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Normas desta tradução

O trabalho de Jean-Paul Bruyas, que traduzimos, divide-se
em duas partes fundamentais: uma introdução crítica a Les
Machakalis, de Ferdinand Denis, e a transcrição desse mesmo
texto, acompanhado de notas explicativas. O iniludível caráter
acadêmico da obra, apresentada na França como tese de doutoramento de terceiro ciclo, e sua primitiva destinação a um
público não brasileiro criaram alguns problemas, levando, por
conseguinte, a certas modificações do original.
Assim, embora mantivéssemos em suas grandes linhas a
edição francesa, selecionamos dentre as notas apenas aquelas
de real interesse para o leitor brasileiro. Foram cortadas ou simplificadas muitas alusões à flora, fauna, geografia e história do
Brasil; em compensação, conservamos todas as referências a
tribos e costumes indígenas. Não nos pareceu também necessário incluir as regras obedecidas por Bruyas, no estabelecimento de um texto d' Os Maxacalis, que agora podemos considerar definitivo. Perderam, pois, sua razão de ser as discussões
sobre ortografia e pontuação, presentes na versão francesa (p.
CCXXIX-CCXXXIV do original).
Outras normas adotadas:
1. deixamos em francês os títulos de obra e respeitamos, de
modo geral, as peculiaridades da indicação bibliográfica;
2 . numeramos as notas de tradução juntamente com as do
autor, embora distinguindo-as pela sigla (N. T.);
3 . atualizamos a grafia dos nomes de lugar, tribos indígenas,
animais e plantas, desde que não houvesse perda de
elementos essenciais à compreensão (a esse respeito, ver
a nota 11 de Bruyas, p. XXI-XXII).

VIII

4.
5.
6.

7.

8.

grafamos Kumuraí a forma francesa Koumourahy, nome
do herói da novela; Kéroé tornou-se Keroê; Vapoubassou,
Vapubaçu, etc.;
transcrevemos diretamente do português, e sempre que as
localizamos, as citações de autores brasileiros e lusos;
nos diálogos d' Os Maxacalis, mantivemos quando possível
a alternância vous/tu, vertendo-a pela 3.ª pessoa do singular ou plural/2.ª pessoa do singular, uma vez que os
fatos narrados ocorreram no início do século XIX;
traduzimos, porém, os mesmos pronomes por vós/tu,
nas citações, aliás muito breves, do romance histórico
JFtkarê·Ouassou, que se passa nos primórdios da colonização. ·
A propósito do registro dot título desta tradução, seguimos
o critério estabelecido pelo seu Autor, salvo no que diz
respeito especificamente à grafia, conforme nota 13 de
rodapé; p.. XXI/XXII, seguida de observação nossa.

e,

Toda tradução é uma leitura
como tal, propõe apenas
soluções passíveis de crítica. Nosso esforço foi sempre no sentido de guat,"dar fidelidade ao original, sem comprometer a
fluência do texto em português. Esperamos que o objetivo
ten~a sido alcançado.
M. C. M. P.

