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1. Introdução

Não conheço, na epopeia das navegações e descobertas dos
portugueses nos séculos XV e XVI, nenhum documento com o rigor
descritivo e a inteligência interpretativa da Carta que Pero Vaz de
Caminha enviou ao Rei D. Manuel datada do primeiro dia de maio

do ano glorioso de 1500.
Proponho-me, neste breve ensaio, fazer uma leitura moderna

desse texto, pelo qual me apaixonei logo na primeira vez que o li e
que continua a alimentar a minha reflexão antropológica.

A questão que coloco a mim próprio desde que li a Carta é a
seguinte: como eram, enquanto seres humanos, aqueles homens
e mulheres que os portugueses encontraram nas praias do Porto
Seguro, como chamaram ao lugar onde, com segurança, puderam
fundear as naus?

Esta questão é colocada à inteligência moderna e é bem difícil
responder-lhe com rigor.

A inteligência humana não foi sempre como é hoje. Ea evolução
desta capacidade humana tem sido objeto de muitos estudos, difi-

cultados pela falta de qualquer documentação escrita e de objetos
simbólicos cuja leitura não sofra de ambiguidades interpretativas.

A melhor síntese, em minha opinião, é a de Merlin Donald no
seu livro de 1991, Oriqins of modem mind, e de um mais recente,

2001, intitulado A mind 50 rare.
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Em síntese, Merlin Donald reconhece na evolução da inteligên-
cia humana quatro patamares diferenciados pelo nível interpretati-
vo resultante do "tratamento" cerebral dado às percepções cogniti-
vasoA saber: episódico, mimético, mítico e teórico

No nível episódico, que é o dos atuais Primatas não-humanos
como o chimpanzé, há percepção de eventos ou acontecimentos
que, sendo global e abrangente, os transforma em episódios auto-
-percebidos. Há já sensitividade a cada episódio e por ela é regulada
a reação comporta mental. O macaco vê, sente o que vê e atua em
conformidade: fica quieto, salta para outra árvore ou ataca. Há 6 ou 7
milhões de anos os Primatas, a partir dos quais se desenvolveu a linha
evolutiva dos hominídeos, exibiam na sua vida pessoal e social, nas
savanas da África Oriental, essa capacidade cerebral.

Seria nessa cultura episódica que viveria o Australopithecus
afarensis há cerca de quatro milhões de anos e com ela arrancou
a saga da evolução hominídica. Nos nichos onde têm sido encon-
trados crânios de afarensis não há, diz Donald, "quaisquer sinais de
artefatos manufaturados, de migrações de longa distância ou de
acampamentos".

O Homo erectus, sem linguagem, caracteriza a primeira transi-
ção de uma cultura meramente episódica para uma cultura comu-
nicacional a que Donald chama mimética.

Das capacidades que Donald atribui a esse longo período de
uma cultura já humana, escolho, pelo interesse que têm para o meu
objetivo, as seguintes (que transcrevo do seu livro):

Pessoais
intentional representations
generative, reversive capacity for mime
Voluntary public communicative system

Sociais
reciprocal mimetic games
group mimetic acts
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As consequências dessas capacidades terão criado a nova cul-
tura mimética na qual se desenvolvem, progressivamente, aptidões
como:

toolmaking, eventual fire use
coordinating seasonal hunting
intrincate social structure
primitive ritual (group mimetic acts).

Na verdade, sendo a mímesis a capacidade de produzir "atos re-
presentacionais conscientes, auto-iniciados que são intencionais mas
não são linguísticos", podemos imaginar o homem mimético como
essencialmente um homem visual que atribui um sentido ao que vê,
figura esse sentido numa gramática mimética, feita de expressões fa-
ciais, movimentos parciais ou totais do corpo, sons gestuais e ritmo, e
comunica-o, por estas modalidades expressivas, ao outro.

Comunicação intencionalmente iniciada, mantida e repetida. E
memorizada como memória de trabalho.

