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História e memória: os Tupinambá e
o seu tempo1

Ana Paula da Silva2

Porque tengo mis manos, dice
Porque tengo mi lengua
Y porque tengo mi boca, dice
Porque mis huellas, dice
Porque tengo mis manos, dice
Porque tengo mi lengua, dice
Porque estoy hablando con humildad, dice
Porque estoy hablando nada más
Nga kgo, nga tí
Hablando con humildad.
María Sabina, la sabia de los hongos

A chegada dos europeus no atual território brasileiro marcou profundamente a vida, a história de diversos grupos indígenas que aqui
viviam. Durante o processo de colonização, muitos foram exterminados, outros, porém, frente à nova realidade dialogaram, criaram
1 O artigo é parte de dissertação de mestrado intitulada Narradores Tupinambá
e etnosaberes nas crônicas francesas do Rio de Janeiro (1555-78) e do Maranhão
(1612-15), defendida em março de 2011, no PPGMS-Unirio, sob a orientação
do professor José Ribamar Bessa Freire.
2 Doutoranda do PPGMS-Unirio, bolsista capes.
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estratégias de convívio, reconfiguraram suas identidades, atuando
como agentes históricos. Nesse cenário de permanências e rupturas
estão inseridos os Tupi da costa, que surgem constantemente nos
livros de d’Abbeville e d’Évreux como Tupinambá – aliados dos franceses habitam, no século XVI, em um território que ia de Bertioga
a Cabo Frio, do Recôncavo Baiano até a foz do São Francisco e nos
Setecentos viviam do Rio Grande do Norte ao Maranhão (Perrone-Moisés; Sztutman, 2010).
De modo geral, a questão dos etnônimos é bastante complexa e nas
palavras de Viveiros de Castro (1993, p.32) é fruto da incompreensão
da dinâmica étnica e política do socius ameríndio, da “natureza relativa e relacional das categorias étnicas, políticas e sociais indígenas”.
Nos séculos XVI e XVII termos como tupinambá, tupiniquim, tupinaé, temiminó, carijó, entre outros etnônimos, não são identidades
substanciais e surgem de modo flutuante na documentação histórica
(Perrone-Moisés; Sztutman, 2010, p.416).
Apesar dos determinantes culturais, em documentos do período
colonial, como as crônicas, encontram-se informações selecionadas
por europeus sobre práticas culturais, sociais e políticas dos ameríndios que possibilitam, entre outros aspectos, apreender o ponto de
vista dos indígenas, reencontrar suas trajetórias, restituir-lhes suas
agências no processo histórico.
Deste modo, o objetivo deste artigo é discutir a trajetória de
alguns índios tupinambás, que dialogaram com os franceses Claude
d’Abbeville, em sua História da missão dos padres capuchinhos na
ilha do Maranhão e terras circunvizinhas, editada em 1614, e Yves
d’Évreux,3 em História das coisas mais memoráveis, ocorridas no
Maranhão nos anos de 1613 a 1614, publicada apenas em 1864. Outra
questão que se coloca é como evidenciar processos de agenciamentos
indígenas nos relatos dos missionários?

