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RESUMO

Este trabalho relaciona alguns dos motivos edênicos que, a partir do mito da Idade

de Ouro da humanidade apresentado por dois poetas da Antigüidade Clássica,

Virgílio e Ovídio, que vai-se mesclar, na Idade Média, à descrição católica do Jardim

do Éden e serão retomados com o descobrimento da América, repercutindo na

colonização do Brasil, onde sua chama, ainda que débil, se mantém. Eles ressurgem

no século XX, nomeadamente nos romances de Menotti Del Picchia: A filha do Inca

e Kalum, o mistério do sertão.

Obras de ficção científica, produzidas num período de efervescência do gênero,

entremeadas de elementos fantásticos presentes no imaginário do sertão amazônico

brasileiro, tais romances de Menotti Del Picchia afirmam a permanência entre nós

dos ditos mitos. O Paraíso Terreal existe e está no Novo Mundo, particularmente em

terras brasileiras, com suas águas rejuvenecedoras da provável fonte da juventude e

com seus tesouros incalculáveis localizados no Eldorado. Tudo isso guardado e

defendido por seres fabulosos, ente os quais as Amazonas guerreiras.

Como conseqüência, vemos a alusão insistente à fertilidade, abundância e

exuberância das terras brasileiras, com a diversidade de sua fauna e flora, à

longevidade saudável de seus habitantes, à inocência da nudez dos primitivos

moradores deste paraíso, à busca sôfrega pelas riquezas da Lagoa das Esmeraldas,

do ouro e da prata no interior do continente e às índias guerreiras que pelejam ao

longo de um rio, imediatamente associadas às Amazonas gregas, cuja força de

comparação batizou tal rio e a região onde teriam sido vistas pelos primeiros

conquistadores.

Com os espanhóis, numa coloração mais viva, e mais esmaecida com os

portugueses, essas peculiaridades não deixam de ser constantemente mencionadas

ao longo dos primeiros séculos da exploração e colonização do novo continente,
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muitas delas ora alimentadas, ora acrescidas pelo testemunho – que lhes dá maior

credibilidade – dos donos e conhecedores das novas terras: os índios americanos.

Esses mitos redivivos estarão presentes ainda em nossa cultura no século XX, como

comprovam os dois romances de Menotti Del Picchia aqui estudados.

ABSTRACT

This paper points out some of the edenic motives, which as of the myth of humanity’s

Golden Age described by two poets of the Ancient Classic, Virgill and Ovide, will

blend, in the Middle Age, with the catholic description of the Garden of Eden and will

be resumed with the discovery of America, echoing on the colonization of Brazil,

where its flame, albeit weak, still remains. They reappear in the 20th century, namely

in the romances of Menotti Del Picchia: A filha do Inca and Kalum, o mistério do

sertão.

Scientific fiction works, produced in a bubbling period of the sort, filled with fantastic

elements present in the imaginary of the Brazilian Amazonian hinterland, those

romances of Menotti Del Picchia affirm the permanence among us of the mentioned

myths. The “Terreal” Paradise exists and it is in the new World, particularly in

Brazilian lands, with its rejuvenating waters of the likely fountain of youth and with its

invaluable treasures located in the “Eldorado”. All of this kept and guarded by

fabulous beings, among which the Amazon warriors.

As consequence, we see the insistent allusion to the fertility, abundance and

exuberance of Brazilian lands, with the diversity of its fauna and flora, to the healthy

longevity of its inhabitants, to the innocence of the nudity of the primitive dwellers of

this paradise, to the impatient search of the riches of the Lagoon of the Emeralds, of

gold and silver in the heartland and the warrior Indians that fight along the river,

immediately associated to the Greek Amazons, whose strength of comparison

christened that river and the regions where they were allegedly seen by the first
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conquerors.

With the Spanish, in a livelier color, and paler with the Portuguese, these peculiarities

are constantly mentioned along the first centuries of exploration and colonization of

the new continent, many of them at times nurtured, at times increased by word of

mouth – which give them more credibility – of the owners and knowers of the new

land: the American Indians.

These ressurected myths will still be presented in our 20th century culture, as proven

on these two romances of Menotti Del Picchia here studied.

PALAVRAS-CHAVE/KEY WORDS (5)

Paraíso Terreal; Motivos Edênicos; Literatura de Viagens; Menotti Del Picchia;

Lagoa das Esmeraldas.
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1 – Introdução

Propusemo-nos, neste trabalho, a relacionar alguns dos motivos edênicos presentes

na colonização do Brasil e evidenciados na obra Visão do Paraíso, de Sérgio

Buarque de Holanda - muitos deles originários de períodos tão distantes como o

mundo clássico, de onde percorrem um longo caminho através da Idade Média, no

qual vão sofrendo modificações, ora introduzindo-se, ora suprimindo-se detalhes,

mas sempre reacendendo-se e colorindo-se de novos significados - que irão

enriquecer a narrativa da literatura de viagens pela América e pelo Brasil, e que

serão retomados, alguns deles, no século XX, pelo escritor Menotti Del Picchia,

notadamente em dois romances publicados nos anos de 1930 e classificados por ele

de "novelas fantásticas": A filha do Inca e Kalum, o mistério do sertão.

Não temos a pretensão de vir a esgotar assunto tão complexo e carente da atenção

do melhor de nossa crítica literária. Com relação a Menotti Del Picchia, por ter sido,

talvez, um escritor que, em parte de sua obra voltada para um público menos

letrado, justifica a idéia da perpetuação de alguns dos mitos da colonização

brasileira, foi preterido como objeto de estudo pela crítica especializada, tendo sido,

ainda, na concepção de Alfredo Bosi, “um 'prócer do Modernismo', um escritor

brilhante” que “por fôrça do próprio temperamento literário”, deixou “para trás as

experiências de vanguarda que promovera na juventude” respondendo “às

expectativas de um público de fato divorciado do Modernismo de 22,... incapaz de

maior refinamento artístico.” Segundo Bosi, essa migração estética, “os caminhos

'fáceis' do autor da República 3000” (posteriormente renomeado para A Filha do

Inca, cujo motivo explicamos oportunamente neste trabalho) devem “parecer

lamentável ao High Brow (culto, metido a intelectual) que tende a alijá-lo pura e

simplesmente do seu convívio estético.”1

Alguns dos mitos que relacionaremos aqui são, na verdade, acréscimos sofridos ao

longo dos tempos, àquilo que Eliade (1992) chamou de “plenitude primordial” – o

                                                          
1História Concisa da Literatura Brasileira – pg. 415
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paraíso criado por Deus para morada do primeiro homem. “Tudo o que sabemos

sobre a memória mítica do ‘paraíso’ nos confronta,... com a imagem de uma

humanidade ideal, desfrutando de uma beatitude e plenitude espiritual jamais

realizável na presente condição do ‘ homem caído’”. Nesse tempo mítico distante “os

homens não conheciam a morte nem a luta ou o sofrimento, e tinham um estoque

abundante de alimentos, bastando estender a mão e apanhá-lo”.2

Para Eliade (op.cit.), algumas civilizações arcaicas tentam recuperar esse tempo

mítico com o processo do eterno retorno. Aquelas que negam a história (a-

históricas) como acúmulo de experiências passadas realizam esse feito através da

ritualização do tempo cíclico, ou seja, da repetição “ad infinitum” daquilo que existiu

antes, do arquétipo primordial “que mantém constantemente o mundo no mesmo

instante inaugural do princípio” (ibidem, p. 80). Aquelas que admitem o tempo

unidirecional e toleram a história “apenas porque se sabe que, num dia ou outro, ela

acabará terminando”, fazem ou farão este retorno apenas uma vez, porque, para

elas “a regeneração periódica (cíclica) da Criação é substituída por uma

regeneração única que terá lugar num... futuro” (ibidem, pp. 100-101), “que dará um

fim à história, e será, ao mesmo tempo, um julgamento da história” (ibidem, p. 110).

Para as duas civilizações, existe “o mito das quatro eras cósmicas (...) a do ouro, a

da prata, a do aço e aquela ‘misturada com ferro’” (ibidem, p. 109) e, em ambas, “os

homens conhecerão uma nova idade de ouro” (ibidem, p. 110).

O advento do homem moderno ou “homem histórico” não aboliu de todo ainda a

concepção da redenção do homem com a regeneração do tempo numa repetição

cíclica (“a-histórica”) e, mesmo no Cristianismo, para o qual tempo e história são

lineares, “o ano litúrgico baseia-se numa periódica e real repetição do nascimento,

da paixão, morte e ressurreição de Jesus” (ibidem, p. 112) numa repetição “ad

infinitum” que permite a regeneração pessoal e cósmica, garantindo a sobrevivência

do mito do eterno retorno.

                                                          
2Mito de Eterno Retorno – pg. 81
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Quando o homem moderno – e especificamente “os conquistadores espanhóis e

portugueses tomaram posse das ilhas e continentes que descobriram e

conquistaram” – fincou uma cruz nas terras do Novo Mundo, este “era um ato

considerado equivalente a uma justificação, e à consagração do novo território, isto

é, a um ‘novo nascimento’, repetindo dessa maneira o batismo (ato de Criação)”

(ibidem, p. 22), num ritual de eterno retorno, de retorno às origens, pois “cada

território ocupado, com a finalidade de ser habitado ou utilizado..., antes de mais

nada tem que ser transformado, do caos para o Cosmo” (ibidem, pp.22-23),

simbolizando neste gesto a possibilidade da “repetição do ato primordial”, um ato

preeminentemente divino.

Apresentaremos este “mito primordial” – esta “nostalgia pelo paraíso perdido” – na

visão de dois autores pagãos – Virgílio e Ovídio – numa descrição da Idade de Ouro

da humanidade, projetada pelo primeiro para o futuro e mostrada pelo segundo

como a transformação do caos em Cosmo no princípio dos tempos. Santo Isidoro de

Sevilha nos mostrará como a Idade Média retoma dados desta paisagem idílica e os

acrescenta à imagem do Éden bíblico, não mais como um sonho de plenitude da

humanidade, mas como uma realidade tangível, cuja localização o Santo de Sevilha

procura mostrar dentro da geografia do mundo conhecido à sua época.

A paisagem edênica criada por Isidoro de Sevilha percorrerá um longo caminho até

chegar à Idade Moderna, acrescida de apêndices que serão facilmente incorporados

pelos navegantes e descobridores do Novo Mundo. A primeira visão dessas novas

terras, que se apresentam exuberantes, num clima de constância amena, de

homens e mulheres que andam nus como nossos primeiros pais, dará a Colombo,

por exemplo, a certeza de ter, se não chegado ao Paraíso Terreal, estar muito

próximo dele. Outros, que virão após o genovês, procurarão, neste cenário, pela

fonte que brota em meio ao jardim – associada à fonte da juventude – como Ponce

de Léon, que morreu acreditando estarem ela e suas águas rejuvenecedoras onde

hoje está a Flórida.



14

O ouro e as pedras preciosas, que, nesta mesma imagem isidoriana, estão no leito

do rio que se forma a partir da fonte e se divide em quatro ao sair do Éden, levará

esses homens colonizadores, num misto de cobiça e fé, a procurarem o lendário

Eldorado e a fantástica Manoa, como o fez Nuño Beltrán de Guzmán. Nessa

paisagem desconhecida que mostra maravilhas para os olhos europeus extasiados,

os homens vêem, muitas vezes, o que a mente lhes desperta. Assim, o Padre

Carvajal, diante de índias guerreiras que pelejam tão ou mais que os homens, não

hesitará em enxergar nelas as míticas Amazonas gregas, fato que se repetirá cem

anos depois com os padres Rojas e Acuña.

Pero Vaz de Caminha, apesar de mostrar uma imaginação mais refreada que

Colombo, evidencia com suas palavras que a idéia de um Paraíso Terreal associada

ao Novo Mundo está presente também na mente dos portugueses quando vêem

pela primeira vez a paisagem brasileira. Segundo o historiador Buarque de Holanda,

que em seu livro Visão do Paraíso reúne os relatos dos cronistas viajantes em terras

brasileiras durante o período de colonização, a idéia de que o mítico Paraíso Terreal

situar-se-ia em terras do Novo Mundo - notadamente no Brasil - está presente em

praticamente todos, mais contida ou explicitamente, como, por exemplo, “na página

antológica de Rui Pereira, contida em uma carta que, em 1560, endereçou aos

padres e irmãos de Portugal. Nela se lê: 'Se houvesse paraíso na terra eu diria que

agora o havia no Brasil'. E mais: 'Quanto ao de dentro e de fora, não pode viver

senão no Brasil quem quiser viver no Paraíso Terreal’”3.

Também os Tratados de Fernão Cardim e Pero de Magalhães Gandavo fazem

alusão aos bons ares da terra brasileira, à longevidade dos seus habitantes (vista

através da inocência da nudez do índio), ao ouro e esmeraldas. Segundo Cardim, “...

he esta terra mui salutifera e de bons ares, onde as pessoas se achão bem

dispostas e vivem muitos annos, principalmente os velhos têm melhor disposição e

parecem que tornão a renovar (...) os ares de pela manhã são mui frescos e sadios”4

                                                          
3 Visão do Paraíso – XXI

4 Tratado da Terra do Brasil – pp. 45-46
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“Estes indios andão nus sem cobertura alguma, assi machos como femeas" (ibidem,

p. 53)"... e trazião algumas dellas por amostra, as quaes eram esmeraldas (...)

Todos assentarão ser aquillo ouro nem podia ser outro metal, pois o mesmo ouro

desta maneira nasce nas partes onde o há” (ibidem, p. 63). Para Gandavo,. “O clima

do Brasil geralmente he temperado de bons, delicados, e salutiferos ares, donde os

homens vivem muito até noventa, cento e mais annos...”5 “Todos andam  nus  assim

homens como mulheres,... antes parece que estão no estado de innocencia”

(ibidem, p.89).

Em terras brasileiras, vemos ainda e através da literatura de informação o

florescimento de mitos, como o de Sumé ou São Tomé e o do Vupabuçu ou da

Lagoa das Esmeraldas, nascidos no mundo luso-brasileiro. Munidos de toda esta

cultura mitológica, ansiando por encontrar no novo continente - apontado por

Colombo como o Paraíso terrestre - a lagoa dourada, a fonte da juventude, a lagoa

das esmeraldas, os homens que aqui chegaram buscaram-nos sofregamente,

perdendo, às vezes, a vida nessas empreitadas, como, por exemplo, Gabriel Soares

de Sousa.

Mais de um século após o descobrimento, não deixara o Brasil de ser uma terra

promissora na visão de nossos colonizadores, que poderemos acompanhar aqui

com Ambrósio Fernandes Brandão e sua concepção otimista sobre as terras do

Brasil e pessimista sobre seus moradores. Retomará ele, assim, muitos dos clichês

aplicados ao Brasil, como a sua abundância de caça, pesca, frutos e conseqüente

ociosidade do viver do índio, comparando sua prodigalidade ora aos “Campos

Elíseos dos poetas”, ora à Idade de Ouro da humanidade, assim como os ares

saudáveis e as águas sadias, que propiciam longevidade, a constante primavera e

uma natureza sempre verde e exuberante, compondo, aos poucos, uma paisagem

que se aproxima da descrição do Éden bíblico, onde agora “não faltam autores que

querem affirmar estar nesta parte situado o paraíso terreal.” 6

                                                          
5 Tratados da Terra e Gente do Brasil – pg. 25

6 Diálogos das grandezas do Brasil – pg. 96
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Após o malogro de inúmeras expedições, embrenhadas nos mais diversos sítios em

função da mudança constante da localização presumida desses lugares fantásticos,

após cada busca infrutífera, vão elas rareando em terras brasileiras ao longo dos

séculos, sem deixar nunca de estar no imaginário dos homens a possibilidade da

existência desse paraíso mítico no Novo Mundo. Assim é que, nos séculos XVI, XVII

e XVIII, durante as entradas e as bandeiras, que intentavam a exploração do interior

do Brasil e o apresamento de indígenas em primeiro plano, houve, como finalidade

subjacente, a procura pelas pedras e metais preciosos das desejadas minas.

O insucesso em se localizar nas novas terras este Paraíso Terreal declinava as

buscas, mas não a esperança. No século XIX, a visão deste paraíso ressurge na

ficção brasileira, que exalta a bela natureza idealizada na "cor local" da nossa

literatura romântica, na letra do Hino Nacional ou em canções que visavam a

enaltecer os motivos de nosso orgulho nacional; também ficcionalmente retoma-se,

no século subseqüente, o tema da procura edênica na prosa modernista, particular e

explicitamente, nos dois romances do escritor Menotti Del Picchia.

Em cinco séculos de nossa história, tais mitos, ora mais velada, ora mais

expressivamente, estiveram sempre presentes, evidenciando um legado cultural –

sonho da grandeza de Portugal impossibilitado de realizar-se pela perda de Dom

Sebastião, depositário da esperança de concretização do Império Português - mas,

contrariamente a ele, nesse aspecto, restou-nos um messianismo sem messias, a

espera de um salvador da pátria, de um predestinado que cumpra, diante dos

desígnios de Deus, o fado de grandiosidade preconizado por tantos, abençoado

pelos céus, mas intangível até hoje.

Sérgio Buarque de Holanda nos dá uma explicação sobre a existência da crença em

um paraíso tangível: “A idéia de que do outro lado do Mar Oceano se acharia, se

não o verdadeiro Paraíso Terreal, sem dúvida um símile em tudo digno dele,

perseguia, com pequenas diferenças, a todos os espíritos. A imagem daquele
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jardim... não se podia separar da suspeita de que essa miragem devesse ganhar

corpo num hemisfério ainda inexplorado... E a suspeita conseguia impor-se até

mesmo aos mais discretos e atilados, àqueles cujo espírito se formara no convívio

assíduo com os autores da Antiguidade”.7

Segundo Buarque de Holanda, nenhuma civilização prescindiu de um passado

deleitoso para a humanidade, onde “são eliminados o mal, o medo, a morte. A terra,

bem comum de todos, produz continuamente, ainda ignorante da enxada e do

arado,... o fruto saboroso e a espiga loura e nutritiva” e onde “eterna é a primavera:

um zéfiro amável abranda o ar e acaricia as flores que ninguém cultivou” (ibidem, p.

186). Como, tanto no caso cristão como no pagão, “o paraíso perdido fosse

fabricado para responder a desejos e frustrações dos homens, não é de admirar se

ele aparecesse, em vez de realidade morta, como um ideal eterno e, naturalmente,

uma remota esperança” (ibidem, p. 186).

Assim, parecia lógico ao homem medieval que esse paraíso existisse e fosse,

portanto, acessível, ainda que seu alcance estivesse dificultado pela permanência

de “querubins incumbidos pelo Senhor de fechar o caminho que levava à árvore da

vida” (ibidem, p. 186), ou mesmo que, alegoricamente, essas palavras bíblicas

fossem entendidas como “apenas as dificuldades opostas a quem buscasse

recobrar a perdida bem-aventurança” (ibidem, p. 187).

Somam-se posteriormente outros impedimentos para se alcançar o Éden, como, por

exemplo, localizando-o em uma altura suficiente para ter escapado ao Dilúvio,

introduzindo-lhe uma muralha de fogo que o protegeria da cobiça dos homens ou ser

ele povoado por “espécies monstruosas... que... serviriam para barrar o ingresso ao

horto das delícias”. Há ainda “a idéia alvitrada pelo próprio São Tomás, de que o

Paraíso sonhado poderia encontrar-se no interior da própria zona tórrida” (ibidem, p.

199) e que este era um lugar não só perfeitamente compatível com a vida humana,

mas salutar e ameno, mais do que as outras partes do mundo conhecido,

                                                          
7 Visão do Paraíso – pg. 221
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contrariando a idéia corrente, então, da impossibilidade de haver vida humana nessa

zona do planeta.

Dessa forma, e segundo Buarque de Holanda (op.cit.), teria já Colombo, mesmo

antes de empreender a viagem de descobrimento da América, “a idéia de ir procurar,

para além do oceano, os fabulosos tesouros de que falara Marco Polo,... senão o

próprio Éden bíblico” (ibidem, p. 202). Quando chega ao Haiti - nas Antilhas – “o que

encontra... são rios coalhados de ouro, que parecem cópias do Fison do Éden,...

terras de fertilidade inaudita, com suas árvores de copas altíssimas, fragrantes e

carregadas de saborosos frutos. E já adivinha, no mesmo instante, um traço

constante das viridentes paisagens edênicas: a eterna primavera” (ibidem, pp. 202-

203).

A alusão a autores clássicos e, posteriormente, na Idade Média, aos "clichês

consagrados" do Paraíso - a eterna primavera, os ares temperados, nem frios nem

quentes (“a referência à amenidade perpétua do clima 'nem frio, nem quente' - non

ibi frigus, non aestus - constitui, pelo menos a partir de Santo Isidoro de Sevilha,

uma constante das visões do Paraíso” - ibidem, p. 39, nota 6), a fartura de plantas e

frutos, os quatro rios, com sua abundância em ouro, os guardiões de sua entrada,

ora querubins, ora monstros, as dificuldades impostas ao homem que o quisesse

alcançar - foi feita à exaustão “e não apenas nas obras de erudição”, mas também

naquelas dirigidas “a um público numeroso e ignorante de sutilezas teológicas”

(ibidem, p. 205).

Logo, a “larga popularidade das histórias..., piedosas ou profanas, e o longo crédito

que alcançaram, parecem oferecer uma explicação psicologicamente razoável para

a mentalidade de muitos navegantes europeus que, na era dos grandes

descobrimentos marítimos, vieram ter ao Novo Mundo” (ibidem, p. 220). Essas idéias

impregnavam, certamente, a imaginação dos viajantes que aportaram em terras

brasileiras, haja vista a quantidade de menções - ainda que sutis - deixadas nas

literaturas de viagens empreendidas por navegantes portugueses, bem como por
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estrangeiros - essas menos contidas - que por aqui estiveram.

Nada mais natural, então, acreditarem os descobridores e, posteriormente, os

viajantes, terem chegado ao Paraíso Terreal quando aportaram na América,

primeiramente, e no Brasil logo depois, e que dessem início à procura desses mitos

e doutros que derivaram deles, como, por exemplo, “o Dourado do Vupabuçu e

Paraupava, no Brasil, isto é, aquela mesma lagoa dourada”8 na busca dos quais

morreram homens como Fernão Dias Pais – este, aliás, crendo ter encontrado a

Lagoa das Esmeraldas.

Nos capítulos cinco, seis e sete deste trabalho, propusemo-nos a discutir a

classificação de dois romances de Menotti Del Picchia em um gênero literário. Trata-

se, como diz o próprio autor, de duas “novelas fantásticas”, ou pertencem eles à

ficção científica, como pensa a crítica? Discutindo desde a apreciação de Todorov

(1970) de a ficção científica pertencer a um subgênero da literatura fantástica até a

denominação mais abrangente de Causo (2003) de ficção especulativa, em cujo

campo de abrangência estaria, entre outros, a ficção científica, concordamos, em

função da abrangência do enredo das obras, com a crítica, embora estejam elas

pontilhadas de acontecimentos de estranhos a maravilhosos.

Começamos por pesquisar a definição de ficção científica. Sabe-se que “o termo

‘ficção científica’ (science fiction) surgiu em julho de 1929, quando Hugo Gernsback

criou a revista Science Wonder Stories”9, ao comentar um livro que comporia um

gênero literário que explora e extrapola realidades reveladas pela ciência para

criações imaginárias de um mundo futuro ou diferente. Ainda assim, é opinião

comum entre os estudiosos da ficção científica que há produções bem anteriores

que mereceriam essa mesma classificação. Embora não haja unanimidade em torno

da época ou das obras que seriam precursoras dela, pois “ainda não se esgotaram

as pesquisas sôbre quais os mais antigos precursores da ficção científica”10, há

                                                          
8 Buarque de Holanda, Sérgio. Ibidem – pg. 43
9 Causo, Roberto. Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – pg. 51
10 Carneiro, André. Introdução ao estudo da ‘science-fiction’ – pg. 27
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hipóteses com relação aos nomes de Plutarco, Cyrano de Bergerac, Jonathan Swift,

Voltaire, Poe, Julio Verne e H.G. Wells, entre outros.

Para Carneiro (op.cit.), que a estudou na década de 1960, “não existe uma definição

completa e aceitável para a ficção científica” pois, segundo ele, “torna-se difícil

conciliar os têrmos ciência e ficção”, visto exigir a primeira “raciocínio preciso” e a

segunda, “imaginação” (ibidem, pp. 5-6).

Para tentar resolver esse aparente paradoxo contido nas palavras ‘science-fiction’,

termo já consagrado para classificar obras deste gênero literário, Carneiro cita uma

crítica de 1959 de Otto Maria Carpeaux, apontando-o “como o primeiro a se ocupar,

entre nós, com a análise da ‘science-fiction’”, onde o crítico analisa essa palavra:

“’science-ficition’ é substantivo composto. Ensina a gramática que, no caso de

combinação de dois substantivos, nenhum deles guarda inalterada a acepção: os

dois sentidos modificam-se reciprocamente. A ciência, em ‘science-fiction’, não é

científica, mas deliberadamente ficcionalizada. Por outro lado, FICÇÂO, em ‘science-

fiction’, não quer ser mera ficção, mas possibilidade científica. Em suma: trata-se de

CIÊNCIA que não exige deduções e provas, mas que exige ser aceita” (ibidem, pp.

12-13). Em outras palavras, há na obra de ficção científica o mesmo pacto entre

autor e leitor que existe em qualquer livro de ficção literária, havendo naquela este

pacto também com relação à verossimilhança com a ciência.

Em obra da década de 1970, feita na França, os irmãos Igor e Grichka Bogdanoff

iniciaram, com a pergunta “o que é ficção científica?”, uma pesquisa entre famosos

do mundo de 1975 a 1979, a qual originou um livro que, através do estudo de suas

respostas, tenta encontrar-lhe uma definição. No decorrer de sua pesquisa, não

chegaram (e, finalmente, nem o queriam) a defini-la, mas acabaram arrolando as

diversas opiniões dos entrevistados, de acordo com os variados efeitos produzidos

diante da mesma pergunta: “... nous avons pu voir que la même question – que

pensez-vous de la S.F.? – suscite des opinions fort diverses  que nous avons
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regroupées par ‘familles’...”11.

Dentre todas as respostas obtidas, separaram-nas entre grupos sociais e, dentro

deles, entre favoráveis, hostis e indiferentes à ficção científica, sendo que “les

groupes plutôt hostiles (écrivains, scientifiques, hommes d´affaire, etc) ou indifférents

(hommes politiques, juriste etc.) sont nettement plus nombreaux que les groupes

favorables” (ibidem, p. 316).

Diante da análise feita da amostragem obtida, afirmaram que “finalement, l´etrange

discours suscité dans ce livre par la science-fiction montre, peut-être, qu´une

dépression culturelle s´est creusée au sein des sociétés modernes,... la science-

fiction n´est qu´un symptôme parmi d´autres de la manière dont certains groupes

sociaux perçoivent ce changement et jugent leur avenir” (ibidem, p. 406).

A repugnância provocada diante da ficção científica na grande maioria dos

entrevistados levou os autores a concluir estar ela associada ao medo do futuro: “...

avec ce qui passe pour des peurs individuelles de la science-fiction, avec des petites

peurs, donc, nous avons été conduits vers une grande peur de l´avenir qui concerne

la plupart des groupes sociaux de notre société” (ibidem, p.  410).

Em estudo mais recente do gênero, feito por Causo (op.cit.), não há mais uma

preocupação em se definir ficção científica, mas em ampliar seu conceito,

denominando-a “ficção especulativa”, composta por três subgêneros: a ficção

científica, a fantasia e o horror. No prefácio desta obra, assinado por João Adolfo

Hansen, a proposição do que vem a ser “o subgênero da ‘ficção científica’” é pôr “em

cena metáforas da ciência e da tecnologia, geralmente em uma narrativa de ‘viagem

fantástica’ por espaços-tempos incomuns, profundeza da terra, interior do corpo

humano, planetas de outros sistemas, florestas ou desertos primitivos, o passado de

civilizações lendárias, Lemúria, Atlântida, Manoa, ou o improvável futuro humano,

devastado por guerras nucleares e civilizações cruéis e sanguinárias ou

                                                          
11 L´effet science-fiction: à la recherche d´une definition – pg. 315
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absolutamente pacificado sob a direção ilustradíssima de filósofos e cientistas

realizando a coisa assustadora que é a república platônica”.12

O fantástico como gênero literário, estudado por nós na visão de Todorov (1970),

aproxima-se de outros dois gêneros: o maravilhoso e o estranho. Todorov analisa-os

enquanto fronteiriços e delimita como território exclusivo do fantástico puro, “la ligne

médiane, celle qui separe le fantastique-étrange du fantastisque-merveilleux (...)

frontière entre deux domaines voisins” 13, e o define como um gênero que “ne dure

que le temps d´une hésitation commune au lecteur et au personnage, qui doivent

décider si ce qu´ils perçoivent relève ou non de la realité, telle qu´elle existe pour

l´opinion commune. A la fin de l´histoire, le lecteur, sinon le personnage, prend

toutefois une décision, il opte pour l´une ou l´autre solution, et par la même sort du

fantastique” (ibidem, p. 46).

Informa-nos também o teórico que, se esta decisão permitir explicar os fenômenos

descritos, estaremos no campo do gênero estranho. Se, ao contrário, admitir novas

leis da natureza para explicá-los, iremos para o gênero maravilhoso, e que dentro do

maravilhoso puro encontram-se quatro tipos diferentes, sendo que o que ele chama

de maravilhoso instrumental – aperfeiçoamentos técnicos irrealizáveis para a época

descrita – aproxima-se do maravilhoso científico, “et qu´on appelle aujourd´hui

science-fiction. Ici, le surnaturel est expliqué d´une manière rationnelle mais à partir

de lois que la science contemporaine ne reconnaît pas. (...) Ce sont des rècits où, à

partir de prémisses irrationnelles, les faits s´enchaînent d´une manière parfaitment

logique” (ibidem, p. 62).

É perfeitamente possível, então, que elementos não ligados estritamente à ficção

científica estejam presentes em obras deste gênero e de outros, visto ser a linha que

os separa extremamente tênue, além de haver momentos em que se entrelaçam.

Como nossos romances fazem parte da “tópica da viagem fantástica a mundos

                                                          
12 Hansen, João Adolfo. Prefácio. Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – pp. 18-19
13 Introduction à la Littérature Fantastique – pg. 49
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perdidos no interior do território”, cujo sucesso “teria sido condicionado pela

imensidão, exotismo e desconhecimento do próprio território nacional” 14 e como,

para os brasileiros, o próprio Brasil poderia ser intuído “como um planetary romance

– um vasto mundo cuja ecologia e relações sociais evocariam um forte senso de

exotismo, romantismo e inquietação” (ibidem, p.189), é natural que um escritor como

Menotti Del Picchia, numa época em que se multiplicavam os mundos perdidos

dentro das obras ficcionais, inserisse duas civilizações totalmente desconhecidas,

vivendo intocadas e isoladas na vastidão da floresta amazônica como um fato

ficcional perfeitamente aceitável, ainda que causasse um “estranhamento” inicial.