Estas ações comunicantes são, de fato, metáforas expressivas
tão simples como um movimento ocular ou um dedo que aponta,
ou tão complexas como a movimentação rítmica, ritualizada, articu-
lada, com vocalização igualmente rítmica (v.g. o candomblé)

A segunda transição descobre-a Donald no Homo sapiens ar-
caico, que começa a existir, em muitas partes do mundo desde há
500 mil anos e que se manifesta como sapiens sapiens nestes últi-
mos 125 mil anos.

A invenção da linguagem simbólica representativa, oral, carac-
teriza a vida dos humanos neste novo patamar evolutivo.

É muito provável que a invenção linguística tenha transforma-
do estes humanos visuais, seduzidos pelo mundo exterior e pelas
suas formas, cores e movimentos, em humanos visuais internos,
capazes de captar a "imagem" interior de si próprios, bem traduzi-
da no monossílabo gutural que identifica a pessoa individual- eu,
ich, yo ...

ANO CXIX - VOLUME XCVII - 2013 111



Tenho proposto, sem sucesso visível, que o coroamento da mi-
mesis comunicante, foi a descoberta de que o agente comunicante
era um sujeito próprio; e esta descoberta foi anunciada e comunicada
por um som gutural monossilábico acompanhado de punhadas (mi-
méticas) no peito. Este eh! gutural terá sido a proto-palavra a partir
da qual se construiu a linguagem oral representativa; como primeira
pessoa do singular ela, a proto-palavra, representa o indivíduo que
vai falar. O homo visual é, agora, também, um homo auditivo.

É a descoberta do eu e da palavra que a exprime que cria, pela
primeira vez, a representação simbólica de um conteúdo abstrato
da inteligência. O qual pode ser comunicado passando a ter uma
existência simbólica exterior. Embora elusiva, porque verba volant.

O som emitido não é mais um grito de aviso ou de ameaça,
mas é o anúncio público de uma intimidade pessoal, à qual, a partir
desse ato seminal, tudo será referido.

Esse homem visual está agora capacitado para ver o sol, a lua,
as estrelas, a chuva, os rios que correm, a vegetação, os animais e
os outros homens, e nomeá-Ios por palavras. A articulação das pa-
lavras, representando as ações dos objetos exteriores, vivos e inani-
mados, vai permitir criar uma linguagem simbólica e representativa.

A essa representação chama Donald representação mítica e é
ela que caracteriza esse patamar evolutivo, o do homem oraljmítico.

É um homem que inventa os seus mitos fundacionais e os reve-
la em narrativas que atribuem comportamentos intencionais ao sol,
à lua, às estrelas e planetas, aos fenômenos naturais como chuvas e
vulcões, às árvores da floresta e aos muitos animais que a habitam.

Foi a cultura mítico/oral que preparou a inteligência humana
para a última transição, que é a da representação dos mitos, já in-
ventados pela inteligência humana, em objetos exteriores com ca-
pacidade de representação simbólica.

Antes da escrita, os megalitos; antes da Internet, a Biblioteca
de Alexandria.
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Tudo são objetos exteriores ao corpo humano, no qual estão
depositadas as criações abstratas da inteligência moderna que é
uma capacidade recente. Terá, e só em limitados grupos humanos,
como os que habitavam nas margens do Mediterrâneo Oriental e
nas terras férteis entre o Tigre e o Eufrates, uns 25 ou 20 mil anos,
antes de Cristo.

Em que patamar evolutivo, à luz desse esquema de Merlin
Donald estariam, em 1500, os homens e mulheres que os portugue-
ses encontraram na praia de Porto Seguro?

Ecomo foi possível estabelecer, com esses homens e mulheres,
uma comunicação significante, ou seja um encontro de culturas?

Penso que a Carta de Pero Vaz de Caminha, permite responder
a estas duas interrogações, como vou tentar demonstrar em seguida.

2. A Carta - análise de conteúdo e comentário antropológico

A Carta, por estar expressa na primeira pessoa, é uma repre-
sentação escrita de fatos concretos, pessoalmente observados.

