis léguas da ilha do Sol, 
sob a. linha Equinocial, espraiado em oitenta e quatro de 
boca, tendo pelo lado do Sul o Saparará e, do aposto, o 
Cabo Norte, deságua no Oceano o "maior pélago de águas 
doces que há no descoberto" o mais caudaloso rio de todo 
o Orbe: a Fenix dos rios, o verdadeiro Maranhao, tao suspi
rado e nunca acertado dos do Peru, Orellana antigo, e, para 
dize-lo. de urna vez, o grande rio das Amazonas, depois de 
ter banhado com as suas águas mil trezentas e cinqüenta e 
seis léguas de extensao, depois de sustentar, com suas rique
zas, infinitas na~oes de Bárbaros, depois de fertilizar imensas 
terras e depois de haver passado pelo cora~ao de todo o 
Peru, como canal principal, recolhido em si, a melhor e a 
mais rica de todas as vertentes. Esta é, em suma, o novo 
descobrimento deste grande rio, que, encerrando em si gran
diosos tesouros, a ninguém repele, mas ao contrário, a toda 
espécie de gente convida, e liberal a que dele se aproveita. 

E Acuña termina o seu relato com estas palavras: "Esta 
a foz do rio povoado pelas Amazonas, a dois graus e meio de 
altura. O tempo descobrirá a verdade, se essas sao as famo
sas amazonas dos historiadores, que guardam em sua 
comarca tesouros que dao para enriquecer o mundo todo." 
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OS MITOS SOLARES E LUNARES 

Figura contraditória e comentada nas páginás escritas 
pelos mais antigos cronistas é a do Jurupari./ Aparece nos 
textos dos cronistas; como de Simao de Vasconcelos, 
D't:vreux, d'Abeville, como . urna figura que simboliza o 
mal. Como figura representativa do mal, foi tamtiém 
aceita por vários autores posteriores. O primeiro a dar urna 
interpret~ao diferente do Jurupari, foi o padre Joao Daniel. 
Este autor redimiu-o dos atributos demoníacos que lhe eram 
impostas. 

Jurupari é concebido por urna cunha (mylher) virgem. 
Mas houve, na sua concep~ao, a interferenci1 do sumo da 
cucura. 

Cucura é um fruto selvagem, o qual, p~a as tribos do 
rio Negro, é proibido a mulher. Ceuci é a jovem que come a 
fruta proibida~ e, por castigo de tal ·ato, concebe um filho. 
Este, porém, desaparece das suas vistas. Mas, todas as 
noites, quando Ceuci dorme na sua rede, sente que alguém 
vem amamentar-se no seu seio. Passa-se mu ito tempo, e eis 
que, um dia, chega um jovem forte 'e de belas feic;oes, .que 
vem d isposto a exercer o comando da tribo. 

t: aclamado tuixaua por todos'. Comec;a entao o seu 
trabalho : instruí os homens no conhecimento das leis, ensi
na-lhes os ritos e as festas cerimoniais, assim como as danc;as 
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e os cantos real izados com a participacao só dos homens, 
estando a mulher disto proibida. E ainda mais: torna-os 
fortes e insensíveis as seducoes das mu lheres, para que assim 
possam viver sem elas. Estabelece normas e costumes que 
a tribo depois vai aceitar como leis. Sao os preceitos relati 
vos as práticas de iniciacao, a caca dos grandes animais, a 
pesca, e tudo o mais que irá servir de normas para a vida 
coletiva na aldeia. 

O mito do Jurupari nao é nada mais que urna versao 
americana do mito de Adao e Eva e a tragédia da fruta proi
bida, com a interessantíssima diferenca que, neste caso aquí, 
o milagre do conhecimento se verifica urna vez que o povo 
indígena americano recebe o seu tuixaua, que os inicia a 
um tipo de vida que eles consideram esclarecida. 

A lenda do Jurupari é urna das mais belas lendas indí
genas. Aparece na mitologla dos índios Tucanos, Tariana, 
Uapés, localizados em território amazonense, e estende-se 
ainda a tribos do nordeste, como a dos Carijós, de .Águas 
Be las. 

Dizem os estudiosos que o mito de Jurupari, como o 
de lzi e Poronominare (quer dizer "Deus dos Barés") sao 
d iversific~oes do mesmo mito de origem solar onde se 
venera o sol. Assim o mito de Jurupari é explicado como 
tendo nascido numa regiao em que o poder pertencia as 
mulheres. Por isso, o primeiro ato de Jurupari é cassar-lhes 
o poder, fazendo reverter ao homem as qualidades e atribu
tos do sexo masculino. lmpoe ele o novo culto ao sol, com 
predomínio do homem sobre a mulher. Por essa razao 
ensina ele as leis e a forma pela qual eles devem manter-se 
fortes ante a seducao das mulheres. Na verdade muito Ion
ge iríamos na investigacao da existenc.ia ou desaparecimento 
de sociedades matriarcais e patriarcais. Mas, o que podemos 
afirmar, é realmente que os mitos solares pertencem aos sis
temas mitológicos relativos ao "rito da ferti 1 idade", dos 
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quais o sol tanto pode ser considerado Deus, urna vez que é 
ele que permite a fecundacao da terra, como pode ser consi
derado o Diabo enquanto símbolo da ~ridez e da seca, que 
impedem justamente ,qualquer possibilidade fecundadora. 

Em algumas regioes onde é observada a lenda do Juru
pari, ele toma figuras diversas. Nos mitos dos índios· Barés 
(localizados no no Negro), Jurupari aparece na figura de 
Poronominare. 

Tem-no como filho da Lua, tendo sido sua mae fecun
dada pelo suco da cucura. Mas, ambos sao tomados como 
seres enviados do céu, sobrenaturais, que terao urna digni

. ficante m issao·na terra. . ' 

A lenda dos índios Barés conta que a moc;a que vai 
ser mae relata ao velho pai o seu sonho: estava eu em cima 
da Serra Grande, quando veio . em minha dir~ao um ·ho
mem. Tinha o corpo . transparente, o cabelo muito preto, 
mais preto do que já foi dado alguém ver, e veio em minha 
dir~ao talando. Junto dele vinham muitos bichos e todos 
pareciam alegres e felizes. 

. 
Vários dias se passaram após esta conversa até que um 

dia, quando o velho dormia, foi despertado pelo barulho . 
dos animais. Aflito perguntou: 

- Que está passando aquí? . 

E os an imais responderam em coro: 

- Nasceu Poronominare, dono da Terra e dono do Céu ! 

- Onde? - perguntou o.velho índio. 

- Em cima da serrado Jacamin. 

Entao o velho índio partiu para a serra do Jacamin, 
mas nao pode subir pois a serra estava toda cercada por 
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animais. Apesar de tudo, o velho tentou galgá-la e, chegan
do ao alto, encontrou Poronominare sentado numa pedra. 
Estava dividindo a terra e mostrando a cada animal o seu 
lugar. A noite caiu ! No outro dia, quando amanheceu, 
tudo estava quieto e silencioso em cima da serrado Jacamin. 
Mu ito ao tange se ouvia um murmúrio que cada vez se apro
ximava mais, e eis que aparece a mae de Poronominare. 
Dizem que ela cantava, enquanto as borboletas levantavam
--se do solo e voavam em direc;:ao ao céu. 

O velho índio é um pagé (paié), espécie de curandeiro, 
misto de sacerdote e mago da tribo. Possuindo mu ita forc;:a 
e conhecimento, dita conhecimentos e regras ten do um 
grande poder moral sobre todos da tribo. Ao seu servic;:o se 
colocam os animais e todos os seres do mundo vegetal, obe
decendo-o cegamente. Para a tribo ele tem um poder sobre 
os ventas, águas e todos os elementos do mundo da natureza 
que nenhum outro tem. Urna das características do mundo 
religioso indígena brasileiro, especialmente em determinadas 
regioos como do Alto Xingu, é, nao só o completo animismo 
o que se encontra em quase todos os povos chamados prim i
tivos, mas a perfeita identidade entre o mundo animal e o 
humano, cujo vocabulário chega a confundir-se. 

Já entre os índios Tarianas (rio Uapés), há urna lenda 
que é urna versao do mito de Jurupari, apresentando algu
mas variac;:oes. Diz que: "urna horda muito grande de 
mulheres tinha chegado as margens do rio Ucaiari, acompa
nhada de um grupo de homens muito velhos. Nao podiam 
eles ser mais pais, daí nao se ouvir. um choro de crianc;:a há 
muito tempo. Ao se banharem no lago, apareceu a "Cobra 
Grande", e, com ela, as índias tiveram filhos. Nasceram 
mu itos meninos e meninas, porém, dentre eles, urna se dis
tinguía pela extrema beleza de que era dotada. Esta beleza 
aumentava conforme os ano.s iam passando, quando um día, 
já moc;:a e bela, tomou o suco da fruta uacu ("uacu iua"), 
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que era proibido as moc;:as virgens. Teve um filho; mas 
antes de o ter, foi carregada para o alto de urna serra onde 
deu a luz. Esta ~rianc;:a, que nasceu, foi considerada como 
um semi-deus, que veio ao mundo para conduzir e ensinar 
os home.ns"as coisas rnais adiantadas". 

Com efeito, entre os vários conteúdos do símbolo 
serpente, encontramos a sabedoria que era seu significado 
originário que, nesta segunda versio do mito do Jurupari, 
a "Cobra Grande", avó da li'nda m~a, explica claramente 
o advento do neto que ensina a seu povo novas· ciencias. 

Verifica-se que esta é a missao atribu ída a Jurupari 
em outras tribos. 

Outro mito tambem encontrado na regiao amazonense 
é o de Dinari. "Vivia ela reclusa numa comunidade de mu
lheres (restos de um possível matriarcado), quando um dia 
consegue fugir e sai a procura de um marido. Na fuga 
encontra, no meio do caminho, um jovem guerreiro, for
moso e forte, pelo qual se apaixona. Seguia o jovem um 
séquito de guerreiros valorosos. Dinari segue-o também. 

No caminho, deparam com um largo rio, onde todos 
se banham. Ao sa írem das águas veem assombrados ~ue se 
transformaram em Jacamins. Dinari fica sob este disfarce 
até poucos dias antes de dar luz a urna crianc;:a. Aí ela pede 
ao marido que lhe de novamente á forma homana, e obtém 
que sua súplica seja atendida. Dá luz a um casal. A menina 
chama-se· Ceuci (que vai ser personagem no Mito da Lua) e 
o menino Setestrelo (encarnac;ao da constelac;ao das Pleia
des). Estas duas crianc;:as, com o passar do tempo, sem dis
tingu irem o bem do mal, matam diversos jacamins, e nesta 
mortandade sucumbe o pai, que era um deles. Daí o res
peito muito grande que vai vigorar entre estes índios pelos 
jacamins (urna ave) que, na lenda, aparece como a figura 
sagrada de um Animal-deus. Dinari é mae de Ceuci; esta, 
por sua vez, vai depois aparecer como a mae· de Jurupari". 
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Esta é a terceira versao, mais complicada e com novos 
elementos inseridos no contexto o que demonstra um gran-

• de requinte. O aparecimento da água, símbolo que permite 
de urna forma· geral a gerac;;ao, transporta-nos a urna outra 
época, quando surge em forma de dilúvio, identificando 
como sempre a passagem de um período para outro. A 
transformac;ao de todos os seres em jacamins, isto é, em 
aves - símbolo oriental de grande significancia - mostra
·nos que estes povos, moradores da regiao amazónica, acre
ditavam na existencia da alma, urna vez que a ave em geral, 
é símbolo deste elemento. Aquí ternos presente nao só 
urna explicac;;ao da cri.ac;;ao da alma mas também urna criati
vidade que virá permitir o triunfo do Bem. 

Os primeiros missionários em contato com estas cultu
ras indígenas ficaram impressionados com as máscaras usa
das na representac;;ao do mito do Jurupari. Estas máscaras 
do culto, cham~das de "pucumucá ou macacaraua" , repre
sentavam, na sua ma·ioria, figuras de seres horrendos, atemo
rizantes, que em tudo se pareciam com as figuras represen
tativas do "diabo" da religiao crista. Daí, a interpretac;;ao 
errónea que por tanto tempo vigorou nas crónicas desta 
época, que estes " cultos eram demoníacos", feitos em honra 
ao deus do Mal. 

Mas a maior indignac;;ao dos missionários jesu ítas foi 
verem cadáveres mumificados de chefes, que eram objeto 
de culto especial. Um destes viajantes (Heriarte), que lá 
esteve, canta com. cores vivas um destes cultos: 

"Havia ídolos pintados nesta tribo,· aos quais se ofe
recia tributo de sementes e milho. Na noite de quinta-feira 

. fabricavam-se bebidas destas oferendas; depois, faziam soar 
na prac;;a, atrás da aldeia, trombetas e atabaques tristes e 
funestos, até que se manifestava um terremoto, ameac;;ando 
derrubar árvores e montes. Vinha, entao, o Diabo e entrava 
num "corro" (roda), levantado especialmente para ele. 
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Rematava-se a festa com cantigas e da~as guerreiras. Este 
local, onde entrava o Diabo, era também conhecido por 
" terreiro do Diabo". Estava localizado na mata e conser
vado sempr~ muito limpo. Quaado havia as da~as, eram as 
mu lheres que levavam bebidas para lá. Depois, se acocora
vam, cobrindo os olhos com as maos para nao ver. Entao, 
falando-lhes alguns dos feiticeiros com voz rouca e grossa, 
persuadiam-nas que esta era a tala do Diabo, e lhes punham 
na cabec;a tudo o que queriam4" 

Este tipo de cerimonial "diabólicq" , contado em cores 
tao vivas pelo missionário jesu íta Heriarte, a inda hoje tem 
seus resqu ícios em alguns elementos ritual ísticos dos "terrei-

. ros" em locais do nosso interior como em zona urbana. 
Apresenta dados simbólicos d_e extrema importancia, entre 
eles o uso que foi descrito por vários outros missionários 
que tiveram também, oportunidade de assistí-lo, ou seja: o 
uso da trombeta e da roda, símbolos estes orientais de bas
tante antiguidade, principalmente entre o povo judeu. Al í 
aparece com o significado de mudan~a e de tempo. Obser
va-se que, com este mesmo sentido era usado entre ind íge
nas do Brasil e ainda o é em alguns específicos rituais. 
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. A ILHA DE MARAJO: 
• UMA CIVILIZACAO QUE VEIO A TONA 

Em determinadas regioes, principalmente nas locali
zadas nas adjacencias do lago Arari e da ilha do Pacoval, 
foram encontrados pela populac;ao pequenos aterros que . ~ 
despertaram a atencao dos moradores e, em muitos deles, 
ao ser revolvido a primeira camada de terra, surgiram peda
cos de objetos vários, entre cacos de ceramica misturado 
com madeira carcomida. Com um formato incomum evi
denciavam possíveis resíduos de antigas zonas residenciais. 
Vários arqueológos se interessaram bastante por estes acha
dos, dispondo-se a ir verificá-los "in loco". Os pequen os 
montículos, chamados pelos habitantes da regiao de "te
sos", foram considerados como possíveis cemitérios. Esten
diam-se eles por um vasto território e apresentavam bastante 
semelhancas com os conhecidos e bem estudados "mounds 
builders", feítos pelos chamados "construtores de túmulos" 
do leste dos Estados Unidos. Esses resíduos, considerados 
os mais importantes desta regiao, sao elevac;oes artificiais 
que chegam a alcanc;:ar 30 metros de altura por 1 O metros 
de diametro e teriam, segundo alguns perito~, servido de 
tú mu los ou plataformas para construc;:ao de moradias. No 
entanto, o que se observava na ilha do Marajó eram eleva
coes que se espalhavam por centenas e centenas de quilome
tros, mantendo-se, na maioria das veze~, acima do n ível das 
águas, mesmo durante as prolongadas inundac;5es que asso
lam a regiao. 
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Al í tanto os terrenos de formac;:ao mais antiga como 
' 

os de formac;ao recente, se dispoem interpostos, sendo que 
os mais antigos se localizam no lado nordeste e sudeste, 
enquanto na zona central da ilha estao os de período mais 
recente. No mesmo local, situa-se também o lago Arari 
ocupado pelas águas das enchentes periódicas durante 
grande parte do ano, tornando-se, no período das secas, um 
extenso e perigoso atoleiro. 

Sao comuns as clareiras, os campos beirados por densas 
florestas equatoriais. Estes campos, identicos aos de várzea 
pertencentes a plan ície amazónica, sofrem prolongadas 
inundac;5es em determinadas épocas do ano. Mas, o que é 
interessante observar é que em outras regioes sao altos e 
secos, favoráveis a criac;ao do gado, principalmente do 
bufálo que, tendo ali se disseminado, é hoje importante 
fator da pecuária da regiao. Com respeito as interpretac;oes 
dos "aterros" , seriam para alguns estudiosos possíveis "ne
crópoles". Outros divergiam desta hipótese, mas a nosso 
ver ela se dirige a um interessante e prof ícuo campo de 
pesquisa que deveria merecer maiores atenc;oes. Para out ros, 
aquetas seriam zonas de refúgio da populac;:ao durante o lon
go período de cheia, ou. ent~o há urna outra hipótese: zonas 
de defesa contra os .ataques inimigos. Possuindo um clima 
quente úmido, amenizado · por constantes virac;:oes ocasio
nadas pelas correntes marítimas, distribuem-se os períodos 
de chuvas intermitentes que favorecem as cheias dos rios 
que cortam a regiao, desenvolvendo também urna frondosa 
e densa vegetac;ao, com um período de secas. No tempo das 
chuvas, os rios transbordam e alagam regioos vastas obri
gando os moradores a procurarem as zonas mais altas para 
guarida. Entretanto, parece ter havido urna grande diversi
dade de povos que teriam ali encontrado meios de subsis
tencia. Através do exame do terreno formularam-se várias 
h ipóteses, sen do urna das mais aceitas a de que aquel es 
locais onde se encontram os aterros, teriam sido habitados 
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por hábeis ceramistas, devido ao testemunho arqueológico 
encontrado. Pec;:as variadas, quase sempre ·pintadas e grava
das com desenhos incisos e excisos, estes em relevo, onde as 
cores predominantes sao o branco, o preto e o vermelho. 

Muito conhecidas e apreciadas sao as urnas funerárias, 
geralm.ente de formato antropomórfico. Sao elas feitas de 
urna pasta temperada com _cacos mo ídos e tem um desenho 
bem característico. Sao mu ito_ expressivas as figuras antro
pomórficas de tamanhos vários, em geral representando 
seres em posic;:ao senta~a com ausencia de membros. Em 
algumas delas a figura apóia as maos nos joelhos. A posic;ao 
que as caracteriza, ou seja, o valor dado a esta parte do 
corpo no campo simbóJi~o refere-se ao poder, especialmente 
ao de ordem espiritual. Observa-se o mesmo em figuras 
asiáticas com a valorizac;ao desta parte específica do corpo. 

De bastante interesse etnográfico sao as "tangas" de 
formato triangular, de uso .feminino, e que se apresentam 
quase sempre pintadas de vermelho. Algumas acham-se 
decoradas com finas linhas em tons vermelho e marrom. 
Alguns estudiosos as interpretaram como possíveis marcas 
individuais, semelhante as que se encontra, segundo se 
supoe, nas marcas individuais da pintura facial e corporal 
dos índios Kadiwéu. 

Sabe-se que era comum o enterro de mortos em urnas, 
as chamadas "igac;abas" , porém em algumas delas só se 
encontraram ossos e alguns objetos. Estes objetos-oferendas, 
segundo tudo indica, seriam textos-túmulos. Neste caso, 
observa-se que o tratamento dado a múmia tinha a finali 
dade de que a perpetüac;ao do morto se desse de forma im
perecível : era confeccionada de forma tal que a conservac;ao 
se estenderia a algu ns dos objetos que a acompanhavam na 
longa peregrinac;ao. lsto nos testemunha haver na América 
do Sul determinados túmu los e form as de enterramento que 
manifestam evidentes vestígios de urna forma de editora9ao 
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nao-verbal. A disposic;ao dos objetos, a própria posic;ao do 
morto e o seu tratamento, representam, na sua seqüencia e 
na ordem estabelecida, urna verdadeira manutenc;ao de urna 
informac;ao a ser salvaguardada. Nao podia ela ser modifi
cada com perigo de perda da informa~ao. Esta, por sua vez, 
é mantida pela ordem da primitiva disposic;ao e a leitura 
decodificante a ser feíta só é levada a um término feliz quan
do da observancia desta ordem. 

Quando a 8 de novembro de 1519 Fernando Cortés, a 
frente de suas tropas e, em nome da Córoa Espanhola, avis
tou pela primeira vez a capital do lmpério Asteca - a mara
vilhosa cidade do México - onde mais tarde em pleno 
século XVII 1, Alexandre von Humboldt ainda manifestaría 
admirac;ao pelos· belos lagos, diques e ilhas flutuantes de 
flores, foi, sem dúvida, urna visao estonteante para a sua 
t'ropa. Os templos, palácios, torres, revelaram-se com toda 
a magnificencia de urna civilizac;ao adiantada, mas nao levou 
um ano para que aquele soberbo espe,áculo fosse destruído 
pelo fogo e pela fúria dos conquistadores. Reconstru ído 
mais tarde por ordem do próprio Cortés, alguns monumen
tos foram aproveitados servindo também de suporte para 
grande parte dos que foram erguidos. 

Na chegada de Cortés, o lmpério Maya já estava esfa
celado. As pequenas cidades-estados, em guerras graticidas 
e constantes, tinham deixado um rastro de desolac;ao e misé
ria. Alguns remanescentes, segundo estudiosos, teriam se 
dispersado atingindo regioes bem distantes: o planalto 
colombiano, estendendo-se aos vales do Equador e da Vene
zuela. Para outros, teriam ido mais longe, pois atravessando 
longas extensües, atingiriam a ilha de Marajó, e ali iriam 
"florescer" ou "decair" os remanescentes mayas. Alguns 
teriam ido ainda mais longe, atingindo regioes do Mato 
Grosso e até do Paraná. Devido as constantes investidas, 
teriam assim se lanc;ado a procura de novas terras, e todos 
os representantes aruak seriam provenientes deste grupo 
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originário. Descobriram-se em locais do nosso interior várias 
tribos aruaks que guardam conhecimento de urna ceramica 
muito desenvolvida. Entretanto, interessa-nos bastante os 
restos arqueológicos próximos a ilha do Marajó e que devem 
ter sido resqu ícios de antigos grupos aruak. 

Em 1919, Raimundo Lopes, estudioso da arqueología 
da regiao, passou pelas terras do vale do rio Pindaré e do 
lago Cajari no Pará, sem imaginar que descobrira antigos 
restos que, apesar de já terem sido assinalados por alguns 
viajantes e estudiosos, só naquele momento se apresentavam 
com toda a sua pujanc;a devido ao período de seca e ao ter
reno que se encontrava descoberto. Eram centenas de qu1-
lometros de destroc;os, talvez restos de antigas cidades lacus-

. tres, cuja existencia ~ria bem remota tendo guardado jun
tamente vários objetos' 1 íticos, cacos de ceramica e esteios 
submersos - os "pilotis" - espécie de vigas de madeira que 
·cobriam as terras. Quem teria feito e utilizado aquelas cons
truc;oes? Várias hipóteses foram levantadas, mas nenhuma 
definitiva. E a incógnita permanece, apesar de haver respos
tas várias a todas estas perguntas. 