Preliminares

Ignorado pelo grande público, o nome de Ferdinand Denis
durante muito tempo só chegou aos literatos mais informado~,
através de dois textos de Sainte-Beuve, dos quais o segundo
cõnstitui uma "execução" aparentemente inapelável (1). Além
do Brahme Voyageur (2), que teve certo sucesso por volta de
1833, na época do Ahasvéms e do romantismo humanitário,
nenhuma das produções desse autor copioso obteve os favores
do público. Entretanto, pelo menos uma vez, no ardor da
juventude e ·da ambição, Denis alimentou grandes esperanças.
Foi em relação a sua primeira obra propriamente· literária,
Scenes de la Nature sous les Tropiques, publicada em 1824 (3).
Logo depois de regressar do Brasil (4), aumentara a experiência
O retrato de ·F. Denis, com o nome de Trepidans, figura em
Causeries du Lundi (Notes et Pensées, LX), Gamier, T.XI,
p. 465-466. A chave é dada pelo Livre d'Or de Sainte-Beuve,
p. 389.
(2) Le Brahme Voyageur et la sagesse populaires de toutes les
nations, Paris, impr. Casimir, 1833.
(3) Scenes de la Na.tore sous les Tropiques, et de leur Influence sur
la Poésie, suivie de Camoens et Jozé Indio, Paris, L. Janet, 1824.
(4) Tendo ido ao Brasil em 1816, com 18 anos, Denis esteve no Rio
e, depois, na Bahia. Uma carta sua atesta que voltou a Paris,
antes do dia 9 de maio de 1820. (Ver P. Moreau, F. Denis,
.Joumal (1798-1890), avec une Introduction et des Notes, Fribourg, Paris, 1932, Appendice, p. 1·53). Quanto à bibliografia de
Denis, podem ser consultados: o necrológio, redigido por
Henri Cordier, F. Denis (1798-1800), s.l.n.d.; a Bibllographle
Générale Didot, de que Denis foi colaborador; e sobretudo duas
obras capitais, a de P. Moreau (op. cit.) e a de L. Bourdon,
Lettres familieres et Fragment de .Joumal Intime de F. Denis
à Babia (1816-1819), Coimbra edit. <Separata de Brasília, vol. X).
(1)
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de viajante com um amplo trabalho de documentação sobre as
regiões tropicais e esperava mostrar essas belezas poéticas, do
mesmo modo como Chateaubriand fizera sentir as do cristianismo. Ao oferecer novas inspirações para o devaneio dos
leitores, e talvez para a imaginação dos poetas, ele anexaria à
sensibilidade literária uma província que Bernardin de SaintPierre e o autor de Atala tinham brilhante mas parcialmente
colonizado. Se fosse bem sucedido, teria com seu esforço
"alargado o campo da literatura" (5). Na verdade, longe de se
aproximar de seus grandes modelos, ele não iria nem mesmo
deixar, como o Marchangy da Gaule Poétique, que também
propunha aos escritores a exploração de uma nova terra, um
desses livros logo esquecidos mas duradouramente citados ...
Muito bem recebidas pela crítica, em parte graças ao apoio de
amigos (6), as Scenfs tiveram o mesmo destino que, mais tarde:
a delicada narrativa de André le Voyageur ou Luiz de Souza,
pesado romance histórico (7), para não falar de vinte obras
técnicas ao sabor das quais o erudito nem sempre conseguira
evitar o polígrafo. Em 1880, quando Ferdinand Denis morreu,
quem ainda o lia? Se considerássemos seus livros do alto de
um Olimpo, povoado apenas por obras-primas, chegaríamos a
negar-lhe qualquer interesse. Isto, supondo que não se esmagasse o autor, à maneira de Hugo, com um comentário
feroz (8).
Entretanto, sua vida e vários de seus trabalhos admitem
outro tratamento. Sainte-Beuve fez um retrato cruel de Trepidam? Mas o primeiro de seus grandes artigos literários tece
caloroso elogio às Scenes; mas um estudo consagrado a Paul
et Virginie leva-o a saudar no autor de André le Voyageur "um
representante muito puro e muito sensível da inspiração pessoal,
procedente de Bemardin de Saint-Pierre" (9); mas trechos de