Procuramos mostrar, a seguir, como nosso escritor, usando como cenário o sertão

brasileiro nos dois romances, aproveita parte do folclore que ele contém, expresso

através de personagens populares, e, em parte, através da magia que o envolve – o

que será posteriormente muito bem explorado por Guimarães Rosa em seus contos

e romances –, evidenciando que a noção de que o sertão e seu significado e

importância são dados eminentemente brasileiros e um diferencial para compor uma

literatura genuinamente nacional – uma das propostas do Modernismo de 22.

Diferentemente de outros autores dessa estética, Menotti Del Picchia procura

estender o alcance de sua produção literária, particularmente com os dois romances

citados, a uma camada da população brasileira dissociada da elite cultural,

popularizando suas obras e levando a esses leitores um gênero, ainda que

essencialmente de produção estrangeira, ambientado em cenário brasileiro, com

personagens e cultura absolutamente nacionais.

Veremos, enfim, como Menotti Del Picchia realiza ficcionalmente aquilo que as

entradas e bandeiras no Brasil, empreendidas por aproximadamente três séculos

após o Descobrimento, não conseguiram: encontrar no sertão brasileiro o lendário

Eldorado no primeiro dos romances citados e o mítico Éden ou Paraíso Terreal no

segundo, indo mais longe ainda, ao colocar neste um casal puro e inocente para dar

                                                          
14 Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – prefácio – pg. 22
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início a uma nova civilização, para, quem sabe, realizar as proféticas palavras

contidas no manifesto do Grupo Verde-amarelo, do qual fez parte nosso autor, de

que "é de entre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a 'Quinta raça' a 'raça

cósmica', que realizará a concórdia universal" 15.

2. O PARAÍSO TERREAL NA LITERATURA CLÁSSICA E MEDIEVAL

     2.1. – As "Bucólicas" de Virgílio.

Segundo Buarque de Holanda (op.cit), "não carecia, naturalmente, o mundo greco-

romano, como não careceu nenhuma civilização, da lembrança, zelosamente

cultivada, de um estado de delícias e venturas que teria a humanidade vivido no

começo dos tempos, e que alguma terrível catástrofe viera a frustrar sem remédio.

Assim como para a criança o mundo se mede segundo as próprias vontades e

caprichos, o mesmo ocorre com a infância do mundo. Aquela condição de plena

bem-aventurança, tal como a viram e cantaram os poetas, representaria a projeção,

sobre um plano cósmico, da vida da infância tal como a podem ver os adultos, isto é,

uma infância idealizada pela distância: assim era natural que a situassem no

passado. E representa, além disso, o reverso necessário, e em certo sentido

compensatório, das misérias do presente. (...) Contudo, esse mundo paradisíaco,

fosse ele cristão ou pagão, permanecia invariavelmente no passado, ou no futuro, ou

no sonho, alheio e adverso à vida atual."16

O mito da Idade de Ouro, que corresponde ao desejo dos homens “de voltar atrás,

de encontrar a história primordial dos seus países... uma vontade de começar de

novo, uma nostálgica ambição de reviver a beatitude e exaltação criadora das

origens, em suma, como uma saudade do Éden” (ibidem, p. XVI), aparece na obra

Bucólicas do poeta italiano Virgílio.

                                                          
15 Nhengaçu Verde Amarelo – pg. 364

16 Visão do Paraíso – pp.185-186



25

Nascido no ano de 70 a.C., Virgílio escreveu esses dez poemas pastoris entre os

anos 42 e 37 a.C., sob forte influência do poeta Teócrito, a quem retoma como

modelo, mas rejuvenesce seus temas com inserções de alusões contemporâneas.

Das dez Bucólicas, a quarta é a menos pastoril e prevê a volta da Idade de Ouro,

porque vai nascer um menino divino que governará o mundo, desterrando dele a

injustiça. Nesta composição, encontram-se todos os conhecimentos místicos e

astrológicos do poeta. As interpretações dessa Bucólica são numerosas e a cristã

supõe, no nascimento desse menino, Jesus Cristo.

Após o nascimento do menino, desaparecerão todos os males e calamidades, a

terra se embelezará e os animais daninhos e as plantas venenosas deixarão de

existir. Na adolescência dele, a terra produzirá sem ser cultivada; na maturidade,

desaparecerão os últimos vestígios de miséria, não será preciso trabalhar e reinará

em plenitude a Idade de Ouro. Acresce o poeta a essa paisagem mais um fato

constante na descrição da Idade de Ouro entre poetas da época: por acreditarem

que o mel provinha do céu, diz Virgílio, que ele será depositado sobre as plantas em

forma de orvalho.

Várias são as hipóteses formuladas sobre a identidade do menino previsto por

Virgílio. As mais numerosas situam-no entre os filhos de amigos do poeta, ou filhos

de Antônio e Cleópatra, ou, ainda, que seria ele o próprio Augusto. Durante a Idade

Média, foram relacionados detalhes da Bucólica IV com alguns versos de Isaías e

chegou-se a crer, como dissemos, que a criança profetizada seria Jesus Cristo -

idéia que não se sustenta por não ter Cristo nascido durante o consulado de Polión,

a quem se dirige o poeta no terceiro verso desta Bucólica. No entanto, não é de todo

impossível que não tivesse Virgílio conhecimento da profecia messiânica, já muito

conhecida em Roma em seu tempo.

Em verdade, esta Bucólica é um hino à paz, mas recoberto com o manto da

profecia, o que faz com que o poeta seja tomado, na Idade Média, por um "magno

inspirado, novo Isaías, mais exatamente, por um profeta, e profeta cristão. Não
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anunciara ele, com sua Idade de Ouro recuperada, a redenção do mal e o próximo

advento do Messias?"17

Montaigne, em seus Ensaios, refletindo sobre as palavras dos pensadores da

Antigüidade acerca desse tempo e desse lugar míticos e associando-os ao que sabe

a respeito do descobrimento do continente americano, conhecimento este

proveniente de um homem que durante muito tempo esteve a seu serviço “e que

voltava do Novo Mundo, era simples e grosseiro de espírito, o que da(va) mais valor

a seu testemunho”18, reporta-se, em sua análise, a Platão e sua República e a

Virgílio e sua Idade de Ouro:

“... sou de opinião que o que vemos praticarem esses povos (do Novo Mundo),

não somente ultrapassa as magníficas descrições que nos deu a poesia da

idade de ouro, e tudo o que imaginou como suscetível de realizar a felicidade

perfeita sobre a terra, mas também as concepções e aspirações da filosofia. (...)

É um país, diria eu a Platão, onde não há comércio de qualquer natureza, nem

literatura, nem matemáticos; onde não se conhece sequer de nome um

magistrado;... em matéria de trabalho só sabem da ociosidade;... o vestuário, a

agricultura, o trabalho dos metais aí se ignoram; não usam vinho nem trigo; as

próprias palavras que exprimem a mentira, a traição, a dissimulação, a avareza,

a inveja, a calúnia, o perdão, só excepcionalmente se ouvem. Quanto a

República que imaginava (Platão) lhe pareceria longe de tamanha perfeição!”

(ibidem, p. 106)

A prodigalidade e amenidade da paisagem edênica, que serão depois associadas à

Idade de Ouro da humanidade, estarão presentes também no pensamento do

filósofo:

“A região em que esses povos habitam é de resto muito agradável. O clima é

                                                          
17 Visão do Paraíso – pg. 186

18 Dos canibais – pg. 105
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temperado a ponto de, segundo minhas testemunhas, raramente se encontrar

um enfermo. (...) Têm peixe e carne em abundância, e de excelente qualidade,

contentando-se com os grelhar para os comer” (idem, ibidem).

Montaigne, apesar de lamentar não terem sido estas terras descobertas antes

quando havia homens como Platão, Sêneca, Virgílio, que poderiam apreciar povos

nos quais “as leis da natureza, não ainda pervertidas pela imisção dos nossos,

regem-nos até agora e mantiveram-se tão puras...” (ibidem, p. 106), não aparenta a

menor dúvida de estarem os povos do Novo Mundo vivendo a mítica Idade de Ouro.

     2.2. – As "Metamorfoses" de Ovídio.

Ovídio, poeta latino, nasceu em 42 a.C. e morreu em 17 d.C. Concluiu seu longo e

contínuo poema em 15 livros, Metamorfoses, por volta de 8 d.C., onde apresenta o

quadro da Idade de Ouro e nos mostra "a descrição daquele estado inaugural do

homem e do cosmos(...) num universo lúdico por excelência, feito de tranqüila e

ociosa irresponsabilidade."19

Nele "são eliminados o mal, o medo, a morte. A terra, bem comum de todos, produz

continuamente, ainda ignorante da enxada e do arado que lhe ulcerassem a crosta,

livre de cuidados ou solicitações, o fruto saboroso e a espiga loura e nutritiva. (...)

Contentes os homens com o que a pátria lhes dá, e sem labor, podem dispensar a

circulação das fazendas..., não se conhece a guerra..., nada de fortalezas,... eterna

é a primavera: um zéfiro amável abranda o ar e acaricia as flores que ninguém

cultivou. Das colinas suaves, descem rios de leite e rios de néctar, enquanto o mel

dourado roreja sobre as folhas como orvalho" (ibidem, p. 186).

Assim, vemos no princípio do Livro I, que a natureza era antes o "Caos", que "o sol

não dava claridade ao mundo", que "as águas eram pois inavegáveis, os ares

negros, movediça a Terra". Surge, então, "um Deus, outra mais alta natureza", que

                                                          
19 Visão do Paraíso – pp 185-186
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põe fim a essa discórdia: "A Terra extrai dos céus, o mar da Terra, e ao ar fluido, e

raro abstrai o espesso" 20, enche a terra de fontes, lagos, rios, "louras" praias, vales,

campos, montanhas e selvas. Depois divide o globo em partes: uma

"Que das mais está no meio

Em calores inóspitos se abrasa;

Alta neve enregela e cobre duas;

Outras duas, porém, que entre elas ambas

O Númen situou, são moderadas,

Misto o frio, e calor" (ibidem, p.37).

Faz depois este "Deus" as estrelas brilharem no céu, dá peixes ao mar, aves ao ar e

quadrúpedes à Terra. Numa bela narrativa, descreve Ovídio, a seguir, a criação do

homem:

"A estes animais faltava um ente

Dotado de mais alta inteligência,

Ente, que a todos legislar pudesse:

Eis o homem nasce, (...)

Ou a Terra ainda nova, inda de fresco

Separada dos céus, lhe tinha o germe.

Dela o filho de Jápeto21 afeiçoa,

Organiza porções, e as assemelha

Aos entes imortais, que regem tudo".

Chama a esse momento o poeta, "a primeira Idade de Ouro" e passa depois a

descrevê-la:

"Sem nenhum vingador, sem lei nenhuma

Culto à fé, e à justiça então se dava,

                                                          
20 Metamorfoses – pp. 35-36
21 Jápeto = Prometeu, que, segundo a fábula, roubou o fogo celeste, para animar figuras humanas, compostas de

terras. (nota de Bocage) (ibidem, pg. 38)
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Ignoravam-se então castigo e medo; (...)

Todos viviam sem juiz, sem dano. (...)

Fossos ainda não cingiam muros,

As tubas, os clarins não ressoavam,

Nem arados, nem exércitos havia;

Sem eles os mortais de paz segura

Em ócios inocentes se gozavam.

O ferro sulcador não a rompia,

E dava tudo a voluntária Terra.

Contente do que brota sem cultura

Colhia a gente o montanhês morango,

Crespos medronhos, e as cerejas bravas,

Às duras silvas as amoras presas,

E as lisas produções de tênue casca,

Que da árvore de Júpiter22 caíam.

Eram todas as quadras primavera.

Mansos favônios com sutil bafejo,

Com tépidos suspiros animavam

As flores que, sem germe, então nasciam.

Viam-se enlourecer, vingar as messes

Nos campos nem roçados de adubio,

Em rios ir correndo o leite, o néctar;

E da verde azinheira estar caindo

O flavo mel em pegajosas gotas"  (ibidem, pp. 39-40).

A essa Idade de Ouro sobrevém outra, a argêntea, após ser Saturno exterminado.

Tendo havido a queda do primeiro deus, segue-se a perda de uma era venturosa. As

semelhanças com o Éden bíblico são evidentes. O paraíso perdido é, assim, um

eterno ideal.

                                                          
22 árvore de Júpiter = o carvalho. (nota de Bocage)
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Vê-se, assim, que, no Livro I de seu poema Metamorfoses, Ovídio retoma a Virgílio o

mesmo tema presente na Bucólica IV - a Idade de Ouro da humanidade -, omitindo

nele o elemento profético da vinda do menino divino, conservando outros, como a

fertilidade, a beleza e a generosidade da terra, as gotas de mel que caem sobre as

plantas, o desnecessário cultivo dos campos e acrescentando a idéia da falta de

fossos ao redor dos muros, da ausência de armas e exércitos, dos ócios inocentes,

da primavera constante e do leite e néctar presentes nos leitos dos rios. Insere,

ainda, na sua descrição da criação do mundo, ao citar as partes que o compõem, a

expressão que se refere ao clima de duas delas: "moderadas, misto o frio, e calor".

Esse será um dado retomado a Ovídio e repetido à exaustão por séculos, por

quantos escreverem sobre o Paraíso edênico. Não apenas esse, mas, – e durante

os primeiros contatos com as terras e os homens do Novo Mundo, com mais

freqüência, – as palavras de Ovídio, copiadas e citadas por muitos séculos, serão

reutilizadas para descrever a visão do Paraíso Terreal.

Para exemplificar essa repetição sistemática, Buarque de Holanda menciona

numerosos cronistas da conquista da América (não apenas Colombo), dos quais

reproduz as palavras exatas, em especial as de Pedro Mártir d'Anghiera, na obra

Décadas do Orbe Novo: "... pois que nus, sem pesos ou medidas,... vivendo na

Idade de Ouro, sem leis, sem caluniosos juízes, sem livros, contentam-se com o

estado da natureza, nada preocupados com o porvir. (...) Era de todos a terra, assim

como o sol e a água, que o meu e o teu, germes de todos os males, não existiam

para aquela gente [...]. Vivem a Idade de Ouro, não circundam as herdades de

fossos, muros ou sebes. Moram em hortas abertas, sem leis, sem livros, sem juízes,

e seguem naturalmente o bem". 23

     2.3. – Santo Isidoro de Sevilha e as "Etimologias".

                                                          
23 Visão do Paraíso – pg. 228
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A idéia de uma terra de perene primavera e clima ameno, constantemente

relacionada à Idade de Ouro da humanidade e presente nas poesias clássicas,

ganhará uma forma definitiva na Idade Média e será associada à paisagem edênica

– inicialmente no poema latino Phoenix dos primeiros séculos da Era Cristã, sobre

cuja autoria há controvérsias, mas cujas palavras sobre a constante temperança do

ar, compondo o clima do Jardim do Éden, serão repetidas duzentos anos depois por

Santo Isidoro de Sevilha sob a fórmula "non ibi frigus non aestus" (“não há ali o frio

nem o calor”) – quase sempre nesta mesma ordem, ou seja, o não frio primeiro e o

nem calor depois nos textos dos navegantes ou cronistas que registrarem a

paisagem do continente americano.

Escrita no ano de 633, por Santo Isidoro de Sevilha, sem ter tido uma conclusão

final, Etimologias é a primeira obra cristã de relevância a fazer a referência aos ares

das terras do Éden bíblico na ordem em que vai ser retomada, sistemática e

repetidamente, por toda a Idade Média e adentrar a Idade Moderna nos relatos feitos

sobre as terras do Novo Continente - non frigus non aestus - ou seja, nem frio, nem

calor. A repetição da referência ao clima nessa ordem foi tão exaustiva que fez

desse um de muitos outros clichês que relaciona essa visão edênica às terras do

Novo Mundo, mormente e de modo direto ao Brasil.

Isidoro nasceu em Sevilha, Espanha, no ano de 560, em uma família nobre, oriunda

de Cartagena. Sendo o mais novo de quatro irmãos, recebeu uma educação

completa, harmônica e severa, nos moldes do Catolicismo. Com a morte de seu

irmão mais velho, sucede-o no Bispado de Sevilha. Dividia com suas tarefas

episcopais uma atuação pedagógica intensa (a Escola Isidoriana foi uma das

grandes organizações do saber medieval) e sua obra científica. Em 620, entrega um

anteprojeto das Etimologias, concluído em 633, sem uma elaboração definitiva.

Constitui-se essa obra de um vasto sistema do saber e, para escrevê-la, "Isidoro

recurre a ambos testamentos... la Biblia le brinda sus mejores inspiraciones, en los

escritos teológicos como en los meramente científicos. Los clásicos latinos (Séneca)
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(Cicerón)... la tradición filosófica de Grecia inspira a Isidoro un gran respeto". 24

Recolhe e expõe o autor quanto pôde conhecer da ciência antiga. Alguns autores

antigos, como Plínio e Sêneca, bem como outros mais próximos a ele, como

Cassiodoro, o influenciaram na criação dessa imensa enciclopédia – vasto

monumento à mais européia das aspirações da época: a unidade do saber clássico

e medieval.

Sua obra completa "presenta increíble variedad, presidida por un ordem riguroso.

Ciências teológicas, filosofía, cánones, historia, naturaleza: constituye en su

conjunto una ojeada amplísima sobre el panorama del saber, basada en las fuentes

próximas, como en la vieja cultura clásica latina, en los autores griegos como en los

romanos. La cultura de San Isidoro impresionó a la Edad Media, desconcertó al

humanista universal del Renacimiento y asombra hoy al filólogo" (ibidem, p. 16).

Suas Etimologias são apresentadas a nós como o resultado de uma fusão: "Sobre

esa masa fabulosa de lecturas, Isidoro realiza una síntesis: la que le inspira su fe

católica; y una aportación: la de su fuerte personalidad. Como síntesis, nos presenta

la primera enciclopedia cristiana" (ibidem, p. 26). A difusão dessa enciclopédia ao

longo do tempo trará lume às trevas do pensamento da Idade Média: "La doctrina

teológica isidoriana iluminó gran parte de las polémicas medievales" (ibidem, p. 26).

Para se ter noção do alcance e da repercussão que teve uma obra desse porte,

lembramos que "ningún país de Europa en aquel momento, por sus circunstancias

político-sociales, brindaba mejores perspectivas a un amplo movimiento cultural. La

revisión de la cultura clásica, enmarcada en una concepción católica, sería posible

en España, y desde este país, a través de una escuela poderosa, irradiaría sobre

toda Europa. La dirección de un movimiento cultural de tanto alcance incumbirá a

San Isidoro. (...) La vida cultural renacía lentamente. En los más altos espíritus

retoñaba la nostalgia de la ciencia antigua, traducida en un firme anhelo por la

                                                          
24 Etimologias – pg. 26
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unidad del saber." (ibidem, p. 3)

A Europa Ocidental faz, nesse momento, um esforço de sistematização do saber

antigo à luz do Cristianismo. Santo Isidoro, com empenho devotado, pois não era

fácil conseguir, então, reunir material para uma obra de fôlego como esta e transmiti-

la ao mundo, sistematiza e cristianiza esse saber e o difunde através da escola

isidoriana,

Na dedicatória de suas Etimologias, escreve o Santo de Sevilha: "Como te prometí

te envío una obra acerca del origen de algunas cosas, (...) según lo dejaron escrito

nuestros antepasados" (ibidem, p.3). Destes antepassados, serviu-se Santo Isidoro

de Lactâncio, Virgílio, Ovídio, Plínio e Santo Agostinho para escrever, por exemplo,

um capítulo totalmente dedicado aos monstros e demais fenômenos deste tipo da

natureza, os quais habitariam os "arrabaldes daquele jardim mágico", e que teriam

sido postos ali "aparentemente pela própria mão de Deus". 25

Esses seres estranhos seriam, na sua interpretação, apenas manifestações da

vontade divina de um tipo de natureza ainda desconhecida, mas já relatada em

Homero e Aristóteles, por exemplo.

Nesse capítulo, menciona Santo Isidoro vários seres fabulosos que o são ora por

terem deformidades do corpo, ora por serem mistura de homem e animal, ora por

lhes faltarem membros, ora por os terem a mais, ora bezerros nascidos de mulher,

ora de pequeníssima estatura ("llamados pigmeos por los griegos")26, ora gigantes

("algunos, imperitos em las Sagradas Escrituras, dicen falsamente que los ángeles

prevaricadores trabaron conocimientos com las hijas de los hombres antes del

Diluvio, y de aquí nacieron los gigantes" (ibidem, p. 281), ora com rostos

monstruosos, ou sem narizes, ou com o lábio inferior tão grande que o usam para

cobrir o rosto, ou sem língua (no extremo oriente), comunicando-se apenas através

                                                          
25  Visão do Paraíso – pg. 21

26 Etimologias – pg. 280
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de sinais, ora são mulheres que dão à luz aos 5 anos e morrem aos 8, na Índia.

A todos os descreve com riquezas de detalhes, mas tem o cuidado de escrever

sempre "se dice, se describe, dicen, se habla, hablan también, se há escrito",

isentando-se da responsabilidade pela veracidade do que comenta, mas

fundamentando esses relatos em Plínio, São Jerônimo, Ovídio etc., de credibilidade

inquestionável em sua época.

Toda essa fauna fantástica colocada por Santo Isidoro próxima às terras do Éden,

que, por sua vez, ele localiza no Oriente, teria posteriormente de ser encontrada,

necessariamente, nas terras descobertas no Novo Mundo, visto conterem elas, para

muitos, o Paraíso finalmente reencontrado.

Isidoro, em suas Etimologias, no capítulo dedicado à terra e às suas partes, traça

um plano geográfico de como estaria disposto o mundo conhecido: "La tierra está

puesta en la région media del mundo, a manera de centro, a igual distancia de todas

las partes del cielo. Orbe. Recibe este nombre de su redondez... por todas partes le

rodea el Océano, cercando sus limites como en circulo." (ibidem, p. 338)

A partir daí, começa a descrever os continentes e, particularmente, na Ásia localiza

o Paraíso, com todos os detalhes bíblicos, acrescido de características provenientes

da Idade de Ouro pagã, como a não manifestação de frio, nem calor em suas terras

e ainda a existência de uma fonte no meio do Jardim do Éden de onde brotam

quatro rios:

"Cap. III – Del Asia. "1. Asia ... tiene muchas provincias y regiones, de las cuales

vamos a dar brevemente los nombres y situación, comezando por el Paraíso. 2. El

Paraíso es un lugar situado en las regiones del Oriente, cuyo vocablo en griego y

vertido al latín es hortus; en hebreo se dice edem que en nuestra lengua significa

delicias, y uniendo ambos nombres forman hortus deliciarum, jardín de delicias; pues

es abundante en todo género de árboles fructíferos, teniendo también el lignum
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vitae, árbol de la vida; no hay allí frío ni calor,(grifo nosso) sino constante templanza

del aire.  3. En su parte media hay una fuente que riega todo el jardín (grifo nosso) y

de la que nacen cuatro ríos" (ibidem, p.338).

Ao comentar a expulsão do homem do Paraíso, Isidoro descreve o panorama do

jardim bíblico, acrescido de muitas pedras preciosas e de um muro de fogo que

quase se une ao céu e de figuras fantásticas, para resguardá-lo à cobiça humana:

"Las puertas de este lugar se cerraron después del pecado. Está rodeado por todas

partes de espadas de fuego, o sea, de un muro ígneo, cuyo fuego casi se une com

el del cielo. 4. Un querubin, o sea, la fortaleza de los ángeles, está dispuesto para

apartar a los espíritus malos, es decir, las llamas apartarán a los hombres, y los

ángeles (buenos) apartarán a los ángeles malos, a fin de que la entrada al Paraíso

no esté abierta a la carne ni al espíritu de transgressión. 7. También da marfil,

piedras preciosas, como berilos, topacios, diamantes,... perlas... hay montes de oro,

a los cuales es imposible llegar a causa de los dragones, grifos y enormes

monstruos humanos" (ibidem, p. 339).

Sobre os rios do Paraíso, o santo de Sevilha relaciona os nomes de dois deles com

grandes rios conhecidos então, ou sejam, o Gion bíblico é o Nilo e o Fison, o

Ganges:

"Geón (Nilo) es el rio que, saliendo del paraíso y ciñendo la Etiópia, toma este

nombre porque com sus inundaciones fertiliza la tierra de Egipto; (...) los egipcios le

llaman Nilo, por el limo que deposita e la tierra fecundándola.

El Ganges, llamado Fisón por las Sagradas Escrituras, sale del paraíso y llega a las

regiones de la India. Se llama Fisón porque se alimenta de quince grandes rios.

El Tigris es río de Mesopotamia; sale del paraíso y va por tierra de los asirios y,

después de muchas vueltas, desemboca en el mar Rojo.

Eufrates es río de Mesopotamia que sale del paraíso; es abundante en piedras

preciosas y atraviesa Babilonia; recibe este nombre de la abundancia e de sus



36

frutos, ya que en hebreo Ephrata significa fertilidad" (ibidem, pp. 332-333).

Escreve, ainda, Isidoro um capítulo sobre as ilhas e, especificamente, sobre as

Fortunatae, tentando curiosamente desfazer o que julga um engano dos poetas que

as consideram o Paraíso, já que elas estão localizadas no Ocidente, o que contraria

a idéia corrente de estar o Paraíso no Oriente:

"De las islas. 8. Fortunatae (Afortunadas, Canárias): com su vocablo se significa que

tienen todos los bienes, considerándolas como felices y dichosas por la abundancia

de sus frutos. Espontáneamente dan fruto muy rico los árboles, los montes se

cubren de vides espontáneas, en vez de hierbas hay mieses; de alí el error de los

gentiles y los versos de los poetas, que juzgaron que estas islas, por la fecundidad

del sol, constituían el paraíso. Están situadas en el Océano a la izquierda de

Mauritania, próximas al occidente y separadas de ella por el mar" (ibidem, p. 350).

Sobre este julgamento dos poetas feito por ele, comenta Buarque de Holanda:

"Santo Isidoro de Sevilha, compêndio e espelho de toda a sabedoria cristã que o

antecedera, julga não apenas imperfeita, mas improcedente, qualquer assimilação

entre um mito do paganismo e a verdade revelada. A existência das Insulae

Fortunatae não lhe oferece, aliás, dificuldade; o que procura é afugentar a tentativa

possível de estabelecer-se uma identidade entre elas e o Paraíso bíblico, de cuja

materialidade também não duvida" 27, mas acrescenta que "já se chegou a pretender

que a própria idéia de Santo Isidoro de que se poderia confundir esse Éden com as

Ilhas Afortunadas deixaria implícita semelhante sugestão" (ibidem, p. 196).

Assim, surge das Etimologias a visão de um Paraíso material, retirado de páginas

bíblicas, tendo suas virtudes enriquecidas com detalhes provenientes de extensa

literatura pagã, através das palavras de Santo Isidoro, um eminente Bispo da Igreja

Católica, que, com certeza, a repassou a seus discípulos, através da Escola

Isidoriana, os quais se incumbiram de estenderem-na por toda a Idade Média. Por

                                                          
27 Visão do Paraíso – pg. 194
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outro lado, vários poetas popularizaram-na, tornando-a acessível a toda a gente.

As palavras com que descreve o Éden em sua concepção de Paraíso Terreal

ecoarão por muitos séculos e serão repetidas exaustivamente: "A influência

duradoura do sábio de Sevilha sobre teólogos e eruditos, pois o que receitava

Isidoro,... será aviado nas ulteriores enciclopédias, e sua ciência, diretamente ou

não, há de transformar-se em patrimônio comum de toda a Idade Média,... a mesma

paisagem amena e viridente, a mesma eterna primavera, o non ibi frigus non aestus,

que os descobridores e conquistadores renascentistas irão buscar nas terras

incógnitas do outro lado do Oceano, já tinham empolgado os primeiros autores

medievais. O que dissera Santo Isidoro de Sevilha é reiterado, quase com palavras

idênticas (...) repetem-se até a monotonia os clichês consagrados desse Paraíso

que se situa à orla oriental do mundo, e não apenas nas obras de erudição."28

3. O PARAÍSO TERREAL NA LITERATURA DOS VIAJANTES DA AMÉRICA

ESPANHOLA NOS SÉCULOS XVI E XVII

Neste capítulo e no próximo, veremos como alguns apêndices do Paraíso Terreal,

como as Amazonas, a Fonte de Juventa e o Eldorado, introduzidos no imaginário

dos viajantes, são projetados sobre o Novo Mundo a partir das primeiras visões da

terra e dos primeiros contatos com seus habitantes, pois, portadores que são

aqueles de tantas memórias descritivas dessa paisagem, feitas ao longo dos

séculos, não duvidam de que, se seus olhos vêem neste contato real com a

natureza da América algumas das cenas que lhes vão à mente, “não haveriam de

faltar todas as mais, que pudessem completar o panorama edênico” (ibidem, p. 212).

Perceberemos como os colonizadores da América espanhola, de imaginação mais

viva e espírito mais desenfreado e aventureiro que os portugueses, não terão

pudores em admitir o que a mente lhes sugere, como não terão receio em aventurar-

se para tornar real o suscitado, colorindo suas narrativas de viagens e transmitindo

                                                          
28 Buarque de Holanda, Sérgio. Visão do Paraíso – pp. 204-205
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vivacidade à mitologia da conquista castelhana.

Na América lusitana, veremos narrações mais comedidas, ou, como diz Sérgio

Buarque, mais descoloridas, ofuscadas ou adelgaçadas, mas ainda assim com

momentos de arroubos de imaginação advindos de um fundo emotivo – ainda que

sóbrio diante da exuberância e formosura da nova paisagem – extremamente rico e

sensível ao apelo do deslumbramento diante do espetáculo real da natureza.

Em outras palavras, os portugueses evitam uma comparação direta entre os mitos

edênicos e o cenário que se lhes descortina o descobrimento, o Novo Mundo e seus

habitantes. Assim, suas índias guerreiras assemelham-se, para Gandavo, mais a

apenas mulheres masculinizadas “como senam fossem fêmeas”29, que a

verdadeiras Amazonas, comparação esta imediatamente feita pelos padres

castelhanos, como veremos.

Da mesma forma, a longevidade e boa saúde dos índios é atribuída pelos lusitanos

às águas e ares salutares da colônia e não mobilizam qualquer um deles em busca

de uma fonte cujas propriedades as pudessem garantir, contrariamente ao que faz,

por exemplo, Ponce de Léon.  Assim também, a possibilidade dos imensos tesouros

do Eldorado transforma-se para eles, no contato com nossos índios, na existência

da Lagoa das Esmeraldas (Vupabuçu), este, sim, surgindo como um mito

proveniente da fusão das culturas lusitana e brasileira.

Os espanhóis foram os primeiros europeus a chegarem à América e suas primeiras

crônicas das viagens feitas por este continente estão fartamente impregnadas dos

motivos edênicos. Certos mitos da colonização lusitana tiveram forte conexão com

mitos da América espanhola. Até mesmo no século XX, escritores como Menotti Del

Picchia retratarão alguns deles provenientes da colonização espanhola em seus dois

romances que adiante analisaremos. Por essa razão, trataremos a seguir dos

viajantes ibéricos.