Já nas terras banhadas pelo rio Tapajós em Santarém, 
foi encontrada enorme quantidade de objetos ceramicos 
que, presumivelmente, deveriam ter pertencido a antigas 
populac;oes da regiao. Para outros, teriam ali .chegado os 
aruaks e seus herdeiros seriam os indios Tapajós. Caracte
riza-se esta ceramica por pequenos vasos e ídolos antropo
mórficos, intensivamente decorados com figuras. As pecas 
mais originais sao as "cariátides" e as de "gargalo". As pri
meiras assemelham-se a tacas que, por intermédio de tres 
cariátides, repousam sobre um suporte em forma de carre
tel. Algumas delas apresentam um curto gargalo que emerge 
do centro da pec;a com estilizac;oes de cabec;as de pássatos 
e de sáurios. Em 1923, Nimuendadjú, cientista alemao dedi
cado a etnografia brasileira, chamou a .atenc;ao para ·estes res
tos arqueológicos de grande riqueza e de extremo bom gosto 
e requinte. 
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No caso do zoomorfismo, cuja utilizac;ao e comunica
c;ao simbólica está ligada ao animal representado, geralmente· 
pertencente ªº panteao tribal, tem-se vários tipos. e a mate
rializ~ao plástica do animal, seja ele do mundo terrestre ou 
aquático. Entre os mais comuns tem-se o sapo, símbolo 
universal do sexo, e a tartaruga, cujo significado é bem am
plo: vai desde a idéia de gemeos, conotada a constelac;ao 
das Pleiades até a idéia abstrata de paci6ncia. 

É possível, como dizem alguns estudiosos, que houve 
forte influencia jesuítica, aliás bem duradoura durante o 
século XVII e XVIII por toda a regiao, quando ainda estava 
muito povoada por tribos indígenas. 

Em todos os restos arqueológicos, o que se nota é o 
sobrecarregamento de ornamentos vários e relevos escul
pidos, o que vai proporcionar ao conjunto da pec;a urna 
riqueza que nao é comum em espécimes de outras culturas 
indígenas do Brasil. Entre os vários cronistas que a ela se 
referiram, ternos um trecho elucidativo do relato do padre 
Carvajal, que veio junto com Orellana e que descreveu a 
ceramica dos indios Omágua. Estes aparecem com bastante 
freqüencia no relato e seu nome tem origem incaica que 
significa "cabec;a chata ou mitrada", nome que vem, sem 
dúvida, do hábito que tinham de comprimir o cranio a 
custa de talas de madeira. Observa-se que o significado de 
"cabec;a chata ou mitrada" é simbolicamente de origem 
oriental e sempre foi usado entre religiosos, pois "mitra" 
é o símbolo da chefia. Diz Carvajal: "A hora das vésperas, 
chegamos a urna aldeia que estava sobre urna barranca e, 
por lhe parecer pequena, e tao situada que se diria um re
creio de algum senhor de terra a dentro, mandou o Capi
tao que a tomássemos. E assim nos esforcamos por con
qu istá-la, e os indios se defenderam por mais de urna hora; 
mas, afinal, foram vencidos e nós nos assenhoreamos dessa 
povoacao, onde encontramos grande quantidade de comida, 
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da qual fizemos provisao. Havia nessa povoacao urna casa 
de diversé>es, dentro da qual encontramos muita louca dos 
mais variados feitios; havia talhas e cantaros enormes, de 
mais de vinte e cinco arrobas, e outras vasilhas pequenas, 
como pratos, escudelas e candeeiros, tudo da mellior louca 
que já se viu no mundo, porque a ela nem a de Má~aga se 
iguala. e toda vidrada e esmaltada de todas as cores, tao 
vivas que espantam, apresentando, ademais, desenhos e figu
ras tao .compassadas, que naturalmente, eles trabalham e 
desenham como o estilo romano". 

Vários outros cronistas do século XVI e mesmo dos 
sécu los posteriores fazem referencia a ceram ica de grupos 

· indígenas, como é o caso dos tupis-guaranís onde havia urna 
certa liberdade na decor~ao. ·Entretanto, apresentam sem
pre urna constancia nos motivos geométricos onde há a pre
dominancia das gregas, dos triangulas, dos labirintos e das 
escadas combinando-se estes motivos geralmente nas tona
lidades azuladas e avermelhadas. 

As gregas, motivo decorativo largamente ·encontrado 
entre vários povos, como na antiga China e na antiga Grécia 
é um símbolo qÚe gera bastante discuss0es. Alguns estudio
sos as identificaram com a idéia de protetor porém em sen
tido bem amplo. Utilizada de preferencia pelas tribos do 
grupo aruak vem decorando a ceramica e a tecelagem. Ou
tros grupos optaram pelo triangulo, símbolo do .fogo e da 
escada sendo também a representac;ao figurativa do número 
9. As cores preferidas pelos tupis-guaran is eram o azu 1 e o 
vermelho, ambas com um determinado valor simbólico. 

Nota-se que o uso destes elementos nao foi feíto ao 
acaso e, no campo da comunic~ao nao-verbal, ~bserva-se 
determinados principios básicos onde nao existe, como 
usualmente se sup0e, o aleatório, mas sim traduzem urna 
perspicácia de salvaguarda de determinados conhecimentos. 
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NAVEGANTES FRANCESES 
EM TERRAS DO BRASIL 

Encontram-se freqtientes alusoos ao fato de terem sido 
navegantes franceses os primei-ros a chegar em terras do 
Novo Mundo. Entre eles está Jean Cousin que, no ano de 
1480, teria percorrido as costas americanas, antecedendo 
assim a chegada do emissário da Coroa Espanhola, o geno
ves Cristovao Colombo. Entretanto, segundo alguns histo
riadores, nao existem documentos oficiais sobre esta proeza, 
motivo pelo qual nao pode ela ser aceita incondicional
mente. Para Pau 1 Gaffarel teriam sido os normandos e bre
toes, marinheiros franceses do século XVI, os primeiros a 
encontrá-las e, já de bastante antiguidade, teriam mantido 
contatos com os silvícolas moradores da costa, especial-. ' 
mente com os do hemisfério su l. 

Em 1503, Paulnier de Gonneville, numa segunda via
gem ao Novo Mundo, manifestava sua admira~ao e espanto 
ao ver que os silvícol.as nao mostravam em nada surpresa 
com a presen~a dos marinheiros· que, aliás, comerciava~ 
livre e amistosamente com eles. Diz Ferdinand Denis haver 
provas de um constante tráfico entre os ricos cidadaos 
comerciantes de Rouen com silvícolas das tribos do 1 itoral 
brasileiro. Denis de Honfleur, pai do conhecido e afamado 
armador Ango, no ano de 1508 enviava barcos que aportaram 
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no local onde os franceses já mantinham dois estabeleci
mentos: o Porto Velho e o Porto Novo dos Franceses. 

Costuma-se dizer que entre outros teriam chegado ao 
Novo Mundo, Guillaume Le Testue, Capitao Bizeret, Paul
n ier de Gonneville. Este, conhecido como afamado e perito 
capitao, quando da sua travessia as regioes do hemisfério sul, 
observou com sua tri pu lac;ao a estranha fauna marítima. As 
aves, especialmente os papagaios pela exótica combinac;ao 
de cores e sua facilidade na imitacao dos sons, atraíram bas
tante a atenc;ao dos marinheiros, o que os levou a chamar a 
regiao do Brasil de "Terra dos Papagaios", aliás, nome sob 
o qual irá aparecer em vários mapas e cartas geográficas da 
época. 

Um constante e regular comércio se iniciou com os 
navegantes franceses e tribos do litoral. Era a trocado pau 
brasil, animais como papagaios, araras, tucanos, bugios, 
sagüis, peles, penas . por tesou ras, pentes, colares, gu izos, 
espelhos, armas e panos de baixa qualidade. Era, como disse 
Ferdinand Denis em " Urna festa brasileira em Rouen", "o 
comércio do araboutan c;>u madeira do Brasil, estes papa
gaios de plumagem colorida, que aprazia ao luxo burgues, 
estes carregamentos tao freqüentemente renovados de sagüis 
ou de " guenons", como se dizia entao, destinados a alegrar 
o castelo feudal do gentilhomen do campo, vinham a ser o 
objeto de um comércio que proporcionava um contato cons
tante com os indígenas". A 1madeira vermelha, buscada-por 
toda a ldade Média pelos portugueses na fndia e que obtinha 
um elevado pr~o na época, era encontrada nas matas do 
nosso litoral. Para os índios era a "ibirapitanga" que, 
devido a ·cor de brasa do seu cerne, logo após os primeiros 
contatos foi chamada pelos franceses de " brésil". Em 1503 
já se tivera notícia de sua existencia através do relato do· 
piloto Américo Vespúccio. que a denominou de "verzino". 
1 niciou-se logo um incrementado comércio vindo ocasionar 
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conflitos entre os navios corsários que a disputavam com 
naus mercantes. Logo após a divulgac;ao da noticia pela 
Europa, moradores dos partos franceses de Honfleur, Diep
pe, Saint-Malo, deram in ício a um tráfic.o irregular, alegando 
para tal que, havendo líberdade nos mares aos súditos fran
ceses, nao podía ser proipido seu comércio com as colonias 
portuguesas. 

A luta entre as principais n~oes européias tanto pela 
ocup~ao das terras do Novó Mundo como pelo seu comér
cio, se fazia sentir num franco jogo aberto: era a luta nos 
mares pelos valiosos carregamentos e, muitas vezes, de for
ma sutil nos ambientes palacianos. Jacques Cartier, cujas 
relac;oes eram bem a.rtligáveis com os portugueses, apesar de 
ser trances, apresentou a Francisco 1 um viajante, nao tendo 
duvidado que fosse um "esp.iao" de Carlos V. · Desta for
ma auxiliava indiretamente a Espanha na sua luta pelos 
mares com as inform~oes tao facilmente obtidas através 
deste emissário, na corte francesa. 

Francisco 1 protegía abertamente o contrabando do 
pau brasil, tendo transformado o seu comércio em algo alta-

. mente organizado, com a concessio das "cartas de marca" 
ou de "corso". Com este documento os seus portadores 
tinham a permissio de apresar, a título de represália e inde
nizac;ao, os navíos mercantes portugueses. O método, geral
mente empregado pelos franceses, nao consistia na instala
c;ao de um estabelecimento fortificado, como faziam os 
portugueses, mas na introduc;ao de marinheiros dentro das 
próprías tribos. Eram os "intérpretes", ocupados em reu
nir os estoques da preciosa madeira e · que asseguravam a 
carga, quando da volta dos navíos. Quase sempre acab~am 
vivendo com mulheres índias nas tribos onde ficavam e, 
destas unioes, nasceram vários miscigenados. 

• 

O historiador Varnhagen descobriu nos arqu ivos de 
Lisboa, documentos relativos a travessia da nau Pélerine 
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que, tendo sido aparelhada no p·or:to de Marselha por Ber
trand d'Ormesson, barao de St. Blancard, chegou ao Brasil 
em 1531. Os dados sobre as relacoes comerciais que foram 
efetuadas apresentavam, além da volumosa carga de pau 
brasil, algodao, peles de animais, entre eles alguns espéci
mes muito raros: trezentos macacos e seiscentos papagaios, 
sobre os quais se mencionava muito pitorescamente que "já 
falavam frances". . . Particularmente procurados estavam 
também os sagüis (micos), que obtinham um bom .Preco 
pela sua raridade. Para se ter urna idéia do interesse por este 
animal no início do século, basta dizer, como afirma Afonso 
Arinos em seu livro "O rndio Brasileiro na Revolucao Fran
cesa", que se~ nome já tinha rapidamente se assimilado a 
1 íngua francesa a ponto que Clément Marot, na sua "Epís
tola a Sagon", escrita em 1537, além dos epitetos injuriosos 
ao personagem central o qualificava de "saguoyn". Este 
fato demonstra que o termo já era utilizado e conhecido 
do público leitor da época. 

Este comércio, feíto abertamente entre popu lacoes 
indígenas e marinheiros franceses, levara a Coroa Portu
guesa a um constante e permanente controle das costas do 
hemisfério .sul. Em 1526, Cristovao Jacques veio policiar 
as extensas praias do litoral tendo encontrado, na regiao da 
Bahía, tres navíos franceses. Estes, ao serem atacados, fez 

• 
com que a tripulacao fugisse, indo alguns ·deles encontrar 
abrigo entre os silvícolas. Os que nao conseguiram foram 
martirizados e mortos, originando-se daí um veemente pro
testo diplomático do monarca francas ao rei de Portugal. 
Por volta de 1551 cerca de 200 naus já tinham sido aprisio
nadas pelos navios portugueses que patrulhavam o Atlan
tico. 

A tentativa de funda.;.ao de um estabelecimento trances 
em terras do Brasil foi iniciada na baía da Guanabara, atual 
ilha de Villegaignon e, nas páginas de Jean de Léry, "Viagem 
a Terrado Brasil", tem-se a descrh;ao deste empreendimento: 
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"Em 1555, um senhor Villegaignon, cavaleiro da Or
dem de Malta, também conhecida por Ordem de Sao Joao 
de Jerusálem, desgostoso da Fran~a e também da Bretanha 
onde residia, entao, ,manifestou a vários personagens notá
veis do reino o desejo, que de há muito alimentava, nao só 
de retirar-se para um país longínquo onde pudesse livre
mente servir a Deus, de acordo como evangelho reformado, 
mas ainda preparar um refúgio para todos que desejassem 
fugir as persegui~oes, que de· fato eram tao terríveis nesta 
época que mu itas pessoas de todos os sexos e cond i~oes 
viam por toda a parte seus bens confiscados em ob~diencia 
a éditos dos reis e decisoes do Parlamento". Dizia ainda 

. Villegaignon aos que o rodeavam, e o escrevia a seus conhe
cidos, que ouvira falar tao elogiosamente da beleza e da 

· "fertilidade" dessa parte da América, chamada Brasil, que 
de bom grado para a í fa ria vela, a fim de alcan~ar os seus 
designios. E desse modo, e com tais pretextos, conseguiu 
a boa vontade de alguns fidalgos adeptos da religiao refor
mada e que, dotados· dos · sentimentos que Villegaignon 
demonstrava, desejavam encontrar semelhante retiro. Entre 
estes figurava o finado senhor Gaspar de Coligny, de feliz 
memória, almirante de Fran~a que, bem visto e acatado pelo 
rei Henrique 11, entao reinante, representou que se Villegaig
non fizesse a viagem poderia descobrir muitas riquezas e 
outras coisas de proveito para o rei. Em vista disso mandou 
o soberano que lhe dessem dois bons navios aparelhados e 
providos de artilharia, além de dez mil francos para as 
despesas de viagem". Villegaignon prometeu para sua comi
tiva, que deviam ir a urna seiscentas pessoas ao todo, inclu
sive ao seu lugar-tenente, Nicolas Barré e aos senhores de La 
Chapelle e de Boissi, fundar um servico de Deus, no lugar 
em que se estabelecessem definitivamente. 

A travessia durou seis longos meses, após terem passa
do por tormentas e dificuldades. · No dia 1 O de novembro de 
1555, as duas naus entravam na baía de Guanabara. Após o 
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desembarque com~aram os pesados e árduos trabalhos de 
fortificac;ao, ao mesmo tempo que a ilha era murada. Fo
ram auxiliados por alguns marinheiros normandos que, 
tendo sobrevivido a um naufrágio, viviam com os silvícolas. 
Contudo, Villegaignon procurou interditar qualquer contato 
entre gente e os indígenas, aos quais ele chamou de "seres 
irracionais". 

Num trecho de urna carta enviada por ele a Calvino 
dizia: "ao contrário havia mu ita gente arisca e selvagem, sem 
nenhuma cortesia nem nenhuma humanidade, muito dife
rente de nós ·em seus costumes e instruc;:ao; sem religiao, 
nem conhecimento algum da honestidade ou virtude; do 
justo e do injusto, ao ponto de me vir a mente se nao caí
mos entre bestas com figura humana". 

Os trabalhos de construc;:ao se iniciaram com a elevac;:ao 
da torre principal e da residencia que, em honra aos favores 
recebidos pelo senhor de Coligny, levou o seu nome. Ville
gaignon, na tentativa de agradar Henrique 11 para forcá-lo a 
lhe enviar reforc;:os e subsidios para o empreendimento, 
mandou-lhe vários presentes da terra. Entre eles vários ani
mais exóticos e ervas secas - "petún" como era chamado 
pelos próprios indígenas - que, quando queimadas, exala
vam urna fumac;:a odorante, mu ito agradável aos indígenas 
e também um cocar de penas amarelas de tucano feito pelos 
índios. 

No día 7 de marc;:o de 1557, urna armada sobo coman
do de Bois-le-Comte, sobrinho de Villegaignon, deitava 
ancora na l:Mía, lotada nao só de colonos mas também de 
vários ministros calvinistas. Desenvolviam-se os trabalhos 
grac;as ao auxilio dos indios tamoios que já tinham sido 
conquistados pacificamente pelos franceses. A corrida dos 
armadores bretoes e normandos para o Brasil Meridional 
tornou-se mais intensa e constante, desenvolvendo-se princi
palmente, pelas relac;:oes amistosas mantidas com as popula-

60 

c;:oes indígenas da regiao. Porém as rixas entre católicos e 
protestantes eram freqüentes e geravam ardorosos confli 
tos. Os calvinista~ nao conseguira~ se manter por mais 
tempo na Franc;:a Antártica. Jean de Léry, que aqui esteve 
nessa época, faz a culpa cair em Villegaignon que se revol
tara contra a religiao reformada, tornando a vida dos calvi
nistas insuportável. 

O próprio Villegaignon nao pode se sustentar e sua 
volta é assinalada na Franva, em principios de 1559, acusan
do os calvinistas de insubmissio e heresia. 

Em 1560, iniciaram-se sob o comando de Mem de Sá as 
operac;:oes para expulsae dos franceses que tinham permane
cido sob a direc;:ao de Bois-le-Comte. Estas s6 vao se findar 
em 1567, após os combates levados a cabo por Estácio de 
Sá, auxiliados por tropas indígenas. Os franceses que conse
guiram fugir foram encontrar guarida no litoral norte e al
guns nas imediac;:5es de Cabó Frio. 
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CRONISTAS DO Sl:CULO XVI 

As terras do Novo Mundo eram povoadas por homens 
. desconhecidos aos europeus. Este encontro tinha algo de 

dramático, se imaginarmos o confronto que se verificou 
entre o homem da Renasce~a ·com um outro que vivia, para 
muitos, ainda na ldade da Pedra! Alguns dos europeus, que 
aqu.i chegaram nos primeiros anos da colonizac;:ao, pet ten
ciam a nobreza européia. . Vestindo brocados e veludos, · 
encontravam-se frente a frente com um indivíduo que, na 
maioria das vezes, levava sob a epiderme a mais precária 
vestimenta. Era o encontro da caravela com a piroga; do 
soldado armado de espada e arcabuz com o guerreiro de 
arco e flecha, e muitós"cronistas afirmaram ser "o encon
tro da civilizac;:ao com a barbárie". 

Um dos documentos mais importantes desta época é a 
carta de Pero Vaz de Caminha, que vinha como escrivao da 

• 
armada de Pedro Alvares Cabral. Urna das primeiras cita-
c;:oes deste documento diz: "Dali avistamos homens que an
davam pela praia, ob_ra de sete ou oito, segundo disseram C?S 
navios pequenos, por chegarem primeiro". Dai em diante 
abundam descric;:oes sobre os primeiros indígenas que entra
ram em contato comos portugueses. 

Imaginemos o europeu que aqui chegou: Recém saído 
da ldade Média, época que se caracterizava pela existencia 
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de núcleos fechados e pequenos, levando urna vida restrita 
em certos aspectos, possuidor de urna mentalidade "sui 
generis", entrava de chofre numa era de conquistas, de 
descobertas de novas terras, de grandes expedicoes ultra
marinas. Ao lado dos fatos reais como as descobertas de 
novas terras e a possibilidade de um grande comércio, 
encontravam-se espíritos fantasistas, que faziam descri
c0es e relatos de viagens maravilhosas, em que afirmavam 
haverem visto reinos m ilenares e povos estranhos, senhores 
de co$tumes raros e exóticos. 

As terras descobertas por Cabral no ocidente agucavam 
também a curiosidade do europeu, e a esperanca de novas 
riquezas era um ·poderoso incentivo a colonizacao. Mas, 
também, chamara a atenc§o do conquistador o habitante 
destas regioes. Verifica-se em quase todos os relatos da 
época, que a figura do silvícola é tracada de urna maneira 
caricatura!. Mu itas vezes, é apresentado como um monstro, 
possuidor de deformacoes horríveis. Felizmente, na carta 
de Caminha, ternos urna descricao singela, mas segura. Sao 
notas tomadas após o contato rápido com o gentio que se 
apresentava. 

Assim foram descritos: "Eram pardos, todos nus, sem 
coisa alguma que thes cobrisse suas vergonhas. Nas mios, 
traziam arcos com suas setas". Maís adiante, entretanto, 
Caminha já os descreve methor e com mais agudeza: "A 
feicao deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de 
bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem 
cobertura alguma. Nao fazem o menor caso de encobrir 
ou de mostrar suas vergonhas; e nisso tem tanta inocencia 
como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beicos de 
baíxo furados e metidos neles seus ossos brancos e verda
deíros, do comprimento duma mao travessa, da grossura 
dum fuso de algodao, agudos na ponta como furador. Me
tem-nos pela parte de dentro do beico; e a parte que lhes 
fica entre o beico e os dentes, é feita como roque de xadrez, 
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ali encaixado, de tal sorte, que nao os moleste, nem os 
estorve no talar, no comer ou no beber. Os cabelos sao 
corred íos. E anda!11 tosqu iados, de tosqu ia alta, mais que 
de sobre-pente, de boa grandura e raspados até por cima 
das orethas. E um deles trazia por baixo de solpa, de fonte 
a fonte para detrás, urna espécie de cabeleira de penas de ave 
amarela, que seria do comprimento de um coto, mui ·basta 
e mu i cerrada, que lhes cobria o toutico e as orelnas. E an
dava pegada aos cabelos, pena e pena, com urna confeicao 
branda como cera (mas nao o era), de maneira que a cabe,. 
leira ficava muí redonda e muí basta, e mui igual, e nao fazía 
míngua mais lavagem para a levantar." 

Esta é urna das .rpelhores observacoes a respeito dos 
indígenas brasileiros. 

A grande varidade de pássaros mu lticores existentes 
nas terras brasileiras despertou a atenc;ao dos portugueses. 
Alguns destes pássaros, que viviam nas aldeias, domestica
dos, possu íam urna pl~magem de cores vivas de urna grande 
beleza, sendo usada pelos índios como adorno. 

O grande número destes pássaros originou o primeiro 
nome recebido por nosso país (da í aparecer nas cartas geo
gráficas da época, como Terrados Papagaios). 