Pero Vaz de Caminha é um fenomenólogo avant Ia lettre; des-
creve com rigor o que observa e arrisca algumas interpretações,
sempre na dúvida. É muito clara a sua estranheza face àqueles seres
humanos que observava pela primeira vez e cuja existência lhe era,
até à circunstância do encontro, totalmente desconhecida.

Vou seleccionar, do texto da Carta, os diversos cenários que
o Autor apresenta e tentar extrair deles um conteúdo significante
para fundamento da análise antropológica.

Primeiro cenário - comunicação gestual

"Pardos, nus, sem coisa alguma que Ihes cobrisse suas vergo-
nhas. Traziam arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rija-
mente em direção ao bate!. E Nicolau Coelho Ihes fez sinal que
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pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles
haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar que-
brar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e
uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro
preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de
ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e par-
das, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de
continhas brancas, miúdas que querem parecer de aljôfar, as
quais peças creio que o Capitão manda a Vossa Alteza. E com
isto se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles
mais fala, por causa do mar."

Comentário: Descreve-se neste primeiro cenário, um compor-
tamento típico da cultura mimética. Seres humanos que se desco-
nhecem mutuamente comunicam por gestos e compreendem-se,
comprovando a eficácia da mímica comunicativa. Nicolau faz um
gesto que sinaliza uma ordem e os índios recebem a mensagem,
interpretam o sentido que ela procura transmitir e pousam os ar-
cos e as flechas que eram os seus meios de ataque e de defesa.
Concluo que o gesto do português transmitiu uma ordem mas, ao
mesmo tempo, inspirou confiança. Como consequência trocaram
presentes à distância como se fosse para estabelecerem amizade
e reforçar a confiança.

Não houve fala nem contato corporal, por causa do mar - des-
creveu o relator da cena

Segundo cenário - relação interpessoal

"E estando Afonso Lopez, nosso piloto, em um daqueles navios
pequenos, foi, por mandado do Capitão, por ser homem vivo e
destro para isso, meter-se logo no esquife a sondar o porto den-
tro. Etomou dois daqueles homens da terra que estavam numa
almadia : mancebos e de bons corpos. Um deles trazia um arco,
e seis ou sete setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e -lf:
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setas; mas não os aproveitou. Logo, já de noite, levou-os à Capi-
tania, onde foram recebidos com muito prazer e festa.
A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons
rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura
alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de enco-
brir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são
de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado
e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma
mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo
na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro
do beiço; e a parte que Ihes fica entre o beiço e os dentes é
feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de
sorte que não os magoa, nem Ihes põe estorvo no falar, nem no
comer e beber.
Os cabelos deles são corredios. E andavam tosquiados, de tos-
quia alta antes do que sobre-pente, de boa grandeza, rapados
todavia por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da
solapa, de fonte a fonte, na parte detrás, uma espécie de ca-
beleira. De penas de ave amarela, que seria do comprimento
de um coto, mui basta e mui cerrada, que lhe cobria o toutiço
e as orelhas. Eandava pegada aos cabelos, pena por pena, com
uma confeição branda como, de maneira tal que a cabeleira era
mui redonda e mui basta, e mui igual, e não fazia míngua mais
lavagem para a levantar,"

Comentário: Agora vai um piloto, "homem vivo e destro" que
traz consigo dois índios para a nau portuguesa.

A relação de confiança e princípio de amizade estando estabe-
lecida, os dois mancebos, pardos e um tanto avermelhados, acom-
panharam voluntariamente o piloto; só um deles trouxe consigo fle-
chas. Pero Vaz descreve em pormenor o seu aspecto físico, o lábio
inferior perfurado e o que era metido nessa perfuração. Sublinha a
inocência sexual desses dois rapazes que mostravam os órgãos ge-
nitais externos como mostravam a cara. Sem sentimento de pudor.