                                                          
29 História da Província Santa Cruz – pg. 128
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      3.1. – Colombo e o olhar benigno sobre a terra e o homem americanos

Foram muitos e diversificados os autores clássicos e medievais pagãos ou cristãos

que contribuíram para enriquecer a idéia de um Paraíso acessível ao homem e

imiscuí-la no imaginário coletivo de seus contemporâneos, fossem esses eruditos ou

não.

Chegamos, então, à Idade Moderna com uma visão de paraíso concebida através

da fusão de elementos do Éden bíblico a outros provenientes da concepção da

Idade de Ouro da humanidade. A busca do Éden entre descobridores ou

conquistadores, acompanhados quase sempre de sacerdotes católicos, foi animada

pela crença de que ele se oferecia generosamente a quem se propusesse a achá-lo.

Isso fez com que Colombo, por exemplo, anunciasse a seu soberano que o

encontrara, quase com certeza, ao tomar contato com as terras do Novo Continente.

O anseio por chegar a esse paraíso não era, na mente dos homens de então, a

possibilidade da concretização de uma idéia remota, mas algo muito próximo ao

concreto, ao tangível. A respeito disso, diz-nos Buarque de Holanda que "já ao

tempo de Colombo, a crença na proximidade do Paraíso Terreal não é apenas uma

sugestão metafórica ou uma passageira fantasia, mas uma espécie de idéia fixa

que, ramificada em numerosos derivados ou variantes, acompanha ou precede,

quase indefectivelmente, a atividade dos conquistadores..."30.

Cristóvão Colombo, navegante genovês a serviço dos reis católicos de Castela, em

seus diários, relatando a terceira viagem feita às ilhas recém-descobertas na

América, nos anos de 1498 a 1500, nos mostra a visão que se tinha do mundo da

época:

"Sempre li que o mundo, formado por terra e água, era esférico, e as

                                                          
30 Buarque de Holanda, Sérgio. Visão do Paraíso – pg. 13
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autoridades e experiências de Ptolomeu e tantos outros que descreveram essa

região, comprovavam isso. (...) Agora (...) passei a considerar o mundo de

maneira diversa, achando que não é redondo do jeito que dizem, mas do feitio

de uma pera que fosse toda redonda, menos na parte do pedículo, que (...) seja

mais elevada e mais próxima do céu, e se localize (...) nos confins do Oriente.

(...) que, ao passar dali ao Poente, já vão os navios erguendo-se suavemente

para o céu, e então se goza da temperatura mais branda (...). Por ser bem

desconhecido, Ptolomeu e os outros que descreveram o mundo só se

concentraram no hemisfério onde estavam, que é redondo esférico, (...) e agora

que Vossas Majestades determinaram que fosse navegado, vasculhado e

descoberto, (...) encontrando-me eu nesta viagem (...) depois que naveguei a

partir daí para o Ocidente, passando por calores tão excessivos, (...) verifiquei

um grande aumento na temperatura, (...) quando cheguei à ilha da Trinidad (...)

e na terra de Gracia (na América do Sul), encontrei temperatura extremamente

amena, e terras e árvores muito verdes e tão bonitas..."31

As tentativas de se desenhar o mapa do mundo conhecido de então, localizando

nele terras e águas supostas, mas desconhecidas, confundem-se com indicações

que possam situar o Paraíso terrestre nesse mundo ainda por descobrir. As

principais noções que norteiam a formação dessa idéia são sua localização em lugar

mais alto no globo com relação às outras terras, de forma que pudesse ter escapado

ao Dilúvio, aproximando-a do céu e tendo, por isso, temperatura mais amena e

agradável, ou seja, nem frio nem calor excessivos.

Colombo, que procurara ler e estudar tudo ao alcance para ajudá-lo e orientá-lo na

elaboração do projeto para atingir as Índias pelo Ocidente, confunde com sua

ambição náutica o desejo de alcançar o Éden bíblico:

"A Sagrada Escritura atesta que Nosso Senhor criou o paraíso terrestre, nele

colocando a árvore da vida, de onde brota uma fonte de que resultam os quatro

                                                          
31 Diários da Descoberta da América – pg. 144
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maiores rios deste mundo (...) e não encontro nem jamais encontrei nenhuma

escritura de latinos ou gregos que indique, com segurança, (grifo nosso) o lugar

em que se situa neste mundo o Paraíso terrestre; nem tampouco vi em nenhum

mapa-múndi, a não ser localizado com autoridade de argumento. Alguns o

colocavam ali onde ficam as fontes do Nilo, na Etiópia; mas outros percorreram

todas essas terras e não encontraram nenhuma correspondência na

temperatura do ar, na altura até o céu, pela qual se pudesse compreender que

era ali, nem que as águas do dilúvio houvessem chegado até lá. (...) Alguns

infiéis tentaram provar, com argumentos, que ficava nas ilhas Fortunatas, ou

seja, as Canárias" (ibidem, p. 145).

Com todas essas informações a acompanhá-lo em suas viagens, somando-se às

suas experiências colhidas em águas e terras desconhecidas até então, Colombo

faz as próprias inferências acerca da localização do Paraíso:

"Santo Isidro, Beda, Strabâo, o mestre da história escolástica, Santo Ambrósio,

Scoto e todos os teólogos concordam que o Paraíso terrestre se encontra no

Oriente. (...) Creio que, se eu passasse abaixo da linha equinocial, ao chegar lá,

na parte mais alta, encontraria temperatura muito maior e diferença nas estrelas

e nas águas; não porque creia que ali onde a altura seja máxima seja também

navegável ou haja água, nem que se possa subir até lá, mas porque creio que

ali é o Paraíso terrestre, aonde ninguém consegue chegar, a não ser pela

vontade divina" (ibidem, p. 145).

Ao fazer essa afirmação, Colombo começa a justificá-la, usando, para isso,

argumentos de sábios cristãos e pagãos, como Plínio, Nicolau de Lira, Aristóteles,

Sêneca, o cardeal Pedro de Aliaco, Ptolomeu, Esdras, Santo Ambrósio e Santo

Agostinho no tocante à quantidade e à distribuição de água no globo e à altura das

terras como causa do imenso número de ilhas na região descoberta por ele: "Porque

por isso existem tantas ilhas (...) e aqui, em todas elas, nascem coisas maravilhosas,

por causa da amena temperatura que lhes emana do céu, por estar na parte mais
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alta do mundo" (ibidem, p.146). E, depois, taxativo com relação ao rio que encontrou

nessas terras de Gracia: "e eu afirmo que esse rio emana do Paraíso terrestre e de

terra infinita, (...) a minha convicção é bem forte de que ali, onde indiquei, fica o

Paraíso terrestre, e em meus ditos e afirmações me apóio nas razões e autoridades

supracitadas" (ibidem, p. 147).

Encontrar o Paraíso terrestre e nele, além da temperatura amena e das benesses do

Horto do Senhor, riquezas imensas em ouro, são idéias que se confundem na mente

do descobridor da América, como atesta Sérgio Buarque: "as duas noções, a de

fantásticas riquezas e a de um mundo de maravilhosas delícias, facilmente se

enlaçam (...). Essa associação faz-se, aliás, no próprio Gênese, com o ouro e as

pedrarias do Rio Fison, no jardim do Paraíso, que São Jerônimo, em sua Epístola

CXXV, identificara com o Ganges. E não é a Índia, áurea e paradisíaca, a mais

constante obsessão do descobridor?" 32

Já em sua primeira viagem, Colombo tem, ao desembarcar nas ilhas, uma visão

paradisíaca das terras que vê e experimenta: "Foi uma coisa deslumbrante ver o

arvoredo, o frescor das folhagens, a água cristalina, as aves e a amenidade do

clima". 33 Fica tão encantado com tudo, que diz a seus marinheiros ter "vontade de

nunca mais sair dali" e que, para descrever o que sente, "não bastariam mil línguas

para referi-lo nem sua mão para escrever". E por não se sentir suficientemente

capaz de transmitir em palavras toda a magnitude, a opulência, a beleza, a

diversidade do que encontra nessas terras, repete suas impressões sobre elas e

seus habitantes  inúmeras vezes ao longo dessa e das outras viagens:

"Não me parece que, sob a luz do sol, possa haver melhores em matéria de

fertilidade, de temperança de frio e calor, de abundância de águas boas e sãs"

(ibidem, p. 66) "Eu, porque nos demonstraram grande amizade, pois percebi que

eram pessoas que melhor se entregariam e converteriam à nossa fé pelo amor e

                                                          
32 Visão do Paraíso – pg. 202

33 Diários da Descoberta da América – pg. 66
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não pela força, dei a algumas delas uns gorros coloridos e umas miçangas que

puseram no pescoço (...) o que lhes causou grande prazer e ficaram tão nossos

amigos que era uma maravilha (...) Enfim, tudo aceitavam e davam do que

tinham com a maior boa-vontade." (ibidem, p. 44) "Andavam nus como a mãe

lhes deu à luz; (...) E todos que vi eram jovens, (...) muito bem-feitos, de corpos

muito bonitos e cara muito boa; os cabelos grossos, quase como o pêlo do rabo

de cavalos, e curtos; (...) Eles se pintam de preto, e são da cor dos canários,

nem negros nem brancos, e se pintam de branco, e de encarnado. (...) Não

andam com armas, que nem conhecem, pois lhes mostrei espadas, que

pegaram pelo fio e se cortaram por ignorância. Não têm nenhum ferro. (...)

Todos, sem exceção, são de boa estatura, e fazem gesto bonito, elegantes"

(ibidem, p. 45).

Apesar de todo seu deslumbramento com as paisagens das terras encontradas, não

deixa nunca Colombo de tentar saber dos índios que encontra nas diversas ilhas e

que surgem portando objetos de metais preciosos, ou pérolas, onde se encontram o

ouro e as pedras, nem de procurá-los nos leitos dos diversos rios descobertos.

Junta, assim, dois interesses: a propagação da fé cristã, aliada à expansão marítima

dos reis católicos. Para conciliá-las e dar-lhes continuidade, faz-se mister obter

riquezas nas terras conquistadas ou, nas palavras do próprio Colombo, "o ouro é

excelso; do ouro se faz tesouro, e com ele, quem o tem, faz tudo o que quer neste

mundo, a ponto de levar as almas ao Paraíso" (ibidem, p. 156).

Assim é que, em todas as quatro viagens que empreende à América, o navegador

genovês tenta localizar os rios e minas de ouro e pedras e procura colher para levar

a Castela o máximo de amostras que lhe permitem o tempo e as condições de

viagem nessas buscas, sem deixar nunca de mencionar as belezas naturais das

terras e dos índios e a missão primeira de sua empresa: expandir os domínios

cristãos no mundo. Relata, Colombo, em sua quarta e última viagem à América,

empreendida entre 1502 e 1504:
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"Quando descobri as Índias, disse que era o maior repositório de riquezas do

mundo. Falei de ouro, pérolas, pedras preciosas, especiarias (...). Ouso afirmar,

porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Veragua (Panamá)

maiores indícios de ouro nos dois primeiros dias do que na Espanhola (Haiti) em

quatro anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais

bem lavradas, nem a população mais respeitosa, com bom porto, rio lindo e

protegido do mundo. Tudo isso é garantido dos cristãos e certeza de domínio,

com grande esperança da honra e engrandecimento da nossa religião. Tão

soberanos sãos Vossas Majestades disso como de Jerez ou Toledo: os navios

que forem até lá, vão à sua própria casa. Dali extrairão ouro; (...) Digo que as

minas da Áurea (de Salomão) são as mesmas e coincidem com estas de

Veragua. Salomão teve de comprar tudo aquilo: ouro, pedras e prata; ali, em

compensação, se quiserem, podem mandar extrair à vontade" (ibidem, pp. 156-

157).

O deslumbramento de Colombo diante da paisagem multicolorida e verdejante, da

temperatura agradável do clima, do habitante dócil e gentil e dos muitos pássaros

canoros, que vai encontrando nas terras do Novo Mundo, além de sua certeza de

estar, senão no próprio Paraíso Terreal, muito próximo dele, faz com que procure

confirmar a existência de outras características, além destas, que acompanham as

descrições da paisagem edênica, como, por exemplo, as tribos de mulheres

guerreiras que viveriam à margem do Éden – as Amazonas.

Sabe-se que, cerca de três meses depois do descobrimento por ele da América, ou

seja, em janeiro de 1493, colhendo informações de alguns índios que levava a bordo

do navio Espanhola, ouve deles sobre a existência "de uma ilha chamada Matinino,

a atual Martinica, só habitada por mulheres", que, após receberem a visita de

homens vindos de outra ilha uma vez ao ano, quando tinham seus filhos "se nasciam

machos, logo os mandavam à dita Ilha de Caribe. As meninas, deixavam-nas ficar

consigo". 34

                                                          
34 Visão do Paraíso – pg. 21
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A partir desta informação, Colombo situa suas Amazonas – por isso, corrige seu

exemplar de cartografia da época – em uma ilha, contrariando a idéia vigente de que

o território delas seria o continente. Mas, aos poucos, "o habitat próprio das

Amazonas americanas vai ser, como na Antigüidade, um cenário continental"

(ibidem, p. 29).

      3.2. – Carvajal e as Amazonas do Brasil

O mito das Amazonas – lendárias guerreiras gregas que viveriam apartadas dos

homens – apesar de ser, segundo Buarque de Holanda, "entre os grandes mitos da

conquista, o que menos se filia, na aparência, aos motivos edênicos" (ibidem, p. 36)

e apenas na aparência, pois não são poucos os autores que as citam, sejam em

romances, novelas ou poemas, sejam em relatos de viagens ou em compêndios

históricos, crendo em suas existências junto às terras do Éden, ao lado de outros

seres igualmente fantásticos – todos postos ali pelo Criador para proteger dos

homens a entrada dele. Vem essa crença de fontes eruditas desde a Antigüidade e

converge para o popular ao longo da Idade Média.

Nosso interesse no relato dos cronistas colonizadores acerca do encontro com

essas mulheres em terras brasileiras próximas ao rio que até hoje leva seu nome dá-

se à medida que alguns dos aspectos que envolvem esse mito, e que serão

retomados oportunamente, estão presentes em um dos romances de Menotti Del

Picchia estudados nesse trabalho: Kalum - o mistério do sertão.

Esse mito proveniente das obras clássicas, a exemplo da própria localização do

Paraíso Terreal, vai sofrendo, assim como outros, um deslocamento espacial,

conforme vão-se adentrando no Novo Continente os viajantes e colonizadores.

Frei Gaspar de Carvajal, dominicano espanhol, foi relator da viagem de

descobrimento do rio das Amazonas pelo Capitão Francisco de Orellana "desde a
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sua nascente até sair no mar" 35, que se estendeu do final de 1541 a meados de

setembro de 42. Não tinha a expedição desejo de procurar pelas Amazonas quando

iniciou a descida do rio, apesar de já ter ouvido menção a elas "a seis léguas de

Quito, porque ali falam muito dessas mulheres, e para vê-las vêm muitos índios

1.400 léguas rio abaixo" (ibidem, p. 67).

Na verdade, o Capitão tinha deixado para trás parte da expedição original,

organizada por Gonçalo Pizarro, governador recém-empossado de Quito, que partira

"para descobrir a terra onde se dizia que havia canela" (ibidem, p. 13) e "conquistar

as terras do El Dourado" (ibidem, nota do editor). Diante do malogro do intento, e

estando a tripulação em parte doente e toda sem mantimentos, resolve Orellana

descer o rio com alguns tripulantes à procura de comida para voltar e ajudar os que

ficavam em terra. Viajam, então, muitos dias rio abaixo sem encontrar região

ribeirinha povoada; quando conseguem alimento, já estão tão longe dos

companheiros que decidem continuar pelo rio até o mar.

Na primeira povoação que encontram, com tribos pacíficas e generosas, já ouvem

de "um índio (...) velho que dizia ter estado naquela terra (...) notícia das amazonas

e das riquezas que há mais abaixo" (ibidem, p. 24). Em outra aldeia mais para a

frente, alguns índios lhes recomendam para não irem ver as amazonas "que

chamam na sua língua 'coniupuiara', que quer dizer grandes senhoras" (ibidem,

p.30), porque elas são muitas e eles, poucos e, por isso, serão mortos.

Continuando a descida pelo rio, reconhecem os espanhóis estarem já nos domínios

das amazonas, pois, aportando em uma aldeia com uma grande praça onde havia

uma obra monumental, perguntam a um índio o significado do local e da oferenda

que a tribo faz ali e ele responde "que eles são súditos e tributários das Amazonas"

(ibidem, p.51).

Mais abaixo, em uma região onde os índios "já teem flechas e lutam com elas"

                                                          
35 Descobrimentos do Rio das Amazonas - Introdução
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(ibidem, p. 57), composta de muitas e grandes aldeias ribeirinhas, os navegantes

encontram-se "de chofre na boa terra e senhorio das amazonas" (ibidem, p. 58) e

entendem que esses índios riem deles e os aguardam adiante para prendê-los e

levá-los até as mulheres guerreiras. Trava-se entre eles uma "mui grande e perigosa

batalha" pois, mesmo sofrendo muitas baixas, "os índios não perdiam ânimo, antes

parecia que o redobravam" (ibidem, p. 60).

Explica, a seguir, o Padre Carvajal o motivo de se defenderem os índios de tal

maneira: sendo eles súditos das Amazonas, pedem-lhes ajuda e cerca de doze

dessas mulheres juntam-se a eles:

"A estas nós as vimos, que andavam combatendo diante de todos os índios

como capitãs, e lutavam tão corajosamente que os índios não ousavam mostrar

as espáduas e, ao que fugia diante de nós, o matavam a pauladas" (ibidem, p.

60).

Depois, o relator as descreve: "Estas mulheres são muito alvas e altas, com o cabelo

muito comprido, entrançado e enrolado na cabeça. São muito membrudas e andam

nuas em pelo, tapadas as suas vergonhas, com os seus arcos e flechas nas mãos,

fazendo tanta guerra como dez índios. E em verdade houve uma destas mulheres

que meteu um palmo de flecha por um dos bergatins (pequena embarcação) e as

outras um pouco menos, de modo que os nossos bergatins pareciam porco espinho"

(ibidem, pp. 60-61).

Nesse combate, os índios só são vencidos depois de terem os espanhóis matado

sete ou oito das Amazonas. O capitão pega nessa aldeia, e leva-o consigo rio

abaixo, um índio de cerca de trinta anos que vai contando-lhe muitas coisas do

interior das terras. Sob perguntas feitas por Orellana, como "que mulheres eram

aquelas que tinham vindo ajudá-los" (ibidem, p. 65), responde que residem no

interior longe da costa do rio, mas que vieram atender ao pedido de ajuda do senhor

daquelas terras onde eles se encontram agora, que elas eram em grande número,
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espalhadas em, pelo menos, setenta aldeias, das quais ele conhece algumas por ter

ido lá muitas vezes levar a essas mulheres tributos a mando de seu senhor.

Fornece, então, ao capitão informações curiosas sobre essas mulheres, dizendo-lhe

que não eram casadas, nem viviam homens entre elas, mas "que estas índias

cohabitam com índios de tempos em tempos, e quando lhes vem aquele desejo,

juntam grande porção de gente de guerra e vão fazer guerra a um grande senhor

que reside e tem a sua terra junto à destas mulheres, e à força os trazem às suas

terras e os têm consigo o tempo que lhes agrada, e depois que se acham prenhes

os tornam a mandar para a sua terra sem lhes fazer outro mal; e depois quando vem

o tempo de parir, se têm filho o matam e o mandam ao pai; se é filha, a criam com

grande solenidade e a educam nas coisas de guerra" (ibidem, p.66).

Este mesmo índio conta a eles que, dentre as Amazonas, uma é líder e as domina e

vive em uma cidade principal, que elas possuem uma riqueza imensa em ouro e

prata e ídolos em forma de mulheres feitos desses materiais, que as aldeias com as

quais suas cidades são limítrofes pagam-lhes tributos e as servem, inclusive, para as

relações sexuais e que ele tem visto isso muitas vezes, pois transita por esses locais

quase diariamente.

Informa-nos Carvajal que tudo que acabou de ouvir desse índio já conhecera de

relatos anteriores feitos por outros próximos de Quito e, procurando dar mais

veracidade ao que escutara, diz que "é um índio de muita razão e muito entendido"

(ibidem, p. 68).

Apesar de seu zelo em dar credibilidade aos fatos que narra, os historiadores

duvidaram do que viu e relatou o padre dessas aventuras na descida pelo rio

Amazonas, de Quito até o mar: "entre os disparates que disse, o maior foi afirmar

que havia Amazonas neste rio, com as quais lutaram ele e os seus companheiros.

Que as mulheres ali andem com armas e pelejem não é muito, pois, em Paria, que

não é muito longe, e em outras partes das Índias, era esse o seu costume. Nem
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creio que nenhuma mulher queime e corte a mama direita para atirar com o arco,

pois com ela o fazem à maravilha, nem creio que matem ou desterrem seus próprios

filhos, nem que vivam sem marido, sendo luxuriosíssimas. Outros, além de Orellana,

deram curso a semelhante fantasia depois que se descobriram as Índias, e nunca tal

se viu nem tão pouco se verá neste rio".36

Todo esse episódio da viagem, que envolve o embate e a visão dessas fantásticas

Amazonas guerreiras, dá-se, pelo que se pode depreender do relato, após a

passagem das embarcações pelo rio Madeira, que os viajantes batizaram de rio

Grande, quando se encontra com o rio Jamundá, ou Nhamundá, ou seja, na região

situada logo após onde hoje é Manaus, próxima à divisa com o atual estado do Pará.

No restante da aventura, não são mais vistas essas guerreiras, sabendo-se apenas,

pelo índio capturado, que habitam o interior das terras onde os espanhóis as tinham

enfrentado.

No decurso de seu relato dessa viagem, comandada pelo capitão Francisco

Orellana, menciona ainda Carvajal dois fatos interessantes. O primeiro é terem eles

enfrentado, logo abaixo das terras supostamente habitadas e dominadas pelas

Amazonas, "gentes (...) grandíssimas e mais altas que os nossos homens mais

altos", que andavam todos pintados de negro e com os cabelos tosquiados e, por

isso, chamaram ao local "Província dos Negros" (op.cit, p. 68). Dá notícia a eles,

novamente, o índio que levavam consigo, de serem os índios dessas e de outras

terras mata a dentro, ao Norte, grandes guerreiros, mas serem "gente (que) come

carne humana, coisa que não fazem os demais dessa terra" (ibidem, p.69).

O segundo fato relatado por Carvajal foram as mortes de dois dos tripulantes do

bergatim, causadas por flechas nas quais "empregavam os índios alguma erva

venenosa, pelo que se conheceu na ferida do nosso companheiro que, ao cabo de

24 horas, deu a alma a Deus" (ibidem, p. 69). "Nos mataram outro companheiro; (...)

na verdade não entrou a flecha meio dedo mas, como trazia peçonha, não durou 24

                                                          
36 Descobrimentos do Rio das Amazonas – nota de rodapé – pg. 68
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horas, e deu a alma a Nosso Senhor" (ibidem, p.72).  Dizem hoje os historiadores

ser esta a "primeira referência ao emprego do curare pelos índios" (ibidem, p. 69).

As fabulosas mulheres guerreiras, "segundo Frei Gaspar de Carvajal, deviam viver

para as bandas do sul do rio gigantesco. O Padre Cristoval de Acuña, no entanto,

parece transferi-las para a margem esquerda, isto é, para o norte, precisando que se

achavam justamente a trinta e seis léguas rio abaixo da última aldeia tupinambá". 37

AS AMAZONAS – UM SÉCULO DEPOIS

Depois dessa viagem de Orellana, do Peru à foz do rio Amazonas, relatada pelo

padre Carvajal, há duas outras feitas por um navegador português, o capitão Pedro

Teixeira, empreendidas, aproximadamente, um século depois. A primeira, cuja

narrativa atribui-se ao padre Alonso de Rojas, acontece em 1637 e segue direção

contrária à de Orellana, ou seja, da foz do Amazonas até Quito; a segunda, narrada

pelo padre Cristobal de Acuña, da Companhia de Jesus, relata o retorno de Pedro

Teixeira de Quito até o Pará.

Os cronistas das viagens de Pedro Teixeira, diferentemente de Carvajal, aludem a

outras crenças edênicas difundidas e ainda acalentadas. Referindo-se à

grandiosidade do rio das Amazonas, comparam-no, com evidente supremacia deste,

aos rios Ganges, Eufrates e Nilo e o nomeiam "sem usar de hipérboles, (...) o maior

e mais célebre rio do Orbe", aquele que "rega extensos reinos, fecunda mais veigas,

sustenta mais homens, aumenta com suas águas a mais caudalosos oceanos," e

que "só lhe falta, para vencê-los em felicidade, ter a sua origem no Paraíso, como

afirmam gravíssimos autores que aqueles rios tiveram. (...) Do rio das Amazonas

afirmam os que os descobriram que seus campos parecem Paraísos e suas ilhas

jardins, e que se a arte ajudar a fecundidade do solo serão paraísos e jardins bem

tratados." 38

                                                          
37 Visão do Paraíso – pg. 35

38 Descobrimentos do Rio das Amazonas – pp. 96-97
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Sobre a fertilidade de suas águas e das terras que banha, dizem: "não necessitam

as províncias vizinhas do rio das Amazonas dos estranhos bens; o rio é abundante

de pesca, os montes de caça, os ares de aves, as árvores de frutos, os campos de

messes, a terra de minas. (...) Este novo Ganges, pois, este alegre Eufrates, este

fecundo Nilo é o que Deus descobriu neste século para glória da Coroa de Espanha

e para bem de infinitas almas" (ibidem, pp. 97-98). Essas mesmas comparações

ipsis litteris serão feitas pelo padre Acuña ao referir-se ao rio no capítulo XVIII de

sua crônica.

Em uma passagem da narrativa de Rojas, onde conta acontecimentos de uma outra

expedição, conhecida como Viagem dos Leigos, ressurge em uma das notas a

menção ao Eldorado, nas palavras de um marinheiro português "que dizia ter estado

no Grão Pará, lá na costa do Brasil, e que (...) lá, tinha tido notícias que, em meio

daqueles rios, estava o Eldorado e a Casa do Sol" (ibidem, p.100).

Quando a expedição em que viaja Rojas se encontra em terras dos índios Omaguas,

ele relata o que ouve deles: "que nas bandas do Norte, aonde iam uma vez por ano,

havia umas mulheres, e ficavam com elas dois meses e, se dessa união tinham

parido filhos, os traziam consigo, e as filhas ficavam com as mães. E que eram umas

mulheres que não tinham mais de um seio, muito grandes de corpo, e que diziam

que os homens barbados (os europeus) eram seus parentes, e que os levassem ali.

A estas índias chamam comumente Amazonas" (ibidem, p.111). Em nota de rodapé,

lembra o editor a citação feita por Carvajal às mesmas mulheres, mas recorda-nos

“que a designação de Amazonas foi dada a essas mulheres pelos cronistas e pelos

europeus que de tais mulheres ouviam falar, não havendo na boca de nenhum índio

essa expressão" (ibidem, p. 112).

Como Carvajal, menciona Rojas a existência de "caveiras de homens" nas tribos dos

índios Tapajós, que são "corpulentos, e mui grandes e fortes" e usam flechas com

veneno tão poderoso para os quais "não há contraerva", mas, volta e meia, retorna à
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descrição da paisagem edênica:

"Todas essas províncias são abundantes de mantimentos e capazes, se nelas

se semeassem as sementes de Espanha, de tudo produzir com abundância. As

frutas são muitas e diferentes (...) aí são melhores e mais regaladas que em

outras partes.(...) Todas as províncias ribeirinhas são tão temperadas, que não

há calor que enfade nem frio que fatigue nem variedade que seja molesta, mas

uma primavera contínua.(...) Os campos que não estão com sementeiras

produzem flores e os outros têm grande quantidade de batatas, sem cultivo

algum da terra, que por si as produz.(...) Há muitas frutas silvestres na montanha

e nas margens do rio, e nos troncos das árvores se colhe grande quantidade de

mel de abelha. (...) Acha-se mel em todo o rio, que é um regalo navegar-se por

ele. Todos os anos são aprazíveis e a terra é um retrato da que Deus prometeu

ao seu povo, e se tivesse os gados da Judéia, diríamos que a regavam arroios

de leite e mel. (...) Por muitos elogios que digam do rio e suas províncias, são

ainda mais os bens que há nelas, e se a arte ajudasse a natureza poderiam

lavrar-se jardins onde nem a diversidade de temperaturas nem as inclemências

dos tempos poderiam ofender aos homens. Na província chamada Culiman

(Solimões), vizinha dos Omaguas (...) é certo haver ouro e muito. Isto se deduz

porque os índios trazem placas de ouro penduradas nas orelhas e narizes (...).

Perguntando-lhes de onde tiravam aquele ouro, responderam que de umas

serras próximas, onde o havia em muita abundância, que, se cavassem a terra

com os picões que traziam nas mãos, tirariam o que quisessem. A própria cor da

terra desta província e de outras indica que é terra de ouro” (ibidem, pp.118-

120).

O padre Acuña reitera muitas das qualidades apontadas por Rojas, inerentes ao rio

das Amazonas e às terras que banha, salientando suas características paradisíacas:

abundância, generosidade, diversidade, grandiosidade, fertilidade, clima e

temperatura bons, riquezas em ouro e prata, nudez associada à inocência, sustento

sem labor, etc., utilizando-se, em muitos casos, de expressões de uso consagrado
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na referência ao Paraíso Terreal e dos muitos detalhes acrescidos ao longo do

tempo à interpretação dele.

Quando fala da abundância de alimentos à disposição dos índios, diz que eles

"nunca receando que lhes falte para o dia seguinte, pensam em prover-se no

anterior, se não que se sustentam com o que hoje apanham, dispondo-se para

comer amanhã nova colheita" (ibidem, p.183). Quando cita a fecundidade das terras,

diz que: "são inundadas todos os anos pelo Rio, fertilizando-as assim com as suas

lamas, de modo que nunca podem alegar título de estéreis, mesmo que por muitos

anos continuados se lhes peça a produção ordinária" (ibidem, p.174).

Caso os índios fiquem "enfastiados de comer somente peixe”, menciona a

diversidade de provisões: “assim lhes proveu a natureza aos seus caprichos,

povoando-lhes a terra firme com muitas qualidades de caças" (ibidem, p.185) e, por

isso, pequeno é o labor: "e o que mais admira é o pouco trabalho que custam todas

essas coisas", pois, quando saíam uns à caça, outros à pesca, "em poucas horas os

víamos vir estes carregados de peixe e aqueles com caça suficiente para que todos

ficassem fartos. E isto não era um dia ou outro, mas todos quantos durou a viagem"

(cerca de dez meses) (ibidem, pp.186-187). "... E bem se vê com que pouco trabalho

se cultivam estas árvores neste Rio, pois, sem nenhum benefício da arte, só a

natureza as enche de abundantes frutos" (ibidem, p.193).

Menciona, a seguir, a amenidade do clima e da temperatura do rio: "e de todas as

províncias que lhe são circunvizinhas é temperado: de modo que nem há calor que

enfade nem frio que fatigue" (ibidem, p.188). (É a tópica do non frigus non aestus)."

Não são os sóis deste Rio, com avizinhar-se tanto da Equinocial, nocivos, nem se

conhecem serenos que façam dano (...) nem tão pouco há neste Rio ares corrutos,

(...) e se não fosse a praga de mosquitos, tão abundantes em muitas paragens, se

poderia chamar à boca cheia um dilatado Paraíso" (ibidem, p.189).