Em 1557, foi publicado um livro, cujo autor, um ale
mao, esteve durante alguns anos em nossa terra. Possu ía 
um título assaz longo: "Verdadeira história e descricao de 
urna terra de antropófagos selvagens, nus e ferozes, situada 
no Novo Mundo, América", escrito. por Hans Staden. 

As duas viagens que realizou no Novo Mundo deram a 
Hans Staden oportunidade de conhecer e viver situac0es 
inesquecíveis! 

Hans Staden, natural de Hesse (Alemanha) fez duas 
viagens ao Novo Mundo. Na segunda naufragou nas costas 
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de Sao Vicente, seguindo depois para Bertioga. Nesta época 
Bertioga era o local onde se dava o confinamento do terri
tório tupiniquim (amigos dos portugueses) comos dos tupi 
nambás (estes, por sua vez, mantendo contatos amistosos 
com os franceses). Os portugueses haviam constru ído um 
forte em Bertioga e, em frente, na ilha de Santo Amaro, 
urna casa forte onde ficou Hans Staden, como artilheiro. 
Durante urna incursao terra a dentro foi aprisionado e 
levado para a aldeia de Cattibi dos Tupinambás, que se 
encontrava soba chefia do temido e invencível cacique Ouo
niambec. Encontram-se inúmeras citacoes nos relatos de 
cronistas e missionários a respeito dele. Thevet descreve-o 
como um poderoso chefe colocando-o na sua galería de 
homens ilustres - "les vrais portraits" - o que de certa for
·ma vem testemunhar o prestigio que gozava entre as inúme
ras tribos do litoral do Brasil Meridional. Staden também 
salienta o seu poderío principalmente pela flotilha de canoas 
com guerreiros que dispunha para movimentar-se rapida
mente tendo atingido nas suas incursoes Bertioga, chegando 
a prolongar até Santos e Sao Vicente. 

Thevet o retratou como um verdadeiro herói numa 
prancha das Singularités, onde aparece como um gigante 
feroz atacando os seus inimigos com pef;as de artilharia apri
sionadas dos portugueses. 

Porém esta prancha que é citada trata-se daquela que 
apareceu na Cosmographie Universelle e sobre a qual assim 
se referiu o próprio Thevet: 

"Nós reproduzimos logo abaixo, em frente do portrait 
da Cosmographie, aquele que foi publicado nove anos mais 
tarde, em 1584, nos vrais portraits e que difere um pouco, 
sen do o que é representado aqu i é tal como o trouxe 
daquele país, levando nas duas faces duas pedras verdes e 
urna no meio do queixo as quais ainda tenho no meu gabi
nete de trabalho". 
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"Um homem rico, disse Staden, ~ reconhece pelo 
número de ornamentos de plumas, ou d~ labret que possui 
e nao pelos bens i~obiliários". 

As canoas utilizadas pelos tupinambás nas suas incur
soes guerreiras eram feítas, segundo Hans Staden, de urna 
espécie de árvore chamada igaibira. Para conseguir t~I, diz 
ele: "Tiram-lhe a casca, de alto abaixo, numa só peca e para 
isso levantam em volta da árvore urna estrutura especial,· a 
fim de casca-la inteira. Depois trazem essa casca das monta
nhas ao mar. Aquecem-na ao fogo e recu rvam para cima, 
d iante e atrás, amarrando-lhe antes, ao meio, transversal
mente, madeira, para que nao se distenda. Assim fabricam 

. botes nos quais podem ir trinta dos seus para a guerra. As 
cascas tem a grossura· dum polegar, mais ou menos quatro 
pés de largura e quarenta de ·comprimento, algumas mais 
longas, outras menos. Remam rápido com estes barc~ e_ 
neles viajam tao distante quanto lhes apraz. Ouando o mar 
está tormentoso, puxam as embarcacoes para a praia, até 
que se torne manso de novo. Nao remam mais que duas 
milhas mar afóra, mas ao longo da costa viajam longe". 

Durante a permanencia (9 meses) como prisioneiro, 
teve oportunidade de testemunhar sacrificios e cerimonias 
que eram comuns, segundo o próprio autor, entre estes indí
genas. Finalmente, após urna longa espera conse~ue escapar 
e, ao voltar ao seu país natal, relatou em cores vivas e agra
dáveis, as suas peripécias durante o cativeiro. Este rela~o fez 
ampla disseminacáo na sua época e nos séculos postenores. 

Muitos cronistas dizem, entretanto, que nao foi 
pequeno o número de indios aprisi~nados ·e que. serviram 
de pasto aos brancos ! Além do ma1s, houve mu 1tos e~ ro
peus, que ao chegarem na nova terra, e em contat~ com ? 
indígena adotaram o modo de vida destes, o qual se1a: habi
tar nas aldeias casar-se com indígenas e comer carne huma-

' . . '' na, a tal ponto integraram estes hábitos, que parec1am ver-
dadeiros índios". 
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Desde os primeiros anos da descoberta formaram-se 
dois blocos diferentes: dum lado os tupinambás, aliados dos 
franceses (chamados de "maires" pelos selvagens, que quer 
dizer na língua tupinambá: os que moram em longínquas 
paragens); e os Tupiniquins, que eram amigos dos portugue
ses. Ambos pertencentes ao grupo Tupi, porém ferrenhos 
inimigos desde épocas remotas. 

A atitude do portugues ao se unir com o Tupiniquim, 
assim como a do trances como Tupinambá, vinha da neces
sidade de tirar maior proveito da situac;:ao. O comércio do 
pau-brasil tinha muito valor nesta época; a 1·uta se dava entre 
os corsários no intuito de se apropriarem dos carregamentos 
da preciosa madeira, que alto prec;:o alcanc;:ava na Europa. 
Em 1530, nao se podia dizer se o Brasil pertencia a Franc;:a 
ou a Portuga~,· pela igualdade das forc;:as que possu íam am
bas as nac;:oes. Portugal, para resolver a situac;:ao que se tor
nava deveras embarac;:osa, enviou a esquadra de Cristóvao 
Jacques, cuja missao era acabar com os corsários franceses. 
Mas estes voltaram logo depois e em maior número. O que 
se fez em tace desta situac;:ao foi iniciar a colonizac;:ao com 
a fundac;:ao de vários núcleos fortificados para defesa do 
litoral. Chega, portanto, em 1531, a esquadra de Martim 
Afonso de Sousa em terras brasileiras, fundando Sao Vicen
te, colonia denominada de "célula mater", por ser o pri
meiro núcleo de colonizac;:ao em terras brasileiras. 

Voltemos, entretanto, a descric;:ao de Hans Staden 
sobre os usos e costumes dos índios. Quanto a moradia , 
assim ele se referiu em sua obra, "Duas Viagens ao Brasil": 

"Edificam suas habitac;:oes de preferencia em lugares 
cuja proximidade tem água e lenha, assim como cac;:a e 
peixe. Se urna regiao se exaure, transferem o lugar de mora
dia para outro. Quando querem construir suas choc;:as, 
reune um chefe um grupo de cerca de 40 homens e mulhe
res, quantos pode conseguir, sendo usualmente seus amigos 
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e parentes, que edificam urna cabana, de mais ou menos 
quatorze pés de largura, a qual, conforme o número de pes
soas que abriga, chega a ter cento e cincoenta pés de com
primento. Tais cabaoas tem mais ou menos duas brac;:as de 
alto, arredondadas em cima como a abóbada duma adega . 
e cobertas espessamente com folhas de palmeiras, a fim de 
que nao chova dentro. Nao tem divisoes no interior. Nin
guém tem um quarto separado; a cada ocupante, porém, 
marido e mulher, cabe, de um· lado, um espac;:o de doze pés 
ao comprido. O espac;:o corre~pondente do outro lado é 
tomado por outro ocupante. Assim ficam repletas as caba
nas. Cada ocupante tem seu fogo próprio. O chefe da 
cabana recebe seu lugar no centro. Cada cabana é provida 
em geral de tres pequenas portas, urna em cada extremi
dade, e urna no meio. Elas sao tao baixas que os indios 
precisam curvar-se para entrar e sair. 

Poucas aldeias contam mais do que sete cabanas. Entre 
estas deixam eles um pátio ·livre, em que matamos seus pri
sioneiros. Gostam de rodear suas choc;:as com urna fortifi
cac;:ao, a saber: levantam em volta delas urna estacada de 
troncos de palmeira rachada. Esta cerca, de mais ou menos 
brac;:a e meia de altura, fazem-na tao cerrada, que nenhuma 
flecha pode atravessá-la. Porém a í tem pequenos bu racos 
pelos quais atiram. Em torno desta estacada erigem ainda 
urna outra cerca, urna palic;:ada e· paus grossos e compridos, 
nao os colocando, entretanto, junto um do outro, mas a 
urna distancia pela qual nao pode passar um homem. Entre 
alguns selvagens é uso espetar a cab~a dos inimigos devora
dos sobre as estacas a entrada das cabanas". 

Quanto a vida tribal e o preparo dos alimentos, Staden 
preocupou-se em descrever de maneira minuciosa. E o caso 
da mandioca que como ele próprio 9iz "o que os índios 
comem como pao". "Primeiro", afirma ele, "trituram sobre 
urna pedra as ra ízes totalmente, em pequenos grumos, extra
indo o suco com urna cana, feita de casca de palmas e cha-
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"Preparo do Cauim" - Theodor de Bry - Grands Voyages 

mada tipiti. Oeste modo se torna seca a massa, que depois 
passam numa pene1ra. Da farinha fazem bolos fininhos. 
A vasilha na qual secam e torram sua farinha é feíta de 
barro queimado e · tem a forma de urna grande travessa . 
Segundo: tomam ·as raízes frescas, deitam-nas na água, 
deixando-as aí apodrecer; retiram-nas e secam-nas na fuma
~ª sobre o fogo. Chamam a estas raízes secas carima . . Con
servam-se por mu ito tempo. Quando os selvagens querem 
utilizá-las, esmagam-nas em um almofariz de madeira. lsto 
dá urna farinha branca. Com ela fazem bolos que se chamam 
beijús. Terceiro: tomam mandioca bem apodrecida, nao a 
secam, mas a misturam com seca e verde. Obtém assim, tor
rando, urna farinha que se conserva perfeitamente um ano. 
1: boa também para comer. Chamam-na uitán". 

' .. 

O preparo do cau im está representado na gravu ra que 
aparece nas "Grands Voyages" de Th. de Bry onde se nota 
um grupo de homens e de mulheres nos preparativos da 
cerimonia que antecede o sacrif ício de um prisioneiro. 

Dividindo a grawra em tres planos que sao perfeita
mente distintos, porém sem perder a seqüencia da cerimo
nia, ternos: no 19 plano o preparo da bebida (cauim) pelas 
mulheres, no 29 plano a sua distribuicao aos participantes 
masculinos entre eles o prisioneiro e o 39 a da~a cerirrio
nial. 

A gravu ra apresenta o desenrolar do preparo da bebida 
tao apreciada pelos silvícolas. Léry, o descreve como turvo, 
espesso como borra e com gosto semelhante ao leite azedo. 
Diz ele haver cauim branco e tinto tal qual o vinho. Thevet 
ao referir-se a ele diz: 

"depois de fervida a bebida em grandes recipientes, 
algumas virgens vem mascar o milho cozido ... quando as 

· mulheres sao chamadas a participar, deste míster, devem 
abster-se de relacoes com seus maridos durante alguns dias, 
sem o que essa bebida nao poderá adquirir toda perfeic§o". 
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Segundo Staden, as mulheres casadas e virgens podiam 
participar indiferentemente da tabricac;:ao da bebida. 

Nota-se que os longos cabelos das mulheres ora apare
cem soltos, ora presos, porém sempre anelados o que con
traria o comumente encontrado, que sempre é liso e escor
regadio. 

O tipo feminino é estereotipado, obedece sempre ao 
mesmo canone: boa proporcao, musculatura forte, bacia 
ampla, seios bem feitos e volumosos. O corpo predomina 
na compo$ic;:ao, pois além de bem modelado é volumoso. As 
feic;:0es sao europeizadas e diríamos que mais se tratam de 
madonas do que indígenas. 

No 29 plano, ternos um grupo de guerreiros em volta 
do prisioneiro que recebe também a oferenda da bebida, 
participando da cerimonia como era costume. Segundo 
Léry, os prisioneiros eram conservados na aldeia, onde além 
de bem alimentados recebiam urna mulher para coabitar 
podendo inclusive gerar filhos. Participavam da vida econo
mica da tribo e nao havia um tempo determinado para o 
sacrifício. Este s6 se dava após o período da engorda e era 
antecedido por um complexo cerimonial dele participando 
as tribos vizinhas, quando entao o prisioneiro todo enfei
tado e 'após os canticos e danc;:as, era morto e devorado. 

No 39 plano, vemos um grupo de guerreiros danc;:ando 
em posic;:oes variadas levando, porém, todos eles um maracá. 
1 nteressante notar que esta composicá'o nao perde em 
nenhum momento o seu desenvolvimento seqüencial, ape
sar de tratar-se de um rito cerimonial que dentro do con
texto tribal, processa-se em períodos diversos, o artista 
consegu iu ir1tegrá-los dentro de um mesmo espac;:o visual. 

As plantac;:oes eram coletivas, mas nao ocorriam con
fl itos na apropriac;:ao dos produtos agrícolas porque cada um 
consumia de acordo comas suas necessidades. Contudo exis-
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"Da~a Guerreira" - Theodor de Bry - Grands Voyages 
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tiam plantac;oes em comum, feítas em urna única área culti
vada. Cada chefe de família escolhia, nesta área comum, 
algumas geiras de terra, onde era fe ita a horta da fam ília. 

Outro assunto que preocupou os cronistas é o do 
funeral indígena. André Thevet na sua "Cosmografía" 
assim o descreveu: 

"Depois de morto dobram-no na rede em que morreu 
como urna crian~a antes de nascer; em seguida colocam-no 
assim embrulhado e amarrado com cordéis de algodao num 
grande pote ·de barro. Enterram-no entao num buraco 
redondo, de profundidade de um homem mais ou menos". 
Entre os vários missionários que se referiram ao sepulta
mento ternos lves d'evreux em sua "Voyage au Brésil" 
e Jean de Léry na sua obra, "Viagem a terra do Brasil". 

As dan~as e os cerimoniais de certos acontecimentos 
também tiveram ampla referencia por parte dos cronistas. 
Numa das gravuras, que também consta das "Grands Voya
ges" apresenta um grupo de dan~arinos em círculo a volta 
de tres outros que ocupam o ponto central da composi~ao. 
Distribuidos em roda todos os integrantes salvo os tres cen
tra is, obedecem a um mesmo movimento, tendo o bra~o 
direito para trás e o esquerdo esticado em dire~ao ao chao. 
Segundo a descricao de Gandavo os Tupinambás cantavam 
e dan~avam formando urna roda, marcando o ritmo com 
um tamboril ou maracá. Enquanto uns dancavam outros 
respondiam alternativamente, dentro de um ritmo preciso. 
Os movimentos eram simples: com um dos pés batiam for
temente no chao marcando o passo e mantendo assim o 
ritmo para todo o grupo. 

O' Abbeville descreve esta danca referindo-se que os 
movimentos eram feitos pela perna e pé direito, aproximan
do-se uns dos outros, voltando e girando, porém sempre 
batendo o pé. Após realizarem tres ou quatro voltas regres
sava cada um ao seu lugar. 
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Léry também descreve dancas que tinham a participa
cao de 500 ou 600 guerreiros divididos em tres grupos dife
rentes. 

No canto esquerdo nota-se a presenca de tres europeus 
que parecem gesticular e assistem ao cerimonial. 

Os corpos musculosos distribuem-se por todo o esp~o, 
conseguindo um efeito rítmico entre as diversas partes cons
titu in tes do todo. Todos os participantes apresentam o 
cabelo semelhante a coroa de f~ade, como diz Léry em seu 
livro "Viagem a Terra do Brasil", "os cabelos, que nos 
homens sao 9esde a juventude tosqu iados bem rentes na 
parte superior e anterior do cranio, como urna coroa de 
frade e na nuca a moda dos nossos antepassados, ou dos que 
deixam crescer a cabeleira aparando os pelos do pesc~o". 
Já Fernao Card im chama a atencao que era costume dos 
tupinambás usarem as mais diversas formas de tonsura, dis
tintivas das nacoes a que. pertenciam. Dois tipos, entre
tanto, atraiam a atencao: o corcilho (coroa de frade) e a 
meia lua (a parte anterior alta da cabeca era raspada). A 
coroa de frade era genuino penteado tapuio e, parece que 
também era comum aparecer entre os tupi-guaraní. 

Usam, como enfeite, o araroyé que está preso com urna 
corda que passa pelo ombro diagonalmente. Levam o corpo 
pintado e usam penas de aves coladas que,. segundo afirma 
Léry, eram de galináceos introduzidas pelos portugueses e 
pintadas de vermelho. 

Era costume, também, tirar todos os pelos do corpo. 

"Nao sao, diz Léry, como alguns imaginam e outros 
querem fazer crer, cobertos de pelos ou cabeludos. Ao con
trário. Tem pelos como nós, mas apenas lhe repontam pelos 
em qualquer parte do corpo, mesmo nas pálpebras e sobran
celhas, arrancam-nos com as unhas ou pi~as que lhes dio os 
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cristaos e tal como fazem, ao que s.e diz, os habitantes da 
ilha de Comuna, no Peru. Aliás, o fato de arranca-los das 
pálpebras e sobrancelhas, torna-lhes a vista zarolha e feroz". 
Thevet notou o mesmo quando diz "as mulheres o cortam 
com certa gramínea que é afiada como navalha. Ouanto aos 
pelos das partes pudentas arram-se recíprocamente uns aos 
outros. Depois que nos freqüentaram aprenderam a faze-lo 
com pinc;as". 

No centro aparecem tres pagés levando um maracá e 
dois deles estao defumando longos charutos sobre a cabec;a 
dos participantes. lves d'Evreux relata que os charutos eram 
feitos de taboca de bambu, cheios de fumo. Após serem 
acesos a fumac;a era soprada sobre a cabec;a dos outros e 
diziam: "Recebei a forc;a de meu espirito e por ele gozareis 
sempre saúde e sereis valente contra os vossos inimigos". 

Era costume defumarem durante o día todo expelindo 
a fum~a pela boca e narinas coma intenc;:ao de secar a umi
dade do cérebro e as vezes engol iam para secar o estomago. 
Acreditavam que com este hábito tornavam-se mais eloqüen-• 
tes e quando tinham de fazer um discurso, fumavam bas-
tante. O próprio frade d'Evreux experimentou a mesma 
sensac;ao quando fumou os longos charutos, ·segundo seu 
próprio depoimento: descreve que fumavam em certas oca
sioes porque nao era saudável após ingerir carnes e bebidas 
quentes, porém útil para sentir o estomago e o cérebro frío 
e úmido. 

O maracá era considerado como um ser sobrenatural 
e Léry descreve o cerimonial que · 1he era feito, dedicando 
oferendas. Staden, diz que os feiticeiros eram considera
dos adivinhos e nos cerimoniais era proibida a permanencia 
de mulheres e crianc;as no interior da habitac;io. Os pagés 
ordenavam que os maracás fossem pintados de vermelho e 
decorados com penas, proporcionando assim o poder de 
fa lar. 
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As tres figuras centrais usam um diadema de penas que 
circunda toda a cabec;a e urna longa capa feita do mesmo 
material presa ao pescoc;o que chega até o chao. D' Abbevil
le faz urna descric;ao. detalhada destes enfeites, combinac;ao 
de penas vermelhas, azuis, verdes e amarelas que pre5as urnas. 
as outras com um fío de algodao grosso eram tecidas interna 
e externamente, ficando expostas com as diversas tonalida
des. Um outro enfeite usado na cabec;a era feito com penas 
que presas ao cabelo por urna resina, eram retiradas somente 
com o corte do cabelo. As capas eram usadas para as gran
des cerimonias e o seu comprimento variava, urnas chegavam 
até os joelhos, enquanto outras se prolongavam até o chio. 

. ~ 
André Thevet, frade franciscano que chegou na comi

tiva de Villegaignon, descreve sua estadía no Brasil Meridio
nal na obra "Singularidades da F ranc;:a Antártica". Publi
cada em 1558 a primeira edic;ao se esgotou rapidamente. 
A obra chamava atenc;ao nao só pelo que descrevia no texto 
mas, também, como diz G. Chinard ao se referir a literatura 
do século XVI, pelas gravuras que a acompanhavam . 
Atraíam a atenc;:ao do leitor nao s6 "pelo perfeito conheci
mento das plantas, animais e costumes dos brasileiros", 
mas também pela concepc;io inspirada em parte do antigo, 
da beleza do homem natural que, como já escrevia Ronsard, 
"erre innocentement tout farouche et tout nu". 

Apesar de suas duas obras: "A Cosmografía Universal" 
e as "Singulariedades da Franc;a Antártica" terem sido jul
gadas severamente pelos seus contemporaneos e mesmo crí
ticos modernos, os qúais apontam o fato delas estarem com 
um atraso de um quarto de século em relac;ao aos conheei
mentos científicos da época, sua leitu ra era mu ito interes
sante e deleitava bastante aqueles que se apraziam com as 
descric;oes relativas aos países exóticos onde, pensavam 1r 
também um dia. 
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Thevet é criticado pelo fato de que no curto período 
de tempo que esteve na baía da Guanabara, no estabeleci
mento dos franceses, nao teria tido possibilidade de conhe
cer determinados costumes da vida tribal tupinambá, princi
palmente os que se processam num longo período de tempo, 
como as cerimonias de morte e determinados rituais de pas
sagem. Nao lhe teria sido possível observá-los "ao vivo" 
como ele afirmou. Ao mesmo tempo é significativo notar 
que detalhes sempre novos eram inseridos cada edic;ao da 
obra. E fica a dúvida: onde ele os teria obtido? A única 
resposta plausível é que teriam vindo dos informantes nor
mandos - os "truchements" - ou dos próprios silvícolas 
levados para a F ranc;a, com os qua is ele sempre manteve 
amistosos e du radou ros contatos. 

Já nao é o caso de Jean de Léry, pastor huguenote cu jo 
relato tinha como título: "História de urna viagem feíta na 
terra do Brasil, também chamada de América". Nela o dom 
da observac;:ao criteriosa e ponderada aliava-se a urna forte 
admirac;ao pelo nosso país. 

"Por isso, quando a imagem deste novo mundo, que 
Deus permitiu ver, se apresenta a meus olhos, quando revejo 
assim a bondade do ar, a abundancia de animais, a variedade 
de aves, a formosu ra das árvores e das plantas, a excelencia 
das frutas, e, em geral, as riquezas que embelezam essa terra 

· do Brasil, logo me acode a exclamac;ao do profeta do salmo 
104: 
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"Senhor Deus, como tuas obras diversas sao maravilho
sas em todo o Universo! Como tudo fizeste com gran
de sabedoria ! 

Em suma, a terra está cheia de tua magnificencia!" 

Jean de Léry. 

Na época de sua publicac;ao fez bastante sucesso, tendo 
sido feitas várias edic;oes, entre as quais urna em holandes, 
urna em alemao e putra em latim. 