3 Os missionários estiveram na atual Ilha de São Luís do Maranhão, no século
XVII, durante uma tentativa de colonização francesa na América portuguesa,
período conhecido historicamente como França Equinocial.
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A partir da metodologia proposta por Monod-Becquelin, no
artigo “La Parole et la tradition orale amérindiennes dans les récits
des choniqueurs aux XVIe et XVIIe siècles”, de 1984, mapeamos e
identificamos os discursos registrados pelos capuchinhos. Segundo
a autora, na documentação do período colonial existem três formas
de registros:
a) O primeiro caso são os relatos registrados em língua fonte
(indígena), seguidos ou não de tradução na língua do cronista.
Esse tipo de discurso é mais constante nos livros de Jean de
Léry, Claude d’Abbeville e Ives d’Évreux.
b) O segundo é o registro do discurso em estilo indireto e traduzido, onde os enunciados são explicitamente ouvidos da
boca indígena, recolhidos no local e registrados pelo cronista.
Neste caso, houve, portanto, um contato real entre os narradores indígenas e os cronistas europeus. Constituem exemplos as crônicas de Léry, d’Abbeville, d’Évreux, Cardim,
Staden, Gabriel Soares de Souza.
c) O terceiro caso tem o francês como língua fonte. Alguns termos da língua indígena não possuem tradução correspondente na língua estrangeira, mas outros sim.
Monod-Becquelin assinala, ainda, as informações relacionadas às
narrativas orais – as performances dos narradores, os variados gêneros e estilos existentes, as circunstâncias de narração, conversas, as
interações com a plateia, entre outros aspectos. Essencialmente não
verbal, esse tipo de comunicação, conforme Monod-Becquelin, é
mais simbólica e foi pouco registrada por autores coloniais. A partir
dessa abordagem metodológica chegamos aos discursos tupis, às suas
trajetórias de vida.
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Tupinambás e missionários: oralidade e escrita
Partindo de um diálogo interdisciplinar entre a história, a antropologia e a crítica literária, nossa abordagem está inserida na chamada
“Nova História Indígena”, como vem sendo chamada por alguns
pesquisadores, que procura compreender os ameríndios como agentes dos processos históricos e propõe o deslocamento do olhar para
o papel ativo e criativo dos índios na história brasileira (Monteiro,
2007, p.5). Os documentos coloniais são importantes registros etnográficos produzidos, entre outros, por missionários e viajantes em
contextos específicos, que “nos permitem um certo grau de segurança na reconstrução” dos grupos indígenas, como salientou Carlos
Fausto (1992, p.381). Nesse processo de encontro entre mundos
diversos é preciso uma análise crítica documental em função das
limitações existentes. Por isso, cabe avaliar os contextos de produção das fontes – elemento importante para discussão, mas que não
será aqui privilegiado –, definindo o lugar e o papel dos atores sociais,
seus interesses e conflitos. Outro ponto relevante é compreender
os documentos históricos como narrativas nas quais “se depositam
inúmeras vozes, em contraponto ou em uníssono, e em diferentes
tempos. Nesse sentido, também a voz indígena se apresenta como
interlocutora” (Montero, 2006, p.12-13).
Conforme Portugal (2013), as crônicas do século XVI – acrescentaríamos as fontes dos Setecentos – representam o resultado da junção entre diferentes discursos espanhóis e indígenas que recorriam
às suas referências culturais, buscando conhecer o outro. Portanto,
são documentos construídos não apenas a partir das observações dos
seus autores e intérpretes, porém das vozes de diversos indígenas,
registradas pelos europeus, mas que seguem emudecidas e esquecidas pela historiografia tradicional brasileira. Os trajetos desses índios
que viviam na América portuguesa permanecem dispersos, fragmentados na vasta documentação colonial e encontram-se adormecidos
nos arquivos. Cabe notar que nem todos os indígenas que dialogaram com os cronistas foram identificados. É o caso do relato de Jean