Como assinala que o osso, metido no lábio inferior "não Ihes
põe estorvo no falar" concluo que eles falaram. Mas o narrador
nada comenta, por agora, sobre a fala.
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Terceiro cenário - comparação de culturas

"O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadei-
ra, aos pés uma alcatifa por estrado; e bem vestido, com um co-
lar de ouro, mui grande, ao pescoço. ESancho de Tovar, e Simão
de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Corrêa, e nós outros que
aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa.
Acenderam-se tochas. E eles entraram. Mas nem sinal de cor-
tesia fizeram, nem de falar ao Capitão; nem a alguém. Todavia
um deles fitou o colar do Capitão, e começou a fazer acenos
com a mão em direcção à terra, e depois para o colar, como
se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou
para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e
novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata!
Mostraram-Ihes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo;
tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os
houvesse ali.
Mostraram-Ihes um carneiro; não fizeram caso dele.
Mostraram-Ihes uma galinha; quase tiveram medo dela, e não
lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como es-
pantados.
Deram-Ihes ali de comer; pão e peixe cozido, confeitos, fartéis,
mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada;
e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora.
Trouxeram-Ihes água em uma albarrada, provaram cada um o
seu bochecho, mas não beberam; apenas lavaram as bocas e
lançaram-na fora.
Viu um deles, umas contas de rosário, brancas; fez sinal que
lhas dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço;
e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para
a terra e novamente para as contas e para o colar do Capitão,
como se dariam ouro por aquilo.
Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos!
Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto
não queríamos nós entender, por que lho havíamos de dar! E
depois tornou as contas a quem lhas dera. Eentão estiraram-se
de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de en-
cobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas; e as cabelei-
ras delas estavam bem rapadas e feitas.
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o Capitão mandou pôr em baixo da cabeçade cada um seu co-
xim; e o da cabeleira esforçava-sepor não a estragar.E deitaram
um manto por cima deles; e consentindo, aconchegaram-se e
adormeceram."

Comentário: Toda a comunicação continua mimética. O Capi-
tão - Pedro Álvares Cabral, cujo nome não é nunca referido na car-
ta, ao contrário dos outros intervenientes sempre referidos pelos
nomes - vai contatar com os dois nativos.

Recebidos com solene aparato, os índios não se impressiona-
ram, não cumprimentaram o Capitão nem falaram. Terão identifi-
cado os metais (ouro e prata), gostaram do papagaio, ignoraram o
carneiro e assustaram-se com a galinha; não gostaram da ementa e
não engoliram a água. Gastronomias diferentes não promoveram a
aproximação. Neste primeiro encontro.

A mímesis referida em relação ao ouro do colar do Capitão
e dos colares de contas brancas foi interpretada com pruden-
te cuidado por Pero Vaz que avisa, como diríamos hoje, que o
whishfull thinking ou o facile credimus quod volumus, nos pode
induzir em erro.

O certo é que os jovens índios, revelando uma total confiança
naqueles desconhecidos, deitaram-se de costas e adormeceram em
paz, aceitando um manto com que os cobriram.

Houve um evidente encontro das duas culturas, mas os por-
tugueses agiram apenas no interior da componente mimética da
sua cultura, bem mais avançada. Como acentua Donald, e aqui se
comprova, cada novo patamar cultural é construído sobre o ante-
rior mas não o destrói. Os nossos navegadores, embora soubessem

falar e, muitos deles, escrever, comunicaram com os índios pela
mímesis cuja capacidade de comunicação de sentido não tinham
perdido. Como nós, hoje, a não perdemos e bem útil e eficaz nos é,
em muitas situações.
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Quarto cenário - levar a notícia ao grupo e aceitar conviver