Jean de Léry nasceu em Lamargelle, regiao da Borgo
nha, no seio de urna fam ília possivelmente da pequena no
breza rural francesa. Cuando estudante de teologia em 
Genebra teria sido indicado na qualidade de escrivao, por 
Calvino, para acompanhar a expedic;ao de Villegaignon. 
Residiu até 1558 na ilha dos Franceses, segundo ele mesmo 
diz no prefácio de sua conhecida obra "Viagem a terra do 
Brasil ". 

O cognome que ~ 1he foi dado por Saint Hilaire, "O 
Montaigne dos velhos viajantes" deve-se, sem dúvida, a 
leveza do seu estilo e a grac;a com que descreve o silvícola 
brasileiro - os tupinambás - com os quais mantinha exce
lentes relac;oes. Mas outras qualidades lhe podem ser dadas, 
ou seja aquelas essenciais ao etnólogo : os dons de observa
cao e da descricao objetiva, o que levou Claude Lévi-Strauss 
a dizer: "Tenho no meu bolso Jean de Léry, breviário do 
etnólogo". Montaigne, por sua vez, se serviu bastante de 
sua leitu ra tendo ficado profundamente impressionado e 
posteriormente, Jean Jacques Rousseau embebeu-se em 
suas p~ginas vibrantes. Alguns críticos afirmam ser esta 
obra urna das primeiras fontes do "bom selvagem", apesar 
de outros aceitarem que a idéia ten ha sido transmitida pelos 
padres missionários que se dirigiram ao Canadá, no século 

. XV 11. Mas, um dos méritos a ~r ressaltado é o de ter sido 
o primeiro que, nao ficando fechado em seu gabinete de 
trabalho mas indo justamente, viver junto com os silvícolas 
(oito meses no forte Coligny e dois na praia, com a tribo), 
traduziu a paz e a inocencia que em vao procurara em seu 
país natal. 1: um forte sentimento de'nostalgia que leva con
sigo das terras de além-mar que, mais tarde, será comum 
entre os grandes viajantes do século XJX. Ele·é o antecessor 
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quando expoe seus sentimentos com simplicidade e ponde
racao. t de seu próprio pu nho a declaracao que gostaria 
de voltar a viver no meio dos seus "bons selvagens", e que 
de forma alguma teria voltado a sua pátria natal se as cir
cunstancias nao lhe tivessem obrigado. 
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O TESTEMUNHO ICONOGRÁFICO 

As escassas e imprecisas referencias a iconografia, como 
material de consulta a ·respeito das culturas indígenas brasi
leiras, só pode ser admitida no fato de sua relativa e sistemá
tica ausencia na literatura informativa portuguesa. Nela o 
silv ícola aparece acompanhando mapas e itinerários de via
ge.ns, numa funcao quase sempre decorativa. Observa-se 
numa obra de grande folego, a "História da Coloniz~ao 
Portuguesa", algumas reproduc5es referentes ao silvícola. 
Numa delas: a planta do ribeirao Mutary, enseada da Coroa 
Vermelha na Bahia Cabralina alguns deles estao presentes. 
No quadro "Adoracao dos Reis Magos", pintado em 
1505 {?) para a Catedral de Vizeu por Jorge Afonso ele vai 
aparecer porém vestido a européia, usando um vistoso cocar 
além de ter na mao urna flecha. 

Entretanto, na cognominada "literatura de viagens" 
que se vai constituir numa rica e extensa série de relatos, diá
rios de bordo, cronicas, etc., os indígenas do Brasil sao des
critos com pormenores minuciosos, inúmeras vezes repro
duzidos nas pranchas que acompanham o texto. 

No campo editorial da Renasceru;a européia, ·a icono-
• 

grafia nao se tratava absolutamente de urna novidade, já que 
a finalidade de eficientes meios de comunicacao empolgava 
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o homem da época, levando-a ao preparo técnico de novos 
instrur:nentos que viessem a permitir urna producao mais 
rápida. 

O tipo particular de cultura humanística e renascen
tista também levou a enfoques especiais de sua comunica
cao editorial. A manifestacao do "poder" individual e a 
conquista de novas regioes se manifesta em todas as pro
ducoes desse período. Do ponto de vista estritamente edi
torial, "textos" e "cópias" agem como duas paralelas que 
nem sempre merecem toda a confianca. Obedecem as regras 
gerais de estruturas mais ligadas as características das edi
toras do que urna reproducao fiel de urna realidade obser
vada. 

A Alemanha inicia, no século XIV, o momento áureo 
- da gravu ra em madeira e a impressao em branca e negro se 

torna sua característica. O gosto para o excesso decorativo, 
a aglomeracao dos elementos visuais embebem essas produ
coes artísticas de particularidades européias que nem sempre 
se adaptam aos novos ambientes descobertos. Nos últimos 
anos do século, quando findam as gravuras em madeira para 
dar lugar as estampas em papel, mudaram-se os materiais 
utilizados mas nao as "imposicoes menta is" que continuam 
toreando, dentro de Lim espac;o físico diminuto, elementos 
que nem sempre correspondem a realidade "vista" e "acei
ta" pelo homem europeu. 

Quando no século XVI assiste-se a urna proliferacao de 
tipografias pelas províncias francesas, onde se publica tanto 
a literatura referente a antiguidade greco-romana como a das 
viagens, é na Alemanha contudo, que se fazem as melhores 
obras, especialmente em Francfort-sur-le Main onde apresen
tam um alto nível técnico. Entre elas as "Schiffartem", as 
"Grands Voyages" cuja edicao, iniciada em 1590 s6 foi 
finalizada em 1634, tendo ampla repercussao por toda a 
Europa. As ilustracoes para esta monumental obra foram 
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retiradas de modelos extraídos de pranchas que faziam parte 
dos relatos e diários de bordo já anteriormente publicados. 
Algumas delas, da_ autoria de Jacques Le Moyne, que esteve 
na Flórida na expedicao de Laudonniere em 1554, contri
buiram bastante para despertar o gosto pelo exótico e pela 
aventura. Foi ele apontado como o primeiro artista europeu 
a ter oportunidade de desenhar "ao vivo", indios e animais 
da América do Norte. 

Johan Th. de Bry, ourives belga, depois tendo se dedi
cado a gravu ra de cobre, é o a~tor da mai9ria das pranchas 
que constam das "Grands Voyages" em grande parte copia
das de "modelos" apresentados por Le Moyne. Gilbert 
Chinard, ao· estudar a influencia do exotismo na literatura 
francesa, admite que ~tanto as "Grands" como as "Petits 
Voyages", assim como também a "Cosmographie Univer
selle" de André Thevet permaneceram pelos séculos XVII e 
XV 111 como o repertório geral donde irao buscar "exem
plos" e " motivos" a maioria dos editores para suas publi
cacoes. Apesar de seus defeitos, aliás inúmeros, suas ilustra
.c;oes sao demasiado belas para serem exatas, segundo o pró
prio autor. Permanecem nao obstante como urna das mais 
preciosas obras da história das Américas do século XVI. 

, 
A "História Antipodum" publicada em 1631, aparece 

como outra monumental publicacao em que o coordenador, 
Ludwig Gottfried, procurou reunir todas as narrativas de 
viagens esparsas pela Europa, ilustrando-a nao só com as gra
vu ras origina is mas acrescentando várias outras, sob enco
menda. Saiu do prelo com 600 páginas em grande formato, 
137 mapas inseridos junto ao texto e 7 em anexo. Sabe-se 
que Gottfried foi convidado por M. Merian, gravador s~ íco 
e genro de Th. de Bry, como coordenador geral da obra. 
As gravuras, entretanto, nao seriam só da autoria de Meriam 
e do seu falecido sogro, Th. de B,.Y mas também contaria 
com outras de Th. (Dietrich) de Bry, pai de Th. de Bry e, 
possivelmente também de outro filho seu, Johann Israel de 
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Bry. A família de Bry legou um acervo editorial que vai de 
1.500 a 1.200 páginas impressas e se torna praticamente im
possível atribuir a cada um a parte que lhe corresponde na 
producao. 

Já nas "Singularidades da Franca Antártica" de André 
Thevet mu itas sao as pranchas inclusas no texto. Em ambos 
os casos, houve por parte do artista-gravador o interesse de 
fazer urna cópia fiel da realidade. Especialmente as pran
chas que figuram na obra de Thevet que sao de ótima quali
dade ténica. Nesta época o "talho doce ou buril" ainda nao 
tora introduzido nos "ateliers" de Paris. Thevet afirma que 
trouxe os melhores gravadores de Flandres para realizarem 
as gravuras e textualmente assevera "pela gra<;a de Deus 
posso me 1 isonjear de ser o primeiro que pos em voga, em 
Paris, a impressao da gravura em buril". Tal fato o deixava 
extremamente orgulhoso e com grande acerto, dizem os 
estudiosos e críticos, pois sao de urna qualidade raramente 
igualada na época. Salvo raras excec;oes, como no caso das 
"Grands Voyages" de Th. de Bry. 

Apesar das gravuras que vem acompanhando as duas 
obras de Thev~t serem de alta qualidade técnica, porém de 
grande interesse sao as que aparecem na obrá de Jean de 
Léry, apesar da menor quantidade. Na primeira edi<;ao 
havia apenas cinco pranchas e ele prometeu aumentá-las nas 
seguintes, caso tivesse oportunidade para tal. Mas até que 
ponto podem ser consideradas um "fiel retrato etnográfico" 
do índio brasileiro e qual o seu valor documental dentro da 
ampla producao existente relativo a iconografia brasileira é 
que se toma um ponto a ser pesquisado. Na sua obra "Via
gem a terra do Brasil " ternos urna descricao onde o autor 
diz: "Se quiserdes agora figurar um índio, bastará imaginar
des um homem nu, bem conformado e proporcionado de 
membros, inteiramente depilado, de cabelos tosqu.iados 
como já expl iquei, com lábios e faces fendidos e enfeitado 
de ossos e pedras verdes, com orelhas perfuradas e igualmen-
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te adornadas, de corpo pintado, coxas e pernas riscadas de 
preto com suco de genipapo, e com colares de fragmentos 
de conchas pend4radas ao pescoeo. Colocai-lhe na mao seu 
arco e suas flechas e o vereis retratado bem garboso ao vosso 
lado. Em verdade, para contemplar o quadro, devereis 
colocar junto a esses tupinambás urna de suas mulheres, com 
o filho preso a urna cinta de algodao e abrac;andó-lhe as 
ilhargas com as pernas. Ao lado deles ponde ainda um leito 
de algodao feito com rede de pescaria e suspensa no ar. E 
acrescentai o fruto chamado ananás, que mais tarde descre
verei e que é um dos melhores da terra" ... "Este é o aspec
to comum dos selvagens. Para imaginá-los sob outros aspec
tos tirai-lhe todos esses adornos~ untai-o com resina e cobri
-lhe todo o corpo, brac;os e pernas, com pequenas plumas 
picadas, a maneira de urna crina pintada de vermelho, e 
vereis como fica lindo assim~ todo coberto de penugem. 
Finalmente, sob um novo aspecto ainda podemos dizer que 
deixando-o seminu, calc;ado e vestido com as nossas frisas 
de cores, com urna das mangas verdes e outra amarela, ape
nas lhe falta o cetro de palha.;o. Acrescentai-lhe agora na 
mao o maracá, colocai-lhe na cintura o penacho de plumas 
denominado araroyé e ao redor das pernas os guizos feítos 
de frutos e o vereis trajado para a cerimonia da danc;a, do 
salto da bebida e da cabriola como adiante o mostrarei. 
Para · dar urna justa idéia dos artificios, já descritos, de que 
usam os selvagens para adornar e enfeitar o corpo, seriam 
necessárias muitas figuras a cores, o que exigiria um livro 
especial. T odavia, afora o que já disse, a inda os descreve
rei na guerra, furibundos, a manejarem a clava de madeira, 
o arco e a flecha". 

Urna das gravuras "Guerreiros. brasileiros" que faz 
parte do 1 ivro de Léry ternos a figura representativa da 
descric;ao acima. Fazem parte desta cbmposi<;ao plástica dois 
silvícolas armados; enquanto um tem urna clava o outro 
segura u m arco. 
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" Os Brasileiros e os Diabos" - Jean de Léry - Vill(Jtlm' Terrado Brasil 
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O da frente, em posicao altaneira, dotado de urna pos
sante musculatura demonstra o domínio corporal, com a 
clava na mao e a Ol:Jtra, com bastante elegancia, apoiada na 
cintura. Pode-se notar alguns traeos de pintura nas coxas, 
nos bracos e no peito. No queixo um enfeite de pedra e 
traeos de pintura também na testa onde se notam alguns fios 
de cabelo. O que se encontra atrás empunha o arco retesado 
porém sua posicao contrasta com o da frente, pois algo 
curvado tem urna fisionomia cansada onde um olhar vago e 
a boca entreaberta faz com que se destaque o nariz algo 
avantajado. Este, lembra mais um representante negr6ide 
do que retrata urna característica somática do nosso indí
gena. Se o primeiro guerreiro representa a torca na sua 
plenitude o segundo é ·o homem já decrépito com as torcas 
exauridas. Jogada no chao, urna cab~a decapitada porém, 
cujos traeos fisionomicos atestam a forca de um guerreiro 
vencido. Léry comenta que a bravura, a forca e a coragem 
eram amplamente cultuadas pelos índios tupinambás e, 
segundo parece, o artista-g.ravador as teria tentado repro
duzir simbolicamente nestas duas figuras. 

1 nteressante, por outro lado, é o aparecimento de figu
ras e entidades que perturbam a vida do indio na aldeia. 
Segundo Léry eles exclamam constantemente: "Defendei
·nos de Ainhan que nos espanca", e afirmavam que "o 
viam realmente ou sob a forma de um quadrúpede, ou de 
urna ave, ou de qualquer outra estranha figura". 

Por sua vez, Thevet também faz algumas citacoes em 
suas obras a respeito de animais fantásticos e demonios que 
atormentavam os sil~ícolas, que procuravam defender-se 
de qualquer maneira. 

Bem numerosoas poderiam ser as observacoes a serem 
fe itas quanto a urna das gravu ras qu~ aparece no relato de 
Léry. ~ intitulada: "Os Brasileiros e os Diabos". Desde as 
épocas mais remotas os animais dominaram o mundo simbó-
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lico e da fantasía, dos povos de cultura primitiva. Grande 
parte da iconografía do século XVI apresenta certas cono
tacoes que permaneceram guardadas até os nossos días. Nao 
se deve, portanto, estranhar que os artistas ao depararem-se, 
pela primeira vez, com o misterioso e exótico "mundo ame
ricano", se deixou transportar pelo fascínio dos símbolos, 
ornamentando com elementos estranhos e equívocos urna 
realidade que, já por si própria, era bem diferente da conhe
cida no Velho Mundo. O mundo europeu renascentista tinha 
extravasado elementos mitológicos, simbólicos, criando um 
mundo repleto de animais, demonios, figuras diabólicas, sur
gidas da mescla de participantes vindos tanto do mundo ani
mal como vegetal. Os "bestiários", colheita enciclopédica 
do poder destas composicoes visuaís, fornecem quase que 
um guia hierárquico da importáncia destes elementos, e vem 
a constituir urna das mais fortes características típicas da 
editoracao deste período histórico. 

E, justamente, um destes bestiários que nos sentimos 
atraídos quando examinamos esta gravura também intitu
lada: "Os diabos descem do céu", que reflete muito mais 
esta conce~ao fantasiosa do que aqueta vista na realidade 
americana. Nesta composicao visual parece estar subjugada 
pela fo~a expressiva da composicao européia habitual, do 
século XVI, o "diabo", símbolo do pecado e da pena, temí
vel flagelador dos infiéis que se movimenta com tranqüili
dade nas regioes descobertas onde, aliás, nao era muito 
conhecido. 

O europeu conversa com um silvícola que nao apre
senta características dos habitantes do Novo Mundo, tanto 
na estrutura física como a fisionomía, cujo perfil mais se 
assemelha ao da figura representativa do mundo greco
-romano. Os animais estao colocados no esp~o contradi
zendo a amplidao das novas regioes e fogem, também, das 
características da fauna que, sem dúvida, nao possuia espé-
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cimes de tal tipo. Sao animais "fabulosos e irreais", sur
gidos mais da fantasia religiosa de homens temerosos do 
mundo do sobrenatural e que apresentaram, por longo 
tempo, o cosmos nao-humano afastado, valorizando as 
torcas ocu Itas da natu reza com seus poderosos tentáculos, 
advindos do mundo do além povoado de espíritos e desen~ 
carnados. 

Observa-se nesta gravura seres voadores, nao perten
centes ao mundo natural conhecido, fugindo assim, de urna 
real id ad e que lhe é completamente alheia, por sua vez. O 
mesmo se manifesta no tipo físico do silvícola tao pouco 
próximo a figura do índio brasileiro. Similarmente este 
descompasso se atesta no conjunto de ocas, que sao vistas 
ao fundo, que nao é nada natural ao ambiente americano. 
E, nós perguntaríamos: o artista transcreveu urna realidade 
ou a imaginou? 

Neste bestiário ternos urna interpretacao, tao falsa 
quanto irreal da realidade observada, onde a fantasía se 
junta ao exótico, numa tentativa de representar o observado 
passando entretanto pelo crivo do artista da época. 

André Thevet dedicou todo um capítulo a nobre arte 
da guerra afirmando: "Estes selvagens ao contrário dos tur
cos, árabes e mouros, nao fazem nunca um pacto, urna tré
gua". Descreve em to ns vibrantes como se processa a esca
ramuca a qual dedicavam grande parte do seu tempo: "Hor
r ível se torna ver esses selvagens, na lu ta, se entremorderem 
e arranharem, mesmo quando sao derrubados no chao. E 
quando podem dao .fortes dentadas nas pernas dos inim igos, 
e até nas partes pudendas. Outros erifiam o dedo no buraco 
dos lábios dos adversários feitos prisioneiros e os puxam 
assim". 

Jean de Léry descreveu também um combate: "a pro
porcao que se aproximavam, redobravam os gritos, soavam 
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as cornetas, levantando os adversários os br~os em sinal de 
ameac;:a e mostrando-se mutuamente os ossos dos prisionei
ros que haviam comido e os colares de dentes de mais de 
duas brac;:as de comprimento que algúns trazem pendentes 
no pesc~o; e os espetáculos dessa gente era horrível. Ao se 
defrontarem, porém, ainda foi pior. A trezentos passos uns 
dos outros saudaram-se a flechadas e desde o in ício da esca
ramuc;:a voaram as setas como moscas. Se alguém era ferido, 
como vimos mu itos, depois de arrancá-las corajosamente do 
corpo quebrava as setas, e como cao raivoso mordia-lhe os 
pedac;:os; nem por isso deixava entretanto de voltar ao com
bate. Esses americanos sao tao ferozes e encamic;:ados em 
suas guerras que, _enquanto podem mover bracos e pernas, 
combatem sem recuar nem voltar as costas. Finalmente, 
quando chegaram ao alcance das maos alc;:aram as clavas 
descarregando-as com tal violencia que quando acertavam 
na cabec;:a do inimigo o derrubavam morto como entre nós 
os magarefes abatem os bois. Costumam levar cornetas de 
grossura de um oboé e de quase um pé e meio de largura 
na extremidade inferior. Tocam no meio do combate para 
proporcionar coragem e excitac;:ao. . . Carregam pífanos e 
flautas feitos de ossos dos brac;:os e pernas dos inim igos 
devorados e nao cessam tampouco de tocar durante todo 
o caminho, incitando o bando guerreiro a matar e devorar 
os adversários contra os quais se atiram". · 

Várias gravuras representam as cenas de guerra e se 
encontram na 11Cosmographie Universelle" de Thevet. 
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O CANIBALISMO: 
IMAGEM NEGATIVA DO PARAfS07 

· ~ "'A maior vingan~a que estes 
selvagens fazem aos seus ini
migos e a mais bestial, é 

. com"é-los". 

André Thevet, "Singularida
des da Franc;:a Antártica". 

Dentre os costumes indígenas e que despertou signifi
cativa atenc;:ao, tendo porém, recebido as mais severas críti
cas nas páginas dos primeiros relatos sobre o Novo Mundo, 
foi a prática do canibalismo. Desde as primeiras noticias 
oferecidas ao público europeu sobre as populac;:oes indí
genas, destacam-se as descric;:oes desta prática definida como 
"bárbara" e "selvagem" pela maioria dos viajantes, cronis
tas e missionários. 

Algumas passagens pitorescas também aparecem, como 
esta relativa a Quoniambec, o grande e temido chefe da 
tribo Tamoia de Ubatuba, quando Staden caiu prisioneiro 
em suas mios. O primeiro movimento de defesa do alemao 
artilheiro foi dizer-se trances, tendo-lhe respondido ·o pode
roso cacique: "Aindal Eu já peguei e comi 5 portugueses 
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" Danca de Mulheres em Ubatuba em Torno de um Prisioneiro" - Theodor 
de Bry - Grand$ VoyBgBI 
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e todos se diziam franceses!" A tal ponto se tornou lendária 
a sua figura que alguns cronistas afirmam ter-se elevado a 
5 mil o número de prisioneiros que teriam caído em maos 
do sanguinolento cacique. 

O canibalismo em terras americanas, especialmente no 
Brasil, possuía um significado muito complexo e bastante 
amplo que parece ter escapado a observ~ao dos primeiros 
cronistas e missionários. Esta prática tao estranha é, no 
entanto, determinante em certas culturas indígenas. Segun-. 
do alguns tratar~se-ia de um cerimonial altamente requ in
tado e de difícil aceit~ao pelo europeu. 

Ao analisar as gr.avuras que acompanham alguns dos 
relatos, especialmente as que figuram no livro de Staden, 
observa-se que nao há urna correspondencia exata da reali
dade observada com sua traducao plástica, na iconografia. 
De todas as formas, é preciso através de urna análise crítica, 
verificarem-se certos preconceitos relativos a esta prática, 
procurando recolocar-se alguns usos, considerados "barbá
ros" e "sangrentos", dentro de sua exata avali~ao e com
preensao, no seio da cultura em que aparece. 

Ternos numa trilogía de pranchas os momentos mais 
importantes deste ritual. Na gravura "Danca de mulheres 
em Ubatuba em torno de um prisioneiro", observa-se a 
figura de H. Staden, enfeitado com um cocar e guizos 
nas pernas que é forcado a cantar e dancar junto com as 
mu lheres da tribo. 

Urna palicada, c.om formato geométrico, circunda a 
aldeia. Segundo depoimento do pr6prio Hans Stade.n, 
" poucas aldeias contam com mais de sete cabanas. Entre 
estas existe um pátio livre em que matam os seus prisio
neiros. Gostam de rodear suas choea's com urna fortifica
cao a saber: levantando em volta delas urna estacada de 
troncos de palmeiras rachadas. Esta cerca de mais ou menos 
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"Descarnamento de um prisioneiro" - Theodor de Bry - Grands Voyages 
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braca e meia de altura, fazem-na tao cerrada, que nenhuma 
flecha pode atravessá-la. Porém, a í tem pequenos buracos 
pelos quais atiram. Em torno desta estacada erigem ainda 
uma outra cerca, uma palicada de paus grossos e compridos, 
nao os colocando, entretanto, um junto do outro mas a 
urna distancia pela qual nao pode passar um homem. Entre 
alguns selvagens é uso espetar a ca~a dos inimigos devora
dos sobre as estacas, a entrada da cabana". 