de Léry, História de uma viagem feita ao Brasil (1578), em que os
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índios eclodem anônimos, surgindo especialmente individualizados
na figura do “ancião”, de “um certo índio”, “uma certa índia”, “os
velhos”. Já os cronistas d’Abbeville e d’Évreux identificaram a maioria de seus interlocutores, sendo esta uma das características marcantes de seus relatos. Assim o fez André Thevet em menor medida
nos livros Singularidades da França Antártica (1557) e Cosmografia
universal (1575).4 Na maioria dos casos, as vozes indígenas nos livros
capuchinhos surgem na primeira pessoa, enquanto em Thevet (não
todas) e Léry são mais impessoais, caracterizadas por: “os anciãos”,
“eles dizem”, “a mulher”, “disse-nos”, “os selvagens”.
Ao refletirmos sobre as limitações das fontes, nos interrogamos
acerca das possibilidades de pesquisa também. Isso nos coloca diante
da delicada tarefa de recuperar nas nuances das entrelinhas, no olhar
construído do cronista, portanto no texto, a perspectiva indígena. Nas
fontes capuchinhas identificamos distintos tipos de narrativas indígenas. As falas aparecem por meio de diálogos, conversas, discursos
específicos como as harange – tipo de discurso solene, proferido por
chefes, morubixaba, nas assembleias ou diante de uma personagem
importante (Daher, 2004) – tais como: os discursos de Japí Guaçú,
Momboré Guaçú, Jaguára Abaété, Ybyrápytáng, Acajuí, Pacamũ5 e
diversos outros.
O ameríndio dotado de palavras ajuda a fundamentar a representação do indígena amigável e, gentilmente, convertível, como
evidenciou a historiadora Andrea Daher (2007). No entanto, suas
falas não podem ser reduzidas a uma ferramenta de validação, pura
e simples, do projeto de colonização e conversão francês, ainda que
“se reconheça a sua dimensão político-ideológica” (Montero, 2006,
4 Para realizarmos essa breve comparação, privilegiamos apenas os relatos de quatro autores franceses que estiveram no Brasil com os Tupi da costa, no Rio de
Janeiro do século XVI (André Thevet e Jean de Léry) e no Maranhão dos Setecentos (Claude d’Abbeville e Yvés d’Évreux).
5 Informo que o processo de restauração dos verbetes da língua tupinambá, registrados pelos franceses, foi realizado com auxílio da linguista Ruth Monserrat e a
partir do cotejo de documentos históricos dos séculos XVI e XVII, relacionados
à língua tupinambá.
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p.33). Segundo o pesquisador Lienhard (1992), para organizar a base
colonial na América hispânica foi necessário conhecer as estruturas
políticas, socioculturais dos ameríndios. Para isso, os funcionários
coloniais recolheram declarações por escrito de milhares de indígenas
sobre os mais variados aspectos.
Ao analisar essa documentação, Lienhard salienta que em todo o
período colonial era comum “dar a palavra” aos indígenas. A necessidade de “falar” com as autoridades europeias e criollas obrigou
os ameríndios a criarem uma estratégia discursiva interessante: o
discurso destinado aos “extraños”. Trata-se de um tipo de discurso
distinto, capaz de chegar aos ouvidos ou aos olhos dos inimigos ou
possíveis aliados. Os indígenas não apenas aprenderam a dominar os
códigos da fala dos europeus, como também aprenderam a caminhar
no universo da escrita.
Essa estratégia de apropriação indígena dos códigos discursivos
e retóricos europeus não apenas validavam os objetivos dos capuchinhos, mas também os interesses dos Tupinambá. Os índios dotados
de fala nos textos de Claude d’Abbeville e Yves d’Évreux criaram
um tipo de discurso que correspondia às expectativas dos franceses,
pois também tinham interesses nas alianças e no apoio contra seus
inimigos, fossem estes outros grupos rivais ou as ameaças iminentes dos portugueses. Sendo assim, os Tupinambá que aparecem nos
livros dos capuchinhos não são apenas dóceis e passíveis de conversão. Existem outras possibilidades de leitura que evidenciam o papel
ativo e criativo dos índios no período colonial.