"Aqueles que nós levamos acenaram-Ihes que se afastassem e
depusessem os arcos. E eles os depuseram. Mas não se afasta-
ram muito. E mal tinham pousado seus arcos quando saíram os
que nós levávamos, e o mancebo degradado com eles. E saídos
não pararam mais; nem esperavam um pelo outro, mas antes
corriam a quem mais correria. E passaram um rio que aí corre,
de água doce, de muita água que Ihes dava pela braga. E muitos
outros com eles. Eforam assim correndo para além do rio entre
umas moitas de palmeiras onde estavam outros. E ali pararam.
E naquilo tinha ido o degredado com um homem que, logo ao
sair do bate I, o agasalhou e levou até lá. Mas logo o tornaram
a nós. E com ele vieram os outros que nós leváramos, ao quais
vinham já nus e sem carapuças.
E então se começaram de chegar muitos; e entravam pela bei-
ra do mar para os batéis, até que mais não podiam. E traziam
cabaças d'água, e tomavam alguns barris que nós levávamos e
enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de
todo chegassem a bordo do batel. Mas junto a ele, lançava-nos
da mão. E nós tomávamo-Ios. E pediam que Ihes dessem algu-
ma coisa.
Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. E a uns dava um
cascavel, e a outros uma manilha, de maneira que com aquela
encarna quase que nos queriam dar a mão. Davam-nos daque-
les arcos e setas em troca de sombreiros e carapuços de linho,
e de qualquer coisa que a gente Ihes queria dar.
Dali se partiram os outros, dois mancebos, que não os vimos
mais."

Comentário: No dia seguinte o clima de confiança melhorou, e
Pero Vaz, Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias vão para a terra com os
dois mancebos, por ordem do Capitão. Os mancebos levam o seu
arco e flechas e alguns presentes. Note-se que são os dois jovens
índios que, vendo, na praia, mais de duzentos dos seus, com arcos
e flechas lhe fizeram sinais para que os pousassem. Mal chegaram à
terra, os dois correram a bom correr para irem contar o que se tinha
passado com eles. Os que ficaram na praia entraram em animada
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confraternização, oferecendo água e trocando presentes entre eles

arcos e flechas o que era uma prova clara de confiança num conví-

vio seguro e pacífico com os estranhos portugueses. Eibel-Eibelsfeld

descreve nos seus estudos de povos ainda no Neolítico que os ritu-

ais miméticos são usados como estratégia apaziguadora e Pêro Vaz

documenta, amplamente, esta função.

Continuamos sem que haja nenhuma referência ao uso de pa-

lavras nestes primeiros cenários da aproximação das pessoas e co-

municação de culturas. A comunicação mimética bastou.

Quinto cenário - uma leitura estética

IIAIi andavam entre eles três ou quatro moças, bem novinhas
e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas;
e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das
cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se enver~
gonhavam.
Esse que o agasalhou era já de idade, e andava por galanteria,
cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia seteado como
São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas; e
outros, de vermelhas; e outros de verdes. E uma daquelas mo-
ças era toda tingida de baixo a cima, daquela tintura e certo
era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão preciosa
que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições
envergonhara, por não terem as suas como ela. Nenhum deles
era fanado, mas todos assim como nós. Também andavam en-
tre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, não
pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho
até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta; e
todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos
com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés; e suas
vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas,
que não havia nisso desvergonha nenhuma".

Comentário: Aparece aquia mulher e Pero Vaz não poupa pa-

lavras nos elogios que Ihes faz. A sua avaliação estética é bem po-

sitiva e até garante que, se as portuguesas as pudessem ver assim,

,.,
•
1t
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na sua inocente nudez, perderiam no confronto. Também salienta
que os órgãos genitais dos homens eram bem feitos pois "nenhum
deles era [anado".

cenário - mitologia transcendentaí

"Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia ou-
tra gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus
arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. E
depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos
a pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou
buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns de-
les se metiam em almadias - duas ou três que lá tinham - as
quais não são feitas como as que eu vi; apenas são três traves,
atadas, juntas. E ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que
queriam, não se afastando quase nada da terra, só até onde
podiam tomar pé."

Comentário: Tranquilizado quanto ao espírito de paz dos nati-
vos o Capitão decidiu mandar rezar uma missa. Os índios estavam
por ali e no final fizeram uma festa tocando instrumentos rudimen-
tares e dançando. Poderá pensar-se que entenderam a missa como
uma cerimónia festiva, já que foi cantada por Frei Henrique e pelos
demais padres, e a ela se associaram à sua maneira - outra vez ape-
nas mímesis comunicante, sem referência a palavras.