Não poderia faltar a alusão às riquezas e, além das "muitas minas de ouro e prata
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de que se tem notícia", menciona a existência do Lago Dourado: "Entre estas

nações, segundo as notícias que se tem pelo novo Reino de Granada, está o

desejado Lago Dourado, que tão inquietos traz o espírito de toda a gente do Perú"

(ibidem, p.241). "Se este Rio, portanto, é a rua direita e o principal caminho por onde

se sobe às maiores riquezas do Perú, bem posso afirmar que é o dono principal de

todas (...). Neste grande Rio tudo se encontra: aqui o Lago Dourado, aqui as

Amazonas, aqui o Tocantins e aqui os ricos Omaguas..." (ibidem, p.197).

Fala ainda sobre a nudez dos índios: "... mas antes quasi todos andam nus, tanto os

homens como as mulheres, sem que a vergonha natural os vexe, a não querer

parecer que estão no estado de inocência" (ibidem, p. 204). Sobre a Zona Tórrida,

diz: "... E embora vizinha linha (Equador), é de maravilhar que ele, como outros

muitos que em várias cordilheiras coroam aqueles povoados, sempre cobertas de

neve, servem para abrandar o calor que, forçosamente, segundo afirma Santo

Agostinho, a Zona Tórrida havia de fazer aquelas terras inhabitáveis, ficando, com

este refrigério, das mais aprazíveis e temperadas de todo o mundo descoberto"

(ibidem, p.220).

Finalizando com a abundância de mel: "Porque aqui se colhe (...) o mel de abelhas

silvestres mais a cada passo, e tanto, que raramente se chega a uma paragem onde

não se encontre a gente gastando-o, não só em medicinas, mas também

sustentando-se dele, por ser de gosto delicioso..." (ibidem, pp. 190-191).

Como Rojas, Acuña faz referência a uma tribo de índios gigantes "que, segundo as

informações dos que os tenham visto, (...) são gigantes de dez e seis palmos de

altura, muito valentes, que andam nus, trazem grandes argolas de ouro nas orelhas

e nariz" (ibidem, p.245). Refere-se ao uso do curare para defesa: "Abundam as

ervas venenosas, de que fazem em algumas nações uma peçonha tão eficaz, que

ervadas com ela as flechas, em chegando a tirar sangue, tiram juntamente a vida"

(ibidem, p. 201) e de duas outras tribos "uma de anões, tão pequenos como

criancinhas de peito, (...) a outra de gente onde todos teem os pés para trás"
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(ibidem, p. 261).

Como os dois outros cronistas, fala também das "afamadas Amazonas" e localiza

"estas mulheres varonis (...) entre grandes montes e altíssimos cerros (...). São

mulheres de grande coragem, e que sempre se conservaram sem o comércio

ordinário de varões, e mesmo quando estes, pelo acordo que teem com elas, vêm

uma vez por ano às suas terras, recebem-nos com as armas nas mãos, que são

arco e flechas" e, depois de os saberem amigos, os levam às suas casas e os

recebem "por hóspedes aqueles poucos dias, passados os quais eles voltam para as

suas terras, repetindo-se todos os anos esta viagem pela mesma época. As filhas

fêmeas, que nascem desta união, conservam e criam com elas, porque são as que

hão de levar adiante o valor e costumes de sua nação, mas os filhos varões não se

sabe com certeza o que fazem com eles. Um índio (...) afirmou que os filhos varões

eram entregues aos pais, quando no ano seguinte voltavam às suas terras. Mas

contam os outros, e parece o mais certo por ser mais corrente, que reconhecendo-

os como tais, lhes tiram a vida" (ibidem, pp.267-268).

Finaliza Acuña afirmando que "o tempo descobrirá a verdade, e se estas são as

famosas Amazonas dos historiadores, que guardam em sua comarca tesouros que

dão para enriquecer o mundo todo" (ibidem, p.268). Extasiado com tudo que vê e

ouve, define o cronista a tudo isso "maravilha digna de admiração e que só se pode

atribuir à Paterna Providência" (ibidem, p.187).

Sobre esse mito das Amazonas, e talvez com receio de ser desacreditado pelos

historiadores, como o foram Carvajal e Orellana, enfatiza Acuña: "Só lanço mão do

que ouvi com os meus ouvidos e com cuidado averigüei desde que pusemos pé

neste Rio, no qual não há geralmente coisa mais comum, e que ninguém ignora, que

se dizer que nele habitam estas mulheres, dando sinais tão particulares, que,

concordando todas as suas informações umas com as outras, não é crível que uma

mentira se pudesse ter enraizado em tantas línguas e tantas nações, com tantos

visos de verdade" (ibidem, p.266).
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O tema das Amazonas, habitando um lugar no continente sul americano, "apesar do

fascínio que logrou exercer durante longo tempo", pois ainda no século XIX não se

tem "por improvável a existência das mesmas mulheres guerreiras, (...) é geralmente

inseparável de outro, não menos popular, e que, a seu modo, já vislumbrara

Colombo em suas viagens de descobrimento": o Paraíso Terreal com seus imensos

tesouros – "o Príncipe Dourado, com sua lagoa e seus tesouros infindos,... o

Eldorado, e a resplandecente Manoa" 39.

      3.3. – Ponce de Léon e a Fonte de Juventa

Vimos que Santo Isidoro acresce à paisagem do jardim do Éden “una fuente”,

localizada “en su parte media”, que o rega todo e de onde nascem os quatro rios

edênicos. Diz Buarque de Holanda que “era de esperar, depois das desvairadas

especulações de Colombo e outros navegantes, que também a fonte de Juventa,

constante apêndice do Paraíso Terreal, achasse algum meio de introduzir-se na

geografia visionária do Novo Mundo” (ibidem, pp. 24-25).

Juan Ponce de Léon, como muitos conquistadores espanhóis, era, provavelmente,

um leitor das novelas de cavalaria, que devem tê-lo inspirado na busca da fonte

sagrada, visto ter sido publicado, dois anos antes de sua primeira expedição à

Flórida, um desses romances, da autoria de Amadis de Gaula, que fala da busca de

uma fonte mágica pelo protagonista, Dom Galoar, cuja empreitada não tem um final

muito bem sucedido.

Além destes romances, havia já na narrativa da visita de São Brandão – originária

de antigas lendas celtas – e seus companheiros à ilha de Paulo, o eremita, “uma

réplica da fonte de Juventa, que aparece quase obrigatoriamente nas descrições

medievais do Paraíso terrestre”. Em versões bastante generalizadas à época, as

águas dessa fonte manam do próprio Éden e vão jorrar em um sítio não muito

                                                          
39 Visão do Paraíso – pp. 36-38
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distante dele, ou, mais precisamente, em uma das cartas do lendário Preste João

enviada ao Papa no século XII, “a mesma fonte ficava situada à distância de três

dias do jardim de onde Adão fora expulso” (ibidem, p. 24) e quem dela bebesse, não

teria mais enfermidades e viveria como se tivesse, no máximo, 32 anos de idade.

Depois de viver muitos anos junto ao gentio nas novas terras descobertas,

administrando as fazendas que tinha, e de ter ouvido deles uma lenda indígena

sobre a existência de uma fonte que estaria na ilha de Bimini, de cujas águas se

formaria um rio na península da Flórida, e, estando já por volta dos 50 anos, Ponce

de Leon “julgou-se..., e como quem quer corrigir os estragos do corpo, em situação

de ir localizar o mais breve caminho para a sagrada fonte e para o rio onde os

velhos se revigoram e remoçam” (ibidem, p. 25).

Partiu de Porto Rico bem armado e bem equipado de navios, gente e provisões,

chegando a uma terra que “llamó el mismo Juan Ponce Bimine” da qual retornou “y

de alli fué a Castilla y pidió al rey... le hiciese adelantado de Bimine y le diese

gobernación della” 40. O rei concede-lhe o título e todos os favores que lhe pede

Ponce. Não há informações sobre o encontro das águas rejuvenecedoras, mas, por

essa mesma época, surge a “notícia da existência em Bimini e na Flórida de águas

dotadas de tão maravilhosa virtude” 41 que, bebidas, fazem os velhos voltarem à

mocidade.

Quando retorna Ponce de Léon, para tomar posse de suas terras, a fama da

descoberta das águas milagrosas já tinha crescido e encontrado muitos adeptos,

tanto entre o povo como na corte e entre os homens cultos. Munido “de gente y

navíos”, tomando todo o necessário de suas fazendas, parte “en el año de 512, y

vase a su Bimine”42. Os homens de lá defendem-se como podem com poucas armas

e forças, mas “entre los primeros hirieron con una flecha al Juan Ponce, adelantado

y gobernador” (ibidem, p. 505).

                                                          
40 História de las Índias – pg. 504
41 Visão do Paraíso – pg. 25
42 História de las Índias – pg. 504
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Sentindo-se ferido de morte, pede, então, para ser transportado para Cuba, lugar

mais próximo de onde estava, onde “pasó desta vida...[na qual] gastó gran suma de

pesos de oro, que había allegado con muchas muertes y vidas dolorosas y amargas

de indios”, mas teve imenso trabalho indo e vindo de Castela para descobrir e provar

o que queria e, segundo Las Casas, “el anima no sabemos como le ha ido” (ibidem,

p. 505).

Apesar do final trágico das aventuras de Ponce de Léon, a reputação das águas

milagrosas da Flórida não desapareceu de todo; ganhava novas forças a cada busca

empreendida por outros aventureiros, estendendo-se a regiões vizinhas ao local de

sua origem e, assim como outros motivos edênicos, sua localização vai-se

deslocando no espaço, circunscrita sempre ao Novo Mundo.

Ao que se sabe, só com Ponce de Léon pareceu próxima a concretização do

encontro da fonte com suas águas rejuvenecedoras; outros tantos relatos

posteriores de fontes milagrosas levam a crer que “em muitas delas o prodigioso era

menos real que o aparente, e provinha, com efeito, de certa disposição de espírito

própria de um grande número de soldados da conquista, que os levava, depois de

tantos espetáculos inusitados, a ver em tudo maravilhas”.43

      3.4. – Guzmán e "El Dorado"

Em nota, em seu livro Visão do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda diz, a respeito

da lendária riqueza do Eldorado, ou Dourado, e da existência nele da cidade de

Manoa: “Embora originária de uma tradição medieval e provavelmente ibérica de

largo crédito em Portugal ao tempo de Dom Henrique o Navegador, a lenda das

Sete Cidades, despojada agora de seu caráter insular, jamais pareceu tão perto de

realizar-se como à volta de 1530, quando Nuño de Guzmán saiu à procura dos

opulentos povoados, em número de sete, e maior, cada qual, do que a cidade do

                                                          
43 Visão do Paraíso – pg. 27
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México e seus arrabaldes, com enormes edifícios e ruas inteiramente ocupadas

pelos ourives” (ibidem, nota 1, p. 75).

Nuno Beltrán de Guzmán, considerado fundador da cidade de Guadalajara, México,

era um militar castelhano e fidalgo a serviço do imperador Carlos V. Por volta de

1529, abandonando seu cargo de "Presidente de la Audiencia de México", dado a

ele por Carlos V, decide formar um exército composto por 300 espanhóis e 6.000

indígenas e encabeça uma expedição militar ao norte do México, em busca de fama

e fortuna.

Nessa empreitada, e combatendo numerosas tribos de índios, sua equipe sofre

reveses como doenças, num clima extremamente hostil, com chuvas abundantes,

tormentas e terras inundadas, perda de armas de guerra e mantimentos e rebeliões

em suas tropas.

Guzmán procurava, com esta expedição, encontrar culturas indígenas específicas

das quais ouvira falar, mas nenhum dos povos e tribos com os quais contatava

respondia a suas expectativas. Encontrou, nesta busca, uma suposta tribo de

mulheres guerreiras, acreditando estar no mítico território das Amazonas. Para obter

informações sobre as terras de fabulosas riquezas que pretendia alcançar, aplicava

tormentos e suplícios aos caciques locais e, ao abandonar as aldeias, incendiava

tudo de que não se tinha ainda apropriado, para evitar ataques pela sua retaguarda.

Chega, dessa forma, à zona costeira de Culliacán, onde funda a cidade de São

Miguel. Quando desiste de sua busca, decide consolidar as zonas que tinha

ocupado, às quais dá o nome de “Nueva Galícia”.  Com a criação do Conselho das

Índias pelo governo da Espanha, é para lá enviado para ser submetido a julgamento,

onde morre, aguardando por ele.

O Eldorado, ou Dourado, seja o de Manoa, seja o dos Omágua – “onde mais

longamente perdurou” – sempre sob o fascínio que seu nome resplandecente
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despertava, fez surgir “aqui e ali muitos outros reinos áureos ou argênteos”,

despertando a cobiça dos soldados e aventureiros. Embora sua busca, cada vez em

lugares diferentes devido a seu deslocamento sucessivo a cada novo avanço e a

cada novo desengano, mesclasse devoção e ambição, tornou-se tão obstinada que

chegou a receber a nomeação de um governador e capitão-general, o qual teve

sinete oficial e a remessa “em várias épocas de poderosos contingentes militares

incumbidos de descobrir aquele país encantado”. 44

4. A PROJEÇÃO DOS MOTIVOS EDÊNICOS NA LITERATURA DE VIAGENS DOS

SÉCULOS XVI E XVII NO BRASIL

       4.1. – Caminha e o Descobrimento

Os portugueses não se deixaram impressionar vivamente quando de seu encontro

com o novo continente, ao menos não da mesma forma entusiástica que os

navegantes espanhóis, e foram mais comedidos ao relacionar as paisagens dele às

notícias correntes do encontro das terras do Paraíso Terreal.

Buarque de Holanda nos diz sobre eles que “sensíveis, muito embora, às louçanias

e gentilezas dos mundos remotos que a eles se vão desvendando, pode dizer-se, no

entanto, que, ao menos no caso do Brasil, escassamente contribuíram para a

formação dos chamados mitos da conquista”. 45

Em estudo feito por Jaime Cortesão sobre o primeiro documento acerca do

descobrimento – ou achamento como diz o escrivão da esquadra de Cabral – do

Brasil, chama-nos a atenção a aproximação, apontada por Pedro Calmon, entre

trechos da Carta e dos escritos de Plutarco sobre as Ilhas Afortunadas, da qual,

acredita Cortesão, tinha conhecimento Caminha, por ter sido este texto de Plutarco

publicado em 1491, portanto anos antes de o escrivão embarcar na esquadra de

                                                          
44 Visão do Paraíso – pp. 38-43

45 Visão do Paraíso – pg. 7
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Cabral.

Em seu texto, Plutarco escreve sobre estas ilhas: "Aí não sopram de ordinário senão

ventos agradáveis, que, rociando benfazejamente, enriquecem a terra e a fazem

própria, não apenas para produzir o que se quer semear ou plantar, como para dar

espontaneamente frutos em quantidade bastante para alimentar, na abundância e

na felicidade". 46

Cortesão acrescenta a esta informação que este "e outros autores latinos que

emitiam hipóteses ou profecias geográficas (...) andavam então na boca e na mente

dos navegantes mais cultos, como nos elucidam as Relações de Colombo e o

Esmeraldo de Duarte Pacheco" (ibidem, p. 61). Diz ainda ser "improvável que Pero

Vaz os desconhecesse", ou que alguém "a bordo da armada os pudesse, de

memória, citar" e que "a Carta de Caminha deve em muitos passos refletir as

opiniões e a cultura difusa a bordo" (ibidem, p. 62).

A similaridade do viver do índio e da paisagem brasileira, às representações

difundidas do Paraíso Terreal aparece, com efeito, na literatura informativa sobre o

Brasil já na carta a el-Rei D. Manuel I, escrita e enviada por Caminha: "Andam nus,

sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas

vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto" 47 "... A inocência

desta gente é tal que a de Adão não seria maior, quanto à vergonha" (ibidem,

p.239), inocência representada pela nudez despreocupada à semelhança de Adão e

Eva no paraíso.

"Porém um dêles pôs olho no colar do capitão, e começou de acenar com a mão

para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro.

                                                          
46 A carta de Pero Vaz de Caminha – pg. 60 (Vie des hommes illustres de Plutarque, tr. de Alexis Pieron, III, 37,

Paris 1854, cit. por Pedro Calmon.)
47 A carta de Pero Vaz de Caminha – pg. 204 (Escolhemos para transcrição, ao invés do estudo de Almeida

Prado, os trechos de "A Carta de Pero Vaz de Caminha adaptação à linguagem atual", feita por Jaime Cortesão

em seu livro citado, por entendermos "oferecer ao leitor contemporâneo um texto compreensível, sem lhe

roubar, todavia, quer a marca viva e pessoal do autor, quer o típico sabor arcaico" Pg. 193).



62

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" (ibidem, p. 206).

Faz-se, aí, associação ao Fison do Éden, coalhado de ouro e pedras preciosas.

"Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados" (ibidem,

p.240).

Há, aí, alusão à temperança do clima edênico.

"Águas são muitas; infindas e em tal maneira é graciosa que, querendo-a

aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem" (ibidem, p. 240). "De

ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa" (ibidem, p. 239).

"Eles não lavram, nem criam... nem comem senão dêsse jnhame, que aqui há

muito, e dessa semente e fruitos que a terra e as árvores de si lançam. E com

isto andam tais e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto

trigo e legumes comemo." (ibidem, pp.233-234).

Aqui, vemos referência à opulência, à beleza e à fertilidade das terras do horto

edênico e à prodigalidade da terra que produz espontaneamente.

Apesar de usar Caminha expressões que lembram as descrições usuais da

paisagem edênica, e embora possamos perceber certo “enlevo ante a vegetação

sempre verde, o colorido, variedade e estranheza da fauna, a bondade dos ares, a

simplicidade e inocência das gentes” 48, ainda assim é sensível o arrefecimento do

entusiasmo se, por exemplo, compararmos suas palavras às de Colombo, para

quem tudo assumia maior grandiosidade e magnificência.

       4.2. – Pe. Fernão Cardim e a natureza fantástica do Brasil

Cardim, padre jesuíta, não faz em suas descrições referências ao ouro ou a

quaisquer pedras preciosas, mas o encantamento com os ares, com a exuberância,

abundância e diversidade da fauna e flora, com a generosidade da terra e dos

                                                          
48 Visão do Paraíso – pg. 7
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nativos, com a inocência e a afetividade dos índios, tem sua presença marcada

incontáveis vezes:

"... Este clima... parece influir formosuras nos passaros, e assi como toda a terra

he cheia de bosques, e arvoredos, assi o he de formosissimos passaros de todo

genero de côres". 49 "... Sua sustentação é ordinariamente do que dá a terra sem

a cultivarem, como caças e fructas. (...) É cousa de grande alegria ver os muitos

rios caudaes e frescos bosques de altissimos arvoredos, que todo o anno estão

verdes e cheios de formosissimos passaros" (ibidem, p.146). "... Porque todo o

anno as arvores estão tão verdes e frescas como as de Portugal na primavera"

(ibidem, p.154). "... Era para vêr neste caminho a multidão, variedade e

formosura das flores das arvores, umas amarellas, outras vermelhas, outras

rôxas, com outras muitas várias côres misturadas, que era cousa para louvar o

Creador" (ibidem, p.156). "Não fallo na frescura dos arvoredos, nem nos muitos

e grandes rios caudaes, porque é cousa ordinaria e commum no Brasil" (ibidem,

p.162). "É muito sadia, de muitos bons ares e aguas. No verão tem boas calmas

algumas vezes, e no inverno mui bons frios; mas em geral é temperada. (...)

Dentro da barra tem uma bahia que bem parece que a pintou o supremo pintor e

architecto do mundo Deus Nosso Senhor" (ibidem, p.170).

Sobre o estado de inocência edênica em que parecem viver nossos índios, Cardim

diz que “todos andam nus assim homens como mulheres, e não têm genero nenhum

de vestido... antes parece que estão no estado de innocencia nesta parte, pela

grande honestidade e modestia que entre si guardão" (ibidem, p.89).

A referência à longevidade dos índios brasileiros e a atribuição dela ao clima e às

águas rejuvenescedoras do Brasil, citada inicialmente por Américo Vespúcio, terá o

endosso tanto de Cardim quanto de outros cronistas que escreveram sobre o país:

"O Clima do Brasil geralmente he temperado de bons, delicados, e salutiferos

                                                          
49 Tratados da Terra e Gente do Brasil – pg. 32



64

ares, donde os homens vivem muito até noventa, cento e mais annos. ... Não

tem frios, nem calmas" (ibidem, p. 25). "... Clima que he muito mais temperado, e

sadio, sem calmas grandes, nem frios, e donde os homens vivem muito e com

poucas doenças" (ibidem, p.57). "... É terra muito sadia, há nella grandes frios e

geadas e boas calmas, é cheia de velhos mais que centenários, porque em

quatro juntos e vivos se acharam quinhentos annos" (ibidem, p.173).

De acordo com Buarque de Holanda, “Fernão Cardim, que imigrou para o Brasil uma

dezena de anos mais tarde (que Gandavo), deve ter trazido consigo as mesmas

noções estereotipadas acerca da longevidade dos brasileiros” 50 e que essa noção

“teria penetrado por intermédio de Vespúcio na literatura do século XVI sobre a

América Lusitana” (ibidem, p. 301).

Essa longevidade dos naturais da terra, “atributo dos patriarcas bíblicos e

sucedâneo plausível da imortalidade, própria do estado de inocência em que foram

postos os nossos primeiros pais no Paraíso Terrestre” (ibidem, p. 301) faria com que

ele concluísse que eles “verdadeiramente bebessem da fonte de Juventa” (ibidem, p.

304).

Para homens como Cardim, que pretendia a evangelização dos habitantes da nova

terra, “não seria difícil, pelo menos na órbita da espiritualidade medieval e

quinhentista” (ibidem, p. 140), entender  que as palavras dos índios “se associavam,

por sua vez, às notícias do aparecimento em remotas eras de algum mensageiro de

verdades sobrenaturais,”  e assimilar a corruptela Sumé dos índios “à lembrança de

um São Tomé apóstolo, que os autores mais reputados pretendiam ter ido levar (...)

a luz do Evangelho cristão.” (ibidem, p. 140)

Cardim, pelo fato de ser padre e por isso incluir os índios entre os que receberam as

palavras sagradas, tornando-os parte da humanidade, primeiramente registra sua

descrença na fé deles: "Este gentio parece que não tem conhecimento do principio

                                                          
50 Visão do Paraíso – pg. 305
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do Mundo, do diluvio parece que tem alguma noticia, mas como não tem escripturas,

nem caracteres, a tal noticia é escura e confusa;"51 para chegar, depois, a nomear o

apóstolo, ao comentar ter ouvido dos índios, quando falou de seus cortes de cabelo,

"dizem tomarão este modo de S. Thomé, e parece que tiverão delle alguma noticia,

ainda que confusa" (ibidem, p.90).

Curiosamente, Cardim não o menciona quando fala do cultivo da mandioca ou da

agricultura indígena, que outros viajantes e cronistas atribuíram explicitamente a

Sumé.

Sobre o florescimento da idéia de terem nossos índios noção da palavra divina, ou

seja, de ter sido ela transmitida a eles através de um dos apóstolos de Cristo –

“único mito da conquista cuja procedência luso-brasileira parece bem assente – “52,

esclarece Buarque de Holanda que se “a Igreja se via impelida a uma ampla revisão

de suas antigas posições, buscando renovar a própria estrutura ideológica de acordo

com a imagem do mundo que se começava, pela primeira vez, a descortinar, a

simples tentativa de identificação de um herói mítico ancestral dos índios do Brasil

com o apóstolo das Índias deveria simplificar as dúvidas, fornecendo uma solução

concreta e ‘histórica’ para o problema” (ibidem, p. 156), inclusive quanto à tentativa

de escravização destes índios.

       4.3. – Gandavo e a Terra dos Homens "sem Fé, sem Lei e sem Rei" 53

Viveu Gandavo na colônia portuguesa por alguns anos, nos quais conviveu com os

principais habitantes da terra - índios e portugueses, depois de decorridos mais de

70 anos da descoberta do Brasil, tempo suficiente para o aprendizado da língua

falada pelos nativos e para o decorrente conhecimento de sua cultura ou dos

                                                          
51 Tratados da Terra e Gente do Brasil – pg. 84
52 Visão do Paraíso – pg. 157
53A primeira referência à falta de algumas sílabas curiosas na língua dos Tupis foi feita por Gandavo e repetida
posteriormente por Gabriel Soares e Brandão: “A lingua deste gentio toda pela Costa he huma: carece de três

letras – scilet, não se acha nella F, nem L, nem R, cousa digna de espanto, porque assi não têm Fé, nem Lei,

nem Rei; e desta maneira vivem sem Justiça, e desordenadamente”(Tratado da Terra do Brasil – pg. 52).
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principais aspectos dela.

Em suas obras, elucida de imediato, no "prologo ao lector", que sua intenção é

"denunciar em breves palavras a fertilidade e abundancia da terra do Brasil, para

que esta fama venha a noticia de muitas pessoas que nestes Reinos vivem com

pobreza, e não duvidem escolhe-la para seu remedio; por que a mesma terra he tam

natural e favoravel aos estranhos que a todos agazalha e convida como remedio por

pobres e desemparados que sejão" 54 "... Aquelles que nestes Reinos vivem em

pobreza nam duvidem escolhe-la para seu emparo: porque a mesma terra he tal, e

tam favoravel aos que vão buscar, que a todos agazalha e convida com remedio por

pobres e desemparados que sejão".55 Ou seja, quer Gandavo tornar o Brasil

atraente o suficiente para incentivar a vinda, principalmente, de portugueses para

aqui morarem.

Para tanto, descreverá o que já havia aqui de povoações e também as belezas

naturais e curiosidades da terra, mas não se pode deixar de perceber, ainda que

num segundo plano, menção às crenças correntes, na época, da existência e

possível localização do Paraíso Terreal no Novo Mundo e todas as maravilhas

pertinentes a ele, como, por exemplo, o lendário Eldorado "... por que he certo ser

sem si a terra mui rica e haver nella muitos metaes, os quaes ategora se não

descobrem... Mas permitirá nosso Senhor que ainda em nossos dias se descubram

nella grandes thesouros" 56 "... que como Deos tenha de muito longe esta terra

dedicada á Christandade e o interesse seja o que mais leva os homens tras si que

outra nenhuma cousa que haja na vida...até chegarem a descobrir aquellas grandes

minas que a mesma terra promete".57

A citação insistente ao clima temperado e aos ares salutares, responsáveis pela

longevidade e boa saúde, lembra-nos que “no Brasil, o velho clichê é retomado por

                                                          
54 Tratado da Terra do Brasil – pg. 22
55 História da Província Santa Cruz – pg. 76
56 Tratado da Terra do Brasil – pg. 22

57 História da Província Santa Cruz – pg. 118
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Pero de Magalhães Gandavo... como uma ressonância daquela visão do paraíso (...)

na mesma ordem em que aparecem as referências à temperatura em Isidoro de

Sevilha, que ‘em elle ño há frio nem quentura’”58:

"... He tam fresco este vento e tam frio que não se sente mais calma, e ficão

recreados os corpos das pessoas. (...) He esta terra mui salutifera e de bons

ares, onde as pessoas se achão bem dispostas e vivem muitos annos,

principalmente os velhos têm melhor disposição e parecem que tornão a

renovar. (...) Os ares de pela manhã são mui frescos e sadios. (...) Esta terra he

mui fertil e viçosa, toda coberta de altissimos e frondosos arvoredos, permanece

sempre a verdura nella inverno e verão. (...) As agoas que na terra se bebem

são mui sadias e sabrosas,... esta terra tam deleitosa e temperada que nunca

nella se sente frio nem quentura sobeja". 59 "... Assi se houve a Natureza com

todas as cousas desa Provincia, e de tal maneira se comedio na temperança dos

ares, que nunca nella se sente frio nem quentura excessiva. As fontes que ha na

terra sam infinitas, cujas agoas fazem crescer a muitos e mui grandes rios..." 60

Assim também a exaustiva referência à abundância de flores, frutos, plantas,

animais, rios, águas, ou seja, das benesses e generosidades da terra, que tudo

oferta aos homens:

"Ha muita abundancia de marisco e de peixe por toda esta Costa; com estes

mantimentos se sustentão os moradores do Brasil sem fazerem gastos nem

diminuírem nada em suas fazendas".61 "Huma das cousas que sustenta e abasta

muito os moradores desta terra do Brasil, he a muita caça que ha nestes matos

de muitos generos e de diversas maneiras" (ibidem, p.49). "Desta e doutra muita

caça há no Brasil muita abundancia". (ibidem, p.49) "Ha na terra tantos destes

caroços que os medem aos *adqueires *. Tambem ha huma fruita que lhe
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59 Tratado da Terra do Brasil – pp 45-46
60 História da Província Santa Cruz – pg. 82

61 Tratado da Terra do Brasil – pg. 48
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chamão Bananas,... ha na terra muita abundancia dellas. (...) E desta maneira

nunca está o Brasil sem fruitas. De limões e laranjas ha muita infinidade"

(ibidem, pp.50-51). "... He esta Provincia sem contradição a melhor pera a vida

do homem que cada huma das outras de America, por ser commummente de

bons ares e fertilissima, e em gram maneira deleitosa e aprazivel á vista

humana. O ser ella tam salutifera e livre de enfermidades, procede dos ventos

que geralmente cursão nella".62 "São tantas e tam diversas as plantas, fruitas, e

hervas que ha nesta Provincia..." (ibidem, p.95).

Há, ainda, a alusão à inocência dos índios, revelada através da naturalidade da

nudez, de sua falta de cobiça e de sua confiança no alheio:

"Estes indios andão nús sem cobertura alguma, assi machos como femeas; não

cobrem parte nenhuma de seu corpo, e trazem descoberto quanto a natureza

lhes deu."63 "Estes indios não possuem nenhuma fazenda, nem procurão

adquiri-la como os outros homens" (ibidem, p.58);  "... e assi vivem livres de toda

a cobiça e desejo desordenado de riquezas..., e tanto que ouro nem prata nem

pedras preciosas têm entre elles nenhuma valia. (...) Todos andam nús e

descalços assi machos como femeas, e nam cobrem parte alguma de seu corpo.

(...) ...Todos...sam iguaes e em tudo tam conformes nas condições , que ainda

nesta parte vivem justamente, e conforme à lei da natureza."64

Gandavo, homem mais afeito aos interesses mundanos que à salvação de almas

pagãs, compara o viver de algumas índias brasileiras ao das lendárias mulheres

guerreiras:

"Algumas indias se achão nestas partes que jurão e prometem castidade, e assi

não casão nem conhecem homem algum de nenhuma qualidade, nem no

consentirão ainda que por isso as matem. Estas deixão todo o exercicio de
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63 Tratado da Terra do Brasil – pg. 52
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mulheres e imitão os homens e seguem seus officios como se não fossem

mulheres, e cortão seus cabellos da mesma maneira que os machos trazem, e

vão á guerra com seu arco e frechas e á caça: enfim que andão sempre na

companhia dos homens".65 "Algumas Indias ha que tambem entre elles

determinam de ser castas, as quaes nam conhecem homem algum de nenhuma

qualidade, nem o consentirão ainda que por isso as matem. Estas deixam todo o

exercicio de mulheres e imitam os homens e seguem seus officios, como senam

fossem femeas. Trazem os cabellos cortados da mesma maneira que os

machos, e vão á guerra com seus arcos e frechas, e á caça perseverando

sempre na companhia dos homens" 66.