Segundo Soares e Léry as palicadas em questio parece 
nao terem existido senao a volta de aldeias limítrofes de 
territórios inimigos e em postos sujeitos a ataques de sur
presa. As outras aldeias nao eram cercadas e as casas tinham 
como portas um grande ramo de palma. Segundo outras 
informacoes de cronistas e viajantes, as aldeias parecem que 
se dividiam em várias casas (4 e 7) de 50 a 200 m de compri
mento por 15 m de largura, com annacao de madeira, teto 
abaulado no centro recoberto de folhas de palmeira ou de 
cascas de árvore. Cada casa abrigava urna grande fam fl ia 
cujo número era de 50 a 200 pessoas. 

Segundo d' Abbeville, era comum a aldeia estar insta
lada próxima ao mar ou a margem dos rios. Nao tinham as 
casas nenhuma divisao interna, ocupando cada famJlia urna 
área determinada com todos os seus pertences. 

Numa outra gravura, "Descarnamento de um prisio
neiro", ternos a descricfo feita pelo próprio prisioneiro, 
neste caso, Hans Staden. Diz ele: "as mulheres apossam-se 
do corpo, arrastando-o para junto do fogo, onde lhe raspam 
a pele para clareá-lo . . . Um homem corta os bracos e 
pernas acima dos joelhos. Quatro mulheres apoderam-se 
desses membros e se p5em a correr em redor das choeas 
com grandes gritos de alegria. Abrem-no, depois, pelas 
costas e distribuem-se os pedacos". 

"Todas as partes do corpo, inclusive as tripas depois de 
bem lavadas, sao colocadas no moquém, · em torno do qual 
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as mulheres, principalmente as gulosas velhas, se reunem 
para recolher a gordura que escorre pelas varas dessas gran
des e altas grelhas de madeira: e exortando os homens a 
procederem de modo que elas tenham sempre tais petiscos, 
lambém os dedos e dizem: iguatú, o que quer dizer "está 
muito bom". "~ útil, entretanto, que ao ler semelhantes 
barbaridades, nao se esqu~am os leitores," diz Jean de 
Léry "do que se pratica entre nós. Nao abominemos por
tanto, demasiado a crueldade dos selvagens antropófagos. 
Existem entre nós criaturas tao abomináveis, se nao mais 
e mais detestáveis do que aquelas que s6 investem contra 
na~6es inimigas de que tem vingan~a a tomar. Nao é preciso 
ir a América, nem mesmo sair de nosso país, para ver coisas 
tao monstruosas". 

Ao analisarmos a gravura observa-se, na parte superior 
esquerda, um guerreiro enfeitado que tem urna borduna na 
mio. Segundo descreveu Léry era de madeira vermelha ou 
preta e a extremidade com urna forma arredondada, chata 
ou oval, com urna largura de dois palmos e a espessura de 

' mais de urna polegada sendo afiada que nem um machado. 
t 

Outro cronista, Gandavo, também a descreveu dizendo 
que carregam-a nas costas presa ao pesc~o e, na porcao da 
haste, colocavam costumeiramente, cascas de ovos de várias 
cores e, na empunhadura, penas longas de aves e certas cam
painhas de penas vermelhas. 

1 nteressante observar-se que o cerimonial da borduna 
que era empregada para dar o golpe final no prisioneiro, era 
toda ornamentada. Com mais de urna bra~a de longo ela 
era untada com cola e pintada pelas mu lheres. Neste ceri
monial participava várias delas, cantando e dan~ando a sua 
volta. 

A borduna, por sua vez, é dependurada com borla de 
penas e outros enfeites acima do chio em urna vara numa 
ch~a vazia. Os indios cantam a noite toda em torno da 
ch~a. 
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"Canibal ismo" - Theodor de Bry - Grands Voyages 

97 



Na terceira gravura: "Canibalismo" nota-se um grupo 
de homens e mulheres a volta do fogo "moqueando" a 
carne de um prisioneiro já esquartejado. Alguns seguram 
ped~os e saboreiam-os. No fundo, Hans Staden com urna 
comprida barba levanta os bracos como se clamasse contra 
o ato. Diz o texto que ele reza ao céu pelas almas dos sel
vagens que "nao sabem o que fazem". O ato de matar e 
comer o prisioneiro de guerra foi sempre essencialmente 
simbólico. Salvo um ou outro caso raro dé exo-canibalis
mo nao é procedente a afirmacao de que "comessem os 
inimigos por gula", segundo asseveraram alguns cronistas 
e missionários. Léry em várias passagens também contradiz 
esta opiniao. 

Para Staden a antropofagia é o traco mais mareante do 
silvícola do Novo Mundo. Diz num trecho de sua obra 
. . . "Fazem isto, nao para . matar a fome, mas por hostili
dade, por grande ódio, e quando ... na guerra escaramucam 
uns com os outros, gritam entre si, cheios de fúria: "Debe 
marapá xe reumiu ram begue" {sobre ti caia toda a desgraca, 
tu és o meu pasto) e, continuam a esbravejar: "Nde roó, xe 
mo caen sera arcima riré" {tua carne ainda hoje, antes que 
o sol se deite será meu manjar). 

O canibalismo, acao de comer carne humana, foi um 
dos pontos que mais atraiu a atencao do viajante europeu. 
Montaigne nos seus "Ensaios" - Os Canibais - afirmou: 
"Nao é como imaginam para se alimentarem mas como 
vinganca: e tanto é assim que tendo percebido usaram os 
portugueses outros métodos para suplicar os selvagens 
inimigos prisioneiros, adotaram-nos na idéia de que a gente 
destas bandas devia se vingar melhor. E daí, por diante pas
saram a enterrar seus prisioneiros até a cintura, enforcando
-os em seguida após despedir-lhes inúmeras flechadas". 

Léry explicou como o preparam: "E is como os selva
gens moqueiam a carne dos prisioneiros de guerra, processo 
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de assar que nos é desconhecido. Limitar-me-ei a refutar o 
erro daqueles que, como se pode ver de seus mapas univer
sais, nao somente. nos representaram os selvagens do Brasil 
assando carne humana em aspectos como fazemos com a 
do carneiro e outros, mas ainda no-los pintaram e éortaram 
sobre bancas, com grandes cutelos, como entre nós os carni
ceiros fazem com a carne de vaca. Em verdade tais fantasías 
sao tao verdadeiras quanto a história que conta Rabelais a 
respeito de Panurge, o quat teria escapulido do espeto 
ardendo e semicozido. Quem tais coisas escreveu dos selva
gens do Brasil era pessoa ignorante do assunto que tratava". 

O canioalismo, efl~re os povos que o praticam, baseia-se 
na firme conviccao de que o corpo humano é um dos melho
res "veículos" para se atingií o universo exterior, alcan
cando resultados maravilhosos que de outra forma estariam 
vedados. Este veículo nada tem de imoral ou irreverente; ao 
contrário, é o meio mais adequado e mais rápido para se 
colocar em sintonia com determinadas "fo~as naturais ou 
pessoais", de modo a se estabelecerem determinadas situa
coes que fugiriam, de outra maneira, ao controle humano. 
Nao é de admirar, entao, que essas práticas foram, articula
das e utilizadas pelo indígena brasileiro com extrema com
petencia e habilidade em seus mínimos detalhes, estando em 
pauta um elemento muito importante: o sucesso. 

A primeira das articulacoos a ser entendida e apontada 
foi a separacao e, por conseqüencia, o uso diferente das duas 
partes da matéria que compoem o corpo humano: a "sólida" 
e a "líquida". No ritual do canibalismo é bem distinta a 
utilizacao da carne e do sangue, urna correspondente a parte 
sólida e a outra, a líquida. Os ossos também, mesmo poden
do ser considerados matéria sólida, ocupam um lugar isolado 
nessas estruturas religiosas particulares, dotadas de um forte 
e importante simbolismo. 
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Ao contrário do que se pensa habitualmente, o simbo
lismo relativo a carne, dentro do contexto do canibalismo, 
adquire urna importancia diminuta. Este elemento consti
tutivo do corpo, seja do ser humano como do animal, sem
pre significou a Salvaguarda, a manutenc;ao da pedra funda
mental das cerimonias que utilizavam estes meios especí
ficos. A carne permite a parte espiritual do homem e sua 
evolu~o, a criac;ao do herói, as associac;oes perdidas ... 
Sempre foi a atividade pura e nao a matéria pesada a cons
trutora do homem que reproduziu, em síntese, nas suas 
várias partes, o cosmos estelar que este vinha representar 
na terra. 

Bem diferente, entretanto, é o valor que se dava ao 
"sangue", que na Europa renascentista ocupava igualmente 
um lugar de destaque nas práticas consideradas de "bruxa
ria" e "alqu ímia". Tido comumente como símbolo da 
vida foi, numerosas vezes, interpretado de maneira errónea 
no velho continente, mas sempre de maneira bastante ade
quada entre os silvícolas do Novo Mundo. Representava · 
também o símbolo solar, vindo a condizer perfeitamente 
com as várias formas religiosas da cultura indígena, o que 
nos leva a compreender que urna rápida e superficial inter
pretac;ao do canibalismo normalmente foi feita pelos missio
nários e viajantes. 

O símbolo solaré a representac;ao da chefia, do pode
río, do imperecível. t o veículo da máxima iniciac;ao, da 
supremacía absoluta. Dentro desta visao específica do 
corpo humano, os "ossos" se colocam de urna mane1ra 
extremamente interessante e de importancia vital. 

Muito dificilmente o homem europeu renascentista 
poderia ter ligado estas partes do corpo humano a outros 
elementos religiosos que caracterizam a cultura indígena e, 
ainda hoje em dia, o mesmo se verifica pelo desconheci
mento desta ligac;ao simbólica. 
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Deve-se lembrar que dentro da cultura indígena do 
Novo Mundo, as "cordas" ou os elementos "trancados" em 
geral, sao traeos c~lturais fundamentais do ritualismo. Den
tro do extenso e variado mundo dos "trancados", os "nós", 
necessariamente se colocam numa posic;ao de primeiro 
plano, como se pode verificar nos "quipos" peruanos, os 
mais conhecidos. 

Dentro do corpo human.o, esses elementos sagrados fo
ram representados pelos ossos, especial.mente os que se 
localizam nas extremidades, exprimindo o segredo e a ver
dade da iniciac;ao do ritual da cerimonia; o testemunho de 
urna elaboracao cultural diversa, mas existente com todo o 
requinte, que chega a.t~ os días de hoje. Só, posteriormente, 
esse material foi utilizado para incisoes artísticas e para 
"amuletos" mais ou menos. dotados de produtividade. 

Como se pode ver facilmente, o· problema do caniba
lismo é realmente um tanto complexo e muito ligado a todo 
o sistema religioso-cultural indígena, para que se aceitem 
julgamentos apressados e unilaterais. Nao só os vários tipos 
de matéria que comp0em o corpo humano eram elementos 
religiosos, como também as várias partes específicas do 
corpo, veiculavam cerimonias diferentes. Também a maneira 
de se retalhar o corpo é ritual ística, e os pedacos assim obti
dos explicitam funcoes particulares nesses ritos. A maneira 
de se cozinhá-los mais ou menos, a maneira de ingerí-los, 
também obedecem a regras que acarretam consigo o medo 
do "pecado", em caso de erro. 

Entre as maneiras mais conhecidas de se produzir urna 
cerimonia ritual ística de antropofagia ternos o corte em 
quatro partes do corpo humano, iniciando-se pela parte 
estomacal, o decepamento da cabec;:a e, finalmente, das 
extremidades superiores. Até os dias de hoje nem·todos po
dem compartilhar do mesmo pedaco do corpo e regras rígi
das sao também aplicadas a divisao dos a.limentos. Existem, 
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assim, pedac;os tipicamente masculinos como, por exemplo, 
o tronco ou parte dele que podem ser consumidos exclusi
vamente por homens e partes, exclusivamente femininas, 
as internas, que somente poderao ser ingeridas por mulhe
res. Também o elemento "tempo" possui urna importancia 
fundamental. 

Nem todas as idades tem as mesmas func0es numa 
sociedade deste tipo como também os seus representantes 
que, segundo a faixa etária, participam de certos elementos, 
baseados em urna divisao sexual. Geralmente existe urna 
divisao ternária: os jovens, os adultos e os velhos, que regula 
a passagem de urna cerimonia caníbal ística. 

A maneira como os alimentos sao cozidos também 
oscila entre o "assado" e o "fervido", possuindo ambas as 
formas significados simbólicos diferentes que, incontesta
velmente, nao podem e nunca foram usados indiscrimina
damente pelo indígena. Estao, sim, ligadas a um preciso 
significado religioso. Desta forma foi utilizada a primeira 
maneira - a assada - quando se quis facilitar a sua inges
tao pelo grupo masculino. Ao se querer espiritualizar, 
tornar mais leve o alimento e permitir um novo nasci
mento foi usada a segunda maneira - a fervida -, ressal
tando-se o caldo obtido do alimento após o processo de 
cozimento. Este caldo assim obtido pode ser colocado 
na mesma situacao simbólica do sangue 5endo, geralmente, 
produzido das partes inferiores que, simbolicamente, 
ocupam um lugar de relevancia nestes específicos tipos de 
rituais, e em todos os outros que lhe sao derivados. Quase 
sempre eram os homens que ingeriam a carne e as mulhe
res, por sua vez, tomando o caldo, renovavam suas forcas. 

Nao se sabe, nos dias de hoje, o que se encontra mu
dado nestas antigas formas · cerimoniais, nem quais foram os 
animais que substitu fram a utilizacao da carne humana no 
desenvolvimento do ritual. 
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PROCURANDO ADAO E EVA NO PARAfSO 

Os sedutores e harmoniosos corpos femininos que apa-
. recem nas gravuras que ilustram parte da literatura de via
gens do século XVI obedece~, na sua totalidade, e dentro 
de um relativo rigor, aos canones plásticos da arte renas
centista. Este aspecto, até que bem visível quando se 
observa a maioria destas gravuras, leva-nos a questionar o 
porque desta atitude do artista, e até onde seriam estes tes
temunhos plásticos, urna cópia fiel da realidade vista no 
hemisfério sul. O discurso estético enclausurado nos mol
des europeus que determinam o "espac;o possível" reser
vado a obra de arte dessa época, se torna bem evidente 
nessas composicoes que procuram retratar o ambiente 
americano. Observa-se, especificamente, no caso das figu
ras femininas que elas nem sempre reproduzem as infor
mac0es fornecidas no texto. Os relatos dos viajantes e 
cronistas vinha ao encontro do leitor sedento de novida
des e, naturalmente, atraído por este tipo de leitura. 

A trama discursiva, aplicada indiscriminadamente a 
urna realidade que nao lhe era apr'opriada, a inclusao fre
qüente de elementos alheios a este novo ambiente, o limi
tado conhecimento e a participac;ao ,do artista a urna nova 
cultura ainda totalmente desconhecida, sao elementos per-, 
manentes ao longo de toda a produc;ao ~rtística - a icono-
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grafía - deste século. E na reprodu<;ao da figura feminina 
que ternos um dos melhores exemplos: a constitui<;ao físi
ca da mulher india, contradiz as peculiaridades estampadas 
nas figuras harmónicas e belas que ilustram grande parte das 
gravuras seiscentistas. Estao ali, movimentando-se prazeiro
samente mulheres de pernas longas e esguias, seios pequenos 
e rijos que nao se adaptam a proporcao física do tipo tribal 
brasileiro. Seguramente sao bem maisapropriadasaomode/o 
europeu, sugerindo urna visao do silvícola completamente 
falsa e, poder-se-ia dizer, absurda. 

Sentimentos ou intenc;oes várias colaboram na disposi
c;ao organizada das massas, das tonalidades dos corpos que 
nao tiveram a fin·alidade de informar ou transmitir a verdade 
existente. Os corpos que predominam nas gravuras que 
fazem parte dos relatos de viagem, tanto pelo modelado dos 
contornos como pelo volume que ocupam dentro da compo
sicao, parecem fugir ou estar estranhos a comunicacao visual 
da fauna e da flora no contexto, aliás bem mais fiel. 

Observa-se em algumas gravuras um movimento rít
mico dos participantes da cena a volta de urna imagem cen·· 
tral, urna sugestao mais vigorosa dos contornos físicos, 
enquanto em outras, é bem mais distinto pois as figuras 
correspondentes formam mais urna parte do conjunto, apa
recendo mesmo em proporc;6es diminutas. No entanto, 
como se ve em ambos os casos, a importancia das figuras 
humanas, participantes da cena, testemunha urna preocu
pac;ao documental cuja intencao foi a de transmitir, aos 
olhos do homem europeu, a figura feminina e masculina 
que, embora discordante da silvícola, aventava a possibi-
1 idade de um novo mundo cheio de expectativas e atra
tivos. 

Ouanto a figura do índio, está representada em pro
porcoes equivalentes a do homem europeu, cujos traeos, em 
alguns casos, sua expressao plástica parece querer clara-
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mente evidenciar: dir-se-ia atingir urna valorizacao, o que 
nos levaria a analisar a nítida e flagrante "europeiza<;ao" 
dos trac;os fisionomicos das figuras. Várias hipóteses pode
riam ser formuladas, entre elas a de urna ausencia de dife
ren<;as mareantes entre o homem de rac;a branca e o da 
chamada ra<;a vermelha, tornando indefinível os caracteres 
somáticos e apresentando dificuldades evidentes, o que as 
tornaria distintas e, concomitantemente a essa nao per
cepc;ao por parte do artista-gravador. Outra seria a falta 
total do preparo antropológico e social, quanto aos povos 
recém-descobertos, por parte dos viajantes e cror:-istas do 
século XVI. Ressalta-se também o desejo de agraciar urna 
natureza humana que, fugindo ao esquema da beleza euro
péia, é ~ornada maravilhosa quanto aos aspectos de um 

.. mundo paradisíaco, de urna .terra nova. E aqui poderia 
surgir, imperiosa, urna pergunta de singular importancia 
para a exata interpretacao do espirito vigente destes povos 
indígenas que, claramente, foge ao contexto: será que esta 
mesma realidade nao · foi toreada, de alguma maneira, na 
tentativa de urna maior adaptac;ao ao sonho e a quimera 
daqueles que queriam encontrar nestas terras longínquas 
do Novo Mundo, a paz ou a ventura? Este aformosea
mento do tipo físico indígena, dos moradores destas regioes, 
nao vinha responder as necessidades de urna exigencia 
européia, dona dos padré>es do mundo estético da época 
e que, consciente.mente ou mesmo, inconscientemente, 
amoldou os olhos ávidos dos viajantes e cronistas, e conco
m itantemente a do artista-gravador, na tentativa de trans
mitir plasticamente a visao de um novo mundo? 

lsto nos leva a concretizar a pergunta: corresponderia 
o tipo indígena do litoral ao ideal de beleza europeu da 
época? Nao haveria mais que um aformoseamento de urna 
real idadé vista? 

Nas gravuras onde as cenas de canibalismo e selvageria 
guerreira sao os temas principais, nao houve o intuito de 
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acentuar o horrível destas práticas, que nada tinham de irre
verente na mentalidade do indígena mas sim, urna intenc;ao 
subjacente de transmitir urna visao paradisíaca, em tudo 
possível de ser, também vivida pelo homem europeu da 
época. 

Pouco foi sal ientado quanto ao esquartejamento do 
corpo e a ingestao da carne do prisioneiro, quase como que
rendo evitar que o olho, ampliando seu espectro visual , 
destacasse demais estas "estranhas e exóticas" particula
ridades, de tao difícil compreensao para a mente do homem 
europeu . 

Observa-se também que os espacos circundantes, os 
corpos desmembrados se esfumam nos contornos destas 
construc5es artísticas tao apavorantes e maquiavélicas 
porém, ao mesmo tempo tao sugestivas para o Velho Mun
do. A falta de exatidao nos cortes dos corpos, a falta de 
seqüencia em muitos casos ao se representar essa ceri
monia que nao foi entendida como tal, detu rparam essas 
consum~oes ritual ísticas e o valor de sua importancia no 
contexto da cultura indígena. 

Na "Via Crucis de um pris1oneiro indígena" pode-se 
observar perfetiamente várias cenas distanciadas do ponto 
de vista temporal, inclusas porém no mesmo espac;o. Nota
-se no primeiro plano um grupo de indígenas guerreiros que 
puxam por um laco um prisioneiro enquanto outro desfe
cha-lhe um golpe. O grupo que vem a seguir manifesta urna 
atitude feroz e bravía. Do lado esquerdo um grupo de ho
mens e mulheres descarnam um corpo e algumas delas já 
saboreiam os ped~os. Oual a verdade desta composicao? 
Oual a certeza, o grau de veracidade desta realidade obser
vada? Oual a idéia que o homem europeu retirou daquele 
momento da cultura indígena, de importancia fundamental 
e que lhe foi apresentado como carnificina? Se pouco cor
responde a realidade o aspecto idílico que a visao paradi-
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"Pourtraict du Combat entre les Sauvages" - André Thevet - Singularit's 
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síaca quis atribuir a estas gentes bravias e intrépidas que 
compunha a parte humana da fauna da América, bem pouco 
verdadeira é também esta prática indiscriminada e antro
pofágica. Se é muito difícil adaptar a natureza indígena, 
extremamente racional e completamente alheia a qualquer 
fraqueza sentimental e destitu ída do exotismo de cunho 
ocidental, também nao se poderia aqui esquecer que urna 
cultura, pautada sobre urna ordem rigorosa e sistemática 
em tudo racionalista, nao deixaria ªº beneplácito de todos 
o uso de urna prática semelhante. Se os primeiros viajantes 
já tinham tido experiencia do extremo requinte que circun
dava tudo o que eles consideravam decoracao do corpo, a 
importancia sec_reta de determinados adornos corporais, 
sua pintura, etc., difícilmente poderia se acreditar que 
mesmo morto, esse corpo perdesse todo o peso de seu valor. 
Nao conseguiram fugir, estes viajantes e informantes do 
século XVI, de urna realidade estranha da própria influencia 
européia, das estreitezas do próprio mundo. 

Analisando a gravura "Pourtraict du combat entre les 
sauvages Touopinamboults et Margaias Amériquaias" veem
-se dois grupos que se .defrontam em atitudes combativas: 
arcos retesados, flechas prontas a disparar, clavas erguidas! 
No segundo plano urna idílica cena tribal e, do lado oposto, 
pedacos de corpo humano moqueando ao fogo, ainda com
pondo o conjunto. Em muitas gravuras entretanto nota-se 
o efeito rítmico entre as forcas relacionadas entre si; nas 
acé5es do homem e nas obras da natu reza. t a natu reza 
mae que aparece em todo o seu magnífico esplendor, como 
no caso da grawra que tem como título urna interrogacao: 
América do Sul ou Central? e onde se nota um grupo de 
mu lheres do lado esquerdo, em fila no primeiro pl'ano cu jo 
elemento mediador: urna figura masculina, indica-as aos 
europeus. Ao fundo, num dos cantos, um grupo dan<;a a 
volta de um guerreiro deitado na rede e, do lado oposto, 
alguns indígenas enterram um morto, na sua sepultura. 
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Entretanto é do lado onde está colocada a rede entre árvo
res que se destaca um vicoso arvoredo e distribuem-se efei

. tos de sombra e luz. Sentimo-nos cativados a apreciar a 
cena rítmica composta pelo grupo de homens e mulheres 
dancando a volta da rede. 