Vidas ameríndias
As biografias dos índios foram pensadas a partir de uma pesquisa
incessante por dados biográficos muito tênues e pela mescla dessas
informações com elementos de suas narrativas que permitissem
alguns comentários sobre aspectos da cultura dos Tupi da costa ou
mesmo dos processos dinâmicos com os franceses. Realizamos ainda
o cotejo desses dados com diferentes documentos, quando possível,
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para compor suas histórias. Nas duas obras foram encontrados alguns
indígenas, essencialmente masculinos, sendo identificadas raríssimas
vozes femininas e infantis. Em ordem alfabética, apresentamos parte
desses personagens históricos, esperando dar-lhes visibilidade.

Acajuí Mirĩ
Para d’Abbeville, esse pequeno índio era belo, inteligente e apresentava enorme desejo de aprender a liturgia católica. Através da fala
e da repetição – características da oralidade –, o menino auxiliava os
franceses no projeto de catequização das almas “selvagens”, ensinando
outras crianças tudo que aprendia com os padres. O padre escreve
orgulhoso que Acajuí Mirῖ munido de uma varinha ou com a ponta
dos dedos escrevia o que sabia na areia e ensinava as demais crianças.
Acajuí Mirĩ tecia na terra palavras incompreendidas por vezes, porém
repetidas incansavelmente até sua memorização, segundo consta na
crônica. Desta forma, como num passe de mágica, dava vida ao Oré-ruba ybac-pét-ekó-ara |Ore-ruue vuac peté cuare|; Santa Maria
Tupã sy |Santa Maria Toupã seu,6 conforme registrou o padre.
No anseio de catequizar os índios ensinava-se o Oré-ruba, ou seja,
a oração cristã Pai nosso, mas na língua tupinambá o pronome possessivo oré é empregado nos casos em que o “nosso” não inclui a pessoa
ou as pessoas com quem se fala. Freire (2009) chama a atenção para o
problema da tradução de universos culturais e linguísticos muito distintos. Segundo o pesquisador, nas frases em tupinambá supracitadas
percebe-se a falta de habilidade e conhecimento da língua indígena
pelos missionários. Fato que gerou “erros primários” quase “folclóricos”. Freire explica que essa língua indígena possui dois pronomes
possessivos de primeira pessoa do plural. Para incluir o interlocutor
na fala emprega-se o “iandé” ou “nhandé” e não o ore, exclusivo. O
6 Pai nosso que estais no céu; Santa Maria mãe de Deus. Respectivamente, Oração do Senhor e Oração à Virgem. As mesmas frases aparecem na crônica de
d’Évreux.
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padre Lemos Barbosa (1956), que foi professor da língua tupinambá
na PUC do Rio de Janeiro, enfatiza que a profunda diversidade cultural entre indígenas e colonizadores não encontra fácil equivalência
nos dicionários.
Na obra de d’Abbeville, as falas do jovem índio recaem sobretudo na comprovação do projeto de catequização, como na história
a seguir.
Pegando ossinhos e cousas semelhantes indagava do sr. de Rasilly:
Morubixaba de acã omanô? “Dói-vos a cabeça, senhor?” depois
soprava e esfregava o lugar da dor imaginária e mostrava o que trazia
na mão, dizendo ser o objeto a causa da doença. Fazia desse modo
rir a companhia, provocava a admiração dos velhos e desmoralizava
os pajés que passavam a ser considerados mentirosos e embusteiros.
(D’Abbeville, 1975, p.254)

Longe de ser apenas uma “brincadeira de criança” a atitude de
Acajuí Mirĩ no livro é intencional e carregada de sentidos. Não por
acaso foi selecionada pelo cronista. Ao incluí-la propositadamente
em seu livro, o autor dialoga com seus possíveis leitores na França,
sobretudo com a corte francesa, pois os capuchinhos participaram da
expedição, ordenados pela rainha Maria de Médici.
A conversão dos ameríndios era prova da eficiência e necessidade
de catequização. D’Abbeville permaneceu entre os Tupinambá apenas quatro meses, por isso não ficou tempo suficiente para ver o jovem
Acajuí Mirĩ recusar sua condição de cristão e retornar ao que os jesuítas rotulavam como “maus costumes”. Quem nos conta esse retorno
do jovem indígena é seu pai Acajuí, citado por d’Évreux:
meu filho que, logo que se tornou cristão, aprendia bem, já sabia ler
um pouco no seu Kuatiara [espécie de cartilha] e formar as letras,
estava sempre com o Pai, seguiu-o por toda parte, mas abandonou
tudo entregando-se à liberdade, está esquecendo o que aprendeu e,
quando vê que o Pai o está procurando, foge para o mato. (D’ Évreux,
2009, p.454)
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O tema da inconstância da alma selvagem é recorrente na literatura colonial. Para Viveiros de Castro (2002), ela passou a ser um
elemento definidor do caráter tupinambá, que se consolidou como
um dos estereótipos do imaginário nacional. De acordo com o antropólogo, se não era um modo de ser, a inconstância era um modo de
aparecer da sociedade tupinambá aos missionários.