Ainda que não se caracterizem como verdadeiras amazonas, pois, segundo Buarque

de Holanda, "não seriam autênticas amazonas essas combatentes que faziam

prodígios ao lado dos homens, ajudando-os na resistência ao invasor, com o auxílio

de suas mortíferas flechas ervadas," 67 a referência a elas por duas vezes mostra um

interesse incomum pelo fato. A esse "mito erudito" soma-se a interpretação, errônea

provavelmente, de informações dadas por índios, localizando inicialmente essas

guerreiras em uma ilha, até alcançar "a idéia de que as amazonas se encontrariam

de qualquer modo em algum sítio do Novo Mundo" (ibidem, p. 30).

Outro mito, surgido após o contato mais prolongado com os habitantes das terras

brasileiras, foi o da existência da Lagoa das Esmeraldas (Vupabuçu). Gandavo

localiza-o em Porto Seguro, primeiramente: "... chegarão certos indios do Sertão a

dar novas dumas pedras verdes que havia numa serra muitas legoas pela terra

dentro, e trazião alguma dellas por amostra, as quaes erão esmeraldas, mas não de

muito preço. E os mesmos indios dizião que daquellas havia muitas, e que esta

serra era mui fermosa e resplandecente. Tanto que os moradores desta Capitania

disto forão certificados, fizerão-se prestes cincoenta ou sessenta portuguezes com

alguns indios da terra e partirão pelo Sertão dentro com determinação de chegar a

                                                          
65 Tratado da Terra do Brasil – pg. 57
66 História da Província Santa Cruz – pg. 128
67 Visão do Paraíso – pg. 30
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esta serra onde estas pedras estavão" 68.

Os que sobreviveram a esta aventura disseram ter achado grãos de ouro e "outros

muitos metaes que não conheciam", que "alguns indios lhes derão noticia segundo a

menção que fazião que podião estar cem legoas da serra das pedras verdes que ião

buscar," e "affirmarão haver naquellas partes muito ouro... E se la tornar gente...

descobrirão nesta terra grandes minas"(ibidem, p.65).

Num segundo momento, Gandavo aproxima sua existência à do rio São Francisco, o

qual "... procede de hum lago mui grande que está no intimo da terra, onde afirmão

que ha muitas povoações, cujos moradores (segundo fama) possuem grandes

haveres de ouro e pedraria" 69 e dedica um capítulo inteiro a explorar esta lenda,

cujo título já demonstra sua expectativa: "Das grandes riquezas que se esperam da

terra do sertão", onde novamente localiza Vupabuçu nas nascentes do São

Francisco "dentro da qual dizem haver algumas ilhas e nellas edificadas muitas

povoações, e outras orredor della mui grandes onde tambem ha muito ouro, e mais

quantidade, segundo se afirma, que em nenhuma outra parte desta Provincia"

(ibidem, p.145), e atribui aos nativos a crença em sua existência:

"Esta Provincia Santa Cruz alem de ser tam fertil como digo, e abastada de

todos os mantimentos necessarios pera a vida do homem, he certo ser tambem

mui rica, e haver nella muito ouro e pedraria, de que se tem grandes

esperanças. E a maneira como isto se veio a denunciar e ter por causa

averiguada foi por via dos Indios da terra" (ibidem, p.144), os quais, devido à

peregrinação pelo interior da mata, "foram dar em huma terra, onde havia

algumas povoações mui grandes, e de muitos vizinhos, os quaes possuiam tanta

riqueza que afirmaram haver ruas mui compridas entre elles, nas quaes se nam

fazia outra cousa senam lavar peças douro e pedrarias" (ibidem, p. 144).
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Mesmo afirmando serem os índios "gente de pouca fé e verdade", acredita "que está

toda esta riqueza nas terras da Conquista de ElRei de Portugal," (ibidem, p.145) e

finaliza: "sei que assi destas como doutras ha nesta Provincia muitas e mui finas, e

muitos metaes, donde se pode conseguir infinita riqueza. A qual permitirá Deos que

ainda em nossos dias se descubra toda" (ibidem, p.146).

A crença na existência no interior da terra dessa lagoa formada “em virtude do

acúmulo das águas coalhadas de detritos de preciosos metais e gemas originadas

do alto das cordilheiras”, ainda que de localização imprecisa, abrirá caminho e

preparará “o terreno, para localizar sem maiores dificuldades no interior do

continente o misterioso Dourado de que tanto se falava nas possessões

castelhanas”.70

Sobre a vinda de São Tomé para as terras brasileiras, Gandavo alude ligeiramente a

um provável conhecimento prévio dos nossos índios da doutrina cristã, quando fala

do descobrimento e do contato de "Pedralvarez" com os índios que "... assi se

punhão de giolhos e batião nos peitos como se tivérão lume de Fé, ou que por

alguma via lhes fora revelado aquelle grande e inefabil misterio do Santissimo

Sacramento".71

       4.4. – Gabriel Soares de Souza e a Lagoa das Esmeraldas

Natural de Portugal, Gabriel Soares de Souza veio para a Bahia em 1570 e, durante

os dezessete anos em que residiu no "Estado do Brasil", anotou os aspectos

naturais e humanos do país, os quais, depois, apresentaria em seu Tratado ao rei

Felipe II da Espanha, de quem buscava apoio institucional para partir em busca da

Lagoa das Esmeraldas.

Ao lado da lenda de uma lagoa repleta de ouro, surge assim, uma outra, proveniente
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do contato e da convivência com os índios brasileiros, sobre a existência de uma

serra resplandecente (Sabarabuçu), cujo fulgor, avistado ao longe, se devia à

presença nela de esmeraldas. Essa serra fora buscada por Fernão Dias Pais, sem

êxito.

Em seu longo Tratado Descriptivo do Brasil em 1587, Gabriel Soares de Sousa, a

exemplo de outros cronistas portugueses de sua época, tenta, ao retratar as

riquezas naturais encontradas no Brasil, fazer uma comparação com similares em

outros lugares do mundo, mormente Portugal ou Espanha, quando é possível fazê-

la; quando não, tenta traçar um retrato o mais fiel que possa, comparando-as em

alguns aspectos que as aproximem. Quando essa tarefa lhe é impossibilitada,

procura descrevê-las detalhadamente para que possa o leitor imaginá-las. Em todos

os casos, as riquezas brasileiras saem sempre engrandecidas. Assim, são ou mais

saborosas, ou mais cheirosas, ou maiores, ou mais aprazíveis, ou mais suculentas,

mas, invariavelmente, melhores; a menor depreciação, que se permite, é considerá-

las tão boas quanto as de outras partes.

O autor não aproxima nada do que vê ao Paraíso Terreal, nem utiliza nenhum de

seus clichês ao descrever ou comparar as grandezas do Brasil, mas o entusiasmo

com que o faz, ou as alusões a algumas das crenças míticas da época, como a

existência das amazonas, de minas de prata, ouro, esmeraldas, etc. em alguma

grande lagoa, nascente de um grande rio, e até a um mito da colonização luso-

brasileira – a permanência de São Tomé entre os índios brasileiros –, demonstram

ser ele um homem, apesar de grande observador, dotado de espírito científico,

sensível aos apelos recorrentes à maioria das pessoas de sua época com relação às

expectativas trazidas pela descoberta do Novo Mundo.

Para ilustrar esta forma descritivo-comparativa de Gabriel Soares, poder-nos-íamos

valer de incontáveis exemplos em todos os capítulos de seu livro, mas, quando ele

os apresenta no proêmio, resume os fatos muito afortunadamente:
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“É esta provincia mui abastada de mantimentos de muita substancia e menos

trabalhosos que os de Hespanha. Dão-se n'ella muitas carnes assim naturaes

d'ella, como das de Portugal, e maravilhosos pescados; onde se dão melhores

algodões que em outra parte sabida, e muitos assucares tão bons como na Ilha

da Madeira. Tem muito páo de que se fazem as tintas. Em algumas partes d'elle

se dá trigo, cevada, e vinho muito bom, e em todas todos os fructos  sementes

de Hespanha, do que haverá muita qualidade (...) e no descobrimento de

metaes que n'esta terra há; porque lhe não falta ferro, aço, cobre, ouro,

esmeralda, crystal e muito salitre, e em cuja costa sahe do mar todos os annos

muito bom ambar; e de todas estas e outras podiam vir todos os annos a estes

reinos em tanta abastança, que se escusem os que vem a elles dos

estrangeiros".72

Dirigindo-se especificamente ao Rei de Espanha, esclarece:"Minha pretenção é

manifestar a grandeza, fertilidade e outras grandes partes que tem a Bahia de todos

os Santos e demais Estado do Brasil, (...) as qualidades e estranhezas d'elle..."

(ibidem, p. 1) e pede-lhe "todo o cuidado que Sua Magestade mandar ter d'este novo

reino; pois está capaz para se edificar n'elle um grande império, o qual com pouca

despeza d'estes reinos se fará tão soberano que seja um dos Estados do mundo,

porque terá de costa mais de mil léguas, (...) cuja terra é quasi toda muito fértil, mui

sadia, fresca e lavada de bons ares, e regada de frescas e frias aguas. Pela qual

costa tem muitos, mui seguros e grandes portos, para n'elles entrarem grandes

armadas com muita facilidade; para as quaes tem mais quantidade de madeira que

nenhuma parte do mundo..." (ibidem, p. 1).

Sobre a lenda das Amazonas, dá conhecimento o autor em dois capítulos de seu

Tratado. No IV, informa, a partir da viagem pelo Amazonas, feita por Orellana que

“andando na conquista do Perú em companhia do governador Francisco Pissarro, e

indo por seu mandado com certa gente de cavallo descobrindo a terra, entrou por

ella dentro tanto espaço que se achou perto do nascimento d'este rio. E vendo-o

                                                          
72 Tratado Descriptivo do Brasil – pg. 2
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caudaloso, fez junto d'elle embarcações, (...) em as quaes se embarcou com a gente

que trazia e se veio por este rio abaixo, (...) na qual jornada teve muitos encontros

de guerra com o gentio e com um grande exército de mulheres que com elle

pelejaram com arcos e flexas, d'onde o rio tomou o nome das Amazonas" (ibidem,

pp.8-9).

Depois, no capítulo CLXXXII, quando fala de duas tribos contrárias – os Ubirajaras e

os Amoipiras – relata que os primeiros lutam com os segundos por "uma banda, e

pela outra com umas mulheres, que dizem ter uma só teta, que pelejam com arco e

flexa, e se governam e regem sem maridos, como se diz das Amazonas" (ibidem, p.

413), demonstrando conhecimento do relato do padre Carvajal.

Sobre a vinda e permanência de São Tomé no Brasil, informa-nos Gabriel Soares,

no capítulo XXI:

“do porto do Paripe (Bahia) se vai a terra afeiçoando à maneira de ponta lançada

ao mar, e corre assim obra de uma légua, onde está uma hermida de São

Thomé em um alto, ao pé do qual ao longo do mar estão umas pegadas

assignaladas em uma lagea, que diz o gentio, que diziam seus antepassados

que andára por alli havia muito tempo um santo, que fizéra aquelles signaes com

os pés"  (ibidem, p. 152).

Como observador crítico que é, Gabriel Soares aponta coisas de menor ou duvidoso

valor que há no Brasil e que o tornam mais real que paraíso: "Como não há ouro

sem fezes, nem tudo é à vontade dos homens, ordenou Deus que entre tantas

cousas proveitosas para o serviço d'elle, como fez na Bahia, houvesse algumas

imundicias que os enfadasse muito, para que não cuidassem que estavam em outro

paraizo terreal, de que diremos d'aqui por diante" (ibidem, pp. 314-315). Começa daí

a enumerar alguns tipos de insetos e répteis, não sem alguma utilidade, os quais

finaliza com "a praga das formigas (...) porque se ellas não foram, a Bahia se poderá

chamar outra terra de promissão" (ibidem, p.318).
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Fala, depois, sobre os costumes dos índios, especificamente dos Tupinambás, de se

enfeitarem para as festas: "usam entre si uma carapuças de pennas amarellas e

vermelhas, que põem na cabeça, que lh'a cobre até às orelhas; os quaes fazem

colares para o pescoço de dentes dos contrários (...) e nos pés uns cascaveis de

certas hervas (...) cujo tinido se ouve muito longe. Ornam-se mais esses indios, (...)

de uma roda de pennas de ema, que atam sobre as ancas, que lhe faz tamanho

vulto que lhe cobre as costas toda de alto abaixo; e para se fazerem mais feios se

tingem todos de genipapo, que parecem negros da Guiné, e tingem os pés de uma

tinta vermelha muito fina, e as faces" (ibidem, p. 372).

Sobre os feiticeiros das tribos, diz que "vivem em casa apartada cada um por si, a

qual é muito escura e tem a porta muito pequena, pela qual não ousa ninguém de

entrar em sua casa, nem de lhe tocar em cousa d'ella; (...) não são tão cridos dos

indios como temidos. A estes feiticeiros chamam... pagés" (ibidem, p.381).

Sobre as riquezas em metais e pedras preciosas, menciona, em capítulos

espaçados, o que viu e ouviu, o autor do Tratado. Assim, começando pelo VII, diz

que "o rio grande está em dois gráos da parte do sul, o qual vem muito longe e traz

muita agua, por se metterem n'elle muitos rios: e segundo a informação do gentio

nasce de uma lagôa em que se affirma acharam-se muitas perolas" (ibidem, p. 13).

E, mais à frente, que: "Antonio Dias Adorno (neto de Caramuru) com a gente que

trouxe da Bahia, (...) foi ao sertão no descobrimento das esmeraldas, e foi por este

rio acima com cento e cincoenta homens, e quatrocentos Indios de paz e escravos,

e todos foram bem tratados e recebidos dos gentios (...)" (ibidem, p. 69).

Antonio Dias Adorno trouxe algumas pedras por terra, atravessando por entre os

Tupinaês e os Tupinambás, no que correu grande risco até que chegou às terras de

Gabriel Soares, que relata:

"Aqui achou esta gente umas pedreiras, umas pedras verdoengas, e tomam do
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azul, que tem que parece turquescoas, e affirmou o gentio aqui visinho, que no

cimo deste monte se tiravam pedras muito azues, e que havia outras que

segundo sua informação tem ouro muito descoberto. E quando essa gente

passou o Aceci a derradeira vez, (...) achou (...) uma pedreira de esmeraldas e

outra de safiras, (...) em que também a acharam pedras verdes; e indo mais

acima (...) affirma o gentio haver pedras verdes e vermelhas tão compridas como

dedos, e outras azues todas mui resplandescentes,(...) uma serra, que é quasi

toda de crystal muito fino, a qual cria em si muitas esmeraldas, e outras pedras

azues. Com estas informações (...) achou ao pé d'esta serra da banda do norte

as esmeraldas, e da de leste as safiras. Umas e outras nascem no crystal,

d'onde trouxeram muitas e algumas muito grandes, mas todas baixas; mas

presume-se que, debaixo da terra, as deve de haver finas, porque estas

estavam à flor da terra. Em muitas partes (...) affirmam terem ouro e prata, do

que não trouxeram amostras, por não poderem trazer mais que as primeiras e

com trabalho" (ibidem, pp. 73-74).

Em capítulo posterior, retratando as terras de S. Vicente, fala dos muitas frutas que

dão nelas e comenta que "não há duvida se não que há n'estas capitanias outra fruta

melhor que é a prata, o que se não acaba de descobrir, por não ir à terra quem a

saiba tirar das minas e fundir" (ibidem, p. 110).

No final do seu Tratado, Gabriel Soares volta a mencionar a existência de "umas

pedras azues escuras muito duras e de grande fineza, de que os índios fazem

pedras que mettem nos beiços", no sertão da Bahia, onde "há muitas pedreiras de

pedras verdes coalhadas muito rijas" (ibidem, p.429). "Em muitas outras partes da

Bahia (...) se acham pedaços de finissimo cristal, e de mistura algumas pontas

oitavadas como diamante, lavradas pela natureza, que tem muita formosura e

resplandor. E não há duvida senão que entrando bem pelo sertão d'esta terra há

serras de cristal finissimo, que se enxerga o resplendor d'ellas de muito longe, e

affirmaram alguns Portuguezes que as viram que parecem de longe as serras de

Hespanha quando estão cobertas de neve,(...) Em algumas partes do sertão da
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Bahia se acham esmeraldas mui limpas e de honesto tamanho, as quaes nascem

dentro em cristal; (...) E entende-se que assim como estas esmeraldas que se

acham sobre a terra são finas, que o serão muito as que se buscaram debaixo

d'ella,... porque a que a terra despede de si deve ser a escoria das boas que ficam

debaixo, as quaes se não buscaram até agora por quem lhe fizesse todas as

diligencias, nem chegaram a ellas mais que mamelucos e indios,... d'onde

trouxeram... amostras, cousa muito para ver” (ibidem, pp. 429-431).

Diz ainda que não só no sertão da Bahia, como também em S. Vicente têm os índios

de várias tribos afirmado a existência de "uma pedra de tamanho e redondeza de

uma bola" que tem "dentro muitas pontas cristalinas, (...) das quaes trouxeram do

sertão amostras d'ellas ao governador Luiz de Brito, que quando as viu teve

pensamento que seriam diamantes" (ibidem, pp.431-432).

Por estar tão crédulo da existência de diamantes e esmeraldas nas terras do sertão

do Brasil, deixa o autor o último capítulo de seu Tratado para falar mais

enfaticamente sobre o ouro e prata, numa atitude de menosprezo proposital:

“Dos metaes de que o mundo faz mais conta, que é o ouro e a prata, fazemos

aqui tão pouca, que os guardamos para o remate e fim d'esta historia, havendo-

se de dizer d'elles primeiro, pois esta terra da Bahia tem d'elle tanta parte quanto

se póde imaginar; do que póde vir à Hespanha cada anno maiores carregações

do que nunca vieram das Indias occidentaes" (ibidem, p. 432).

      4.5. – Ambrósio Fernandes Brandão e a Terra da Promissão

Apesar de a idéia de serem as terras da América, e mais precisamente o Brasil, o

berço da humanidade, com a localização nelas do Paraíso criado por Deus para

morada do primeiro homem, ir-se esmaecendo, conforme a colonização e a

exploração do solo brasileiro vão se fixando, permanece o encantamento com a

grandiosidade, a generosidade e as benesses de sua natureza, que promete o
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surgimento “de um grande império” que só dependeria da boa vontade dos nossos

colonizadores.

A preocupação com o investimento para o bom aproveitamento e aprimoramento do

que já dava graciosamente a terra está presente na visão que tinha Gabriel Soares

do Brasil do século XVI e nas suas palavras a el-Rei de Espanha. Tal preocupação,

no século posterior, transparece em Brandão nos Diálogos que trava com Alviano,

seu interlocutor, acerca das grandezas presentes em terras brasileiras.

Dessa forma, quando fala a respeito, por exemplo, da introdução feita por ele de

nova técnica na produção do milho diz que, apesar de ser o resultado “melhor e em

mais cantidade do que se dá em Portugal”, os outros fazendeiros não a reproduzem

e, portanto, “vem a mostrar nisto serem todos padrastos do Brasil, com lhes ser elle

madre assás benigna”. Ao que retruca Alviano que “são todos ingratos a Deus, em

não saberem aproveitar dos benefícios que lhes faz e promete neste Estado”.73

Brandão escreve, em 1618, seus Diálogos com o propósito de esclarecer dúvidas de

um recém-chegado, visto estar ele residindo no Brasil há mais de 30 anos. Esses

dois homens reúnem-se dias seguidos, nos quais se ocupam em examinar vários

aspectos da terra e gente brasileiras e que aqui cultiva, cria e explora formas de

sustentação e incipiente economia.

Assim, Brandão, que se auto-denomina Brandônio, procura mudar a primeira

impressão que tem Alviano a respeito das terras do Brasil de serem “a mais ruim do

mundo, aonde seus habitadores passam a vida em contínua moléstia, sem terem

quietação, e sobre tudo faltos de mantimentos regalados, que em outras partes

costuma haver” (ibidem, p. 44), mostrando-lhe que “a terra é disposta pera se haver

de fazer nella todas as agriculturas do mundo pela sua muita fertilidade, excellente

clima, bons céus, disposição do seu temperamento, salutíferos ares, e outros mil

attributos que se lhe ajuntam” (ibidem, p. 45), afirmando “a superioridade econômica

                                                          
73 Diálogos das Grandezas do Brasil – pg. 195
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do Brasil, em relação à Índia, como parte do Império Português” (ibidem, p. 13-

apresentação de Jaime Cortesão).

Ainda que tenha por objetivo mostrar a diversidade e exuberância da fauna e flora,

da excelência do clima e das águas, da fecundidade da terra e da peculiaridade das

gentes do Brasil, não deixa Brandão de mencionar alguns dos mitos precursores ao

Descobrimento, e que ainda ecoavam, passados mais de cem anos da chegada dos

primeiros viajantes ao Novo Mundo.

Assim é que vemos surgir da boca de Alviano, logo que começa a ter conhecimento

da realidade brasileira, a comparação com a da Idade de Ouro:

“Se com tanta facilidade se faz a pescaria nesse rio, abundantes devem estar

seus moradores de pescado, e, se da mesma maneira podessem haver as

carnes, poderiam dizer que estavam na idade dourada, da qual fabulavam os

poetas que manavam rios de mel e de manteiga” (ibidem, p. 54).

Sua idéia vai-se firmando e adiante diz que “temos entre as mãos os verdadeiros

campos Elíseos fingidos dos poetas” (ibidem, p. 201). Ao final – ao saber de

Brandônio que os índios brasileiros “se têm por mais ricos do que Creso com todo o

seu ouro, vivendo tão contentes e livres de toda ambição, como se foram senhores

do mundo” –, diz que inveja esse modo de vida “porque se me representa nelle a

idade dourada” (ibidem, pp. 279-280).

À abundância de caça e pesca nas terras brasileiras e ao viver ocioso e

despreocupado do índio, que levam nossos personagens a enxergarem neste

quadro aquele pintado pelos poetas ao representarem a Idade de Ouro da

humanidade, vêm-se somar elementos dele inseparáveis, como a fartura do mel

agreste, e novos, como a manteiga, fazendo com que eles misturem esta paisagem

à do Paraíso Terreal:
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“... mas já que imos tratando dos frutos, que os campos produzem, quero vos

mostrar que são taes estes brasilienses, que lhes ficam muito atraz os Elíseos

tão celebrados dos poetas em seus fingimentos, e da mesma maneira o fabuloso

paraiso..., do qual põem a felicidade em que corriam por elles rios de mel e de

manteiga; porque estes nossos campos, com serem naturaes e não sonhados

pera se fabricarem na idéia, correspondem gozando daquellas cousas que, com

tanto estudo de fingimentos, se representaram; porque nestes nossos campos

achareis rios de mel excellentissimo,  e de manteiga maravilhosa, de que se

aproveitam seus moradores com pouco trabalho” (ibidem, p. 200).

Essa menção ao pouco trabalho, e às vezes nenhum, que dá a terra para o sustento

do homem – idéia que se acha difundida na Idade de Ouro e na visão do Paraíso –

irá se repetir inúmeras vezes, ora na fala de Brandônio, ora de seu replicante. É o

que se vê, por exemplo, quando se fala da extração do pau-brasil: “... poderemos

dizer que dá Deus aos moradores do Brasil ouro e prata pelos campos, e que de

cousa, que elles não plantaram, nem grangearam, colhem fructo. (...) Poderei

affirmar que se acham outras cousas de mais importancia, sem lhes custar nenhum

trabalho nem industria” (ibidem, p. 160).

Enquanto vai desfiando para seu interlocutor as grandezas que se encontram no

Brasil, não deixa nunca Brandônio de referir-se aos bons ares, ao clima ameno, a

uma constante primavera, às águas sadias que trazem, em seu conjunto, saúde e

longevidade aos seus moradores e a uma natureza exuberante que nunca fenece,

numa composição de um panorama edênico:

“... E o que mais espanta é ver que todas esta grande costa, assim no sertão

como nas fraldas do mar, tem excellentissimo céo e goza de muito bons ares,

sendo muito sadia e disposta pera a conservação da natureza humana” (ibidem,

p. 77). “Acham-se muitos índios por toda esta costa do Brasil, que têm de idade

mais de cem annos, e eu conheço alguns destes, aos quaes lhes não falta dente

na bocca, e gozam ainda de suas perfeitas forças, com terem três e quatro
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mulheres, as quais conhecem carnalmente, e me affirmárão não haverem sido

em todo o decurso de sua vida doentes; e assim geralmente todo este gentio é

muito bem disposto, do que tudo é causa os bons céos e bom temperamento da

terra” (ibidem, p. 115).

Percebe-se em seu discurso, com ser ele um “homem de instrução: conhecia o latim,

a língua literária e científica da época” (ibidem, p. 24-introdução de Capistrano de

Abreu), a mistura de elementos presentes na descrição da Idade de Ouro, com os

acréscimos sofridos ao longo do tempo:

“... Porque por toda parte que ponho os olhos, vejo frondosas árvores,

entrebastecidas matas e intrincadas selvas, amenos campos, composto tudo de

uma doce e suave primavera; porquanto, em todo o decurso do anno, gozam as

árvores de uma fresca verdura, e tão verdes se mostram no verão como no

inverno, sem nunca se despirem de todo de suas folhas” (ibidem, p. 165). “...

Porque nella ha as melhores aguas, que tem o mundo, assim de rios

caudalosissimos, como de outros mais pequenos, regatos e fontes sem conto;

(...) além de as aguas serem excellentes, se acham algumas de tanta virtude,

que os que têm costume de bebe-las, não padecem o mal da dor de pedra, nem

de colica” (ibidem, p. 210). “Antigamente, e ainda hoje no sertão, andavam e

andam todos despidos, assim homem, como mulheres, sem usarem de cousa

alguma, pera com ella haverem de cobrir suas partes vergonhosas”, ao que

responde Alviano: “Deviam de ouvir contar, de nosso padre Adam, em quanto

esteve em estado de graça” (ibidem, p. 274).

Em relação aos dois componentes da cultura indígena que se entrelaçam aos

anseios portugueses, notamos a alusão à Lagoa das Esmeraldas quando fala do

suposto nascedouro do rio das Amazonas: “os naturaes da terra querem que o tenha

de uma alagoa, que dizem estar no meio do sertão” (ibidem, p. 50) e da capitania do

Espírito Santo de onde se teria ido “ao descobrimento das minas de esmeraldas,

que havia fama haver no sertão” (ibidem, p. 74) e ainda “porque tenho visto muitas



82

esmeraldas grandes e perfeitas, que trazem dessas Índias, e agora, em nossos

tempos, appareceram outras descobertas neste nosso Brasil...” (ibidem, p. 41).

Sobre a permanência entre os índios de um Sumé ancestral e lendário e o possível

envio de São Tomé a essas terras para torná-las cristãs e evangelizá-los, lemos que

eles “affirmam que têm por tradição de seus antigos passados, que São Thomé lhes

mostrára o uso da mandioca, de que se sustentam”. Replica Alviano, dizendo não

saber nem ter lido nada sobre a passagem do santo por estas partes e Brandônio

justifica, argumentando que “isso podia Deus fazer quando fosse servido” e que os

índios “costumam de dar liberalissimamente tudo quanto têm, e se lhes pede, com

muita facilidade, posto que aventurem a ficar despidos, como muitas vezes sucede,

em fórma que se não enxerga entre elles, rosto nenhum de ambição” (ibidem, p.

275).

No início do segundo diálogo de seu livro, Brandão tenta explicar a Alviano a causa

de ter o Brasil tão bom clima, a despeito do que julgavam sábios da Antigüidade e

Idade Média, por estarem suas terras localizadas em sua maior parte na chamada

Zona Tórrida, onde se cria impossível a vida por ser lugar de muito calor e, portanto,

inabitável. Para tanto utiliza – para refutar argumentos de sábios como Ptolomeu – a

idéia da existência de “ventos frescos que nella de ordinário cursam;... os quaes são

poderosos para resfriarem os ares; de maneira que causam um temperamento tão

singular, pera a humana natureza, que tenho por sem duvida ser esta zona mais

sadia e temperada que as mais (...) E é tanto isto assim que não faltam autores que

querem affirmar estar nesta parte situado o paraíso terreal” (ibidem, p.96).

Até mesmo o velho clichê acrescido por Isidoro de Sevilha às terras do Éden, do

clima nem frio, nem quente, embora em ordem inversa, utiliza Brandônio para

justificar os ares salutíferos brasileiros:

“Verdade é que a tórrida zona aonde cahe grande parte desta costa do Brasil, foi

julgada dos antigos por inhabitável pelo muito calor que imaginavam devia haver
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nella, da qual hoje já temos experimentado o contrario; porque a achamos tão

temperada e conforme pera a humana natureza,... que a temperança do calor e

frio anda tão regulada que não vemos nunca alterar mais num tempo que

noutro” (ibidem, pp. 94-95).

Relatando a Alviano algumas curiosidades da terra, conta o caso do encontro por

outros homens na Paraíba de uma cova contendo desenhos, caracteres e molduras

“que demonstravam, na sua composição serem feitas artificialmente” (ibidem, p. 60).

Ao ver os desenhos que lhe mostrava, Alviano argumenta “que devem de ser

caracteres figurativos de cousas vindouras, que nós não entendemos porque não

me posso persuadir que a natureza esculpisse de per si esses pontos, rosas e de

mais cousas, sem intervir a industria humana” (ibidem, p. 62).

Menciona depois um segundo caso, protagonizado por ele em Pernambuco.

Estando próximo a uma cova da qual “mostravam os índios grandíssimo pavor,... o

qual passava ainda nos mamalucos, filhos de brancos”, resolveu investigá-la,

encontrando em seu interior várias caveiras arrumadas, parecendo “haver servido

aquella cova de mortuário do gentio; e do que mais me maravilhei foi afirmarem-me

os índios, posto que eu não o experimentei, que muitas pessoas brancas haviam já

entrado naquella cova, e que, quebrando alguns alguidares daquelles, e tornando a

entrar outro dia, nella os achavam inteiros e sãos e com a ossada dentro” (ibidem,

pp.66-67).

Cético, chamando ao relato fábula, questiona Alviano a possibilidade de existirem ao

redor “alguns vestígios de povoações que por alli houvesse havido, antigos”, de

onde poderiam ter sido trazidas “essas ossadas a sepultar naquelles lugares por

esse modo”. Responde Brandônio que “ao redor da cova não havia sinão grandes

mattas, que, no modo de sua composição e grandeza, davam indicio de serem

criadas logo depois do dilúvio universal” (ibidem, p.67).

O último de seus Diálogos, dedica Brandônio aos índios e seus costumes. Relata a
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seu ouvinte, entre outros de seus hábitos, todo o processo do ritual da antropofagia,

com riqueza de detalhes, inclusive com os cantos em que vão “dizendo uns e

respondendo outros” (ibidem, p. 290), à semelhança dos repentistas do Nordeste

brasileiro de hoje.