Esta composicao, altamente significativa, faz com que 
o nosso olho se mova dentro de urna zona retangular; movi
mento este que se dirige para frente e para trás no espaco, 
ligando duas classes de objetos: a paisagem e as figuras. 
Ambas se formam, se equilibram e seu relacionamento con
centra o valor de seu discurso · estético na integracao de 
ambas as partes. A imagem plástica, a paiS'-"gem descorti
.nada frente a olhos atonitos, a focalizacao de ritmos exó
ticos nas combinacoes ~ das tonalidades preto e branco, a 
harmonía silenciosa que envolve as figuras herméticas. do 
silvícola que, nesse caso se aproxima da realidade, tentam 
conciliar bem mais que dois aspectos de urna mesma expres
sao artística. Tentam combinar um passado pressionante e 
exclusivista, enraizado na alma do artista viajante, ao silen
cio impressionante e destacado de um povo livre e diferente! 
t a nao..compreensao do diverso, o confronto do desconhe
cido, a impotencia daquele que nao esperava para o mundo 
que lhe aparecia e para o qual se sentía tao pouco preparado 
e adaptado. 

O progressivo fenomeno artístico que se processa quan
do elementos racialmente diversos se encontram cria, fatal
mente, um conflito emocional que o artista, através de sua 
obra, procura unificar na sociedade. Esta impressao de 
unidade numa obra de arte provem da habilidade, da maes
tría do artista em assínalar tipos opostos do pensamento e, 
por outro lado, combiná-los em termos de expressao emo
cional. Em determinadas gravuras este aspecto parece estar 
bem evidente. Poder-se-ia dizer que elas manifestam um 
caráter propagandístico, norteado por interesses de se fazer 
a representa<;ao plástica do silvícola do Novo. Mundo, coe-
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rente, de certa forma, a urna visao paradisíaca. lsto sem 
dúvida, ofereceria os elementos de urna existencia tópica do 
Paraíso Terrestre, alicente ou nao para a vinda do europeu 
do século XVI ao Novo Mundo e, se acentuava na bondade 
natural, propugnada por alguns cronistas e missionários, do 
índio brasileiro. 

As descricoes de mulheres índias dotadas de belos 
corpos, vivendo numa completa inocencia sao, aliás, bem 
comuns nos relatos de viagens que constituem parte da 
rica e valiosa literatura do século XVI e também do século 
XVII e XVIII . 

Pero Vaz de Caminha descreveu o silvícola brasileiro 
com urna frase bem singela. Disse ele: "vao nus! ". Jean de 
Léry, na sua simplicidade e dom de observac;ao, afirmou : 
... "o que mais me maravilha nestas brasileiras era o fato de 
que nao obstante nao pintarem o corpo, brac;os, coxas e per
nas como os homens nem os cobrirem de penas, nunca 
pudemos conseguir que se vestissem, embora muitas vezes 
lhe déssemos vestidos de chita e camisas. Os homens, como 
já dissemos, ainda se vestiam por vezes, mas elas nao que
riam nada sobre o carpo, e creio que nao mudaram de idéia. 
Em verdade, alegavam, para justificar a nudez, que .nao po
diam dispensar quanta fonte ou rio encontravam, metiam
-se n'água, molhavam mais de doze vezes por dia. Suas 
razoes eram plausíveis, e quaisquer esforcos para convence
-las do contrário foram , aliás, inúteis. E tao forte era esse 
hábito e tanto se deleitavam com a nudez, que nao só se 
obstinavam em nao se vestir as mulheres dos tupinambás, 
que viviam no Continente em plena nudez com seus mari
dos e parentes, mas ainda as próprias prisioneiras de guerra, 
que compráramos, e conservávamos no forte para trabalhar; 
embora as cobríssemos a forc;a , despiam-se as escondidasªº 
cair da noite e passeavam, nuas pela ilha por mero prazer" . 
Para muitos viajantes e missionários "a convivencia com 
estes selvagens nus, principalmente as mulheres levava a 
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lascívia e a luxúria" reprovadas por Jean de Léry pois a 
"nudez grosseira das mulheres é muito menos atraente do 
que comumente imaginam os outros. Os atavíos, os arre
biques, posticos, cabelos encrespados, golas de rendas, anqui
nhas, sobre-saias e outras bogatelas com que as mulheres de 
cá se enfeitam e de que jamais se fartam, sao causas de 
males incomparavelmente maiores do que a nudez habitual 
das índias, as quais, entretanto nada devem as outras quanto 
a formosura". 

Observa-se nas terras recém-descobertas do Novo 
Mundo que o nu se incorpora a mística de um sentimento 
paradisíaco, cujas fantásticas elocubracoes imateriais pouco 
se adaptam ao materialismo racional izante do indígena bra
silei ro. Ornamentos· -fantasiosos e pouco condizentes ao 
critério cultural indígena do belo, tentam encobrir as falhas 
e as insatisfacoes que, sem querer, o artista percebe em sua 
producao pictórica. Fantasías hipócritas ou estranhas nao 
conseguem valorizar ou anular um erotismo curioso que 
transparece nas posicoes do carpo feminino, nas posturas 
dentro da cena, e que mal vieram a se adaptar, nas gravuras 
destes viajantes visionários. E um erotismo assexuado, des
conhecido totalmente da mentalidade voluptuosa da Renas
cenc;a européia e que para o indígena também estava bem 
distante. A mu lher tribal brasileira vivía urna vida natural 
onde cada parte do corpo humano tinha urna func;ao racio
nal, tranqüilamente definida, sem conturbac;oes emocionais, 
inserida dentro de um perfeito equilíbrio que é, sem dúvida, 
um dos seus trac;os típicos. No entanto, a necessidade de um 
Eden modelado por conceitos produzidos por novas expe
riencias, a importancia de novos modelos que venham se 
adaptar a velhos convencionalismos para lhes introduzir urna 
nova vida, o mórbido desejo de moldar urna natureza que é 
outra, a esquemas estrangeiros, vieram transformar estes nus 
em híbridos e fantasiosos corpos que'em nada respondiam a 
realidade vista mas criavam sim, simplesmente, o que era 
esperado e anelado pelo homem europeu . renascentista. 
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A visao do Paraíso tropical, o nu natural e nao de todo 
ingenuo, o inquietante raciocínio do silvícola que consegue 
ainda sobreviver até nossos dias, sempre tiveram, por parte 
do homem branca, urna modelagem amoldada numa reali 
dade estranha cuja visao, mesmo que edenica, · ofuscou a 
clareza distinta das regioes americanas, e aqu i, especifica
mente a brasileira, criando, desde os primórdios do século 
XVI, um convencionalismo que determinou um modelo 
visual do indígena brasileiro, distante totalmente da sua 
realidade. 

Foi a transform.acao de urna realidade qt:.1e até os dias 
de hoje continua se apresentando dúbia, atormentando 
tanto o antropólogo como o comunicador, dificultando 
de ambos os lados a participacao necessária a cria~ao de urna 
cultura já amadurecida e suficiente, evidenciado nesses 
testemunhos visuais de nao-participacao, cujas raízes já 
remontam do século XV 1. 

Na "Primeira Missa" de Vítor Meireles, século XIX, 
quando a aproximdcao ·etnográfica do índio brasileiro se 
faz mais presente no monumental trabalho, ainda se po
dem observar que a linguagem visual veta o acesso a urna 
realidade contemporanea. Os elementos pictóricos que 
encontram urna clara e sábia evidencia na paleta altamente 
harmoniosa do pintor, traduzem urna tranqüila e plácida 
beleza que se consubstancia nos figurantes da cena. Estao 
em repouso, incorporados a floresta luxuriante, em atitu 
des idílicas, claramente configurados dentro dos padroes 
academicos e que em nada refletem o indefinível ambiente 
tropical. O equ il íbrio da composicao, norteada pelos dita
mes academicos do neoclassicismo europeu, apresenta a 
uniformidade estilística e as técnicas comuns a todas as 
obras que se fizeram neste período artístico. 

A riqueza dos valores originários do indígena que par
ticipa como mero figurante do momento solene, os detalhes 
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informativos da sua cultura material, as expressoes sintomá
ticas do episódio que se desenrola por urna primeira vez na 
nova terra, ante os seus olhos estao encobertos, ou dir-se-ia, 
amoldados por urna polida, brilhante, magistral realizac;ao 

' 
pictórica que ignora a verdadeira realidade de urna cultura . 
Os códigos que transam o trama desta cultura, que poderiam· 
trazer urna nova linguagem e urna nova compreensao dos 
seus elementos básicos, se desintegra nesta transposicao 
pautada por moldes academicqs. 

Mais urna vez, foi neste caso um extremo convenciona
lismo que impediu o conhecimento do nosso indígena e nao 
permitiu a sua segura caracterizacao como elemento forma

. tivo de um " modelo .cultural". o processo desta ausencia 
continua, sob mu itos aspectos, _até os días de hoje. 

Observa-se nas artes plásticas e na 1 itera tura a implan
tac;ao de um modelo visual, padrao este modelado mais 
dentro do exotismo e do· convencionalismo europeu que 
originou urna disto~áo do nosso indígena. 
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INDfGENAS DO BRASIL NO VELHO MUNDO 

Tornara-se um hábito dos navegantes, comum em todo 
o transcorrer do século XVI que, por ocasiao da descoberta 
de urna nova terra era levado ou enviado a metrópole, como 
urna espécie de empreitada: plantas, animais exóticos e os 
seus próprios habitantes, prova inconteste do dom ínio que 
se efetuava. Este costume, bastante intensificado após a 
descoberta do Novo Mundo, tornou freqüente o envio de 
silv ícolas, representantes das mais variadas n~oes indígenas, 
que vieram a despertar curiosidade em alguns centros euro
peus. Alguns, iam na qualidade de simple~ curiosidade da 
nova terra - verdadeiro produto de exportacao - outros 
como escravos. Há falta, porém, de dados relativos ao 
montante desta entrada por todo o século XV 1. 

Lisboa, em certo momento, era um verdadeiro "museu 
etnográfico", onde os mais variados representantes das "na
coes indígenas" americanas, africanas e mesmo do remoto 
Oriente, enchiam suas ruas. Alguns trabalhando em proprie
dades de senhores e nobres, outros engajados como mari
nheiros e criados. Muitos deles vieram assim a permanecer 
nas terras do Velho Mundo nao voltando mais, a sua terra 
de origem. Despértaram, entretanto, bastante interesse e 
curiosidade e sua passagem se encontra nas páginas dos rela
tos e dos romances de aventura publicados nesta época. 
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Sem dúvida que mu itos teriam marrido devido as doencas 
que, já nesta época, crassavam as populac0es indígenas oca
sionadas pelo contato com o mundo dos brancas; outros 
enfrentando rigorosos invernas nao teriam condicoes de 
suportá-lo, vindo a falecer. 

Em 1504 o navio "Espoir" saiu do porto de Honfleur, 
sobo comando do capitao Paulnier de Gonneville indo apor
tar no litoral sul. Ali manteve prolongados contatos com os 
índios Carijós. Na segunda viagem efetuada, embarcou a 
bordo o filho do cacique que, após ter sido educado na 
Franca, foi batizado com o nome do senhor. Casou-se mais 
tarde com a filha deste, recebendo os bens e o direito de 
usar o nome e o .escudo da família. Entre seus descenden
tes, sabe-se que um deles chegou a ser PADRE na Catedral 
de Sao Pedro, em Lisieux. Escreveu várias obras históricas 
em pleno século XVIII e chamava a si próprio de "prete 
indien" testemunhando, claramente, que nao se encontrava 
envergonhado do sangue que lhe corria nas veías. A pri
meira notícia que se tem da ida de silvícolas para o Veiho 
Mundo é do ano de 1499 quando Pinzón, ao chegar na Foz 
do río Amazonas, levou ao voltar 36 deles. Chegaram 
somente 20 pois os outros morreram durante a longa tra
vessia pelo oceano. Os ibéricos foram os primeiros agentes 
do comércio relacionados a escravatura índia; os franceses 
se o fizeram, foi como afirmou o historiadór Capistrano de 
Abreu, em escala diminuta, quase insignificante. 

Em 1509, Thomaz Aubert, comandante do navío "La 
Pensée", da frota do armador Ango, após ter percorrido as 
costas do nosso país levou a bordo, quando da volta, sete 
silvícolas. Henri Estienne, conhecido como o primeiro edi
tor trances, ao imprimir a "Cronología" de Eusébio de Cesa
réia em 1512, acrescentou após o texto, em apendice, a 
descricao do desfile desta comitiva pelas ruas de Rouen para 
onde tinham sido levados. "Seriam esses homens originários 
desta ilha que se chama o Novo Mundo, e chegaram a Rouen 
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com a sua barca, os seus adornos e suas armas. Tem a cor 
carregada e os lábios grossos, seus rostos sao recortados de 
cicatrizes, dir-se-i~ que algumas veías azuladas partem das 
orelhas para se encontrarem no queixo. Nao tem pelos na 
barba, nem no púbis, nem em qualquer parte do corpo, 
salvo os cabelos e as sobrancelhas. Usam urna espécie de 
cinto com um tipo de bolsa que lhes cobre as partes puden
tas. Falam pela boca e nao· tem nenhuma religiao. A barca 
é de casca de árvore e pode. ser carregada sobre a espádua 
de um só homem. Suas armas sao grandes arcos, cuja corda 
é feíta de tripas ou nervos de animais. Desconhecem o pao, 
o vinho e o dinheiro. Andam nus e nao tem nenhuma reli
giao. Seu país está no paralelo do sétimo clima mais abaixo 
para o Ocidente que- a regiao francesa". Esta descricao, 
deve ter sido feita por quem assistiu a cena no caso, o pró
prio Estienne. 

Nas páginas da "Viagem a terra do Brasil", Jean de 
Léry descreveu o embarque de alguns indígenas que parti
ram da Franca Antártica, no dia 4 de junho de 1557 e em 
dir~ao a Franca. Apresentados ao rei, Henrique 11, foram 
presenteados entre alguns senhores e nobres da corte; entre 
os agraciados estava o senhor de Passy que manteve um 
jovem indígena como seu criado por muitos anos. Mesmo 
Villegaignon, ao regressar em 1558, levou consigo vários 
elementos da nacao Tupinambá. Segundo os documentos, 
eram cerca de cinqüenta homens, mulheres e cria~as. 
Alguns, segundo se faz mencao em documentos da época, 
permaneceram em seu servico particular; outros foram dis
tribuidos a amigos-senhores rurais da nobreza. provinciana -
e o próprio reí teria ·sido presenteado com mais de um que, 
tudo indica, teria se integrado perfeitamente a vida pala
ciana como jardineiro. 

Alguns estudiosos apontam o ario de 1562 como quan
do se teria dado o episódio mareante dos tres silvícolas com 
o senhor de Montaigne na corte do rei Carlos·IX. Este acon-
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tecimento, de singular interesse para o escritor, originou um 
dos mais famosos e discutidos ensaios: "Os Canibais" e 
segundo P. Gaffarel, só se teria dado quatro anos mais tarde, 
após o dito monarca ter regressado de uma "tournée" junto 
com sua mae, Catarina de Médicis, por várias províncias. 

Em 1612, tendo chegado em terras do Maranhao, o 
senhor de La Ravadiere levou consigo alguns "embaixadores 
tupinambás e tabajaras" para serem presenteados ao rei 
Henrique IV. Infelizmente eles nao suportaram a brusca 
mudanca de clima, chegando agonizantes no Velho Mundo. 
No ano seguinte a nau "La Régente" transportou seis deles, 
representantes tupinambás do Maranhao, que tinham ido 
oferecer seus préstimos ao soberano da Franca em nome da 
poderosa nacao indígena. 

Os corsários franceses mantinham intenso tráfico nas 
costas do litoral norte, porém a primeira tentativa de ocupa
cao foi em terras do Maranhao. A expedicao, sob a chefia 
de Jacques Riffault, escolheu como ponto de desembarque 
a llha Grande ou da Trindade, hoje ilha de Sao Luís. Foi 
mu ito bem acolhido pelos silvícolas da regiao e criava-se, 
assim, a possibilidade de consolidacao de um comércio regu
lar e constante, sem os azares da sorte. Riffault voltou a 
Fran~a para solicitar o patrocínio da Coroa a tal empreen
dimento e, nesse interim, marinheiros franceses permanece
ram na ilha junto com Charles de Vaux que, em posicao de 
chéfia, conseguiu relacoes bem amistosas com os indígenas, 
vindo a se tornar mais tarde um fervoroso defensor das 
riquezas da terra e das vantagens de sua colonizacao pela 
Coroa da Fran~a. 

Catarina de Médicis, rainha regente, já dera auxílio ao 
senhor de La Ravardiere, encarregando-o da missao explo
radora da Guiana como auxílio do habilidoso e perito nave
gante Jean Mocquet. Na sua volta levou, como testemunha 
de suas proezas, o chefe indígena lapoco, o qual obteve de 
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Henrique IV o posto de tenente na colonizacao que se 
desenvolvia nas regi5es setentrionais. Associando-se a 
dois nobres voltou La Ravardiere trazendo um numeroso 
contingente de colonos, eram cerca de 500, soldados e 
vários frades da ordem dos Capuchinos. Yves d'Evreux era 
o superior e sob su as ordens se encontrava Claude d' Abbevil
le, Arséne de Paris e Ambroise d' Amiens. Foram recebidos 
com mu itas festividades e bastante regozijo pelos franceses 
e pelos silvícolas. 

Ao retornarem ao Velho Mundo, após s.ua estadía na 
regiao, desceram no Havre acompanhados por alguns indí
genas. Foram levados até Rouen onde receberam uma fes
tiva e simpática acolhida ,e, ao chegar em Paris no dia 12 . ' 
de abril, uma comitiva os esperava as portas da cidade. 
Dela faziam parte cem padres é um outro tanto de acompa
nhantes. 

Dirigiram-se a igreja ~os Capuchinhos, onde se reali
zou uma cerimonia na qual tomaram parte várias princesas 
e damas da corte. Após o término desfilaram pelas ruas da 
capital com suas vestimentas e adornos característicos. 

Ao serem recebidos na corte por Luís XI 11 e sua mae, 
a Rainha Regente, o senhor de Rasilly e o padre Claude fize
ram um demorado discurso relatando o. acorrido na ilha do 
Maranhao. Além de descreverem minuciosamente a topo
grafia da regiao, apontavam as 27 aldeias onde se aglome
ravam cerca de 10 a 12 mil silvícolas, segundo informacoes 
dadas pelos próprios índios. 

Estas aldeias, chamadas "oca" ou "taba", eram forma
das por quatro habitacoes de dois andares que mediam 
vinte e cinco passos de comprimento e que dispostas se dis
punham como mesmo formato de que um claustro ou um 
convento. No centro ficava a praca. O chefe principal era 
o Morubixaba secundado nestas funcoes de . mando pelos 
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capitaes e chefes menores que tinham sob suas ordens os 
moradores da aldeia. Entretanto, é de bastante interesse a 
descri~ao feíta dos representantes indios levados para 
Fran~a e que foram apresentados ao reí e a rainha. Sua pas
sagem por terras do Velho Mundo foi amplamente coberta 
pelo "Mercu re fran~ois", que dava a noticia e tendo sido 
editado duas vezes, demonstrou o interesse dos leitores por 
este fato insólito e exótico que se desenrolava na corte. 

Teriam sido seis os representantes indígenas porém tres 
deles vieram a· falecer, nao suportando o trio reinante 
naquela época do ano, abril a maio de 1613.· Os que sobre
viveram acabaram voltando a sua terra natal. Ternos a repre
sent~ao dos que morreram em pranchas que constam do 
livro do padre d' Abbeville. Sao eles: Carypyra, guerreiro 
Tabajara cuja idade devia estar entre 60 e 70 anos e tinha 
vindo da aldeia de Rayry .. Outro era Patoua, jovem de 
uns 15 anos, filho de Avatty Pirau, um dos mais bravos e 
importantes guerreiros da ilha do Maranhao. 

Manen, jovem de uns vinte anos, tinha vindo de Renary 
no oeste do Pará, cognominado o país dos Indígenas de 
Cabelos Compridos. 

Carypyra, que recebeu o nome de Francisco após o seu 
batismo, aparece com cabelos curtos e encaracolados; no 
lábio inferior e nos lóbulos auriculares tem um tembetá. 
Apoiada sobre o ombro está urna borduna de forma ovalar 
com a extremidade pontiaguda. Carrega nas costas um 
arco preso por urna haste que passando pelo ombro, a altura 
da cintura, cruza o corpo diagonalmente. Segundo o texto 
ele contaría com 24 títulos de honra conquistados em com
bates contra tribos inimigas. 

lnteressante é a pintura corporal que, partindo das 
faces, estende-se por todo o corpo indo alcan~ar os mem
bros inferiores a altura dos joelhos, numa intrincada e 
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complexa composi~ao de linhas, formando gregas variadas. 
Segundo descri~ao feita por d'Abbeville, era hábito dos 
guerreiros mais valentes, com a finalidade de se tornarem 
mais estimados pelos companheiros e mais temidos pelos 
inimigos, picar e tatuar-se com determinadas figuras o 
corpo. Para isto usavam um peda~o de osso da canela de 
certos pássaros que eram afiados como naval ha e serviam 
para fazer as incis5es. Depois as esfregavam com tinta preta 
em pó, obtida do suco de plantas que logo se misturavam ao 
sangue; introduzindo-se assim nas cicatrizes tornavam-se 
indeléveis. · 

A cor utilizada era obtida com suco de genipapo. Tira
vam-no de urna árvor.e.. mu ito grande e alta com folhas seme-
1 hantes as do carvalho, tres ou quatro vezes maiores. As flo
res sao brancas e o fruto é redondo, do tamanho das macas, 
diz d' Abbeville, de cor verde e muito amargo. Os índios 
costumam mastigá-lo e retiram o suco, claro e de cor agra
dável. Ao ser estregado no rosto ou em qualquer parte do 
corpo, em menos de 4 a 5 horas se torna_ de cor tao preta 
que, mesmo lavado ou estregado, mantém esta tonalidade 
por uns 9 dias. A oper~ao para passá-la na corpo também 
é descrita nas páginas do livro do missionário capuchin~o: 

Um rapaz de pé com as maos nas ancas tema seu lado 
urna rapariga ajoelhada ou de cócoras, com urna cuia ou 
caba~a feita da metade de um fruto na qual é colocada a 
tinta. Com um pequeno e fino talo de pindó ela cobre o 
corpo do rapaz com riscos pretos como se fossem feítos 
por urna régua. Sao hábeis maestros nesta delicada e sutil 
oper~ao artística. 

Observando a gravu ra que representa Patoua, o jovem 
adolescente tupinambá, nota-se que usa também como Cary
pyra, um tembetá de forma arredoridada. Na mao direita 
leva um arco de duas curvaturas e na outra tem urna flecha. 
Cobrindo o sexo, um protetor triangular, hábtto comum aos 
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homens. . 1: descrito, por d' Abbeville, como sendo um 
pedac;:o de pano vermelho ou as vezes, também pode ser de 
cor azul e que vai preso ao redor da cintura por um fio de 
algodao. A ponta vai cair até os joelhos e, quando alcanc;:a 
a metade da perna, sao considerados mais bonitos e mais 
procurados pelos indígenas. Os adolescentes se contentam 
em amarrar o prepúcio com um fio de algodao ou urna 
pequena folha de pindó. 