Caruatapirã
Esse tupinambá é mencionado nas duas crônicas capuchinhas.
Delineado a partir da sua reputação de bravo guerreiro, esse chefe –
escreve d’Abbeville – havia partido para uma guerra no momento
da sua chegada ao Maranhão. As fontes dizem apenas que ele era da
aldeia de Cumá e que tinha um irmão chamado Jaguaracic. Novamente quando é mencionado na História da missão, oferece aos franceses alguns cativos que trouxera do Amazonas.
A fim de mostrar a amizade que tinha aos franceses, reservara-lhes
alguns desses escravos originários do rio Amazonas […] Trouxe no
seu regresso madrepérola, afirmando ter visto pérolas muito apreciadas
pelos negociantes franceses pela amostra que lhes deu ao Sr. de Rasilly.
(D’Abbeville, 1975, p.121, grifos nossos)

No jogo de sedução do “Outro”, o europeu, também valia incitar
a sua cobiça e, não raro surgem – entre um capítulo e outro – vozes
que mencionam a riqueza do solo, como no trecho acima selecionado.
Essa evidência também funcionava como um artifício para aqueles
que desejavam o financiamento da empresa francesa no Maranhão,
pois, além de “almas” para converter, era necessário um argumento
mais atrativo, que provasse por todos os meios ser possível a relevância de uma colônia no Brasil, visto que outras tentativas nesse sentido
não foram bem-sucedidas.
Além da “diplomacia” tupinambá, Caruatapirã fala sobre a guerra
contra seus inimigos. Em conversas com d’Évreux, ele narra um
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desses episódios de guerra contra os Tremembé e como estes matavam seus inimigos. Ressaltamos as informações que ele nos diz sobre
a morte de um dos filhos do principal de Janypá-rã e de como os Tremembé faziam seus machados. De posse de um desses instrumentos,
ainda manchado de sangue e com alguns fios de cabelo do morto, ele
ensina ao cronista:
algo que eu não sabia a respeito daqueles machados, feitos de pedra
muito dura, e esculpidos em forma de meia-lua; explicou-me que
os tremembés tinham por hábito, todos os meses, no primeiro dia
da lua crescente, passar a noite fabricando esses machados até ficarem perfeitos. Acreditavam, por superstição, que, com essas armas,
nunca seriam vencidos na guerra, e a vitória sobre o inimigo sempre
seria deles. Enquanto os homens e as mulheres se entregavam a esse
trabalho, dançavam as moças e os meninos à frente nas choupanas ao
luar do crescente. (D’Évreux, 2009, p.248-9)

Em artigo sobre esse grupo inimigo dos Tupinambá, Leite (2009)
confirma as palavras de Caruatapirã. Nos seus estudos a pesquisadora atesta a fabricação do machado semilunar, curvilíneo feito pelos
homens tremembés, em noite de lua crescente, enquanto as mulheres,
jovens e crianças dançavam o Torém.7

Filha de Japí Guaçú
Existem poucas informações sobre essa ameríndia. Sabe-se apenas
que era filha do morubixaba Japí Guaçu. Ela sai da função de espectadora para narrar a Yves d’Évreux uma importante prática social dos
Tupinambá: o “serviço da noiva”.