A esse costume de comer carne humana, em que o matador diz ao prisioneiro que

este deve se alegrar “por vir a morrer às mãos de um tão grande e bravo cavalleiro,

como ele o é, e muito mais de suas carnes haverem de ser sepultadas nos ventres

de tantos valerosos e principais e soldados, como os que estão por roda” (ibidem, p.

288), poderíamos alinhar um outro comentário de Brandônio acerca da habilidade

atribuída aos habitantes do Brasil nos negócios, fruto de uma suposta “antropofagia

cultural”, característica esta percebida e comentada por ele e endossada por

Alviano:

“Brandônio:... como neste Brasil concorrem de todas as partes diversas

condições de gente a commerciar, e este commercio o tratam com os naturaes

da terra, que geralmente são dotados de muita habilidade, ou por natureza do

clima ou do bom céo, de que gozam, tomam aos extrangeiros tudo o que acham

de bom, de que fazem excellente conserva pera a seu  tempo usarem della.

Alviano: Saber imitar e furtar as habilidades àquelles, que as têm bôas, é tomar

a clava das mãos a Hercules.

Brandônio: Assim o fazem os do Brasil, em tanto que os filhos de Lisboa e os

das mais partes do Reino vêm a aprender a elle os bons termos, com o quaes se

fazem differentes na policia...(ibidem, pp. 155-156).

Em outro momento de sua obra, quando procura explicar a Alviano o porquê de

terem os índios do Brasil a tez mais clara que os negros da África e os cabelos lisos,

refuta a possibilidade de serem eles, ainda que “filhos de Adão, e depois

descendentes de Noé” (ibidem, p. 106), originários de navegadores fenícios ou

cartagineses, hipótese levantada por Alviano a partir de “Aristóteles no livro que

escreveu das cousas occultas que se acham na natureza” (ibidem, p. 107).
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Brandônio aventa a possibilidade de que o “gentio, como é o que habita por toda

esta costa do Brasil, traga a sua origem de gente israelita” (ibidem, p. 113) e

justifica-a, dizendo que “ainda hoje em dia se acha entre elles muitas palavras e

nomes pronunciados na língua hebréa e da mesma maneira, costumes... que nem

uma cousa nem outra fariam se os não houvessem aprendido de quem o sabia(...),

pelo que tenho por sem duvida descenderem estes moradores naturaes do Brasil

daquelles israelitas que navegaram primeiro por os seus mares” (ibidem, p. 114).

Essa especulação em torno da origem dos habitantes das terras do novo continente,

que gira à volta de embarcações desgarradas das navegações de civilizações

antigas, que teriam aportado em suas terras e aí fixado residência, estará presente

também nos romances de Menotti Del Picchia aqui estudados, embora com diverso

propósito, ou seja, não na tentativa de explicar a ancestralidade dos índios e, sim,

para justificar, nas duas novelas, o fato de terem sido encontradas no bojo da selva

amazônica duas civilizações de tecnologia avançada com mais de três mil anos de

história.

5. MENOTTI DEL PICCHIA: ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE

Os motivos edênicos não foram apanágio de obras do período colonial. No século

XX, entretanto, eles ainda estarão presentes na literatura brasileira, como, por

exemplo, na obra de Menotti Del Picchia.

Que motivos levariam um escritor brasileiro, em pleno século XX, a escrever

romances cujos enredos são as aventuras de uma bandeira e de uma entrada

inseridas numa atmosfera mítica no sertão do Brasil?

       5.1. – O autor e sua obra

Paulo Menotti Del Picchia (1892-1988), jornalista e escritor brasileiro do nosso

Modernismo, já era, com seu poema Juca Mulato, publicado pela primeira vez em
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1917, um autor consagrado pelo público e pela crítica quando esse movimento

literário iniciou-se no Brasil. Nem por isso permaneceu alheio às manifestações

culturais de 1922 que agitaram todo o país. Ao contrário, engajou-se no Grupo

Verde-amarelo – que lançaria um Manifesto, contendo propostas para os rumos da

criação literária brasileira, cujo conteúdo fazia frente às do Manisfesto Antropofágico

do escritor Owald de Andrade – e deu continuidade às suas atividades criativas em

literatura, publicando, ao longo dos anos, romances, contos e poemas que

reforçavam suas convicções e esperanças nesse período fértil e revolucionário de

nossas artes.

Nos anos de 1930 lança dois romances – A filha do Inca e Kalum –, classificados por

ele de novelas fantásticas, que, a princípio, destoam do conjunto de sua obra e que,

por isso mesmo, e nas palavras do autor, não foram compreendidas por "... certa

crítica nacional... as minhas intenções e a posição de tais livros dentro da minha

criação literária” 74. A primeira dessas duas obras chamou-se, inicialmente,

República 3000, mas o próprio autor determinou aos editores a mudança do título

para A Filha do Inca a partir da segunda edição, pois “poderia originar confusões,

tomando-o o público como um livro político” 75. A segunda surgiu para dar

continuidade a seus objetivos, os quais veremos a seguir, e também em função de

ter sido a primeira “tão generosamente recebida pelo leitor brasileiro”.76

O enredo desses dois livros tem bastantes pontos em comum:

a) Narram fatos que se passam no interior da floresta amazônica brasileira,

provavelmente após 1930, pois ambos mencionam aparelhos que eram, então,

invenções recentes e que no Brasil, de acordo com informações enciclopédicas,

tiveram penetração após 1926: "...É a televisão, que... reproduz quaisquer

imagens...".77"... Vimos o nosso aeroplano, que se destinava a reabastecer a

                                                          
74 Prefácio. Obras Completas. Volume IV
75 A filha do Inca – nota dos editores
76 Kalum, o mistério do sertão – nota da primeira edição

77 A filha do Inca – pg. 89



87

Comissão..." (ibidem, p.51). "... É o mais belo filme que se fez até hoje no mundo (...)

Por que não filma...?... E enquanto virava a manivela..." 78, além da menção a um

pedaço de jornal velho encontrado na tribo dos "Kurongangs" e datado de 1912

(ibidem, p.22);

b) Retratam as aventuras - o primeiro de uma bandeira (expedição governamental),

o segundo de uma entrada (expedição privada) - de um grupo de homens

empenhados em uma missão, que acaba por descobrir no seio da mata uma

civilização desconhecida, isolada, altamente desenvolvida filosófica, administrativa e

tecnicamente  e  com  a qual  convivem o tempo suficiente para entender seu

funcionamento;

c) Cada grupo conta com mateiros em sua formação, para sua orientação na

travessia por entre a mata;

d) Nelas o herói encontra o amor dentro da civilização descoberta como seu destino.

Que levaria, então, esse autor a fazer incursões temerárias em um gênero tão pouco

comum tanto a nossos escritores como também a ele? As respostas imediatas a

essa questão nos são dadas pelo próprio escritor:

"Nossa juventude... procura uma leitura recreativa e imaginosa que ela vai

encontrar geralmente em narrativas estrangeiras. As aventuras... são

instintivamente do gosto dos moços... Daí termos uma vasta evasão de leitores

para o território de outras línguas, uma vez que os escritores nossos... não

oferecem... textos desse teor. (...) Os moços começam a pensar e a agir sob a

influência desnacionalizante (grifo nosso) de tais narrativas (...) As duas novelas

fantásticas... foram escritas pela razão acima exposta e mesmo... para meu

próprio divertimento ao largar, sem freios nem preconceitos estéticos (grifo

                                                          
78 Kalum, o mistério do sertão – pp 38-39



88

nosso), minha fantasia..." 79 "O número de traduções de livros de aventuras

destinados ao público brasileiro inunda o mercado. (...) Contra a invasão mental

forasteira,... nacionalizar (grifo nosso) sempre mais o livro... e abrasileirar nossa

literatura, imergindo a narrativa,... em ambiente nosso" 80 "... Dar um mergulho

no mistério, largando à solta minha fantasia, para meu alívio e recreação..." 81.

Como se vê, as razões para se produzir tal gênero de literatura são, nas palavras do

autor: dar ao jovem brasileiro histórias de aventuras apropriadas ao seu gosto

literário e não encontradas em nosso meio; nacionalizar essas publicações,

ambientando as narrativas em nossa paisagem geográfica e humana; e criar

ludicamente, sem freios estéticos.

Um dos objetivos de Menotti Del Picchia, diante de um quadro de verdadeira

avalanche literária estrangeira de “aventuras extraordinárias” repletas de surpresas e

mistérios, que abarrotavam nosso mercado editorial, e diante do fato de que,

segundo Bráulio Tavares (citado por Roberto Causo), “até o final dos anos 30,

praticamente inexistiu em nosso país um movimento literário nos moldes da ficção

científica americana” 82 – gênero em que, como veremos adiante, classificam-se os

dois romances mencionados – é obviamente contribuir com a produção brasileira,

oferecendo ao leitor obras nacionais que rivalizassem com as estrangeiras, mas cujo

enredo se desenvolvesse em território brasileiro, com temas, personagens,

paisagens e cultura exclusivamente nossas.

Outro objetivo do nosso autor está ligado a uma crítica que faz aos outros escritores

brasileiros que, “talvez imaginando ser menos literariamente nobre dedicar-se a

criações de tal gênero, não oferecem aos nossos jovens, textos deste teor” 83, crítica

que ele complementa, dizendo que “os escritores nossos, sempre acastelados na

sua ‘torre de marfim’, reclamam contra a invasão mental forasteira, mas não descem

                                                          
79 Prefácio. Obras Completas. Volume IV
80 Nota da 1° edição. Obras Completas. Volume IV
81 Prefácio. A filha do Inca. 4° edição
82 Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – pg. 235
83 Prefácio. Obras completas. Volume IV
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das suas estelares alturas para dar ao leitor indígena o que ele pede” 84,

contentando-se apenas com o que Causo (op. cit.) chama de “glórias literárias”.

Há ainda outra razão, mostrada pelo escritor em 1980, a partir de uma notícia

registrada no jornal 'Correio da Manhã':

"A notícia que nos chega de Belém, segundo a qual foi encontrada no Território

do Rio Branco, no extremo norte, uma cidade antiqüíssima (que se presume que

seja a cidade de Manoa, do lendário El Dorado) parece ter sido inspirada pelo

romance do nosso admirável Menotti Del Picchia. O descobrimento sensacional

agora feito na Amazônia... trata-se de um fato científico e não de uma fantasia

literária. (...) Aquela fabulosa Manoa, da qual tanto têm usado os literatos, talvez

tenha existido realmente,... ou então, a natureza envergonhada de não ser tão

imaginosa como o poeta de “Juca Mulato” fez surgir de repente, no coração da

Amazônia, a maravilhosa cidade onde o ano 2000 floresce em todo esplendor da

sua arrojada e incomparável civilização.

 Hoje que a audácia do novo brasileiro reedita a façanha épica dos mateiros de

Raposo e Borba Gato, violando o mistério do sertão ao rasgar nele o desafio

progressista da Transamazônica, talvez descubra na impérvia muralha verde da

selva uma nova e fabulosa Manoa... Não será acaso a 'Filha do Inca'?" 85

Seu objetivo é criar, também, com seus dois romances, aventuras calcadas em um

passado nacional das expedições bandeirantes para exploração do sertão brasileiro,

certamente ignorado pelos nossos jovens da época, e que podemos ver na fala da

personagem Raymi – a filha do Inca – quando informa ao herói estar familiarizada

“com a história gloriosa da penetração brasileira no sertão” (ibidem, p. 88).

Sabemos ainda ser intenção do autor “criar sem freios estéticos” e deixar a

                                                          
84 Nota da primeira edição de Kalum – in: Obras completas, volume IV

85 A filha do Inca – Prefácio – quarta edição
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imaginação caminhar livre sem “a mínima pretensão literária”. Vemos também que,

na citação que introduz o capítulo XIV de A filha do Inca, ele nos informa que “a vida,

às vezes, diverte-se em superar todos os dramas criados pela imaginação. Mas que

é a imaginação senão uma contínua combinação dos fatos já realizados e

guardados no subconsciente do indivíduo ou da espécie, pela própria continuidade

da vida?” (ibidem, p. 121). Essas palavras parecem antever o artigo do jornal

‘Correio da Manhã’ e o autor, ao deixar seu subconsciente emergir, supera com sua

ficção a realidade.

       5.2. – Menotti Del Picchia: um escritor brasileiro de ficção científica?

A produção de ficção científica no Brasil não é intensa, como não são,

conseqüentemente, os estudos a respeito dela. Ainda assim, encontramos, em pelo

menos três autores brasileiros, as obras objeto deste estudo, classificadas dentro

deste gênero. Bosi (1974) menciona ainda, falando sobre Menotti Del Picchia, uma

terceira novela: “temos nelas (nas obras que seguem) o germe do seu estilo nos

romances de ficção científica: A República 3000, Kalum, o Sangrento e Kamunká” 86.

Em Carneiro (1967), lemos que “Menotti Del Picchia, mais ou menos em 1936,

publicou A Filha do Inca ou República 3000, S.F., que teve uma versão francesa.

Dela Manoel Gahisto comentou: ‘évoqué plus nettement que ne l´avaient fait avant

lui les romanciers du merveilleux scientifique’” 87 e em Causo (op. cit), que “... um

scientific romance tardio brasileiro, que mistura utopia e a narrativa de mundo

perdido, é A filha do Inca ou A República 3000 (1930), de Menotti Del Picchia. O

romance se destaca, com inúmeras reedições chegando aos nossos dias” 88.

Nem todos os escritores que fizeram ficção científica dedicaram-se exclusivamente a

ela. Antes, dentre suas obras, destacam-se algumas produções neste gênero. Esse

é também o caso de Menotti Del Picchia, “criador eclético”, que enveredou “pelo

terreno do fantástico, do imaginoso, modalidade de literatura que tanto agrada à
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88 Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – pg. 253
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juventude e ao homem feito”, escrevendo “dois livros marcantes no gênero..: A Filha

do Inca e Kalum, o mistério do sertão”, para os quais “não se sentia obrigado a

investigar, a vasculhar um tema até a sua mais recôndita intimidade. ‘Bastava deixar

que a imaginação caminhasse’ – explicou”, como se lê na apresentação ao seu

romance Kalum.89

Neste mesmo texto, vê-se que era desejo de Menotti “contribuir para que surgisse,

em nossas letras, algo semelhante ao que fizeram H.G.Wells e H.Ridger Haggard.

(escritores norte-americanos de “Science Fiction”)’Somos um país’ – são palavras do

escritor – ‘onde êsses assuntos podem ser explorados com grande proveito. Temos,

por exemplo, a selva. A selva é o único lugar em que o maravilhoso e o mágico se

confundem. Há, depois, dentro da história da nossa cultura e civilização, todo um

complexo de lendas, de mistérios, de elementos capazes de seduzir qualquer

ficcionista, sugerir-lhe entrecho movimentado, em que povos mitológicos entrem em

contato com o homem americano, em que a sociedade de hoje se ponha em conflito

– ou em paralelo – com formas milenárias ou desconhecidas...”.(idem, ibidem)

Assim procede nosso autor quando elabora o que chama de “novelas fantásticas”,

incentivado pela “vasta evasão de leitores para o território de outras línguas” 90,

mesmo porque “as editoras brasileiras preferem traduzir obras de ficção especulativa

estrangeiras que... saem mais baratas que o texto de autor nacional” 91,

ambientando-as na selva amazônica onde viveriam duas civilizações que, embora

distintas, teriam origem no mesmo povo cretense e “diante da verdadeira avalanche

de livros estrangeiros desse gênero, livros que já abarrotam nosso mercado”,

começando os leitores brasileiros “a pensar e a agir sob a influência

desnacionalizante de tais narrativas, descaracterizando-se nossos usos pela

presença nelas de um sugestivo panorama e de tipos completamente alheios à

nossa paisagem geográfica e humana” 92 e ainda influenciado pelos livros

                                                          
89 Del Picchia, P. Menotti. Kalum, o misterio do sertão. Coleção Saraiva, n° 264
90 Prefácio. Obras Completas. Volume IV
91 Prefácio. Ficção científica, fantasia e horror no Brasil. – pg. 23

92 Prefácio. Obras Completas. Volume IV
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estrangeiros de ‘planetary romance’, particularmente de Haggard e Edgar Rice

Burroughs. Situa-se Menotti Del Picchia, dentro do tema “mundo perdido” que, de

acordo com Causo (op. cit), citando Thomas Clareson, seria “um rótulo que ‘cobre

raças perdidas, cidades perdidas, terras perdidas: todos os enclaves de mistério

num mundo que encolhe rapidamente””.93

Em seu estudo, Causo (op. cit.) classifica como romance científico brasileiro – o

primeiro a ter a Amazônia como cenário – A Amazônia Misteriosa de Gastão Cruls,

livro citado e chamado por Menotti Del Picchia de “empolgante”, e publicado em

1925, onde os protagonistas “terminam na tribo perdida das amazonas” e o autor

aproveita-se, no enredo, “do lendário desprezo das amazonas por suas crianças do

sexo masculino” (ibidem, pp. 174-175). Como segundo romance nesse ambiente,

Causo diz que “A República 3000 ou A Filha do Inca (1927), de Menotti Del Picchia,

tem muito de superciência e especulação utópica, mas a textura da floresta também

é valorizada pelas descrições” (ibidem, p. 191).

Essa especulação utópica estaria representada pela sociedade supertecnológica

dos habitantes dessa república, descendentes diretos dos habitantes de Creta, que

teriam vindo na “nau Cnossos, seguindo o roteiro de um navegador fenício” que

“naufragou na orla da baía de Marajó”. 94 Depois de percorrerem partes do Nordeste

do Brasil e penetrarem a bacia amazônica, “se localizaram definitivamente no

Caiapó”, conservando junto a eles dois remanescentes da civilização Inca – Capac e

sua irmã Raymi. No momento em que o herói penetra esse meio, eles já atingiram

um estágio tal de desenvolvimento, encontrando-se a um passo de um progresso

ainda maior, cuja “nova etapa... não terá mais razão de ser neste planeta”, restando-

lhes “abandonar a terra à procura das surpresas e das revelações superiores de um

novo astro” (ibidem, p. 95).

Os habitantes da República 3000 são chamados pelos dois protagonistas – Fragoso,
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o capitão, e Maneco, o cabo – de monstros pequenos e ágeis. Quando se

encontram com o primeiro desses estranhos seres, Fragoso o descreve assim:

“Sua estrutura era, afinal, de um ser humano. Duas pernas, dois braços,

cabeça... Mas o crânio enorme, desproporcionado, lembrando uma carapaça de

escafandro, entroncava-se num tórax triangular. Dele, pontudo... saía um chifre

ou um leme. (...) parecia não ter boca, ou melhor, apenas um traço riscava sua

máscara... Seus braços eram finos e flácidos como dois cabos cartilaginosos e

bambos, articulando-se em movimentos de serpente. Suas pernas eram finas,

da mesma tessitura muscular dos braços, sendo que atrás pareciam guardar

duas membranas dobradas (...) A cabeça daquele ser prodigioso era lisa, óssea,

com um setor rasgado em quadrilátero que ia de orelha a orelha, dentro do qual

se movia automaticamente e rapidamente um olho apenas, em sentido

horizontal. O nariz era um orifício e a boca um pequeno rasgo... sem a saliência

dos beiços. (...) Com a mão feita com dois dedos longos, apertou um pequeno

botão metálico de uma estranha caixa que trazia no peito. (...) Nas pernas, atrás,

as membranas dobradas não eram mais que duas asas articuladas com

barbatanas e cartilagens... dando ao monstro um aspecto de gaúcho de

bombachas... Nas costas, o estranho ser possuía uma caixa circular, metálica,

dentro da qual se movia uma hélice... zunindo numa rotação incrível... e,

desdobradas as asas tal qual as rêmiges de um aeroplano,... com o bico da

testa feito proa ou leme... num relâmpago, sumiu-se no espaço” (ibidem, pp. 47-

48).

A visão do Outro provoca estranhamento, assim como para os moradores da

República 3000 “o resto da humanidade é monstruosa, porque persiste na fórmula

embrionária e bárbara do homem ignorante da cultura superior” (ibidem, p. 75).

Percebe-se uma similaridade com o homem da Idade Média diante das terras

ignoradas ou desconhecidas, mas certamente existentes e fatalmente habitadas

pelo Outro, pelo diferente dele mesmo, intensamente imaginado e desejado, cujas

realidades possíveis vimos projetada na literatura que precede os descobrimentos
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das novas terras. No descobrimento do Novo Mundo, após o contato com o Outro e

suas culturas, acontecerá a perpetuação de alguns dos mitos desenvolvidos ao

longo de séculos, cuja procura nas terras descobertas só declinará após muitos

anos de colonização, mas a possibilidade restará no imaginário, cuja confirmação

podemos ver nestas obras de Menotti Del Picchia e dos quais o homem

contemporâneo ainda conserva reminiscências.

Causo (op. cit.) diz, a respeito da projeção desse encontro, que “o Outro certamente

está no centro das intenções da ficção especulativa” 95 e que “o fato de o Outro... ser

virtual ou sem correspondência imediata com a realidade... é irrelevante,... tanto

quanto a verdadeira natureza dos nativos teria sido irrelevante para o escritor de

literatura exótica” (ibidem, p. 63), até o momento em que o Outro toma a palavra, ou

seja, à medida que “aqueles povos que antes eram vistos com espanto e

estranhamento pelos europeus, a [chamada] literatura pós-colonial deu a voz ao

Outro, para que ele se apresente e desafie tanto o etnocentrismo cultural e literário

quanto a própria ordem do mundo ‘Ocidental’, nos seus próprios termos” (ibidem, p.

62).

A segunda obra de Menotti Del Picchia estudada neste trabalho – Kalum –, e que

não é ao menos mencionada nos dois estudos brasileiros de ficção científica aqui

citados, tem um enredo similar à primeira. A civilização encontrada pelo herói

também é cretense e “um dos ramos dos habitantes da República 3000” 96. Sua

ciência é superdesenvolvida, mas diferentemente dos primeiros que vivem num vale

feliz, “onde conseguiram dispor de todos os elementos materiais para progredir”

(ibidem, p. 62), esses vivem em uma imensa caverna, que, com o passar dos

séculos, foi ampliada para as profundezas da terra. Ambos vivem isolados do

restante do mundo: a República 3000 cercada por uma fronteira elétrica insuperável;

o Reino de Elinor, numa cidade subterrânea, cuja entrada – “uma caverna rasgada

no flanco da montanha” (ibidem, p. 57) – é vedada por uma porta de pedra
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intransponível.

Entre os homens da cidade subterrânea existe um personagem, que Causo (op. cit.)

chama de “protótipo do cientista louco”, que criou “o licor da amnésia” e “sonha

salvar o reino de Elinor do tédio por meio do seu invento” (ibidem, p. 104). Como

esta civilização já teve seu apogeu, sua “idade de ouro”, nas palavras do próprio

cientista, e vive, no momento em que a conhecemos, seu crepúsculo, é “uma nação

sem finalidade”, à qual resta como derradeira esperança: encontrar uma saída de

seu sepulcro, afugentando para sempre o perigo que ronda sua porta, representado

por uma tribo de índios ferozes e antropófagos. Ela está à beira de um colapso total.

Para resolver esse contratempo, o cientista sugere:

“O dia em que meu povo perder toda a esperança de libertação e que estiver na

iminência de um suicídio coletivo, propor-lhe-ei tentar uma nova etapa de vida,

limpa dos espectros do passado” (ibidem, p. 121).

É interessante fazermos aqui uma reflexão a respeito das “soluções encontradas”

pelo nosso romancista no que diz respeito a uma indagação de Eliade (op. cit.). O

filósofo diz que se observam “diversas orientações recentes que demonstram uma

tendência no sentido de reconferir valor ao mito da peridiocidade cíclica, e mesmo

ao mito do eterno retorno”. 97 Estas desprezam a história, que “poderia fazer aquilo

que nem o Cosmo, nem o homem, nem a casualidade conseguiram ainda fazer –

isto é, aniquilar a raça humana por completo”. Essas reorientações seriam uma

tentativa de salvar a humanidade, desistindo de “fazer” a história – que começou

quando se fizeram os primeiros impérios – coibindo-se de qualquer gesto

espontâneo que poderia “trazer consigo algumas conseqüências ‘históricas.’”

(ibidem, p. 131) Questiona-se, então, Eliade sobre qual seria “a solução a-histórica

das sociedades futuras com os mitos paradisíacos ou escatológicos da era dourada

do princípio ou do fim do mundo” (ibidem, p. 132).
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A “solução” apresentada pela super civilização da República 3000 é emigrar para

outro planeta, “apagando” sua existência e conseqüentemente sua história deste

mundo, a qual restará apenas na memória dos três personagens, que, retornando

para sua própria civilização, decidem não contar nada sobre a existência daquela,

na qual, por momentos, nem eles mesmos crêem. Em Kalum, a “solução” é dada

pelo extermínio de toda a civilização subterrânea e da tribo indígena que a circunda.

Os únicos dois sobreviventes bebem o elixir da amnésia que “devolve ao ser sua

primitiva virgindade espiritual (...)” e “deixa-a tal como a teve o primeiro homem”

(ibidem, p. 121), ou seja, sem as memórias do passado, portanto, sem história.

Pode-se objetar que as “soluções” apresentadas pelo nosso autor – ainda que, com

certeza, não as estivesse procurando – são meramente ficcionais. Visto ser o futuro

apenas imaginável, o que pretende Eliade (op. cit.), com sua indagação sobre o que

farão as sociedades futuras, senão especulações? Respostas a ficção pode

encontrar várias, e Menotti Del Picchia encontrou duas que são – e por quê não? –

tão viáveis quanto outras.

Outro estranhamento perceptível nas obras de ficção científica surge quando a

questão é falar sobre a realidade nova que se apresenta na visão de futuro. Para

explicar coisas novas, novas paisagens, circunstâncias, elementos, seres, etc, seus

autores têm de fazer uso de uma terminologia antiga, já conhecida, para se fazerem

entender, caso contrário, a obra seria incompreensível ao leitor de hoje, esbarrando,

assim, na barreira da linguagem, sua única ferramenta para nos apresentar suas

novas realidades imaginadas, ou, nas palavras da pesquisa francesa: “et pourtant, il

y a une ambigüité dans tout texte de science-fiction: entre la signifiance et le sens

neuf, il occupe une place doublé: à l´état idéal du texte em perpétuelle naissance,

répond em même temps une autre valeur: celle du sens qui, pour être compris, doit

être pris dans um système antérieur, dans un langage déjà lu”.98

A mesma barreira encontra-se nas obras que apresentavam o Novo Mundo ao velho
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continente. Pudemos percebê-la, por exemplo, nas descrições feitas pelos viajantes,

colonizadores e colonos, diante da diversidade da fauna, da flora, da cultura e do

habitante das novas terras. Esse estranhamento diante do novo, do desconhecido,

despertará na imaginação destes homens elementos comparativos, às vezes retidos

no recôndito de suas memórias, como no caso de alguns mitos que remontam a seu

passado mais antigo, para tornar acessível, compreensível e até mesmo familiar o

Outro. Essa barreira será transposta à medida que, e de acordo com Causo (op.

cit.), se dá ao Outro a palavra, para que ele decodifique para o mundo sua realidade

em seus próprios termos.

Causo (op. cit.) acha, como também em parte desejava Menotti Del Picchia, que a

ficção especulativa brasileira, que está na “periferia do mundo ocidental”, deveria

assumir “a voz do Outro – numa dupla alteridade, sendo uma real, assumida na

posição do autor e outra virtual,... – para acrescentar novos ângulos à literatura

especulativa mundial”, assimilando as formas importadas do gênero e devolvendo

ao mundo “o seu próprio olhar inquiridor, mas nos nossos termos” 99, num ritual de

antropofagia literária.

Nas obras de ficção científica somos transportados normalmente para o futuro, para

o passado outras vezes – através das viagens no tempo – e ainda para o presente

numa dimensão paralela. Em Menotti Del Picchia – em suas duas obras analisadas

– engenhosamente nos encontramos com o futuro da humanidade aqui mesmo,

convivendo conosco, à medida que as duas civilizações penetradas pelos heróis

ocupam o mesmo espaço-tempo que a nossa, mas estão mais ou menos três mil

anos à nossa frente. Onde poderiam elas estar senão no Novo Continente, no lugar

imaginário-receptáculo de tantas especulações e anseios projetados por séculos,

num lugar onde até hoje permanecem regiões inexploradas e desconhecidas, como

a mágica floresta amazônica?

Desde a infância da humanidade, vemos a idéia do desconhecido como algo muito

                                                          
99 Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – pg. 63



98

além de nós e diferente, mas que, fora de dúvida, existe. Nossos antepassados

deixaram por escrito, ficcionalmente ou não, a inquietude que a existência do Outro

lhes causava. Acompanhamos aqui a trajetória de muitos desses seres cridos e

criados pela imaginação desses homens, a cuja sede de sabê-los se mescla a

angústia do encontro possível. Muitas buscas resultaram em malogro ao longo dos

séculos, mas o homem da Idade Moderna sentia-se, à medida que se distanciava do

seu pequeno mundo, cada vez mais próximo de realizar esse feito.

Se hoje rimo-nos ou nos espantamos com a ignorância do homem medieval acerca

deste nosso mundo e nos causa assombro ver sua crendice em coisas –

fantasticamente impossíveis aos olhos de hoje – bizarras acerca do desconhecido,

que habitava o pensamento até dos mais sábios, como atestam inúmeros escritos

ao longo dos séculos, provavelmente seremos julgados pelas gerações futuras na

nossa ignorância do universo com suas múltiplas possibilidades exploradas hoje

pela ficção científica.

Da mesma forma como navegadores procuraram desvendar no passado o véu do

desconhecido acerca do Novo Mundo, intentando de todas as formas e por todas as

rotas alcançá-lo, – doutores racionalizaram-no à distância, lendo tudo que se tinha

relatado sobre ele até então, e poetas imaginaram-no e cantaram-no em prosa e

verso, todos, de uma forma ou de outra, buscando no passado a justificação de sua

existência em todas as suas múltiplas possibilidades de concretização –, assim

fazemos hoje com as viagens espaciais, com os observatórios científicos e com a

literatura de ficção científica, onde desde nossas maiores aspirações como nossos

maiores temores se concretizam, justificados, como não poderia deixar de ser, pelo

passado da humanidade.