Cuanto aos outros tres silvícolas, os sobreviventes do 
penoso inverno pelo qual passaram, voltaram finalmente a 
ilha do Maranhao vestidos com roupas ocidentais. lnter.e~

sante é o detalhe do "tembetá" que continua sendo usado·· 
no tábio inferior e nos lóbulos. 

O uso deste adorno comec;:a com o ritual da iniciac;:ao. 
Diz d' Abbeville que "ao atingirem seus filhos a idade de 4 
a 6 anos, preparam os indios um festim_ (o cauim), para o 
qual convidam todos os parentes e amigos do menino, além 
de todos os habitantes da aldeia e circunvizinhanc;:as". A 
operac;:ao é dolorosa porém a crianc;:a nao pode chorar ou 
gritar, caso o fac;:a, o que é bem raro, será considerado um 
covarde, um homem sem coragem ... 

"Cuando jovens, trazem esses meninos, dentro do 
buraco, um pedac;:o de pau ou um caramujo, muito bem 
poi ido em roda. Ao se casarem ou ao alcanc;:arem a idade 
de casar, usam urnas pequenas pedras verdes muito aprecia
das, na falta destas, contentam-se como os mais jovens, 
com pedras brancas, porém mais grossas e, as vezes, mais 
compridas, que tiram e recolocam a seu bel prazer. Vi 
usarem alguns pedras maiores de urna polegada e nao raro 
mais compridas do que um dedo, o que fazia com que lhes 
caisse o beic;:o e o que lhe dificultava a fala". 

O missionário faz menc;:io a cor da pele dos silvícolas 
dizendo que, quando nascem, sao tao alvos como os fran-
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ceses, porém, devido ao fato de serem estregados constan
temente com urucum e óleo, tornam-se cor de cobre. "Essa 
cor, diz ele, no entanto em nada diminui sua beleza natural. 
Além de bem conformados e proporcionados, no que diz 
respeito aos trac;:os fisionomicos, mu itos há tao belos quanto 
os nossos. Ai se encontram rapazes e raparigas tao bonitos · 
quanto os de qualquer lugar, a excec;:ao da cor". 

Os pelos do corpo sao arrancados porém conservam os 
cabelos que sao lisos. Os homens cortam-no mais ou menos 
curto na testa e em forma de quadrado. Tratam-no com 
grande cuidado deixando-o crescer sobre a nuca, nas,orelhas 
e nas fontes, apenas aparando-o em roda. 

Nas outras gravuras estao representados os outros tres 
que acabaram recebendo os nomes cristaos de Luis Maria, 
Luis Henrique e Luis Sao Joao. O primeiro, um guerreiro 
de 38 anos era chamado, na sua 1 íngua, ltapoucou e era 
nativo da montanha de lpouyapap; o segundo cujo nome 
era Ouaroyo, vinha da ·aldeia de Mocourou e devia ter uns 
22 anos; o terceiro, lapouai, da ilha do Maranhao devia ter 
uns 20 anos. Foram representados nas pranchas do livro do 
Pe. d' Abbeville. Nelas aparecem vestidos com os seus trajes 
batismais, urna longa e rodada roupa de tafetá branco, pro
vida de botóes de seda do pescoc;:o até os pés, colarinho a 
moda de Valois e chapéu de copa alta com pluma. Nas 
mios ramos de flores de lys que segundo A. Arinos simbo
lizaria a sua submissao a Casa de Franc;:a. Em principios do 
ano 1614 a mesma nau que os levara retornoo, e regressaram 
a terra natal. Casados com jovens francesas foi descrita a sua 
chegada nas páginas de "O indio Brasileiro na Revoluc;:ao 
Francesa" de A. Arinos: "Em dezembro daquele mesmo ano 
de 1614, depois de sucessivos reveses sofridos pelos france
ses, o sargento-m6r Diogo de Campos Moreno foi ao Mara
nhao tratar com La Ravardiere as condic;:oes do abandona 
de prac;:a pelo invasor. Em Sio Luís, durante as negociac;:0es 
que conduzia, viu o sargento-m6r um espetáculo curioso. 
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Conta ele que, em dado momento, vieram saudá-lo "dois 
índios vestidos a francesa, de calcoes e casacas curtas de 
veludo carmezin, guarnecidas de passamanes de ouro fino, 
e giboes de tela de ouro de fina lavra e suas espadas doura
das e adargas, com talabartes de veh,.1do carmezin lavrados 
de ouro, e tudo o mais nesta conformidade, até chapéu de 
castor com mu itas plumas brancas, e bandas de Paris de 
resplendor de prata lavrada ·e cruzes de ouro fino no pesc~o 
como homens de hábito de Sao Luiz. Traziam consigo suas 
mu lheres, m~as francesas brancas, vestidas de Damas, com 
taes cotas, vestidos e aderecos, que tudo era seda, guarni
cao e ouro". La Ravardiere explica ao sargento-mór que 
eram dois dos tres índios levados por Razilli ~ Franca, sendo . 
que o terceiro morrera. Ajuntou o frances que os selvagens 
tinham sido, em Paris, recebidos com todas as honras sendo
·lhes, mesmo, conferidas merces especiais como o hábito da 
ordem de Sao Luiz, e o título de Cavaleiro, que era o início 
da nobreza. Com eles se gastaram mais de dez mil cruzados, 
despesas aliás inúteis, como inúteis foram os festejos e as 

. pompas de Paris, urna vez que os franceses perdiam a Franca 
Equinocial". 

Os holandeses também mantiveram o hábito de levar 
silvícolas para o Velho Mundo. Maurício de Nassau, em 
1644, tinha onze deles fazendo parte da sua comitiva. 

Contudo, a entrada de silvícolas na Franca foi dimi
nuindo consideravelmente e, já na segunda metade do século 
XVII,· encontram-se raríssimas referencias. De certa forma, 
sua presenca e seu exotismo, perderam o interesse suscitado 
anteriormente. Alguns contatos acidentais se deram e neles 
o índio norte-americano vai ocupar lugar de destaque, como 
no famoso episódio de Fontaineblau, no ano de 1725, quan
do Voltaire conversou longamente com um deles auxiliado. ' 
por intérprete. Cinco anos antes Jean Jacques Rousseau afir
mou também ter levado um a corte de Londres, onde teria 
manifestado total desprezo pelos requintes da civilizacao. 
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AS ENTRADAS REAIS: 
A FESTA BRASILEI RA 

E comum no séc~!o XV 1 os festivais ao ar livre, os tor
neios e as cavalhadas. As entradas reais, cortejos e desfiles 
triunfais, eram organizados nas principais cidades francesas 
em honra a personagens ilustres. Este costume, também 
observado em outros países, principalmente na ltália, reves
tia-se de grandes pompas e aparatos. As festividades religio
sas, o preparo das atividades, além de contar com a partici- . 
pacao de renomados artistas, recebia o aux ílio dos ilustres 
burgueses da cidade, sendo um acontecimento de singular 
importancia e realce. 

A entrada real de Francisco 1 na próspera cidade de 
Lyon, em 1515, se processou sob um imponente arco de 
triunfo. Dois anos mais tarde, os ricos cidadaos de Rouen 
ofertaram-lhe urna monumental estátua eqüestre em falso 
bronze e um pedestal onde estavam gravadas suas campa
nhas vitoriosas. Rouen - cidade normanda em franca expan-

... . 
sao - tornara-se importante centro comercial favorecido, 
em parte, pela especial protecao que lhe dedicavá Fran
cisco l. 

Nao foram menores as festividades patrocinadas pelos 
cidadaos de Lyon quando, no ano de 1548, receberam Hen
rique 11. A rua principal por onde passaria o cortejo real 
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estava completamente lotada de marcos com cimalhas, fron
téSes esculpidos, colunas, cariátides, estátuas, obeliscos e de 
várias fontes jorréJva água. Entretanto, é preciso ressaltar 
que as festividades de Rouen em 1550, homenageando o 
soberano e sua esposa, Catarina de Médicis, suplantariam 
as anteriores, tanto pelo esplendor como pela ousadia dos 
seus figurantes. 

Paradoxalmente "nao foi aos admiráveis esplendores 
do México, servindo-me de urna expressao de Montaigne, 
diz "Denis, nem as descricoes ·recentes que se faziam das 
conquistas de Pizarro, que se tirou a idéia desse episódio 
destinado a variar a "royale Entrée" e, sim, aos simples 
habitantes das verdes. florestas do Brasil que se pediu inspi
racao". 

A "Festa Brasileira" ("La tete brésilienne") contou, 
com urna assistencia seleta: além do monarca e sua esposa 
que se encontravam em vfagem pela regiao, faziam parte: 
a rainha da Escócia, Maria Stuart, embaixadores de vários 
países amigos como Espanha, Portugal, Alemanha e da 
cidade-livre de Veneza além de vários cardeais e damas da 
nobreza que se deslumbraram com o singular e exótico 
espetácu lo. 

Na descricao da festividade se dizia serem mais de tre
zentos os figurantes da "cena brasileira" onde "os selvagens 
verdadeiros" nao passavam de cinqüenta. Os outros, mari
nheiros normandos e bret5es que também já haviam estado 
no Brasil Meridional, tinham o corpo nu e pintado, seme
lhante aos indígenas .verdadeiros a ponto de se confundirem 
com eles. 

O local era urna espécie de campina que, vindo desde as 
fortificac0es da cidade, chegava até' as margens do Sena, 
com a extensao de duzentos passos de comprimento e trinta 
e cinco de largura. A vegetac;ao constava de ·árvores cuida-

127 



dosamente ornamentadas com tufos de folhagens de freixo e 
buxo, carregadas de frutos artificiais de vários tamanhos e 
cores, imitando perfeitamente no conjunto urna floresta 
brasileira. Nos cantos se elevavam tabas indígenas cons
truidas, e entre as árvores se agitavam numerosos animais: 
macacos, micos, sagüis, além de papagaios. Os selvagens -
os verdadeiros e os falsos - apareciam nus, inclusive as 
mulheres participantes. Nao houvera qualquer preocupacao 
em se cobrir as partes genitais, e a pintura corporal era feita 
de produto natural, trazido do Brasil. E nessa indu~entária 
paradisíaca, os selvagens entregavam-se a todos os m1steres e 
afazeres normais da sua vida natural. Uns atiravam setas 
contra os bichos; outros se bala~avam preguicosamente, 
aos pares, nas redes a rede suspensa aos troncos, aind~ 
alguns carregavam toros de madeira e_ entregavam-se a man
nheiros, contra pequenos objetos, tais como machados ou 
foices. Em seguida, o pau assim resgatado era levado em 
pequenos batéis até um grande navio ancorado por perto 
provavelmente no rio, onde era recebido e empilhado. Fazia
-se, deste modo, urna reproducao viva do que era o sistema 
de comércio do pau-brasil. Subitamente, e este foi o ponto 
culminante da representacao, os selvagens que figuravam 
como Tupinambás foram violentamente atacados por urna 
tropa de Tabajaras, amigos dos portugueses. Realizaram 
entao um combate si mu lado, no qual os assaltantes sa íram 
completamente destroeados numa fuga desordenada, perse
guidos pelos inimigos que acabaram por lhes incendiar a 
taba, como foi descrito por A. Arinos. 

Entretanto, nenhuma noticia da época confirma a 
volta destes indígenas e se realmente teriam sido todos eles 
originários de urna única tribo. As relacoes amistosas com 
os tupinambás levam a crer que os escolhidos fossem ele-
mentos desse grupo. 

O costume destas representac0es propagou-se em 
outras cidades. Em 1562 os indígenas sao vistos por urna 
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segunda vez em Rouen, durante urna recepeao a Carlos IX. 
Além de terem sido apresentados ao monarca, Montaigne 
travou contatos com eles. No ano segu inte aparecem na 
cidade de Troyes e logo depois em Bordeaux, fazendo parte 
de outras festividades . As apresentacoes dos ind igenas do 
Brasil nas "entradas reais" atesta o grau de importancia das 
relac5es mantidas durante a primeira metade do século entre 
a Franca e o Brasil. A entrada de silvicolas era ocasionada, 
sem dúvida alguma, pelo regular e amistoso comércio man
tido entre armadores normandos e bretoes com o Brasil. 
"A festa brasileira" de Rouen atésta irrefutavelmente, como 
era fácil reunir numa cidade francesa dezenas de indígenas, 
e como seus costumes eram perfeitamente reproduzidos. 
Tais espetáculos, apréciados pelos círculos da nobreza fran
cesa, foram repetidos num ambiente ecológico minuciosa
mente reconstru ído. Apesar da distancia geográfica, os rela
tos eram fiéis a realidade vista e a informacao dos próprios 
marinheiros condizia com ela nos menores detalhes. 
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OS TUPIS-GUARANIS: 
~M POVO EM ETERNA MIGRACAO 

. ~ "ó guerreiros da taba sagrada 
ó guerreiros da tribo Tupi 
Falam deuses nos cantos do Piaga 
ó guerreiros meus cantos ouvi 

("O Canto do Piaga", 
de Gonc;alves Dias) 

Imaginemos um povo que há séculos, ou digamos mile
nios, encontra-se em contínua migrac;ao. Este aspecto fun
damental da cultura tupi-guarani chamou, como ainda cha
ma, a atenc;ao dos estudiosos. 

Desde as épocas mais remotas, mitos e lendas dos mais 
variados e sugestivos, encontram-se na base de sua cultura, 
que ainda hoje tem os seus remanescentes nos guaranís. 
Entre eles acha-se um mito da maior importancia e que pau
tou todo o estranho comportamento observado por muitos: 
o "mito da Terra Prometida", terra a qual eles creem. que 
chegarao, através de contí111uas e sucessivas migrac;oes. 

No início dos tempos o cosmos era exclusivamente 
esp írito, alheio a matéria inerte e o silencio pairava sobre 
ele. A luz nao existía e o esp~o nao havia recebido forma. 
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A "Serpente das Sete Ca~as" sentiu e criou o universo, 
depois sentiu novamente e criou a terra e, por fim, criou a 
vida, segundo diz urna lenda cuja origem ainda nao foi deter
minada e que é o pressuposto de todos os paraísos e de 
todas as terras prometidas. Menos conhecida que a famosa 
Tábua de Esmeralda que os europeus humanistas e renascen
tistas utilizaram como texto básico, tentando encontrá-la 
nas terras recém-descobertas da América. A lenda da "Ser
pente das Sete Cabecas", cheia de misticismo, adaptava-se 
a um ambiente edenico pautado por urna sistematiza(fao 
altamente racional, parte integrante do universo cultural 
do indígena. "A Serpente das Sete Cabecas", com sua refe
rencia estelar das Pleiades que se si tu a na base da m itologia 
americana tem, no número sete que caracteriza o continente 
americano, o seu simbolismo perfeitamente articulado. 

A crenc;a na imortalidade, ponto onde se fúndamentam 
essas várias modalidades lendárias, evidencia-se também aquí 
na origem do mito da Terra sem Males, tao cara ao pavo 
guaraní. Para alcanc;ar esta regiao, eles se deslocam conti
nuamente, tentando se livrar da marte e das doenc;as. Com 
este objetivo emigraram em direcao ao nascente, na tenta
tiva de encontrar este paraíso que lhes foi prometido. Real-

• 
mente interessante é que a marcha rumo ao leste é comum 
a todas as le11das onde esta terra se situa e, quanto ao oeste, 
encontra-se também perfeitamente marcado e evidenciado, 
demonstrando a importancia destas duas posic;oes. 

Em nosso país, este mito, elemento da estrutura e 
coesao dos índios pertencentes ªº grupo tupi-guaraní, tam
bém serviu como fato da desintegrac;ao sistemática que se 
processou anteriormente, levando-os a situac;ao atual. Nao 
sabemos até que ponto ainda em nossos dias, alguns rema
nescentes desse grupo tentam alcanc;ar, como último desejo, 
este lugar "sem males", colocado no meio de um oceano 
onde os dias se sucedem uniformemente, mas onde tudo se 
obtém por esforc;o e sacrif ício. llha maravilhosa e tentadora 
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que só é atingida por intermédio de urna corda, corda estra
nha e misteriosa carregada de um mareante simbolismo nes
tas regioes. 

Na época do descobrimento, nos primórdios d.o século, 
este grupo desmembrado em várias tribos localizava-se pela 
orla literanea e muitos dos cronistas e viajantes que aquí 
estiveram referem-se a eles . . Desta forma um vasto e impor
tante cabedal de informacoes nos foi legado. A última gran
de migracao chegou mesmo á ser testemunhada por alguns 
missionários que a ela fazem mencao, porém quantas outras 
já teriam se dado anteriormente neste caminhar pelos sécu
las? Calamo-nos pois só restam hipóteses que nao satisfa-

. zem as dúvidas levantadas. O que ternos é conhecimento de 
que teriam sido várias,~ assim como inúmeras, as tribos pere
grinas. 

Segundo a tradic;ao, o número daqueles que alcancam a 
meta desejada é pequeno. Alguns, nao podendo ir para fren
te, fixaram-se em locais próximos ao litoral mas sempre com 
a esperan(fa de que, num futuro, talvez consigam atingir o 
paraíso almejado. Para tanto, nas noites frias de inverno 
realizam dan(fas religiosas, cuja fim é tornar o carpo leve 
o bastante para conseguirem, assim, voar até a Terra Pro
metida,. 

Couto de Magalhaes relata urna lenda que seria um 
fragmento da genese mitológica indígena sul americana, 
pertencente a este grupo. e como se fosse um eco corrom
pido das várias crenc;as existentes sobre a cria(fao do mundo. 
Nota-se que ela apresenta semelhanc;a com as .que estlo con
tidas nos livros religiosos hindus - Os Vedas, no mito "Mai 
pituna oiuquan ana" (Como a noite nasceu). 

"No principio nao havia noite. Era dia o tempo todof 
As trevas nao tinham ainda destido sobre a terra. Nao havia 
distin(fao entre homens, animais e plantas, todos eram iguais 
e todos falavam. 
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Foi quando se deu o casamento da filha da Cobra 
Grande. O marido tinha tres criados, que nunca saiam de 
perto dele. 

Disse-lhe um dia a esposa: 

- Manda embora os teus criados, senao nao serei tua 
esposa. 

Diante desta condicao, nao restava nada mais ao mari
do do que mandá-los embora, e foi o que fez. Mas a esposa 
logo impos outra condicao; ainda nao é noite, só dormirei 
contigo quando a noite chegar. O marido esperou, esperou 
e sempre o céu azul, sem prenúncio das trevas. A noite per
manecía adormecida no fundo d'água. Lá, sim, sempre 
havia trevas profundas! 

E ntao o marido 1 he d isse: 

- A noite nao vem mais, nao podemos esperar tanto! 

Ela porém era intransigente, e lhe respondeu: 

- Manda os teus criados trazerem a noite que está em 
poder do meu pai. Diz para seguirem pelo grande rio onde 
o encontrarao. Ele os espera. 

O rapaz chamou os tres criados e mandou-os. 

A. travessia era longa, mas enfim chegaram ao destino. 
Pediram a noite para o pai da moca e este lhes entregou 
um caroeo de tucuma, muito bem fechado, dizendo-lhes 
com cautela: 

- Dentro dele está o que minha filha pediu. Mas nao 
abri pois tudo se perderá no mundo. 

Os criados partiram depois de terem ouvido a ordem 
do velho e seguiram pelo caminho do grande rio. Mas, 
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intrigados com o que levavam mal podiam conter. Quando 
o puseram no ouvido perceberam que havia um barulho, 
como se ali estivesse um bichinho pequeno zumbindo como 
os grilos fazem e os sapos também. Já tinham navegado 
por muito tempo quando um deles disse: 

- Abramos logo para ver o que há. 

O medo dominou os outros dois, mas a vontade de 
satisfazer a curiosidade foi maior! Acenderam um fogo na 
canoa e derreteram o breu que fechava as bordas .do fruto, 
abrindo-o. Mais que depressa caíram pesadas trevas e tudo 
ficou escuro. 

- Estamos perdidos, disse um deles. A filha da Cobra 
Grande vai saber que o abrimos. Mas, mesmo assim, conti-. 
nuaram v1agem. 

Nesse momento a maca disse ao marido: 

- Teus criados já abriram o fruto e soltaram a noite. 
Vamos esperar o amanha. 

Na floresta dava-se urna imensa transform~ao ! Toe.tas 
as coisas que se espalhavam pelo mato tornaram-se animal 
ou vegetal. No rio apareceram peixes, ras, patos, garcas. O 
pescador, com sua canoa, transformou-se em pato, o paneiro 
virou onca e assim por diante. A estrela d'alva apareceu no 
céu e a filha da Cobra Grande ao ve-la disse ao marido: 

- A madrugada vem rompendo. Está na hora de divi
dir o día da noite. Enrolou um fio e disse: Tu será cujubim. 
Fez o desenho do cujubim pintando a cab~a deste de bran
co (tabatinga) e as pernas de vermelho (urucu) e disse-fhe 
mais: Cantarás para sempre quando a manha chegar. 

Enrolou outro fio, sacudiu a cinza nele e disse: Tu serás 
imanbú e cantarás durante a noite e a mad.ruga~a. 
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Desde este dia os pássaros cantaram de madrugada para 
alegrar o romper do dia. 

Ao chegarem os criados, o marido disse: 

- Nao fizeste o que mandamos pois foi aberto o fruto 
proibido. A noite foi solta e todas as coisas se perderam, as
sim como voces, que de agora em diante sereis macacos. 
Pulareis de galho em galho e comereis frutos e animais. Ex
plicam os índios que a risca amarela que os macacos tem no 
braco é sinal do breu que fechava o caroeo de tucuma e que 
quando eles derreteram par~ abri-lo, escorreu manchando-o 
para sempre". 

Na genese "Mai pituna", ternos a impressao que nos 
encontramos ante um elemento conhecido, onde o mundo 
grego do mito órfico se confunde com a bíblica mulher de 
Lot e do livro da Criacio. A seqüencia de imagens é a 
mesma, só que a linguagem que a veste é diferente, perten
cendo a outro tipo de expressao, cujo conteúdo simbólico 
porém é identico. No entanto, é o caminho do símbolo 
e do mito que nos levará, nos dias de hoje, a urna exata e 
clara compreensao da alma do índio brasileiro, sem "mode
los" construidos artificialmente e que, em muitos casos, 
pouco correspondem a realidade. A serpente e as estrelas, 
as cordas trancadas com ou sem nós, o mundo dos mortos 
que continuam vivendo a cor verde, colocam o mundo reli
gioso tupi-guaraní no tempo universal e sonoro, além de ter 
urna indica<;ao espacial, marcada, imóvel. 