7 Também denominada de Toré, esse ritual – hoje – é uma das práticas mais difundidas entre os grupos indígenas que buscam a sua afirmação étnica, sobretudo
no Nordeste. Nesse contexto, esse processo de transmissão cultural pode ser
entendido de diferentes formas.
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Embora esse rapaz esteja casado, e a moça também, tal fato não
os isenta da obrigação natural de assistir os pais; pelo contrário continuam obrigados a ajudá-los nos trabalhos da terra e a socorrê-los.
É uma advertência que foi feita, em minha cabana, pela filha de Japí
Guaçú, batizada e casada na igreja, para um outro selvagem, seu
marido, também cristão, que estava indo para Tapúi-tapéra auxiliar
o Pe. Arsênio, a batizar numerosos selvagens. Ela disse o seguinte:
“Para onde queres ir? Tu bens sabes muito bem que há ainda muito
trabalho para fazer nas roças de meu pai, e faltam mantimentos.
Não sabes que se ele me entregou a ti para que o ajudasse na velhice? Se
queres abandoná-lo, vou voltar para a casa dele. (D’Évreux, 2009,
p.174, grifo nosso)

A capacidade de adquirir “cunhados” e “genros” era um dos
predicados dos chefes indígenas, constituíam formas de aquisição de
prestígio e poder. Ter um número significativo de mulheres implicava não se sujeitar ao “serviço de noiva”. Sabe-se que os Tupinambá
eram, temporariamente, uxorilocais. Esta, por sua vez, é uma regra
de residência onde o genro mora na casa dos pais da noiva para, obrigatoriamente, colaborar e trabalhar junto com o sogro (Viveiros de
Castro, 2002; Fausto, 1992).

Itápucú
De acordo com d’Abbeville, Itápucú nasceu na aldeia de
Caiété e seus pais seriam o principal Guará Guaçú e Guirá-jará.
Tinha mais ou menos 38 anos quando embarcou, em primeiro de
dezembro de 1612, com d’Abbeville rumo à Paris.8 Era chamado
também de Itápyçã, porém teria mais de dez outros nomes adquiridos
nas guerras contra seus inimigos, conforme apontamentos das fontes. É interessante notar que na gravura feita por Leonard Gaulthier,
8 Os seis ameríndios que viajaram com d’Abbeville foram: Caripirá, Itápucú,
Manẽ, Patuá, Guarajú e Japuaí.
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Itápucú aparece sem as suas escarificações, que evidenciavam a sua
posição de destaque dentro da sociedade tupinambá.
Na imagem, o artista o pinta como um índio “civilizado”, passível
de conversão, vestido à francesa – roupas, sapatos – e, segurando um
lírio, símbolo da França na época. D’Abbeville utiliza o que Hartog
(1991) denomina de inversão para traduzir aos seus leitores a imagem que ele cria desse ameríndio. O “índio civilizado” aproxima
dois mundos distintos e reforça a ideia de conversão do missionário,
evidenciando a intencionalidade da imagem que não representava a
realidade, mas uma visão de mundo.
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No relato do capuchinho francês (1975, p.276), Itápucú é descrito
como grande orador. “Compraz-se grandemente em fazer discursos e não se cansa jamais de falar a respeito de seus feitos guerreiros
e de nossa fé.” Seu andar, sua maneira de discursar evidenciavam
para d’Abbeville a postura de guerreiro destemido. Porém, não é
essa a leitura que fazemos de sua gravura. Conforme Chincangana-Bayona (2006, p.21), a ideia de etnografia do século XVI estava
baseada nos detalhes externos – nas indumentárias, nos adornos e
artefatos que os indivíduos usavam. Ao tecer uma comparação entre
as imagens de Caripirá e Guarajú,9 Chincangana-Bayona destaca que
o fato do último ter sido batizado, evangelizado, convivido com os
padres e ter aprendido o modo de vida francês, seria mais civilizado,
“domesticado”.
De igual modo, interpretamos as imagens de Itapucú e Japuaí em
contraposição às iconografias de Caripirá, Manẽ e Patuá que estão
seminus, com arcos e flechas. Portanto, os indígenas “civilizados”
materializavam a possibilidade do projeto francês de colonização no
Maranhão e a expansão da fé católica na região.