       5.3. – As novelas fantásticas de Menotti Del Picchia e o sertão brasileiro

Menotti Del Picchia não foi apenas um escritor de ficção científica, mas o foi

também, como atestam seus dois romances A Filha do Inca e Kalum. Ainda assim,
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em ambos há elementos narrativos que fogem à estrita caracterização deste

subgênero literário, como eventos fantásticos, maravilhosos ou estranhos. Isso não

é inusitado e, na opinião de Causo (op. cit.), a fantasia mistura-se com a ficção

científica, que por sua vez “bebe de fontes míticas, satíricas, utópicas, romanescas e

mesmo científicas, para realizar-se como um corpo multifacetado de possibilidades

ficcionais”.100

Calvino (2004), interpretando Todorov (1970), diz que “aquilo que distingue o

‘fantástico’ narrativo é precisamente uma perplexidade diante de um fato

inacreditável, uma hesitação entre uma explicação racional e realista e o acatamento

do sobrenatural” e que o fato extraordinário narrado sempre poderá ser explicado de

forma racional, “ainda que seja a da alucinação ou do sonho”.101 Nas palavras do

próprio Todorov, entendemos que “le fantastique est fondé essentiellement sur une

hésitation du lecteur – un lecteur qui s´identifie au personnage principal – quant à la

nature d´un événement étrange. Cette hésitation peut se résoudre soit pour ce qu´on

admet que l´événement appartient à la réalité; soit pour ce qu´on décide qu´il est le

fruit de l´imagination ou le résultat d´une illusion”.102

A loucura é o subterfúgio empregado por Menotti Del Picchia quando, por exemplo,

o Capitão Fragoso, em A filha do Inca, chega à fronteira que isola a civilização da

República 3000 e se depara com objetos e esqueletos de épocas remotas, alinhados

a outros contemporâneos no que ele chama de “museu arqueológico tão bizarro” 103

e ele não consegue atinar com uma explicação racional, acreditando estar louco ou

sofrendo de ilusões:

“Seus raciocínios perdiam-se na complexa rede das hipóteses mais ousadas.

Um jogo absurdo de explicações as mais paradoxais que poderiam torturar a

lógica e um cientista maluco. Imaginou que havia ensandecido mercê dos jejuns,
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pavores e emoções e que aquele espetáculo desnorteante e mágico não era

mais que a ilusão de um cérebro desgovernado” (ibidem, p. 41).

Quando ele já está nos domínios da República 3000, vem a saber que ela está

rodeada por uma fronteira elétrica, cuja voltagem aniquila qualquer ser vivo há 2000

anos, e entende o porquê dos ossos de épocas tão díspares em volta dela. De

acordo com a definição de Todorov do ‘fantástico’, esse é seu tempo de duração, ou

seja, desde o momento em que o herói percebe algo inacreditável – e com ele o

leitor – até quando encontra uma explicação lógica e racional, está diante do

‘fantástico’.

Mais adiante no romance, encontramos outro episódio que se classifica neste

gênero. No quarto ao lado onde se encontra o Capitão, vive alguém a quem seus

captores chamam de ‘monstro’. Em uma noite de insônia, ele sai e entrevê o vulto de

uma mulher à janela, onde deveria estar o ‘monstro’. Quando esfrega os olhos em

seu descrédito, ela já desapareceu. Começa, então, a duvidar do que viu: “Teria sido

uma alucinação? Seria tudo isso um sonho? Estaria louco?” (ibidem, p. 81). No dia

seguinte, tudo se esclarece, pois vem a saber que a mulher e o ‘monstro’ são a

mesma pessoa e apenas por ser considerada pelos habitantes da República um ser

primitivo, é vista como monstruosa.

Em Kalum, alguns acontecimentos duram o tempo de hesitação entre o que é real

ou fruto da imaginação. No primeiro capítulo, cujo título já causa estranhamento – As

moitas que caminham –, os heróis deparam-se com estranhos arbustos que

parecem acompanhá-los em seu caminho pela selva à noite. Crendo estarem

estafados e “vendo coisas”, resolvem acampar. Neste momento, as moitas começam

a aproximar-se deles para fechá-los num círculo e o mais cético de todos se

pergunta se acaso não estarão sonhando. Logo percebem tratar-se de índios

envoltos em folhagens, preparando-lhes uma cilada.

Mais à frente, Karl, o chefe da equipe, ao conhecer o pajé da tribo de índios que os
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mantêm prisioneiros, crê ser ele um impostor, mas acaba impressionado quando ele

praticamente adivinha seus pensamentos e, ao mesmo tempo, informa-o de que

todos serão mortos. De volta à cabana onde está guardado, pensando na morte

próxima, lembra-se de seu passado em meio à civilização para a qual crê que nunca

mais retornará. Em vez de duvidar do estranho momento que está vivendo,

pergunta-se: “Seu passado teria sido um sonho? Seu terrível presente seria uma

realidade?” 104 Quando descobre que o pajé é um padre que se transforma em

feiticeiro da tribo, encontra nele um aliado e seu momento presente volta a lhe

parecer real.

Esse mesmo pajé acaba fugindo com Karl das mãos dos índios em busca, como

única salvação, de uma cidade subterrânea, de cuja existência ele sabe através de

um diário que encontrou e decifrou, e no qual existe um mapa indicando o lugar por

onde, através de uma pedra camuflada, se consegue penetrá-la. Enquanto fogem na

noite, Karl se pergunta se seria real tudo que está sucedendo e se imagina

“transportado para um mundo mágico, absurdo” (ibidem, p. 59) “ – E se tudo o que

leu nesse diário for uma ilusão?” – pergunta ao padre. Quando se vê diante da

caverna sozinho, pois o padre tinha sido abatido por uma flecha, encontra a pedra, a

porta se move, abrindo-lhe a passagem e, novamente, ele hesita se é real o que vê:

“– Será verdade?... Estarei louco?” (ibidem, p. 63)

As duas narrativas estão repletas de eventos fantásticos como esses, aos quais a

personagem, na seqüência da trama, e passado o tempo em que dura sua hesitação

entre ser real ou imaginário o que vê ou lhe sucede, encontra uma explicação que

torna racionais os episódios, ainda que, às vezes, extraordinários, saindo nestes

momentos, como diz Todorov, do ‘fantástico’ e entrando em um outro gênero,

“l´étrange”.

Causo (op. cit.) nos lembra que “‘maravilhoso’ é um termo ambíguo, pois registra

tanto a diferença ameaçadora incorporada na nova paisagem ou no Outro, quanto
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os atos atribuídos a divindades”.105 Outro estudioso citado por ele, Stephen

Grenblatt, diz que é também “a resposta inicial dos europeus ao Novo Mundo, a

decisiva experiência emocional e intelectual em presença da diferença radical, e

sinal tanto de terror diante do estranho, quanto de deslumbramento” (ibidem, p. 84).

O Novo Mundo, desde quando recebeu seus primeiros visitantes, sempre foi visto

como um lugar maravilhoso e estranho, no sentido de ter em sua paisagem e em

sua cultura sua principal diferença com o velho continente. Essa herança do

maravilhoso e presente em nossa cultura evidencia-se muitas vezes em nossa

literatura e não poderia deixar de aparecer na literatura especulativa que tem o

Brasil como cenário e, na ficção científica brasileira, esse ‘maravilhoso’ acabará

convivendo com o racional e o científico.

Para Calvino (op. cit.), “o ‘maravilhoso’, também conforme Todorov, se distingue do

‘fantástico’ à medida que pressupõe a aceitação do inverossímil e do inexplicável, tal

como ocorre nas fábulas das Mil e uma noites”.106

Em relação ao ‘maravilhoso’ em suas variadas concepções, pudemos perceber

algumas manifestações dele nos dois romances de Menotti Del Picchia, dos quais

citaremos um exemplo extraído de cada.

Em A filha do Inca, o herói, Capitão Fragoso, – depois de conhecer a cidade futurista

da República 3000 “com aquele sentimento semi-cético, semi-ingênuo, que admite o

absurdo e que é peculiar ao sonho”107, construída de cubos metálicos, “obedecendo

a uma rigorosa simplificação geométrica, desenhando as retas largas e imensas das

ruas pavimentadas de metal” (ibidem, p. 50) – é mantido em um palácio de

arquitetura barroca e causa-lhe estranhamento o contraste violento entre esta

estrutura e a cidade metálica, à qual ele chama de “mundo fantástico”. Percebemos

que o ‘fantástico’ é, em verdade, o ‘maravilhoso’ sentido em relação à diferença
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entre o que lhe é familiar e o que o é ao Outro.

O ‘maravilhoso’, na visão de Todorov (1970) interpretada por Calvino (2004), é

percebido pelo herói em Kalum no momento, por exemplo, em que se reúne o

Conselho de Estado de Elinor, pois, segundo ele, quem visse a cena, pensaria

tratar-se da materialização de algo extraído do reino da fantasia: “A reunião... tinha

algo dos contos das’ Mil e uma noites’. É que aqueles anões barbudos, austeros,

frementes de preocupação, pareciam personagens fugidos de um conto de fadas”.108

Há, nos dois romances, o encontro com tribos indígenas, totalmente alheias à vida

do nosso continente em pleno século XX, onde convivem ainda a pajelança e a

antropofagia, que são descritas pelo nosso autor com um estranhamento próximo

daquele dos nossos primeiros visitantes e colonos e mostrados aqui pela literatura

da colonização brasileira.

No entanto, em relação ao sertão brasileiro, com seus mistérios e seu mundo

mágico de múltiplas possibilidades ficcionais, há uma familiaridade do autor, – se

bem que exista a intenção declarada por Menotti de explorar este potencial num

gênero de romance com o qual ele, arriscando-se a comprometer sua obra literária

já consagrada, se propôs a contribuir, inserindo seus romances de ficção científica

na selva – “único lugar em que o maravilhoso e o mágico se confundem” 109 –,

mostrada através do contato das personagens com este mundo, o qual, ainda que

não faça parte do seu cotidiano, não lhe é estranho.

Isso porque, para os brasileiros, mesmo os que não o têm no seu dia-a-dia, o sertão

está presente mais ou menos na alma, dependendo apenas de identificação

pessoal, mas nossa compreensão do que ele significa é, de certa forma, intuitiva.

Tanto que Guimarães Rosa tenta dar-lhe uma dimensão e uma definição em seu

romance Grande Sertão:Veredas pela boca de sua personagem Riobaldo, que diz,
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entre outras, uma frase que ficou famosa: “O sertão está em toda parte”, para em

seguida acrescentar: “O sertão é dentro da gente” pois, para ele e nas palavras de

Piza (2006), “é dentro da gente que existem os vazios, os descontroles, os

sofrimentos”.110 Assim, ser sertanejo é mais uma questão de alma, que de

Geografia.

Nas palavras de Arrigucci Jr., em palestra proferida na Festa Literária Internacional

de Paraty em 2004, “sertão, uma palavra mágica para nós, brasileiros, tem uma

origem obscura; talvez proceda de desertão, talvez esteja de fato, como se diz aqui

(no romance de Rosa), em toda parte. Palavra maleável, de limites imprecisos,...

permite que se pense que ele... possa estar dentro da gente, nunca deixando de

ser... um espaço vasto” (ibidem, H2), onde se fundem, segundo Piza (op. cit.),

“realidade e mitologia”.

Evidentemente, não pretendemos aqui aproximar a dimensão que adquire o sertão

na obra de Guimarães Rosa com aquele mostrado por Menotti Del Picchia em suas

duas obras; apenas que este patrimônio cultural está presente nos dois escritores,

ainda que o aproveitamento que dele faz nosso autor não tenha a mesma

profundidade, talvez até por serem esses dois romances intencionalmente dirigidos

a um público leitor, segundo Bosi (op. cit.), “incapaz de maior refinamento artístico” e

que viria a ser leitor “de Jorge Amado e Érico Veríssimo”.111

Em A filha do Inca, Menotti coloca duas personagens que percorrem do início ao fim

a ação do romance e vivem juntas suas aventuras: o Capitão Fragoso, homem culto,

“sóbrio, prudente e autoritário”, cujos “estudos de etnologia americana e de

geografia econômica haviam-lhe grangeado a reputação de sábio” 112 e cuja “ânsia

de conhecer a essência das coisas e os mistérios do mundo agregara-o a todas as

expedições: devassas do sertão até as fronteiras guianas; levantamento do mapa da

serra do Diabo; descidas ousadas e heróicas pelas escarpas fluviais da bacia do
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Amazonas” (ibidem, p. 14) e o cabo Maneco homem simples, rude, medroso, um

simulacro de herói, um simplório, de quem Menotti Del Picchia nem menciona

características psicológicas. O que sabemos dele, vem de suas atitudes e palavras e

das observações feitas pelo Capitão sobre seu caráter.

Quando resenhou o romance Salomé de Menotti Del Picchia, Mario de Andrade

falou em “concepção sintética das personagens” e “formas psicológicas

representativas” que, na interpretação de Bosi, aludem “ao velho processo de

montar as criaturas ficcionais por meio de tipos”, cuja esquematização “dará o herói

da subliteratura” 113, onde provavelmente ele insere estes dois romances do escritor.

No nosso entender, a força do sertão de Menotti não está no homem e no seu

relacionamento com a selva, visto não serem seus personagens – com exceção dos

índios que são vistos apenas como uma extensão da paisagem e servem para

colorir a trama com sua cultura exótica – extraídos deste ambiente; a força reside

nos elementos que o compõem. Assim, “o sertão goiano, bravio e bruto, parecia ir

defendendo-se com todas as armas contra aquela entrada” 114, ou seja, ao intruso

são mostrados seus oponentes: a “maleita” e a “picada da jararaca” que dizimam

homens do pelotão, enterrados e cobertos com pedra “para evitar a profanação

gulosa dos tatus-canastra” (ibidem, pp. 10-11).

Outras armas com que luta o sertão são “o chão... fofo e viscoso” onde a tropa

escorrega; o brejo onde afundam os animais, atrasando a marcha; os “charcos

traiçoeiros” que se escondem “no tapete verdolengo e balofo das folhas

apodrecidas”, a onça pintada que prepara uma tocaia ou em luta de morte com a

anta; os pernilongos que atacam ao cair da tarde; a correnteza bravia dos rios que

tragam homens e animais; aranhas negras e peludas; índios selvagens e

antropófagos com flechas ligeiras e certeiras; morcegos com asas sinistras nas

trevas; bernes; bichos de pé; o calor impiedoso; as chuvas torrenciais; tudo tentando

                                                          
113 História concisa da literatura brasileira – pp. 414-415

114 A filha do Inca – pg. 10
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resistir à invasão de seu território.

Para Candido (2006), “o aproveitamento literário do material observado na vida

sertaneja”, em Grande Sertão:Veredas, “se dá ‘de dentro para fora’, no espírito, mais

que na palavra”, enquanto que “na ficção regionalística” é feita “quase sempre ‘de

fora para dentro’ e revelando [um] escritor... separado da realidade essencial do

mundo que descreve”.115 Nas duas obras de Menotti Del Picchia em estudo, este ‘de

fora para dentro’ é também o movimento com que se apresenta seu sertão, mas

que, mesmo não sendo denso e profundo, se mostra com alma.

Para nosso autor, a alma do sertão tem “pios longos, cânticos tristes, estalidos de

galhos quebrados” que dilatam “a solidão infinita daquele mundo ignorado” 116 que

se esconde “na floresta trágica e verde ou na solidão das caatingas” (ibidem, p. 13).

Sua imensidão faz “o sertão enigmático e tremendo” traduzir-se “num silêncio

profundo” que torna “a floresta uma coisa mágica, dramática, imensa” (ibidem, p.

25). Os homens que penetram esse mundo devem ir “cautos, atentos” diante dos

perigos da “mataria brava”, onde “cada tronco” se transforma num guerreiro gigante,

as ervas rasteiras ferem “com estrepes e espinhos”, cada cipó “pode ser uma

serpente” e onde o homem, “diante da majestade da floresta brasileira”, sente-se

“uma coisa inútil e humilde” (ibidem, p. 30).

Menotti Del Picchia desenvolve o que ele chama de “sombrio drama sertanejo”

(ibidem, p. 27) “no meio deste sertão bruto” onde “o silêncio é verde e úmido”

(ibidem, p. 20) e “há muito mais mistérios do que pode imaginar a fantasia de um

homem” 117 e onde a honra, a coragem e a fé, “fórmula vital mais sutil e recuada do

imperativo instinto de conservação” 118, faz com que os homens enfrentem todos

esses perigos para sua sobrevivência e a lealdade os leva, “custe o que custar”, a

achar também “um meio de salvar” seus companheiros.

                                                          
115 S.A. O Estado de São Paulo – H10
116 A filha do Inca – pg. 12
117 Kalum, o mistério do sertão – pg. 29

118 A filha do Inca – pg. 28
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6. "A FILHA DO INCA"

        6.1. – A fábula da obra

Ainda que Menotti Del Picchia tenha-se divertido escrevendo esses romances, eles

não são tão destituídos de preocupação estética como nos fazem crer suas

palavras. Na primeira das novelas - A filha do Inca - todos os personagens da

patrulha militar são brasileiros, designados pelo Governo Federal "para reconhecer e

levantar o mapa orográfico e hidrográfico da serra do Caiapó e da bacia do Piquiri"

(ibidem, p. 9): Paulo Fragoso - o capitão, Pina - o tenente, Maneco - o cabo, mais

dois mamelucos e dois baianos ex-cangaceiros.

Apesar de o autor afirmar que "o estilo de que me servi,... obedeceu a um critério

intencional: o de dar à narrativa um gosto inatual, antigo” 119, o que vemos na fala

das personagens, principalmente nas de origem mais humilde, são construções

frasais que registram sua forma popular bem ao gosto da estética modernista: "Sô

tenente, a besta do Zeferino..., afucinhô no brejo... Tá entalada até a barriga e não

podemos tirar ela..." 120 "... Topêmo cum aldeamento. Num pudêmo reconhecê os

tar. Parece que são bugres bravo. Tarveis baquiris..." (ibidem, p.20) e, além de

outros registros,  uma canção cabocla que inicia e encerra o romance "Tatu subiu no

pau! É mentira de vancê...".

Há também a presença de crenças brasileiras populares, como benzer contra picada

de cobra venenosa, o caapora e a mula-sem-cabeça como habitantes e defensores

da mata, e os mateiros e intérpretes – para o diálogo que se faça necessário com os

índios – são mamelucos, pois "o que há de interior no bugre subsistirá sempre na

alma do mameluco e se perpetuará nos novos tipos de cruzamentos. É a fisionomia

própria da gente brasileira..." 121 .

                                                          
119 Prefácio. Obras Completas. Volume IV
120 A filha do Inca – pg. 10
121Nhengaçu Verde Amarelo – pg. 362
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A valorização do cenário brasileiro é feita através da descrição de toda a

exuberância e majestade da floresta amazônica e do registro de múltiplas espécies

de plantas e animais em sua selvageria e estado bruto. Essas observações são

feitas pelo capitão da tropa, Paulo Fragoso - homem culto, estudioso dos

"sambaquis do sul, de onde tirara os elementos de sua célebre 'etnografia brasileira

pré-colombiana', (que) consagrara-o mestre nos círculos científicos da Alemanha e

da França”.122 Estas características dão credibilidade à personagem - um cientista

cuja opinião torna verossímil o sobrenatural da aventura – ao mesmo tempo em que

seu entusiasmo pela mata brasileira extasia personagens e leitores: "Olhou em

redor. Toda aquela maravilha teria sido criada para alegrar seus olhos? (...) - Olha,

Maneco! Como é linda a floresta brasileira!" (ibidem, p.30).

Até mesmo a velha imagem da generosidade materna das terras brasileiras

apresenta-se na fala de Gurnia, o sábio da República 3000, quando explica ao

capitão Fragoso o isolamento de sua civilização no coração do sertão amazônico,

justificando a criação de uma barreira em redor dela para garanti-lo:

“ – ... Não queríamos perturbar nem tão pouco sermos perturbados. Resolvemos

processar nossa evolução num âmbito restrito,... mesmo porque as condições

econômico-geográficas do território nacional eram riquíssimas de todos os

elementos necessários e bastavam à nossa civilização: campos para pastoreio,

terras para todas as culturas, minas de carvão, ferro, petróleo e metais

preciosos. Para que imperialismos onde há fartura e bem estar?” (ibidem, p. 68).

O capitão e o cabo - o que resta da tropa após o confronto com os índios

antropófagos e a prisão ou morte da maioria dos homens - encontram uma cidade

no interior da selva, há séculos isolada por uma barreira eletrificada, depositária esta

de ossadas de diversas eras geológicas. "Antropologista ilustre, Fragoso notou, num

relance, que esse horrendo sambaqui possuía peças de todas as idades"(ibidem,

                                                          
122 A filha do Inca – pg. 14
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p.39). Conseguem penetrá-la graças a uma ação fortuita, mas se tornam seus

prisioneiros. A civilização que ali vive, chamada República 3000, é formada por

estranhos personagens, cujas diferenças anatômicas são explicadas por um de seus

cientistas como sendo resultado de uma combinação da evolução fisiológica com o

auxílio da ciência "a uniformização do nosso tipo num novo modelo humano, foi, no

início, obra da ciência. Depois a ciência criou uma nova natureza. O homem

darwiniano - o pitecantropo - não perdeu a cauda? Nós eliminamos os demais

apêndices orgânicos inúteis aos processos vitais da nossa civilização" (ibidem, p.

70).

Esses bizarros homens são "de origem cretense" (ibidem, p.65), mas vive entre eles

um casal de irmãos remanescentes da civilização Inca "- Capac - disse Gurnia - É

um troféu vivo da história heróica do nosso povo (...) Pizarro depois desbaratou os

incas. Capac é o derradeiro representante dos chefes aprisionados" (ibidem, p.69).

A República 3000, que já atingiu seu apogeu nesta terra, está prestes a alcançar

mais um estágio fantástico em sua evolução e, quando isso acontece, ruma para

outro planeta, pois "está terminado o destino dos meus concidadãos neste planeta.

Vamos, dentro de breves instantes emigrar" (ibidem, p.119). Restam, então, os dois

heróis e a irmã de Capac, Raymi - a filha do Inca - que, em virtude do amor nascido

entre ela e o capitão Fragoso, retorna ao nosso meio, passando “por uma filha de

agricultores, raptada pelos selvagens numa vila colombiana da fronteira" (ibidem,

p.133) e casa-se com ele.

O cabo Maneco enriquece, graças ao ouro juntado por ele pouco antes do encontro

com a civilização desconhecida "Não lhe interessava o problema histórico, mas o

fulgor do ouro... Que tesouro imenso! (...) Uma fortuna incalculável" (ibidem, p.40) e,

resgatado ao final da aventura, "Maneco não se esquecera das relíquias de ouro que

havia amontoado ..." (ibidem, p.124).

        6.2. – Os motivos edênicos na obra
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Os motivos edênicos que podemos observar em A filha do Inca são dois: a) a

longevidade dos habitantes da República 3000, levando-nos a crer na existência de

alguma fonte da juventude em seu território, ou no uso de alguma outra substância

que garantia a permanência entre eles dos remanescentes da civilização Inca, ainda

que não sejam as águas milagrosas mencionadas explicitamente na obra e b) a

identificação desta poderosa civilização com a riquíssima Manoa – parte do lendário

Eldorado – decorrente de sua localização em pleno sertão brasileiro e de estar

rodeada de ouro e outros metais preciosos. Aproximação esta feita até mesmo pelos

leitores da época, como nos mostra o artigo do jornal ‘Correio da Manhã’.

A existência milenar, aparentemente inexplicável, de Capac e Raymi – filhos de

Manco Capac –, que foram capturados e levados para dentro da República 3000

junto com seus pais, dos quais, após a morte deles, tomarão o lugar, é mencionada

por Gurnia, o sábio desta cidade, quando explica ao Capitão Fragoso o motivo da

permanência de seres tão primitivos entre eles:

 “ – Este homem é o último e puro descendente dos quíchuas... conservamo-lo,

através de gerações, no estado semi-bárbaro da sua civilização arcaica.”

(ibidem, p. 62) (...) “Imagina que seu povo, seus monarcas, seus ídolos, seu

calendário ainda resistem ao tempo entre as efêmeras coisas da terra...” (ibidem,

p. 63) (...). “Capac – disse Gurnia – é um troféu vivo da história heróica do nosso

povo (cretenses que fundaram a República 3000). É um refém milenário”

(ibidem, p. 69).

Quando apresenta Raymi, a quem chama de monstro, ao mesmo Capitão:

“ – Este é o monstro – disse-lhe Gurnia – conservamo-lo cuidadosamente na sua

primitiva e bárbara forma de humanidade para assim avaliarmos o grau de

progresso orgânico que atingimos com a nossa científica e prática simplificação

anatômica. É irmã de Capac, descendente também da real estirpe de Manco”
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(ibidem, p. 84).

Como explicar a forma como eles “conservam” a jovialidade desses dois irmãos, que

vivem há pelo menos quatrocentos anos dentro desta cidade extraordinariamente

avançada em ciência, tecnologia e cultura, “de antiga origem cretense, no coração

de um Brasil povoado, com já quase cinco séculos de história contemporânea”

(ibidem, p. 65), como diz o Capitão Fragoso, senão pelo uso de alguma substância

que lhes dê eterna juventude?

Esta civilização, quando nossos dois heróis ao acaso chegam até ela, é cercada por

ossadas de muitos homens e animais atingidos pela sua fronteira mortal, na qual

eles encontram também peças de ouro, prata e outros metais preciosos, além de

objetos de arte de outros povos antigos, cuja totalidade – sabendo-se que esta

fronteira possui um círculo de perto de cento e vinte mil quilômetros – forma um

incomensurável tesouro:

“ – Meu Deus!... Esta é pura cerâmica de Cnossos! (...) Lindas vasilhas de ouro

e de cobre (que) são da civilização incaica. (...) Uma pesada e impressionante

máscara de ouro. (...) Copas de ouro, cinturões e escudos de prata. Lanças,

punhais, vasos, discos, ídolos, achas... uma fortuna incalculável!” (ibidem, p. 43).

Diante deste “drama obscuro que encerrava aquele ossário amontoado, em pleno

sertão brasílico” (ibidem, p. 39), o Capitão Fragoso aventa a hipótese de estar frente

a uma “misteriosa fronteira elétrica, riscada no coração do sertão brasileiro por mãos

invisíveis e prodigiosas...” (ibidem, p. 43).

Quando o drama desta aventura chega ao fim e nossos heróis saem da República

3000, levam consigo uma imensa fortuna retirada das cercanias de sua fronteira,

que guarda “insulado em pleno sertão o mistério da trágica República... perdida e

distante” (ibidem, p. 124) e decidem não contar a ninguém sua história com receio

de serem vistos como “simuladores velhacos, ou doidos raciocinantes” (ibidem, p.
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128).

Com seu raciocínio lógico, Fragoso sabe que seus relatórios poderão conter “o

assalto dos selvagens e seu esforço de libertação dos prisioneiros dos índios..., aliás

banal para um país novo, com vastas zonas geográficas ainda inexploradas e

servindo de abrigo às remanescentes tribos de antropófagos” (ibidem, p. 127) e que

,serão considerados verdadeiros pelo governo brasileiro, mas, “provar com aquele

montão de ouro, que valia milhares de contos, a existência da República 3000”

(ibidem, p. 128), se nem ele acha que poderá localizar o lugar novamente? “O

tesouro... ficaria para sempre ignorado. O sertão, ciumento do seu mistério,

guardaria para sempre o seu segredo” (ibidem, p. 129).

Se pudermos, por um lado, recordar-nos das palavras de nosso autor de que é o

subconsciente do indivíduo que lhe fornece subsídios à imaginação e de que, para

escrever essas obras, deixou a sua à solta; se Menotti pretendia escrever ficção

científica num cenário da selva brasileira com seus mistérios e magias onde povos

milenares e civilizações mitológicas podem conviver com a sociedade

contemporânea; se nos lembrarmos de que, durante pelo menos três séculos,

procurou-se no nosso continente pelo Eldorado nas variadas formas em que foi

concebido, e se pensarmos que havia uma sociedade antiga, já na época do nosso

descobrimento, vivendo na América longe de tudo e de todos, canalizando suas

energias para desenvolver sua cultura científica e ultrapassar com ela os limites

impostos pela natureza, então não seria difícil imaginar que a lendária Manoa e o

mítico Eldorado, nunca encontrados, continuariam existindo e evoluindo na América

e poderiam vir a ser o utópico reino da República 3000, para o qual não seria difícil

conhecer os segredos da eterna juventude.

7. "KALUM, O MISTÉRIO DO SERTÃO"

        7.1. – A fábula da obra
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No romance Kalum, que narra as aventuras de uma entrada cujo "intuito era subir a

Abuná, em Mato Grosso, alcançar Porto Velho, atravessar o Madeira e penetrar no

Amazonas, para filmar uma  tribo de 'comedores de homens',  perto do Iruxi" 123 ,

embora o grupo seja de nacionalidade eclética (um hindu (sic), um chinês, dois

alemães, o comandante e seu ajudante, - Karl e Fritz, respectivamente),

esquecemo-nos freqüentemente de que a maioria das personagens não é brasileira,

tão familiares elas nos parecem e tão ambientadas à nossa realidade em suas

ações e palavras:

"...enquanto Fritz se queixava: - Irra! Estou com os pés que nem duas frigideiras...A

caminhada não foi brinquedo!" (ibidem, p.6) "...Desta choça não sairemos vivos...

Iremos, mastigados e moídos como almôndegas, para o bucho destes

'kurongangs'..." (ibidem, p.13). "- Deram-lhe a beberagem da morte... – sussurrou

Fritz" (ibidem, p.15). A tropa conta ainda com um cuiabano e dois mamelucos - um

deles apelidado por Fritz de Urutu "homem baixo, brônzeo, mal encarado, parecia-se

mesmo com essa terrível serpente brasileira" (ibidem, p.5) – também servindo como

mateiros e intérpretes junto aos índios.

Depois de serem capturados pelos "'kurongangs', a mais feroz das tribos de

antropófagos que existem em toda a América do Sul" (ibidem, p. 8), Karl, o

cinegrafista, líder da equipe, por ter filmado alguns rituais da tribo, consegue

negociar a libertação de seus companheiros, amedrontando o chefe dos índios,

dizendo-lhe que sua aparelhagem "é a máquina de tirar os espíritos dos corpos"

(ibidem, p.40), mas, e por isso mesmo, permanece cativo, pois o “morubixaba”

acredita que mesmo que "os restituísse, poderia, a qualquer hora, realizar de novo o

seu bruxedo, aprisionando novamente tais espíritos" (ibidem, p.53).

Ajudado por um missionário português, que vivia em meio aos índios, fazendo-se

passar por feiticeiro, Karl consegue escapar deles, indo parar em uma imensa

caverna, habitada por uma civilização antiqüíssima, também de origem cretense e

                                                          
123 Kalum, o mistério do sertão – pg. 1
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um "dos ramos dos habitantes da República 3000" (ibidem, p.84) que tem, como os

personagens do outro romance, uma característica física que a diferencia: seus

habitantes são anões; "... a raça diminuíra em estatura. Tornara-se fisicamente

atrofiada" por um processo de "lenta plasmação biológica" para se adaptar à vida na

caverna, "um ambiente tão diverso do originário" (ibidem, p.86).

Entre eles vive uma mulher de estatura normal "por uma regressão atávica ao tipo

primitivo da espécie" (ibidem, p.74) que tem o mesmo nome da cidade - Elinor -,

apelidada "a giganta" e tratada como "nosso rei" (ibidem, p.73) pelos pequenos

habitantes. Essa civilização possui também seus sábios e um deles criou "o licor da

amnésia", uma droga que "extirpa o passado da alma do homem. Torna-o a criatura

ancestral primitiva", provocando uma volta "à virgindade psíquica primitiva",

permitindo-lhe "vir a ser novamente o homem que vai descobrir a vida...", pois nele

"só restam os sentimentos e os instintos", para usá-los "como meio de defesa"

(ibidem, p.104).