Outras lendas também conhecidas fazem parte deste 
panteao, nem sempre, porém, interpretadas da maneira 
correta. Entre elas, pela importancia do elemento que trans
mite está a lenda da "Mae d'Agua", a Uiara. Nas profun
dezas das águas paradas, dos rios ou dos lagos, na infinita 
qu ietude dessa matéria 1 íquida, cheia de vida e fomecedora 
de vida, alimento e prazer, está a Uiara. E a deusa das águas 
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. paradas, claras, dos rios mansos que se apresenta na figura 
de urna ondina ou de mae d'água. Dizem os moradores 
destes lugares que ela protege os que ali se vio banhar. E 
o mundo das ondinas medievais que encontramos também 
em continente su 1-americano. Mas é nas águas sombrías e 
profundas das correntes traic;oeiras que está o "Boiúna" ou · 
"Cobra Preta". Age de preferencia a noite, no silencio pesa
do das horas profundas pelas noites longas e escuras. e ele 
o genio traicoeiro, sempre a espera daquele que vai se 
banhar incautamente e é carregado para os abismos profun
dos. Diz a tradi<;ao que o Boto tem urna atra<;ao toda espe
cial pelas mu lheres, especialmente as jovens, que ele leva 
para o fundo das águas. 

. .. 
Existem na teogonía tup.i-guarani tres deuses: o Sol, 

criador de todos os seres vivos, chamado de Guaraci (guar~· é 
vivente e cy quer dizer mae; este cy é o nome dado a Lua, a 
Grande Mae que entre várias tribos é a Ci, essencia de todas 
as coisas). Tem ela um papel importantíssimo nao presi
dindo só o germinar da vida masé a fonte geratriz de todas 
as coisas, recébendo o nome de luacaci. Os mitos lunares 
aparecem, na sua maioria, nos grupos de origem matriarcal. 
Nessa antiga fase poi ítica e social o papel, predominante 
seria o das mulheres. O Sol e a Lua sao facetas opostas e 
unificadoras do Grande Andrógino, que os magos da Renas
cenca procuraram recriar em seus laboratórios e que os 
alquimistas tentaram reviver com a Pedra Filosofal. Estao 
as divindades gemeas do mundo terrestre ainda hoje presen
tes na figura do losango, encontrado como motivo orna
mental em várias pecas de utilidade doméstica e religiosa, 
na pintura corporal e·em objetos da cultura de várias tribos 
indígenas. 

Os povos lunares, donos de antigas culturas que perde
ram aos poucos seu poderío e magnificencia, mantiveram 
estes poucos e escassos testemunhos sagrados até os dias de 
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hoje, como o caso das tribos do Alto Xingu. e no culto das 
Pleiades que depositam todo o esplendor do culto feito ao 
astro notu mo. Os colares de contas verdes ou azu is, que 
ainda na atualidade sao tio procurados pelos indios, sao 
antigos testemunhos de cerimonias e aparecem constante
mente como adorno feminino. Pequenos colares ou mae-de
-conta, como ainda hoje se encontram, transformaram-se em 
suntuosos peitorais, símbolo do Sol e de seu culto, quando 
este astro se coloca na base da religiao adotada por um 
povo. e o que se verifica em vários grupos indígenas da 
América do Su l. 

Seguindo os ditames da crenca religiosa solar, os mor
tos eram colocados de frente ao nascer do Sol. Entretanto 
os rituais da fertil idade que nortearam toda a problemática 
religiosa americana e dos quais os ritos funerários sao o últi
mo elo da cadeia, moldaram suas cerimonias na Lua, que 
ficou depois abandonada. Ainda atualmente, algumas tri
bos do território brasileiro, mantem alguns destes antigos 
ritos, que atestam a predominancia do lunar na indumentá· 
ria religiosa, mais tarde destronada pelo astro solar. 

Outro deus da teogonía tupi-guaraní é Rudá ou Perudá: 
o conhecido deus do Amor. e ele o encarregado de promo
ver a reproducao e facilitar o contato entre os seres huma
nos. Aparece na figura de guerreiro belo e gentil que mora 
além das nuvens e baixa a terra para incendiar o coracao 
das jovens. 

Entre estes indígenas existe a crenca na reencarnacao: 
creem que quando morre alguém, a alma fica esperando o 
nascimento de uma crianca para reencarnar de novo. A 
alma, segundo eles, seria composta de várias partes ou uni
dades, sendo mais comum distinguirem-se apenas duas: a 
boa e a má. A alma boa é de origem divina e, após a morte, 
vai para o céu, sua moradia1 a má é o resultado da atuacao 
do individuo durante sua vida na terra quando nao se pauta 
pelos princípios morais da sua cultura. 

138 

Observa-se, em grande quantidade de textos hindús, 
desde os Vedas até os mais modernos relativos a teoria do 
ioga, que vao se exprimir de forma semelhante, com vários 
pontos análogos a esta teoria sul americana. 

Os mortos possuem assim meios de se ligarem aos 
vivos. Em sonhos ou visoes, a alma do morto (a alma. boa) 
aparece aos seus parentes, dando conselhos e protegendo-os. 
Cabe a eles a importante missao de trazer criancas que deve
rao nascer ou renascer no seio da fam íl ia. Cuando ela nasce, 
logo a alma boa e a má voltario a habitar o novo corpo. 
Aceitam também que nao há um lugar do corpo que seja o 
depositário destas almas, elas se distribuem indistintamente. 
Em certos momentos creem que elas podem se desprender 
do corpo e vaguear por outros locais. 

Há também entre eles um costume muito difundido 
que é o da reza. Reúnem-se em grupos, acompanhando com 
dancas e cantos rítmicos a sessao. O canto temo poder evo
cativo de chamar os protetores. Tal é a torca emotiva que 
dao a estas reunioes que muitas vezes perdem completamen
te o estado consciente, passando para um de semi-inconsci
encia. e que a danca sempre foi o símbolo do relaciona
mento entre urna coisa e outra, neste caso, o ser humano e ·o · 
seu esplrito-guia, o que é utilizado também nos vários terrei
ros, centros populares religiosos do interior e da zona 
urbana. 

Quanto as suas práticas religiosas funerárias, é bem 
difícil saber-se algo de seguro. Nos restos mortuários, 
encontrados em antigas aldeias, verificou-se o uso difundido 

. ~ 

de enterro realizado em urnas de barro. Sao elas de grande 
tamanho onde o esqueleto ou os ossos do morto sao coloca
dos junto com seus objetos e pertences. Na noite do enter
ramento acendem uma pequena fogueira sobre a sepultura. 
Dizem que é para a alma encontrar o caminho do Além. 
Lá ela irá encontrar outras almas, pertencente aos entes 
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conhecidos já falecidos. Acrescentam porém um pormenor 
significativo, cumprido a risca; colocam o morto em posicao 
horizontal com os pés voltados para a direcao leste, dizendo 
que desta forma é mais facil ao espírito encontrar o cami
nho do Sol. Neste caminho a ser seguido está a Terra Pro
metida que se localiza no além, em direcao ao Sol nascente. 

Nao se pode esquecer que o pé é um dos símbolos pri
mários a aparecer na história da humanidade e sua planta e 
dedo maior sempre foram símbolo do elo entre o homem e 
a Mae Terra, isto é a sua possibilidade de vida. A vida ma
terial, no caso do sustento, alicen;:a-se no uso de um ali
mento que também tem uma origem lendária. Dentre as 
lendas conta urna que: em tempos imemoriais apareceu 
grávida a filha de um chefe muito poderoso. O pai, ao ver 
a filha naquele estado, quis punir o causador. Enfureceu
-se profundamente e, com ameacas e castiQ<?S severos pro
curou saber quem tora. A meca recusou-se a dizer, e ante 
os rogos e gritos ofendidos do pai, mostrou-se inflexível. 
Nega terminantemente qualquer contato sexual com ho
mem. O pai, na fúria incontrolado, resolve matar a filha, 
porém, antes de faze-lo tem um sonho no qual lhe aparece 
um homem branco que lhe diz: 

- Nao mates tua filha, pois ela é inocente, nao a culpes 
do que ela nao fez. 

Passam-se os meses e nasce da jovem urna crianca, 
muito linda e de cabelos claros. Recebeu o nome de Mani, 
sendo logo muito querida por todos. Falou e andou rapida
mente, porém morreu de urna forma tao suave que todos 
ficaram impressionados. 

A mae inconsolável enterrou-a dentro da própria casa, 
e, todos os días a sepultura era regada, segundo o costume 
da tribo. Ao cabo de algum tempo, brotou uma erva da 
cova que, por ser desconhecida, deixaram desenvolver-se. 
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Cresceu, floriu e deu frutos. Os pássaros que ali pousaram 
ao comerem os frutos cairam como embriagados. A tribo 
julgou-os entao mágicos. Num certo dia, a terra fendeu-se 
e descobriu um fruto no lugar do corpo de Mani. Comeram
-no e. assim aprenderam a usar a mandioca. O fruto recebeu . 
o nome de Mani oca, que quer dizer casa ou transform~ao 
de Maní. 

e com a mandioca que s~ faz o beijú, alimento equiva
lente ao pao, o cauim, a muniqueira, o puchirum. Pode_-se 
dizer que a descoberta da mandioca teve o mesmo valor 
nutritivo que o trigo. 

Outro elemento também de bastante importancia no 
sustento alimental tribal é o milho. Além de ser urna das 
principais fontes alimentícias fazem com ele urna bebida, 
a "chicha" (do milho fermentado) que é muito utilizada 
e apreciada em vários países sul-americanos. e tao impor
tante o seu cultivo que a co.lheita é marcada por festas espe
c1a1s. Chama a esta cerimonia festiva de "Batismo do 
Milho". 

As tribos moradoras do .sul do Mato Grosso e do Para
ná se dedicam ao plantío da erva mate e do tabaco. Seu uso 
é muito difundido em certas tribos e é comum ver-se mulhe
res, criancas e velhos fumando, encontrando-se também, 
entre os guaranís, os chamados "mastigadores de fumo". 

e interessante observar-se que o uso do fumo remonta 
as origens primevas e seu simbolismo é dos mais controver
tidos devido a sua ampla utilizacao em terr:nos geográficos. 
Seu significado simbólico vai desde o conceito de sacriflcio 
até o específico de clarividencia, como algumas vezes ·se 
encontra. 

Um outro costume que ocorre entre várias tribos indí
genas e que tem trazido a baila as mais diversas interpreta
coes é a couvade, o sobre-parto do homem. e encontrado 
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em várias regi0es da América do Sul e nele, o pai é obrigado, 
durante o nascimento do filho, a permanecer em descanso, 
assim como é proibido que realiza trabalhos pesados, tendo 
que se abster de comer certos alimentos. O mesmo tipo que 
Frazer em seu livro famoso "Rama de ouro" afirma acon
tecer em várias tribos africanas numa quase identidade de 
regras. Entre os guaranís, as medidas de precauc;ao sao im
postas tanto ao homem como a mulher. Se o pai nao res
peitar as restric;oes alimentares, quem ficará doente nao será 
ele e sim o recém-nascido. Também nao deverá trabalhar, 
abstendo-se, principalmente, de todo o trabalho feíto com 
instrumentos de ferro. Outra imposic;ao é que ambos devem 
oermanecer em retiro dentro da casa, e nio dormir muito. . . 

Há vários outros aspectos da cultura guaraní que sao 
pouco conhecidos como as práticas de inici~ao (dos ritos 
de iniciac;ao) dos meninos, que culmina com a perfurac;ao 
do lábio inferior. 

A iniciacio feminina é muito mais fácil de ser obser
vada e nio se mantém tanto em sigilo. Durante o período 
da primeira menstruacao fica em resguardo. Nesta época 
raspam-lhe a ca~a, cobrem-lhe o corpo com um pano a 
fim de evitar a penetrac;io dos espíritos maldosos. Perma
nece reclusa num cubículo da cabana onde a luz nao pene
tra. Só pode talar com os membros da própria família e 
assim mesmo em voz baixa. Levam-lhe o alimento neces
sário a subsistencia. Nao' pode, entretanto, comer carne 
de certos animais, e alguns alimentos também lhe sao proi
bidos. 

Na iniciacao masculina há o costume muito difundido 
antes, hoje pouco verificado, que consiste em turar o lábio 
e colocar aí um adorno labial. Chama-se este adorno de 
tembetá. Daí provém que na mitología Tupi a figura de 
Tupa aparece com um tembetá luminoso (tembe é lábio 
e itá é pedra, quer dizer pedra de adorno labial). 
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A influencia dos tupis-guaranís na populac;ao cabocla é 
bem grande, principalmente no folclore. 

Jean de Léry. conta-nos a respeito dos Tupinambás (do 
grupo Tupi): "Cump're notar que essa pobre gente é afligida 
durante a vida por esse espírito maligno a que também cha
mam Kaagerre (pode ser Kaaguára ou, mais corretamente 
a inda, Kaaiguára, . o morador do mato, o mateiro, o silvestre, 
como o caapora). Mu itas vezes, como pude observar, sen
tindo-se atormentados, exclamavam subitamente enraive
cidos: Defendei-nos de Ainhan que nos espanca. E afir
mavam que o viam realmente sob a forma de um, quadrú
pede ou de urna ave ou de urna outra estranha figura. Ad-

. miravam-se muito quando lhes dizíamos que nao éramos 
atormentados pelo espirito maligno e que isso devíamos ao 
Deus de quem tanto lhe falávamos, pois, sendo muito mais 
forte qve Ainhan, lhe proibia fazer-nos mal. E acontecía 
que, sentindo-se amedrontados, prometiam crer em Deus. 
Mas passando o perigo, zombavam do santo, como se diz 
no provérbio, e nao se · recordavam mais de suas promessas" 
("Viagem a Terrado Brasil"). 

Personagens de lendas, com o o Caapora, que é repre
sentado por um homem de elevada estatura com o corpo 
todo coberto de pelos aparecendo montado num porco de 
dimenséSes exageradas, tem, como domínio, o destino da 
caca. Consta nas nossas lendas que aquele que encontrar 
no mato tal figura torna-se infeliz e mal sucedido. Daí o 
medo que tem o cabloco do Caapora e o receio de encon
trá-lo no seu caminho quando anda pelo mato, devido ser . . 

esta a moradia preferida de tal entidade. 

O Saci-Perere aparece na lenda como um índio tapuio, 
manco de um pé, usando um barrete vermelho e tendo urna 
ferida no joelho. Outros lhe ajuntam o costume de fumar 
cachimbo, sempre mantido aceso. A personalidade malicio
sa do Saci-Perere é, sem dúvida, urna das mais simpáticas e 
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das mais queridas no mundo da superstic§o popular. Sua 
única perna, que simboliza justamente a desordem e a con
fusio que o povo acredita acontecer quando ele se apresenta 
em sua casa, nos demonstra mais urna vez a sabedoria espe
cífica do nosso indio ante a linguagem do símbolo. A ferida 
no joelho, que é justamente o símbolo do poder, demonstra 
quanto, na realidade, o Saci pode ser sobrepujado pois tal 
atesta a fraqueza num ponto forte. No folclore da nossa 
terra ele representa urna personalidade burlesca e nao um 
específico espirito do mal. 

Já o Mboitatá é o genio que protege os campos contra 
os incendios. A palavra quer dizer cobra de fogo. t: figurada 
como urna pequena cobra de fogo que de ordinário reside 
nos banhados e lagoas. 

Na figura do Curupira, vamos encontrar o protetor das 
florestas e matas. t: representado como um pequeno índio 
que tem os pés voltados para trás. Assim, quando alguém 
derruba urna árvore inutilmente, é castigado e recebe, poris
so, a pena de errar eternamente pelos bosques e matas sem 
nunca mais encontrar o caminho de volta para casa. 

Há mais urna lenda entre as muitas existentes, bastante 
interessante. Conta ela que "nas imediacoes de Santarém 
atual existia urna importante tribo de índios tupinambás. 
Um dia, um guerreiro resolveu perseguir um veado femea 
que .estava acompanhado de um filhote. Este era recém
-nascido e daí constantemente ser amamentado pela mae. 
O guerreiro fere-a mas ela escapa ligeira por entre os arbus
tos da·lllata. O filho fica e é preso pelo indio, ao berrar insis
tentemente a mae volta e é morta por urna flecha certeira. 
Ao verificar que o animal esta morto reconhece amedron
tado que fora vítima da ilusao de Anhangé. Jazia no corpo 
estirado no chao a sua mae, dilacerada por espinhos e com 
urna profunda ferida". 
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Na mitologia grega, assim como em alguns contos e 
lendas européias existem elementos semelhantes a este, 
como é o caso do linchamento e do aparecimento dos vam-. peros. 

t: uma norma vigente na cultura destes povos, perten
centes ao grupo tupi-guarani, nao ser permitido a morte do 
animal-femea durante o período de amamentacao, por ser 
ela necessária a prole. Preserva-se assim o futuro no sus
tento do filho. 

Nao sabemos até que ponto este grupo salvaguardou 
inform~0es corretas sobre seus ritos e cerimonias e se elas 
·sao repetidas com exatidao. As dúvidas permanecem no 
sentido da possível substituicao de alguns elementos e sua 
significacao num novo contexto. 

1 nteressa-nos, neste breve estudo sobre o índio brasi
leiro, deixar atestado que ele ainda continua a ser um grande 
e fascinante desconhecido ... 
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TABUA CRONOLOGICA 

1271-1295 Viagem de Marco Polo na China . . .. 
1450 Guttemberg abr~ seu primeiro atelier de 1m-

.., 
pressao. 

1451 Nascimento de Cristovao Colombo e Américo 
Vespúccio. 

1471 Os portugueses ultrapassam o Equador. 

1488 Bartolomeu Dias, pela primeira vez, dobra o 
cabo da Boa Esperanca. 

1492 Cristovao Colombo chega a América. 

1493 O Papa Alexandre VI reparte entre Portugal e 
Espanha as terras ultramarinas já descobertas e 
ainda por descobrir. Colombo empreende a sua 
segunda viagem marítima ao Novo Mundo. 
Edicao das cartas de Colombo. 

1498 Vasco da Gama alcanca a fndia por via maríti
ma, contornando o su 1 da África. 

1499 Américo Vespúccio e Alonso de Hojeda desco
brem o rio Amazonas. 

1500 Pedro Alvarez Cabral desembarca no Brasil. 
Colombo é preso e levado p~ra a Espanha. 
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1502 A 4~ viagem de Colombo leva-o a descobrir a 
terra firme da América Central. Publicac;ao das 
Cartas de Vespúccio. Américo Vespúccio viaja 
ao longo da costa brasileira. 

1503 - 1505 Navío "L'Espoir" sobo comando de Gonneville 
leva um indígena brasileiro para a F ranc;a. 

1506 Morre Cristovao Colombo. 

1509 Entrada dos primeiros escravos africanos para a 
América. Naufrágio de Diogo Alvarez Correa 
na Bahía. 

1510 

1512 

1515 
1516 

1519 

1523 

1524 
1526 
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Explorac;ao da costa oriental d@ América do 
Norte (Carolina do Sul). 

Morre Américo Vespúccio. 

No reino trances está Francisco l. 

Carlos V no poder da Espanha. E o Carlos 1, 
dos Habsburgos que em 1519, se torna impera
dor da Alemanha. Publicac;ao da Utopía de 
Thomas Morus. 

Fernao de Magalhaes parte para a primeira via
gem ao redor do Mundo. Chegada de Cortes no 
México. 

A servic;o dos franceses, percorre Giovanni 
Verazzano a costa oriental da América do Nor
te, descobrindo a embocadura do rio Hudson. 
Os corsários franceses atacam a frota espanhola 
da América. 

Morre Vasco da Gama. 

O portugues Aleixo García, partindo da ilha de 
Santa Catarina é provavelmente o primeiro 
europeu a alcanc;ar o reino dos Incas, chegando 
até a regiao do Potosi (Bol ívia) . Cristovao Jac
ques apreende dois navíos franceses na Bahia. 
Os Ango no Brasil e o comércio do pau brasil. 

1 .,. 

1534 

1531 

1533 

1536 

1536 

1538 

1539 

1547 

1549 

1550 

1554 

1555 

1556 

1557 

Jean Jacques Cartier no Canadá. 

Chegada de Martin Afonso de Souza ( 13 de 
marc;o) onde é recebido por Caramurú, na 
Bahía. 

O delfim da F ranc;a (futuro Henrique 11) casa-se 
com Catarina de Médicis. 

A lnquisic;ao é ·~tabelecida em Portugal. Batis
mo de 3 indígenas do Canadá na cidade de Sto. 
Malo. 

Concílio de Lima. A condic;ao humana dos ín
diQs é reconsiderada; urna nova bula papal con
dena como herética a tese segundo a qual os 
índios eram seres nao racionais. 

O nome América, usado primei ramente ( 1507) 
por Waldseemuller para a metade oriental do 
continente, é ·estendido por Mercator a porc;ao 
restante do hesmifério ocidental. 

Organizac;ao da Companhia de Jesus. 

Morre Francisco 1. Henrique 11 sobe ao trono. 

O governador Tomé de Souza funda na Bahia 
de Todos os Santos a cidade do Salvador, pri
meira capital do Brasil. 

"A festa brasileira em Rouen". 

Os jesu ítas fundam Sao Paulo em 25 de janeiro. 

Os franceses se estabelecem no Brasil. Villegaig
non instala-se no Rio de Janeiro, dispo~o a 
criar urna Franc;a Antártica na América do Sul. 
Vinda de André Thévet na comitiva. 

' 

Morte do lmperador Carlos V. 

Chegada de Jean de Léry ·no Rio·de Janeiro. 
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1558 

1562 

1565 

Publica(:ao das Singularités de la France An
tarctique de Thévet. Nova tentativa de coloni-
zac;:ao francesa no Brasil. 

Tentativa de colonizac;:ao francesa na Flórida. 
Encontro de Montaigne com 3 indígenas. 

Os franceses sao expulsos da Flórida. Funda
c;:ao da cidade de Sao Sebastiao no Rio de Ja-
neiro, em 19 de marc;:o por Estácio de Sá. 

1567 Os franceses sao expulsos do Brasil. 

1570 O Brasil é dividido em dois governos: Rio e 
Bahia. 

1578 Public~ao de Voyage a la terre du Brésil de 
Jean de Léry. 

1580 O rei da Espanha, Felipe 11, apodera-se da 
Coroa de Portugal. 

1580-1592 Aparecimento dos Essais de Montaigne. 

1590 Theodor de Bry dá início a public~ao de suas 
Sch iffarten. 

1592 

1604 

1613 

1621 

1624 
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Os franceses desembarcam no Canadá (Nova 
Franc;:a) . 

Daniel de la Touche explora as costas da Guia
na com Jean Mocquet. 

O Pe. d' Abbeville e a missao dos padres Capu
chinhos no Maranhao. Transporte de vários 
indígenas brasileiros para a Fra~a. 

1 nicia a Companhia Holandesa das fndias Oci
dentais a luta pela posse das colonias portu
guesas e espanholas, na Amárica do Sul. 

Cai em poder dos holandeses a cidade do Sal
vador (Bahia), sede do dominio portugues no 
Brasil; em 1625, as fo~as portuguesas expul
samos holandeses. 

1630 

1640 

1642 

1644 

Os holandeses tomam Pernambuco, manten
do-se donos de urna larga extensao de terra, 
até o ano de 1654 .. 

Portugal volta a ser independente. 

Os franceses fundam Montreal, no Canadá. 

Mauricio de Nassau retorna levando 11 indíge
nas brasileiros. 
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