Sétimo cenário - estrutura poder?

"Andava lá um que falava muito aos outros, que se afastassem.
Mas não já que a mim me parecesse que lhe tinham respeito'
ou medo. Este que os assim andava afastando trazia o seu arco
e setas. Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas
e pelos quadris, coxas e pernas até baixo, mas os vazios com a
barriga e estômago eram de sua própria cor. E a tintura era tão
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vermelha que a água lha não comia nem desfazia. Antes, quan-
do saía da água, era mais vermelha,"

Comentário: Finalmente aparece a referência à fala dos índios

entre si e a um que, com o corpo coberto de uma tinta vermelha,
dava ordens verbais aos outros; os quais, diz Pero Vaz, não mos-
travam "respeito ou medo". Mesmo em face de uma situação tão
extraordinária e inesperada, como terá sido para eles a chegada e
a presença dos portugueses, não se tornou evidente aos olhos ar-
gutos de Pero Vaz que existisse uma estrutura de poder hierárquico
que orientasse o comportamento dos índios, nem individualmente
nem como grupo.

Oitavo cenário - incomunicabilidade oral

"E ali esperou por um velho que trazia na mão uma pá de alma-
dia. Falou, enquanto o Capitão estava com ele, na presença de
todos nós; mas ninguém o entendia, nem ele a nós, por mais
coisas que a gente lhe perguntava com respeito a ouro, porque
desejávamos saber se o havia na terra."

Comentário: Há um índio mais velho que fala ao Capitão, o que
prova que os índios tinham já uma linguagem oral, ou seja, tinham
atingido o patamar mítico-oral de Merlin Donald. Nesse patamar
os seres humanos não só usam a fala para comunicar os sentidos
e significâncias que atribuem aos fatos concretos que observam,
como criam histórias que narram a sua relação com a nature-
za. David Abram é muito claro estudando os mitos atuais que os
índios da Nação Lakota e os Koyokon narram entre si referidos ao
dreamtime.

Claude Lévi-Strauss, 400 anos depois, visitando os índios Bororo
encontra as narrativas míticas das relações entre o universo físico e
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o universo sociológico a propósito dos rituais de acompanhamento
da morte.

Nono cenário - comunicação lúdica

"E além do rio andavam muitos deles dançando e folgando, uns
diante os outros, sem se tomarem pelas mãos. Efaziam-no bem.
Passou-se então para a outra banda do rio Diogo Dias,que fora
almoxarife de Sacavém, o qual é homem gracioso e de prazer.
E levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se a
dançar com eles, tomando-os pelas mãos; e eles folgavam e riam
e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dan-
çarem fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão, e salto real,
de que se eles espantavam e riam e folgavam muito. Econquanto
com aquilo os separou e afagou muito, tomavam logo uma esqui-
veza como de animais monteses, e foram-se para cima.

Comentário: Pero Vaz descreve uma cena que faz lembrar os
cantos e danças das nossas romarias estivais.

Os antropo-etnólogos situam a origem das nossas danças e can-
tares em tempos muito recuados da ocupação da terra lusitana por
povos que migravam de Oriente para Ocidente até chegarem a "onde
a terra se acaba e o mar começa". Povos estes que estavam, segura-
mente, no patamar mimético, em transição para o mítico-oral.

Os índios responderam ao ritmo da gaita (céltica!), dançando
bem, mas "sem se tomarem pelas mãos" (como é hábito, hoje, nas
discotecas) mas reagiram mal ao abraço e a dançar abraçados a Diogo
Dias "homem gracioso e de prazer", fugindo "como animais monte-
ses" diz o nosso narrador.