correspondência mostram que Sainte-Beuve estabeleceu e manteve relações amistosas com seu vizinho de Montpamasse, como
prova o seguinte bilhete:
"Meu caro Ferdinand,
Recebi seu belo livro (10) ( . .. ) as suas descrições
levam-me aos próprios lugares que aprendi a conhecer,
pela primeira vez, nas Scenes des Tropiques, obra inicial
de sua juventude, que assinalou o começo de nossa amizade. Após quarenta anos, agrada-me encontrá-la inteira
e como que selada, abençoada pela mão do digno missionário que deve sua reputação ao amigo.
Afetuosamente seu" (11)
Por outro lado, vemos o imperador do Brasil a visitá-lo
na Biblioteca de Sainte-Genevieve, onde exercia o cargo de conservador, enquanto o VIII Congresso Internacional dos Americanistas faz dele seu presidente de honra: homenagens prestadas àquele que fora, segundo a fórmula de Henri Cordier, "um
veterano dos estudos americanos, antes que o americanismo
existisse" (12). Enfim, e sobretudo, pelo lugar que hoje concedem a Denis, os historiadores da literatura brasileira lembram-nos que o destino de uma obra pode ter sido modesto e
sua influência não negligenciável (13).
Aliás, já se provou que o estudo de tal obra pode ser
proveitoso. A história erudita de nossa literatura tirou do
esquecimento esse literato de tão grande cultura; os estudos lusobrasileiros deram um lugar àquele que fora seu pioneiro na
França. Pierre Moreau e Léon Bourdon, em especial, esclareceram magistralmente, um as relações de F. Denis com as
correntes de pensamento de sua época; o outro, a experiência
brasileira que está na base de quase toda sua obra (14).

(5)

(10)

Scenes, Préface, i.j.
(6) Ver Apêndice, "Scenes de la. Na.ture e a Imprensa.", lnfra, p. 63.
(7) F. Denis, André le Voyageur, Bistoire d'un Marin, Paris, L. Janet,
1827; e Luiz de Souza., Paris, Gooselin, 1835, 2 vol. in 8.0 •
(8) Fontaney conta, em seu Jouma.l Intime, que Hugo lhe dava
este conselho: "não ir ao Brasil, lá os miolos derretem; veja
o caso de P. Denis". Citação de P . Moreau, op. clt., p. 40, n .0 3.
(9) Sainte-Beuve, Préface à Paul et Vlrglnle, éd. Curmet, 1830.
(passagem citada também em Nouveaux Lundis, t. XI, p. 290).

(11)
( 12)
(13)
04)

Trata-se de Voyage da.ns le Nord du Brésll fa.it dans les a.nnées
1613 et 1614 par le Pere Yves d'Evreux, Introd. et notes par
F. Denis, Paris, A. Franck, 1864.
Ver P. Moreau, op. cit., p. 33.
H. Cordier, op. cit., p. 5.
Ver Antônio Soares Amora, O Romantismo (A Literatura Brasileira II) Ed. Cultrix, São Paulo, 1967, p. 58-67.
Moreau, L. Bourdon, op. clt. Ver também G. Le Gentil, F. Denis
iniciador dos estudos portugueses e brasileiros, in Blblos, vol. IV,
Coimbra, 1928.
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Foi seguindo as duas linhas perspectivas assim traçadas
que examinamos as Scenes de la Nature. Ensaio sobre as "inspirações poéticas" que produzem as regiões tropicais, a obra tem
seu lugar num estudo do exotismo literário dos primeiros
anos do Romantismo; fruto, em suas linhas essenciais, de uma
viagem ao Brasil e das leituras que tal viagem suscitara, ela
atesta - quase sozinha na França - a presença desse mesmo
Brasil, na geografia literária da época. Mas, nem todas as
"cenas" são consagradas ao Brasil e aquelas que o evocam nem
sempre o fazem com igual felicidade. Foi em função desse último
aspecto, para nós capital, que procedemos a uma certa seleção
das quatrocentas páginas do texto (15).
Pelo próprio desígnio do autor - vasto e um pouco
ambíguo - as Scenes de la Nature formam efetivamente um
conjunto maciço, diverso e de estrutura solta. Partindo de um
dado da história contemporânea - as "comunicações ininterruptas estabelecidas entre as nações mais distantes" - , o autor é
levado a desejar que a literatura disso se aproveite, não apenas
para tornar conhecidas as "produções" dos países tropicais, mas
também "o pensamento dos homens" que aí vivem (16).
Isso significa ultrapassar o campo do pitoresco exótico e mesmo
aquilo que G. Chinard chama de exotismo sentimental (17),
para estender sua curiosidade a tudo o que de notável apresentam os países e povos estranhos, como diziam os antigos viajantes. Além disso, Denis, que leu Montesquieu e Humboldt,
não se contenta com fatos, mas quer relacioná-los entre si. De
passagem, comenta "os efeitos de uma natureza ainda virgem,
os fenômenos produzidos pelo clima e todas as impressões morais
que daí resultam" (18). Utilizando-se de vários registros, tenta
compor uma vasta sinfonia de imagens, impressões, considerações, que lhe inspiram a natureza, o homem, a sociedade, as
artes dos países tropicais.