Quando os selvagens invadem a cidade, matando seus habitantes e morrendo

depois asfixiados, pelo corte no fornecimento de oxigênio, efetuado por um dos

anões, Elinor e Karl, já então apaixonados, conseguem se salvar, fugindo por um

túnel escavado na montanha sob a qual está a caverna e que desemboca em uma

paisagem idílica e paradisíaca. Fecham a passagem "no barranco com grandes

blocos de pedra" (ibidem, p.149) e, munidos de um vidro da droga do esquecimento,

apagam todas suas lembranças "para inaugurar uma vida nova na face da terra" e

para serem "uma espécie de Adão e Eva deste novo Éden... belo, luminoso,

virginal!" (ibidem, p.151).

        7.2. – Os motivos edênicos na obra

Em Kalum, pudemos perceber a manifestação de pelo menos dois dos motivos

edênicos dos séculos da colonização: o primeiro deles retoma um dos destacados

em A Filha do Inca. Trata-se da fonte da juventude, ou de uma substância com as
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mesmas propriedades das águas milagrosas, que permitem a longevidade dos

habitantes do reino de Elinor; o segundo não seria propriamente um motivo edênico,

mas o próprio Éden recriado, reproduzindo a condição dos nossos primeiros pais,

possibilitando a reabilitação do homem para permitir sua reinserção no paraíso

mítico, propiciando o ressurgimento do mito de origem, ou primordial. Podemos

mencionar também um terceiro motivo edênico – ainda que expresso de forma

dissimulada e diferenciada – o das Amazonas, que estaria disseminado pelas

páginas do romance e seria simbolizado pelo rei (rainha) desta civilização.

Os habitantes de Elinor são, ao menos as mulheres, antiqüíssimos, inclusive “a

giganta” a quem chamam de rei. Sobre os homens, sabemos apenas que “há

milênios... não se adestraram no uso de armas” (ibidem, p. 99). Quando Karl, o

cinegrafista alemão, penetra a cidade – e se encontra pela primeira vez com suas

anãs – pensa que são meninas pela sua estatura, seus cabelos e sua juventude:

“Pôs-se a mirar esses rostos jovens, de uma impecável formosura... Verificou

sua altura, seus cabelos encaracolados. Eram crianças. Meninas de uns dez a

doze anos” (ibidem, p. 72). Uma delas comenta:

“ – Há entre nós algumas multicentenárias... Poderiam, de acordo com a vida na

Alemanha, ser suas tetravós...” (ibidem, p. 72).

Quando Elinor, o rei, explica a Karl por que as mulheres do “seu reino” são assim,

esclarece em parte este mistério: “Nossos sábios descobriram a forma de

conservarem sua juventude. Não envelhecem fisicamente.”(ibidem, p. 90) Aqui

também vemos que eles “conservam” as pessoas, mas não sabemos como. Uma

pista quanto à substância que torna isso possível é dada pelo próprio protagonista,

Karl, quando, chegando esgotado e cansado, é alimentado pelas “mulheres” de

Elinor:

“A água que lhe ofereceram era, porém, excelente. Sentiu-se, logo depois,
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completamente restaurado em suas forças” (ibidem, p. 73).

Sabemos que a água do reino, que poderia ter a ver com a suposta propriedade

rejuvenecedora das águas do Brasil, vem de um lago, feito “para a captação das

águas da caverna” (ibidem, p. 88) no interior da montanha onde foi construída a

cidade.

Como o reino de Elinor tem aproximadamente o mesmo tempo de existência da

República 3000, já que se originou do mesmo navio Cnossos que trouxe os

cretenses para o Brasil, e foi batizado após o nascimento daquela que lhe deu o

nome, supõe-se que também ela – Elinor, o rei – seja multicentenária, apesar de

parecer jovem, pois a cidade recebeu seu nome e não o contrário.

Quando Karl chega ao reino de Elinor, existe um estado de equilíbrio na ação do

romance. São duas sociedades, separadas por uma fronteira erigida pela mais

avançada, cujo mecanismo que possibilita sua ultrapassagem é desconhecido da

outra, índios bárbaros e sanguinários. Nosso herói provoca o desequilíbrio ao

romper essa barreira, no momento em que foge à morte das mãos dos selvagens.

Esse ato desencadeia os acontecimentos posteriores: a sociedade avançada, que é

pacífica e não tem armas, teme pela invasão iminente de seu território, pois os

bárbaros obstinam-se em achar o local por onde lhes fugiu quem os enganou – o

“feiticeiro branco”, Karl.

Elinor, a cidade, pode vir a desaparecer com seus cidadãos de duas formas:

aniquilada nas mãos de seus inimigos impiedosos ou asfixiada por um de seus

moradores, que cuida do fornecimento do oxigênio, produzido e distribuído

artificialmente pela ciência de seus sábios. Quando a tragédia se consuma, ambos

os mecanismos de ação têm curso: a sociedade civilizada é massacrada pelos

bárbaros e eles são dizimados pelo corte no fornecimento do ar vital.

Tudo se precipita para um final arrasador, com o aniquilamento das duas



117

civilizações, que levam uma à outra à destruição total. Agindo como Deus, nosso

autor “salva” dois personagens que são fisicamente os mais perfeitos e virgens

também emocionalmente. De acordo com Eliade (op. cit), “a catástrofe final, que

dará um fim à história”, poupará “somente aqueles que não carregam qualquer

culpa” e esses é que “poderão conhecer a beatitude e a eternidade”.124 Isto é,

voltarão ao estado de Adão e Eva no Éden, antes da sua queda. Nossos heróis

escapam à tragédia e têm uma chance de recomeçar, pois sua fuga do “inferno” e

da fatalidade leva-os a um campo belo e fértil, fundamental para um reinício, o

próprio jardim das delícias das eras primervas.

Resta-lhes ainda um incômodo – suas lembranças profundas e amargas –, pois são

sobreviventes de uma catástrofe da qual foram testemunhas e que serão um

empecilho à sua felicidade total. Mesmo estando em um paraíso, vemos a amargura

do sofrimento nas palavras do casal:

“ – Karl..., foi extinto meu povo.(...) Tudo que séculos de esperanças, de esforço

e de sofrimento criaram está transformado em ruínas. (...) Entretanto, muita

coisa foi bela e foi grande... E uma coisa ainda subsiste de todo esse passado: a

trágica memória do seu drama. Essa memória está dentro de mim, assombrando

e desesperando a minha alma... (...).

 – Tem razão. Eu também guardo a memória de tantas passagens horríveis. Se

a gente se pudesse destacar do passado, cortá-lo, como um apêndice

gangrenado... Se eu pudesse recomeçar a vida sem essa ligação trágica com

tantas coisas mortas!” 125

Para Eliade (op. cit.), resta ao ser humano moderno o peso da história, ou o que ele

chama de “terror da história”, suportável apenas “por intermédio da idéia de Deus”126

e do qual o homem só se libertará com o fim da história. A ficção cria para nossos

heróis uma forma de pôr fim a esse terror, fornecendo-lhes o “elixir do

                                                          
124 Mito do eterno retorno – pg. 110
125 Kalum, o mistério do sertão – pg. 150
126 Mito do eterno retorno – pg. 137
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esquecimento” que “extirpa o passado da alma do homem” e faz dele “a criatura

ancestral primitiva” 127, permitindo assim que este casal, redimido de todos os seus

pecados, encontre o caminho para o Paraíso Terreal, desvendado pela sua total

remissão e permitindo à humanidade um novo começo pelas mãos do escritor-deus.

Elinor nasceu fisicamente diferente das outras pessoas do reino; onde todos eram

anões, ela, de estatura normal, foi chamada “giganta” e tornou-se “também

diferente”, unindo-se aos homens e, como eles, entregando-se totalmente ao

trabalho. Criou-se afastada do resto do povo, “tornou-se alvo de todas as galhofas.

E, para cúmulo de crueldade, numa ruidosa festa coletiva, proclamaram-na o ‘rei’.

Fora necessário construir uma casa maior para abrigá-la, a que denominaram o

‘palácio real’” (ibidem, p. 74). Apesar de seu reinado ser uma pilhéria, acabou

exercendo alguma autoridade, pois o fato de ter nascido diferente fez nascer no

povo uma esperança de libertação de seu confinamento na imensa caverna onde

vivia.

Com o tempo, Elinor conquistou o temor das mulheres e a confiança dos homens, os

quais mostravam a ela seus projetos de escavação da montanha. Dela aguardavam

ordens e ouviam suas opiniões no Conselho de Estado da cidade em tudo que dizia

respeito à segurança do reino, ou seja, ela tinha entre eles a posição de um líder

que, como os homens da cidade, concentrava todo seu tempo no trabalho, cuja

finalidade última era libertar o povo de um cárcere involuntário, infligido pelo destino.

 Elinor é uma guerreira em tudo: na descrição que nos faz dela Menotti Del Picchia

[Elinor era uma criatura forte, bem musculada” (ibidem, p. 75)], na percepção que

tem dela nosso herói [“Karl sentiu nela uma força sobre-humana: a força dos

fanáticos e dos místicos” (ibidem, p. 91)], no menosprezo que ela sente pelas

mulheres do reino [“as mulheres de Elinor decaíram num lamentável estado de

frivolidade... Privadas de qualquer esforço, de qualquer iniciativa, entregues apenas

aos seus prazeres, tornaram-se absolutamente superficiais, versáteis,

                                                          
127 Kalum, o mistério do sertão – pg. 104
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inconseqüentes” (ibidem, p. 89)], na sua iniciativa, força, determinação, arrojo, brio e

frieza. Sugere, enfim, ser mais um homem que uma mulher.

De uma certa forma, isso nos lembra uma das caracterizações das Amazonas

guerreiras. Elinor peleja diante do perigo ao lado dos homens e combate as

adversidades com mais garra e tenacidade que todos, inclusive que nosso herói e,

além disso, é uma rainha (rei) virgem. O divórcio dos sexos que se processou entre

os habitantes do reino, ao invés de aproximá-la das outras mulheres, identificou-a,

pela sua própria personalidade, aos homens da cidade.

Não nos parece muito provável, embora possível, que nosso autor tivesse

claramente a intenção de aproximar sua personagem Elinor das míticas guerreiras

Amazonas. Seria, talvez, mais plausível se, por trás dessa caracterização, houvesse

uma crítica positiva dele ao papel que as mulheres começavam a desempenhar em

seu tempo dentro da sociedade. Ainda que a grande maioria delas permanecesse

como as anãs do reino de Elinor, ou seja, no ócio e na futilidade, algumas já

mergulhavam no mercado de trabalho, começando a competir com os homens no

mundo deles.

Elinor, aproximadamente na metade da segunda parte do livro, quando o narrador

sai do mundo dos selvagens e nos apresenta o reino do interior da caverna, sofre

uma profunda modificação em seu ser, que é sentida pelo herói: “Percebia que

nessa mulher singular se operava um lento milagre de transformação” (ibidem, p.

107). Isso é mostrado pelo narrador através de um diálogo entre os dois, quando ela

manifesta uma mudança em sua forma de pensar:

“ – Então é o ‘rei’? Ainda há pouco não me pedia que não tratasse por

majestade? Não me disse acaso que esse título era uma irrisão? Como mudou

tão depressa de pensamento?

Elinor sorriu. E disse:

– Eu sou mulher.
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A frase pareceu a Karl um enigma...” (ibidem, p. 101).

Com essa frase da heroína, que traz à tona uma faceta desconhecida de todos até

então, desperta nela a feminilidade, e o mistério de que ela se envolve, percebido

pelo herói como enigma, estabelece um diferencial entre os sexos e propicia a

atração de um pelo outro. Karl, diante desse ser voluntarioso, que contrastava

enormemente com aquela que ele percebera “ser superior, dotada de uma

extraordinária inteligência” (ibidem, p. 82) e que conversava com ele de igual para

igual, voltada para seu trabalho sem desperdiçar seu tempo no que chama de ócio

inútil, fica estático frente a essa nova mulher que resume todas as explicações em

palavras tão simples, cujo significado é tão complexo: “Eu sou mulher.”

Menotti Del Picchia poderia estar querendo mostrar que, por mais que o trabalho

fora do lar possa masculinizar e embrutecer a mulher (justificativa freqüente quando

ela começou a competir com os homens no mercado de trabalho), as pequenas

grandes diferenças entre homens e mulheres serão preservadas. Ainda assim, e

apesar de enternecer sua heroína, é ela até o fim quem executa o plano de fuga

com uma lucidez e uma racionalidade que o herói, na grande maioria das vezes, não

tem, chegando a arrancar dela – diante de suas idéias mirabolantes para tentar

escapar ao que parece se encaminhar para uma tragédia coletiva – a frase:

“ – Isso pode ser heroísmo, meu amor, mas é também um absurdo. (...) As

soluções devem ser encontradas pela razão e não pelos impulsos” (ibidem, p.

128).

Nesse romance nosso autor parece aplaudir a iniciativa das mulheres de buscarem

seu próprio caminho, pois sua heroína demonstra tenacidade diante do

arrefecimento do herói. Na batalha final, diante do inimigo feroz, bárbaro e hercúleo

– “um gigante negro” –, Karl arma-se com uma grande pedra que colhe do chão e

Elinor, de uma enxada; ao recomeçarem a cavar o túnel da fuga, ela lhe dá ordens

para executar as funções necessárias, pois ele parece aparvalhado, e se utiliza da



121

enxada para o trabalho e ele, das mãos; quando começam a arrefecer pela falta de

oxigênio, ele se entrega à fatalidade e ela, “quase sem forças, continua a

escavação” (ibidem, p. 146):

“Elinor, como alucinada, continuava, continuava a abrir a galeria.

– Não tenho mais ânimo para a luta, meu amor – sussurou Karl. – Sinto-me

sufocado... Eles nos matarão” (ibidem, p. 146).

Enquanto Karl fica olhando os inimigos morrendo asfixiados, Elinor com sua enxada

vai “abrindo caminho na terra mole e úmida do barranco” (ibidem, p. 147) até

encontrar raízes por onde entra o pouco ar que os salva. Karl, saindo de seu estado

quase apoplético, põe-se a chorar diante da salvação:

“Chorava de alegria. Balbuciava, infantilmente agarrado às mãos de Elinor:

 – Salvos! Salvos!” (ibidem, p. 147)

Menotti Del Picchia, com a caracterização das ações dos dois protagonistas, sugere

uma inversão de papéis: o herói comporta-se como uma mulher e a heroína, como

um homem. Não seria ela, acaso, uma verdadeira guerreira, inspirada nas lendárias

Amazonas?

8. CONCLUSÕES

A literatura dos viajantes ao Novo Mundo está toda perpassada por inúmeros mitos

relacionados à imagem do Paraíso Terreal. Muitos desses homens apostaram e

perderam suas vidas, indo em busca dessas miragens edênicas. Para realizarem o

sonho de encontrar esses seres e lugares míticos, não mediram esforços físicos

nem imaginativos, numa procura incansável que só vai perdendo força no decorrer

de alguns séculos após o descobrimento e povoamento do novo continente. A cada

informação nova que suscitava nova possibilidade – ainda que deslocasse

geograficamente a localização desses sonhos, de forma, às vezes, imprecisa ou
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extremamente difícil, pela dimensão das terras – reacendiam-se as esperanças e as

buscas, animando os espíritos pela possibilidade de concretização desses mitos.

Primeiramente no Oriente, onde as tentativas resultaram infrutíferas, e

posteriormente na América que, por estar cingida por uma auréola paradisíaca,

reavivou tal anseio, o homem sempre teve (e terá) em mente a possibilidade de

empreender a viagem de retorno ao paraíso perdido pela Queda, isto é, de

reencontrar o Jardim do Éden onde Deus fez a primeira morada de nossos Pais com

todo o necessário à vida em plenitude.

A América também, passado mais de meio século de seu Descobrimento, frustrou as

expectativas, mas não definhou o desejo imanente à alma humana, que hoje se

projeta através da literatura de Ficção Científica, a qual, segundo Causo (op. cit.),

alimenta seus temas com os modelos literários mais antigos, através dos quais cria a

mitologia do mundo moderno, mas que, no entender de Buarque de Holanda (op.

cit.), é formada apenas “por variantes modernas de um mito arcaico”. 128

Assim, vemos em alguns romances desse gênero literário como The New Atlantis,

Éden 4, Amor e morte na Atlântida, O novo Adão – cujos títulos denunciam

claramente a retomada de temas míticos – e em outros, não tão óbvios, como

Hunter, come home – no qual um casal encontra um planeta consciente, disposto a

abrigá-los como Adão e Eva em um paraíso de onde nunca serão expulsos, desde

que fundam suas mentes a um todo maior – que a procura por mitos que remontam

à Antigüidade, ainda que ficcionalmente, permanece.

Não é à toa que o paraíso perdido é chamado mito do eterno retorno, pois é para

ele, ainda uma vez, – hoje em um mundo distante, quiçá em outra Galáxia, num

planeta desconhecido, não mais em um continente, mas ainda habitado pelo Outro,

um ser bizarro e aterrador – que se voltam os olhos da mente humana imaginativa e

inquiridora, com nossos imensos anseios e nossos maiores medos.

                                                          
128 Visão do Paraíso – pg. XIII
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As duas obras de Menotti Del Picchia estudadas neste trabalho são, como

apontadas pela crítica, pertencentes ao gênero da ficção científica, ou subgênero da

ficção especulativa que, no Brasil, apesar da aparência contrária, teve um grande –

embora pouco notável – número de obras e autores, como percebemos no estudo

feito, por exemplo, por Causo (op. cit.). Ele dá uma explicação, dentre as possíveis,

citando Bráulio Tavares, outro estudioso do gênero, sobre a não cristalização de “um

movimento literário nos moldes da ficção científica americana” entre os autores

nacionais, porque não tivemos “(...) dois dos fatores que cristalizam o cultivo de um

gênero: 1) a existência de uma ou mais grandes obras que desencadeiam dezenas

de imitações por anos a fio, ou 2) a existência de um grupo organizado de autores

com objetivos semelhantes, que à força da pura e simples militância, inscrevem uma

tendência intelectual na história da literatura de seu país (como são as chamadas

´escolas´ ou ´movimentos´)”. 129

De quase todos os motivos edênicos vistos e que encontram eco nos cronistas dos

séculos XVI e XVII serviu-se Menotti del Picchia em seus dois romances analisados

aqui. Falando, por exemplo, sobre a idade das habitantes – que parecem meninas

de uma plasticidade perfeita – de uma das civilizações encontradas no sertão

brasileiro: “- Há entre nós algumas multicentenárias... poderiam... ser suas tetravós"
130 – diz uma das habitantes do reino de Elinor para Karl, o cinegrafista alemão, – faz

uma alusão à longevidade dos moradores do Brasil, supostamente atribuída aos

bons ares e clima da terra e à possível existência de águas rejuvenecedoras. "A bala

varou o ombro de um bugre gigante";131 "quando um gigante,... erguendo o tacape..."

(ibidem, p.24); "os músculos férreos desses monstruosos gigantes - os 'kurongangs'

pertenciam a uma raça de verdadeiros atletas" 132, fazendo um paralelo com a

estatura dos índios descrita por Gandavo em seu Tratado: "São elles tam altos e tam

largos de corpo que quasi parecem gigantes.. vivem entre os matos como brutos

                                                          
129 Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – pg. 235
130 Kalum, o mistério do Sertão – pg. 72
131 A filha do Inca – pg. 22
132 Kalum, o mistério do Sertão – pg. 9
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animaes" 133.

A crença em que "algum dia, o nome de uma rainha virgem... há de ressoar aos

ouvidos daquelas amazonas do rio-mar" 134 encontra ressonância na figura de Elinor

– rainha virgem, considerada gigante – ainda que de estatura normal – em terra de

anões, de uma civilização composta, em sua maioria, por mulheres que acham os

homens "seres repugnantes e inferiores. Daí o grande divórcio dos dois sexos" 135 –

e traça uma similaridade com a lenda das Amazonas, mulheres que, segundo

crença da época, mantinham relações sexuais "com homens em certas épocas" e

que se tinham "filhos machos,... tratavam elas de matá-los ou enviá-los aos pais, só

guardando consigo as mulheres...” e ainda “sujeitavam-se todas ao governo de uma

senhora principal" 136.

Descreve Menotti Del Picchia, ainda, partes de um ritual de antropofagia no capítulo

O rito sinistro, de A filha do Inca, certamente conhecido por ele dos relatos dos

viajantes em terras brasileiras, como nos mostram Gandavo e Cardim: "Quando

estes indios tomão alguns contrarios,... levão-nos vivos pera suas aldêas... dão-lhe

huma india moça... Depois de o terem... o tempo que querem, determinarão de o

matar; e fazem grandes cerimonias e festas aquelles dias, e aparelhão muitos

vinhos pera se embebedarem... Dão-lhe huma grande pancada na cabeça... e lhe

fazem pedaços... e não fica delle cousa que não comam". 137 "Os que tomados na

guerra vivos são destinados a matar... Começão as festas alguns dias antes. (...) e

morto o triste, levão-no a uma fogueira... se reparte (sua carne) pela comunidade".138

Se, após mais de 400 anos das primeiras impressões causadas pela visão das

terras brasileiras nos primeiros homens que as visitaram, persistem no imaginário

nacional, confessadamente ou não, algumas dessas crenças míticas - como

                                                          
133 Tratado da Terra do Brasil – pg. 34
134 Visão do Paraíso – pg. 36
135 Kalum, o mistério do Sertão – pg. 91
136 Visão do Paraíso – pg. 33
137 Tratado da Terra do Brasil – pp. 54-55
138 Tratados da Terra e Gente do Brasil – pp. 96-100
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mostram esses dois romances de Menotti Del Picchia – ainda que não se possa

perder de vista o oportunismo do segundo livro (Kalum) em função do acolhimento

do primeiro pelo público 139 – o que mais teria levado o escritor a fazê-los senão a

afirmação do desejo – tão veemente em nossos colonizadores – de que o paraíso

fosse aqui e que ainda estaria por ser descoberto? Não seria, acaso, fruto do

relaxamento das amarras estéticas a que alude o autor e à conseqüente imersão em

seu próprio subconsciente, refletindo a vontade de que a ficção transcendesse a

realidade, encontrando-se uma civilização antiqüíssima em meio à selva brasileira,

na construção da Transamazônica, por exemplo?

As buscas desses mitos são um legado à alma brasileira: esperança de que

realmente houvesse no interior do país muitos recursos dados por Deus, que

possibilitassem ao milagre concretizar-se e, até hoje, dorme em um canto da alma

brasileira ("deitada eternamente em berço esplêndido") essa fé, essa crença que faz

com que ainda esperemos a concretização de mitos tão perseguidos.

Passamos a ter o compromisso messiânico, fruto, segundo Buarque de Holanda (op.

cit.) de "uma vontade de começar de novo" 140 , ou de "esperança de salvação neste

mundo... talvez (em) alguma de suas partes ainda ignotas e - quem sabe - poupada

à maldição divina" (ibidem, p.231), onde "seria dado ao gênero humano regenerar-

se..." (ibidem, p.238), desejos esses embalados em séculos de história e cultura

européias e acalentados - e por que não? - por gerações de brasileiros, cuja

manifestação de um deles se lê nas palavras de um personagem de Kalum, ao

expressar para outro o sonho de um sábio de sua civilização:

"Ele é um dos que crêem na redenção de nossa raça pela conquista do sol".141

Sintomaticamente, neste mesmo romance, o casal de heróis, únicos personagens

                                                          
139 "o sucesso da 1° edição deste livro foi tal que a mesma se esgotou em curto prazo" (nota dos editores à 2°
edição de 'A filha do Inca') e "depois de ter escrito 'A filha do Inca', tão generosamente recebida pelo leitor

brasileiro, escrevemos este volume" (nota da 1° edição de Kalum - M.D.P.).
140 Visão do Paraíso – XVII
141 Kalum, o mistério do Sertão – pg. 104
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sobreviventes da tragédia final, vai começar de novo, como Adão e Eva, a

humanidade e o lugar onde vão viver está no Brasil, considerado por muitos como

detentor do paraíso indene do castigo de Deus.

A retomada de temas mitológicos é fonte para a Ficção Científica e estudiosos

afirmam ser ela “a mitologia do mundo moderno”. Carneiro (op. cit.), citando Michel

Butor, lembra que ela não só “é capaz de revelar temas profundamente novos, mas

que é capaz de integrar a totalidade dos temas da literatura antiga”.142 Causo (op.

cit.), mencionando Northrop Frye em A Anatomia da Crítica, lembra que “seu cenário

é, amiúde, de um tipo que nos parece tecnologicamente miraculoso”, sendo assim

“um modo de (narrativa) romanesca, com forte e inseparável tendência ao mito”. 143

O mesmo Causo (op. cit.), quando cita Laurence Coupe – que em seu livro Mith

discute a visão de mito de Frye – amplia a relação da ficção científica com o mito:

“com o modo narrativo final nós somos forçosamente lembrados de que o modo

primeiro e fundador, o mito propriamente dito, estivera presente por sob o realismo

aparente da literatura” (ibidem, p. 40). Essas palavras parecem ter sido escritas para

o final do romance de Menotti Del Picchia – Kalum.

Afinal, que representa o casal de apaixonados que sobrevive ao massacre da

civilização antiga, – a mulher, a última remanescente dela e o homem, o estrangeiro

que a ela se integra como último refúgio para sua sobrevivência – emergindo das

profundezas da terra para um cenário edênico, em algum lugar da selva amazônica,

ignorada de todos sua existência, senão a possibilidade de um recomeço para a

humanidade, o retorno à plenitude primórdial, o mítico retorno às origens? É a

própria figuração do estado edênico:

“Havia uma louca festa de pássaros nas ramas das árvores e uma doida orgia

de sol por tudo. (...) E, segurando a jovem pela cintura, ele lhe mostrava as

                                                          
142 Introdução ao estudo da “science-fiction” – pp. 7-8

143 Ficção científia, fantasia e horror no Brasil – pg. 37
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belezas da terra, o céu azul, as águas cantantes, e claras. (...) Elinor, passando

de deslumbramento em deslumbramento, ora se detinha ao pé de umas flores,

ora ficava a contemplar as grandes árvores onde um pássaro pousava,

ornamentando o crivo bizarro das folhas com um colorido decorativo da sua

plumagem.

– Lindo! Lindo! Tudo isso é tão lindo! (...)

– Karl! Deve ser tão bom viver à luz deste sol, sentindo estas brisas beijarem-

nos o rosto! E ouvindo o marulho deste rio! E o cântico destes pássaros!” 144

Para que o reinício seja perfeito, falta pôr fim à História, que permanece viva em

suas memórias. Os dois heróis bebem, então, o conteúdo do frasco do “exilir do

esquecimento”, dado pelo sábio quiromante da civilização extinta, que “apaga os

espectros do passado, o registro dos fatos” e que não brutaliza o ser, nem “embota a

capacidade sensitiva”, antes lhe devolve “a sua primitiva virgindade espiritual” e que

“vale por um grito de independência da humanidade” (ibidem, p. 121). Antes de

beber sua parte, Karl, o herói, diz à sua amada:

– Quero que você seja minha esposa sem que nunca mais estraçoe seu espírito

a lembrança do seu povo. Quero que nossas almas nasçam como que neste

instante, para inaugurar uma vida nova na face da terra. Seremos uma espécie

de Adão e Eva deste novo Éden...” (ibidem, p. 151).

É interessante notar que, neste final, Menotti Del Picchia, além de realizar a

regeneração do mito das origens deste povo, redime Eva e, indiretamente, todas as

mulheres da culpa histórica pela expulsão do Paraíso, através de um pequeno gesto

feito pela protagonista do romance, pois a conseqüência dele é oposta à do ato de

Eva: enquanto esta ofereceu a Adão a maçã, cuja aceitação provocou a ira de Deus

e o castigo da expulsão do jardim do Éden, Elinor oferece a Karl o frasco, cujo

conteúdo possibilita o regresso ao estado de inocência e o ingresso ou retorno ao

Paraíso.

                                                          
144 Kalum, o mistério do sertão – pg. 149
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No romance A filha do Inca, vimos que nossos heróis resolveram omitir no relato de

suas aventuras o encontro que tiveram em pleno sertão amazônico com a sociedade

da República 3000 e o ouro que conseguiram juntar como resultado delas, por

saberem que ninguém lhes daria crédito e ainda pensariam que os dias em que

estiveram perdidos na selva os tivessem ensandecido.

A história dessa civilização teria, então, chegado ao fim, pois sobreviveria apenas

em suas memórias, não sendo possível, de acordo com Eliade (op. cit.), uma

regeneração do tempo através de um ritual que pudesse propiciar um renascimento.

Então, um dos heróis, o cabo Maneco – o mais primitivo dos dois –, “através da

repetição do ato cosmogônico”, recria a história “num ‘tempo sagrado’, ‘era uma vez’

(in illo tempore, ab origine), ou seja, quando o ritual foi celebrado pela primeira vez

por um... herói” e projeta a República 3000 “para o tempo mítico”. 145

“E, reunindo suas memórias, recompondo ainda uma vez... seus heróicos

sofrimentos. Maneco começou:

 – Era uma vez um reino...”.146

Cada era vivida pela humanidade “(a do ouro, a da prata, e assim por diante)”,

segundo Eliade (op. cit.), “é inferior às outras eras”. Mesmo a era contemporânea

com seu momento histórico “(seja qual for a sua posição cronológica) representa

uma decadência em relação aos momentos históricos precedentes” e “o ‘instante’ no

qual o homem vive torna-se pior com o passar do tempo.” Isso não significa,

necessariamente, algo ruim, pois pode-se ver aí o prenúncio do fim, o que na

verdade determinaria um novo começo – o eterno retorno. Na decrepitude do

momento, podemos ver “sinais prevendo a regeneração que deve necessariamente

se seguir”.147

                                                          
145 Mito do eterno retorno – pg. 29
146 A filha do Inca – pg. 136
147 Mito do eterno retorno – pg. 114
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Buarque de Holanda (op. cit.) parafraseia as palavras do filósofo quando cita um

texto do início do século XVII, escrito por um “índio semiculto..., onde subdivide toda

a História humana em quatro idades distintas, a saber: a do ouro, a da prata, a do

cobre e a do ferro, cada qual menos ‘civilizada’ e também menos feliz e engenhosa

do que a anterior”, acrescendo que “a idéia de corrupção deste nosso mundo e da

natureza, em conseqüência do Pecado e da Queda... deita suas raízes nas

Sagradas Escrituras” 148 e já estaria presente no Gênesis.

Para os habitantes de Elinor, “haviam sido necessários milhares de anos para

atingirem essa idade de ouro” 149, a partir da qual sua sociedade inicia “a lenta ruína”

(ibidem, p. 103) que a está levando ao fim. Na iminência do desastre final, seus

cidadãos vivem em função da superação de uma catástrofe anunciada. O acaso

[“são os acasos que destroem as nacionalidades” (ibidem, p. 101)] precipita o

extermínio da raça e instaura o caos. O casal de sobreviventes, deixando para trás

um cenário de morte e destruição onde “o silêncio... descia fúnebre”, emerge da

terra e fecha a passagem que lhe dá acesso a um vale fértil, onde reina a vida e

tudo está harmoniosamente “construído”. O caos passa a Cosmo e reatualiza-se o

“illud tempus mítico do Paraíso, de plenitude primordial”. 150

                                                          
148 Visão do Paraíso – pg. 229
149 Kalum, o mistério do sertão – pg. 86
150 Mito do eterno retorno – pg. 69
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