É pena que não nos diga se na dança participavam jovens ín-
dias ou se os dançarinos eram todos do sexo masculino. De qual-
quer modo, a "esquiveza" que assinala foi uma recusa ao contato
corporal visto, talvez, como preliminar sexual.
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Décimo cenário - um juizo antropológico

"Bastará que até aqui, como quer que se Ihes em alguma par-
te amansassem, logo de uma mão para outra se esquivavam,
como pardais de cevadouro. Ninguém não Ihes ousa falar de
rijo para não se esquivarem mais. E tudo se passa como eles
querem - para os bem amansarmos!
Ao velho com quem o Capitão havia falado, deu-lhe uma cara-
puça vermelha. E com toda a conversa que com ele houve, e
com a carapuça que lhe deu tanto que se despediu e começou
a passar o rio, foi-se logo recatando. E não quis mais tornar do
rio para aquém. Os outros dois que o Capitão teve nas naus,
aos quais deu o que já ficou dito, nunca mais aqui apareceram
- fatos de que deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e
por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso andam bem cura-
dos, e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são
como aves, ou alimárias montesinhas, as quais o ar faz melho-
res penas e melhor cabelo que às mansas, porque os seus cor-
pos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode
ser mais! E isto me faz presumir que não tem casas nem mora-
dias em que se recolham; e o ar em que se criam os faz tais. Nós
pelo menos não vimos até agora nenhumas casas, nem coisa
que se pareça com elas.

Comentário: Pero Vaz assinalando a recusa do contato pesso-
al, o desaparecimento dos dois mancebos que tinham dormido na
nau e o desinteresse do índio velho em voltar a contatar com os
portugueses conclui, radicalmente, que "é gente bestial e de pouco
saber" e, por isso, se esquiva ao contato. Admira-se, porém, de que,
sendo tal gente assim, se apresente limpa, saudável, bem nutrida;
muito ecologicamente, conclui que tal perfeição se deve à sua vida
na natureza e não em casas, tal como sucede aos animais livres em
confronto com os animais domesticados.

Este elogio de Pero Vaz à perfeição da vida natural merece su-
blinhado porque evoca o mito hebraico do jardim das delícias do
qual a humanidade saiu quando a inteligência humana ascendeu ao
conhecimento do que é bem e do que é mal.

•• •
1t
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Décimo primeiro cenário - organização e habitação

"Foram-se lá todos; e andaram entre eles. E segundo depois
diziam, foram bem uma légua e meia a uma povoação, em que
haveria nove ou dez casas, as quais diziam que eram tão com-
pridas, cada uma, como esta nau capitaina. E eram de madeira,
e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, de razoável altu-
ra; e todas de um só espaço, sem repartição alguma, tinham
de dentro muitos esteios; e de esteio a esteio uma rede atada
com cabos em cada esteio, altas, em que dormiam. E de baixo,
para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa duas
portas pequenas, uma numa extremidade, e outra na oposta.
E diziam que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta
pessoas, e que assim os encontraram; e que Ihes deram de co-
mer dos alimentos que tinham, a saber muito inhame, e outras
sementes que na terra dá, que eles comem. E como se fazia
tarde fizeram-nos logo todos tornar; e não quiseram que lá fi-
casse nenhum. E ainda, segundo diziam, queriam vir com eles.
Resgataram lá por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor,
que levavam, papagaios vermelhos, muito grandes e formosos,
e dois verdes pequeninos e carapuças de penas verdes, e um
pano de penas de muitas cores, espécie de tecido assaz belo,
segundo Vossa Alteza todas estas coisas verá, porque o Capitão
vô-las há de mandar, segundo ele disse. E com isto vieram; e
nós tornamo-nos às naus".

Comentário: Afinal havia "casas" a uma légua e meia da costa.