Não nos devemos surpreender, pois, se um trabalho assim
concebido for finalmente, apesar de um evidente princípio de
unidade, heterogêneo na matéria e na forma. As cenas exóticas
são, com efeito, tomadas tanto às fndias, ao paradisíaco Taiti
de Bougainville, à Ilha de França, às Hhas Canárias, à África
negra, ao mundo árabe ou à América espanhola quanto ao
Brasil. Daí as diferenças de qualidade dos diversos tópicos.
Apenas os sugeridos pelo Brasil originam-se de experiência
pessoal, enriquecida pelos conhecimentos hauridos nas melhores
fontes; os demais são elaborados com base em leituras apressadas. Por outro lado, a natureza de suas intenções obriga o
autor a justapor descrições minuciosas (daquilo que viu), reflexões de ensaísta, enumerações rápidas, ligadas à história natural,
evocações indiretas de compilador. Não é só isso: em meio a
esses textos que atestam gêneros diferentes, ele insere ainda,
inopinadamente, duas narrativas.
Sainte-Beuve já as distinguia do resto da obra. Lamentando que o comentador entusiasta da realidade tropical não
se tenha mais vezes ocultado atrás de "personagens naturais
que falem e ajam de maneira própria e livre", reconhece que
Denis parece "ter previsto essa objeção" quando escreveu "dois
episódios notáveis". O primeiro "faz-nos conhecer a tribo brasileira dos maxacalis", o outro a história desses escravos negros
que "no Brasil quebraram os grilhões, reuniram-se em repúblicas
e fundaram a cidade de Palmares" (19). E o crítico do Globe,
que analisa à parte as duas histórias, nelas encontra a seguinte
qualidade: lembram, ainda que de longe, dois modelos que,
propõe ao autor, Walter Scott e Cooper.
Incontestavelmente, na economia geral da obra, Os Maxacalis e Palmares destacam-se como verdadeiras novelas contra
um fundo constituído por uns trinta capítulos de descrições e
"considerações". Há intriga, ação, personagens. O autor não
toma mais diretamente a palavra do que era costume na produção romanesca da época. Certamente a unidade da obra _mantém-se: cada uma das narrativas constitui uma "cena" mais
desenvolvida do que as outras, onde aparece o que as solidões
do Novo Mundo podem manifestar e inspirar de comovente e
grande. Os dois "episódios" nem por isso deixam de apresentar,
pela própria técnica da novela, uma individualidade perfeita.

05)

No volume publicado por L. Janet - edição única - as Scênes
propriamente ditas ocupam 407 das 517 páginas, sendo que as
restantes compreendem a novela Camoens et Jozé Indio e notas.
06) Scenes, ·P réface, 1.
0 7) G. Chinard, l'Exotisme européen dans l'ouvre de Chateaubriand,
Paris, Hachette, 1918, p. 160.
(18) Scenes, Préface, i.