Pacamũ
Esse xamã, de fama renomada na região de Cumá, fala em duas
conferências que teve com d’Évreux. O padre menciona que a liderança indígena estava sempre com o cachimbo na boca e soltando
fumaça pelas narinas. Com a voz grave e pausada, conversou sobre
sua trajetória de glória que teria conquistado através de sangrentas
batalhas e não pela imposição de seu poder de xamã. O padre o descreve como “Grande soprador”, menção ao modo como os xamãs
obtinham a cura dos enfermos. Era baixo e considerado muito feio
por d’Évreux, porém bastante respeitado entre os Tupinambá.
O padre descreveu alguns hábitos dos xamãs. Segundo ele, essas
lideranças espirituais eram solitárias, de poucas falas, reclusos, muito
9 Na crônica de d’Abbeville o nome desse índio aparece grafado como Uaruajó.
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estimados e respeitados pelos índios. Abaixo citamos uma cerimônia
xamanística narrada por Pacamũ.
Aqueles sopros lhes são bem particulares, como cerimônia absolutamente necessária à cura dos enfermos, pois vós podeis vê-los
puxar, tanto quanto podem, com a boca, o mal do doente, conforme
dizem. Fazem de conta que estão com a boca estourando de tão cheia,
e soltam de uma só vez aquele vento, com um barulho semelhante a
um tiro de pistola; cospem então com toda força, que aquilo é o mal que
sorveram, e tratam de convencer o doente. (D’Évreux, 2009, p.408)

Nessa cerimônia performática eram retirados objetos de diferentes naturezas: madeira, metal, ossos, que representavam a doença do
enfermo. Em outra narrativa, Pacamũ conta a cura de um menino da
aldeia de Uçaáb, que apresentava dores muito fortes no abdômen.francês
Ao final da cerimônia de cura, realizada com auxílio de outro xamã,
foram retirados três preguinhos da barriga da criança. Isso deixou o
cronista admirado, pois como poderiam mostrar pregos, se estes não
eram objetos comuns entre os indígenas?
Além de falar sobre suas práticas xamanísticas, Pacamũ contou a
d’Évreux histórias míticas relacionadas ao tempo do dilúvio e sobre
o papel ambíguo dos xamãs, como na frase seguinte: “Eu mandava
virem anos de fartura e me vingava dos que me desprezavam por
meio de doenças”.

Patuá
Natural da atual Ilha de São Luís do Maranhão, descendia de uma
família de prestígio. Seu pai era Abatí-pirã, um dos principais chefes
da Ilha, seu avô era Marcoiá peró, chefe indígena da aldeia de Carnaú-biób. Tinha entre 15 e 16 anos quando foi à França com mais cinco
tupinambás. D’Abbeville o descreve como um indígena bem-feito
de corpo, dócil, inteligente. É dessa maneira que o artista Gaultier
eterniza o jovem tupinambá, em Paris.
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Chama-nos atenção o fato dos tupinambás mortos na França
terem sido representados nus, como se estivessem no Maranhão,
segurando seus arcos e flechas, sendo apenas Caripirá – por ser um
afamado guerreiro – pintado com o tacape e as escarificações. Essas
imagens são muito reveladoras, pois os índios nus representam os
tupinambás antropófagos, bárbaros, que em alguma medida simbolizava o Maranhão dos selvagens. Já os índios vestidos, “domesticados”, conforme visto acima, constituíam a ascensão ao modo de vida
do europeu.
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Na História da missão, assim como Caripirá e Manẽ, Patuá teve
febre, dores, paralisia e alucinações. O caso desse índio é bastante
peculiar. Ele dizia ver “indiozinhos que o ameaçavam com pancadas,
se pedisse o batismo”. Longe de serem as artimanhas do diabo – como
foram assim compreendidas pelo capuchinho –, talvez no mais íntimo
de sua consciência a morte longe de sua terra, de sua família, de seus
costumes, tenha gerado um momento de crise e as visões são formas
de expor o conflito interno que imaginamos ter vivido. O fato de
terem sido “indiozinhos” os espectros que o atormentaram pode ser
a chave para essa interpretação.
Patuá foi batizado em 4 de maio com o nome de Tiago, faleceu dois
dias depois e foi sepultado no convento dos capuchinhos em Paris.10