Pela descrição já tinham a capacidade de toolmaking - as cabanas, as

esteiras altas - e uso do fogo, uma organização familiar e tribal- trin-

ta a quarenta pessoas em cada "habitação". Sendo, certamente, poli-

gâmicas - quatrocentos anos depois, Lévi-Strauss refere a poligamia

nos índios Nambiquara da região amazônica - os trinta a quarenta se-

riam homens, mulheres, jovens de ambos os sexos e crianças, todos

com relação familiar entre si. Ofereceram, aos portugueses, comida,

o que é um ritual mimético de aceitação e amizade (que nós, hoje,

civilizadíssimos, continuamos a praticar, sem curar da ancestralidade

desse gesto e da sua raiz na cultura mimética ... )
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Curiosamente fizeram como nós fazemos hoje e um ditado po-
pular consagra: "merenda comida, companhia desfeita". Não dei-
xaram que nenhum português ficasse na sua "Póvoa", mas, alguns,
pareceu a Pero Vaz que queriam vir para as naus.

Conclusão

Prossegue a Carta narrando, dia a dia, novos episódios, que com-
provam o essencial dos onze cenários que selecionei.

Depois de os portugueses terem comido na sua "povoação",
também dois deles comeram na sua Capitania, agora sem receio, "Ia-
cão cozido frio e arroz"; vieram à praia e ao convívio alegre mais de
quatrocentos que ajudavam a partir a lenha e a levá-Ia para as naus;
vieram às naus confiadamente, comiam e até, alguns, beberam vi-
nho. Pero Vaz, como sempre, é cauteloso. "Estavam já mais mansos
e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles". O que exprime
a diferença entre a leitura da realidade feita por humanos ainda no
patamar da cultura mimética - que é, essencialmente verdadeira - e
a leitura que fazem os que, já possuidores de uma cultura escrita e
exterior, na qual sempre se pode insinuar a mentira.

Pero Vaz, do alto da sua cultura exterior simbólica, interroga-se:
será que este bom acolhimento é verdadeiro ou estarão nele, es-
condidas, a violência e a traição?

O episódio da implantação da Cruz e da nova missa e comu-
nhão tem sido amplamente comentado. Não me vou deter nele.

Refiro, apenas, que a cópia dos gestos e posturas, a calma com
que assistiram a todo o cerimonial, o gesto do homem velho apon-
tando o altar e depois o céu, tudo indicia a existência de um mito
de religação a uma imaginada transcendência. Num povo que não
cultivava ainda a terra nem tinha domesticado animais.

A síntese de Pero Vaz é perfeita no plano da antropologia: "Pa-
rece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua
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fala, e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem
entendem crença alguma, segundo as aparências".

Em síntese direi:
Pero Vaz de Caminha, quatrocentos anos antes de Claude Lévi

-Strauss, descreve, com perfeito rigor antropológico, as caracterís-
ticas essenciais dos habitantes do Novo Mundo, tal como os portu-
gueses os tinham encontrado.

As suas cuidadas descrições, quase sem juízos de valor, permi-
tem-nos caracterizar o patamar evolutivo em que se encontravam
esses habitantes, usando a tipologia proposta pelo antropólogo
Merlin Donald.

Se esta notabilíssima Carta fosse escrita hoje, Pero Vaz de
Caminha diria:

"Saiba Vossa Alteza que aqui encontramos homens e mulhe-
res com corpos iguais aos nossos, que vivem em grupos, fabricam
alguns instrumentos, trabalhando a madeira apenas e não o ferro
nem outros metais, constroem arcos, flechas e jangadas e falam en-
tre si uma língua que nós não entendemos. Mas entendem o sentido
dos nossos gestos e repetem-nos, dançam ao som da música que
nós tocamos, são saudáveis e não foram agressivos conosco.

Salvo melhor opinião dos sábios da corte de Vossa Alteza, estão
estes habitantes como estavam os povos da Ibéria no século LXXan-
tes de Cristo, na idade Neolítica; ou como ensina Merlin Donald, na
transição de uma cultura mimética para uma cultura oral/mítica.

Desta Cidade do Porto, hoje, sexta-feira, segundo dia do mês de
abril, recordando a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo".

Belo e rigoroso final seria esse para uma Carta que é o mais no-
tável documento da historiografia dos descobrimentos portugueses.
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Primeira Missa no Brasil
Victor Meirelles, 1861
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