(19)

Sainte-Beuve, Oeuvres, I, Gallimard, p. 67-68.
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Por outro lado, parecem estranhos, nas Scenes, devido a
sua qualidade literária. Denis não é um filósofo e as páginas
de "considerações" bem o denotam. Sem dúvida, é melhor
paisagista, e sobretudo melhor "naturalista", mas quando falta
o dom do estilo, a justaposição de descrições logo se toma
cansativa. Nas narrativas, pelo contrário, o escritor sem genialidade sente-se como que livre. Levado pelo encadeamento dos
fatos, culto mas discreto, ele analisa com finura os sentimentos
e atrai pela simplicidade.
Essas qualidades técnicas, entretanto, só aparecem plenamente n' Os Maxacalis e estão relacionadas com a escolha do
material. Pelo quadro geográfico, pela evocação dos povos
autóctones que liga a história presente do país a seu passado
profundo - a novela indígena é inteiramente consagrada ao
Brasil. Se Denis consegue valorizar e dar vida aos personagens; fazer sentir, por detrás deles, as profundezas vivas do
meio, evocar a situação do grupo social e, para além dela, o
vasto devir histórico no qual se inscreve - se, embora modestamente, consegue em suma criar, é porque fala de um país
que conhece, não apenas por tê-lo estudado, mas por nele ter
vivido e tê-lo amado.
A escolha d' Os Maxacalis foi, pois, determinada por essa
dupla preocupação: esclarecer, na obra do viajante, não só as
páginas mais brasileiras, como também as mais pessoais. Denis,
certamente, viu os escravos. As ruas do Rio e da Bahia regurgitavam de pretos. Mas não visitou a localidade de Palmares
e somente soube da revolta, então com mais de um século, pelos
livros (20). No fim de sua viagem, entretanto, uma expedição
um pouco ousada, cujas etapas acompanharemos, lançou-o nas
florestas misteriosas do interior. Ela lhe permitiu ver os índios
a vagarem no que fora seu domínio e, entre eles, sem dúvida,
a infeliz tribo maxacali.
Lévy-Strauss descreve o entusiasmo que dele se apossou
à idéia "de ser o primeiro branco a penetrar numa comunidade
indígena", sem contacto com a civilização: "Tornarei, pois, a
viver a experiência dos antigos viajantes e, através dela, esse momento crucial do pensamento moderno quando, graças às grandes

descobertas, uma humanidade, que se imaginava completa e acabada, recebeu de repente como uma contra-revelação, a notícia
de que ela não estava só, que constituía uma peça de conjunto
mais amplo e que, para conhecer a si mesma, devia antes contemplar sua imagem irreconhecível nesse espelho", o índio (21).
Denis não era o primeiro a encontrar, no Leste brasileiro,
indígenas ainda bastante primitivos para lembrar o estado de
natureza, mas seu entusiasmo de adolescente não foi menor.
Quanto à novela, nascida dessa experiência, a aparente superficialidade não engana por muito tempo: ela coloca as mesmas
perguntas do etnólogo contemporâneo e dá uma resposta
modesta, mas em parte inspirada nos fatos. Desse prolongamento da humanidade, do índio, que imagem nos oferece Denis?
E de nós? Foi ele algum dia o selvagem bom e feliz? Que
fizemos, ao implantar em suas florestas, a golpes de mosquetes
e de Ego te baptismo, o que chamamos de civilização? Tais
são algumas das reflexões, sugeridas ao leitor por uma obra
agradável, solidamente documentada, que constitui, em sua
lúcida indulgência, uma pausa historicamente interessante entre
as idealizações de Rousseau e as dos indianistas brasileiros.
l'ais motivos parecem-nos suficientes para tirar sessenta
páginas do esquecimento, ou pelo menos da condição de "inédito impresso". Nosso propósito, ao explicá-las, foi mostrar,
o que Denis conhecia do Brasil, que partido literário tirou disso,
sob que influências observou e escreveu, que influência exerceu
por sua vez, que lugar, enfim, o exotismo brasileiro encontrou
na nossa literatura dos anos 1820-1830, por seu intermédio e
sem ele.
Um costume, a nosso ver, nunca envelhece quando permite
a .quitação de uma dívida. Tomamos, pois, a liberdade de
expressar aqui nosso reconhecimento para com três mestres sem
os quais este trabalho não teria sido feito. Os conselhos do
senhor André Guyan, inicialmente, e depois seu Seminário de
Terceiro Ciclo, levaram-nos à pesquisa. O professor Freches
orientou-nos no imenso domínio brasileiro, cuja exploração nos
sugerira. Enfim, como no trabalho precedente, por sua experiência e atenção vigilante, o professor Regard deu-nos um
auxílio precioso. Agradecemos aos três.