Considerações finais
Como vimos, os documentos coloniais são resultados de uma
interação entre os europeus e os indígenas, que nos permitem estudar distintos aspectos de sociedades ameríndias extintas – e atuais
inclusive – durante o processo de colonização, tais como: organização social, política, cosmologias, saberes tradicionais que circulavam
no âmbito da oralidade. Possibilitam, ainda, analisar o trajeto de
atores indígenas que nesses contextos de interação cultural e política
incorporaram categorias e tecnologias do colonizador, por exemplo,
a escrita, seus suportes específicos e o novo conjunto de práticas a ela
associadas, entre outros.

10 De acordo com recentes informações dadas ao professor Bessa Freire pelo frei
Pio Murat, diretor da Bibliothèque Franciscaine Provinciale des Capucins de
Paris, o cemitério particular dos capuchinhos, localizado até o início do século
XIX no convento da rue Saint-Honoré, foi desativado no período do Consulado,
primeira fase do governo de Napoleão Bonaparte, quando os cemitérios foram
secularizados. Nesse período, os restos mortais ali presentes, entre os quais os
de Caripirá, Manẽ e Pautá, foram transferidos para as Catacumbas de Denfert
Rochereau (Paris, XIV), onde permanecem até os dias de hoje, sem qualquer
menção específica aos índios, apenas com uma indicação genérica ao cemitério.
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Diferente dos Andes – onde encontramos versões nativas do
processo de colonização, como é o caso da crônica Nueva Corónica y
buen gobierno, de Guamán Poma de Ayala –, na América portuguesa
existem parcas fontes e iconografias de autoria indígena, salvo alguns
documentos como as cartas dos chefes indígenas Felipe Camarão e
Pedro Poty, ambos potiguara. Ao evidenciarmos, no entanto, esses
indígenas, chamamos atenção para as possibilidades de pesquisa
a partir dos discursos, haranges, das biografias indígenas, campos
pouco explorados pela historiografia.
Enfocando o olhar no papel ativo e criativo dos índios, repensamos, a partir de um diálogo interdisciplinar, a dinâmica da vida social
e da construção de identidades nas interações franco-tupis, particularmente no século XVII. Longe de compreender os ameríndios a partir de visões essencializadas, eles foram protagonistas que dialogaram
com os novos tempos, apropriaram ou rejeitaram elementos disponíveis no repertório cultural do invasor como seus códigos discursivos,
retóricos. Assim dotados de fala, criaram um tipo de discurso novo,
peculiar e bastante sedutor.
O discurso destinado aos “extraños” deve ser compreendido como
resultado de disputas simbólicas, no contexto de colonização, e não
simplesmente uma ferramenta de validação dos projetos de conquista
e catequização europeus. Apesar das limitações e das lacunas documentais, é possível evidenciar a criatividade e dinamicidade dos Tupi
diante da nova realidade imposta por europeus. Os estudos sobre as
sociedades indígenas no período colonial vêm demonstrando que a
emergência de novos atores sociais não é um fenômeno exclusivo dos
dias atuais.
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