(20)

(21)

XIV

Bruyas escreve "Palmares" à semelhança de Denis e dos críticos
franceses. (N. T.)

Cl. Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955, p. 348 (Há
tradução brasileira).
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-INTRODUÇAO

CAPÍTULO

1

F erdinand Denis no interior do Brasil:
Geografia real e fabulosa d' Os Maxacalis

Em navio que regressa à Europa, um jovem português
conta um episódio de suas aventuras no Brasil. Desejando sair
dos limites geográficos e humanos da civilização costeira, quis
"avançar terra adentro e nada negligenciar para conhecer a
maneira como vivem as nações indígenas que escaparam, pela
sua coragem, a três séculos de destruição" (1). Tendo encontrado numa povoação costeira uma tribo de índios maxacali, que
assistiam aos funerais de um administrador benévolo, tornou-se
amigo do jovem chefe, Kumuraí, e depois foi com a tribo para
o interior. Ao longo das etapas e da narrativa, algumas cenas da
vida indígena - cantos fúnebres ou orgiásticos, instalação do
acampamento - desenrolam-se com naturalidade contra um
pano de fundo acentuadamente brasileiro: a floresta imensa e o
rio cortado pelos rápidos. Todas as noites, entretanto, em volta
do fogo, o chefe, que foi parcialmente educado pelos colonizadores, confia ao amigo a história de seus amores in:felizes com
a: filha de um ouvidor. O relato, inserido na narrativa do jovem
português, introduz dimensões novas no tempo e no espaço:
passado das tribos, guerras e migrações através de vastos territórios; dimensões humanas também: no drama coletivo do confronto de duas civilizações, destaca-se o drama individual, conseqüência e símbolo do outro. Helena é bastante generosa para
reconhecer pouco a pouco a grandeza da alma de Kumuraí e
amá-lo; é também mulher de seu tempo e muito portuguesa,
para não se submeter ao pai que não deseja o casamento
desigual. Ela acabará num convento, ele voltará para o
(1)

Max., p. 4.
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deserto. À separação dos dois amantes corresponde em surdina
a dos dois amigos: as confidências terminam oportunamente,
quando os caminhos se separam. A tribo entra na floresta, o
português voltará para a Europa. A história está duplamente
encerrada.
Imediatamente analogias nos solicitam. Na narrativa, encontramos o exotismo romântico ·em quantidade suficiente para nos
lembramos de ·Atala e uma condenação tão "filosófica" dos
conquistadores e de seus preconceitos que pensamos nos
Incas (2). A situação amorosa, aliás, se invertermos os papéis
masculino e feminino, é a da Jeune lndienne(3), de Odérahi (4).
de Azakia et Célario (5). Estaríamos diante de mais um desses
idílios indígenas cujos auto.res, epígonos de Bernardin de SaintPierre ou de Chateaubriand, na maioria dos casos só teriam
viajado. ao redor da biblioteca?
Não é só isso. Um ·detalhe chama logo a atenção: a cena
se pass~ no Brasil. Ora, ·após Thevet (6), Léry (7) e Montaigne,
em 1824, os índios brasil~iros estavam esquecidos. Tendo suscitado a imensa curiosidade do homem renascentista, tinham
sido negligenciados em favor de dois grupos de povos exóticos:
os que criaram civilizações avançadas - incas, astecas - e
que para os filósofos podiam servir às mesmas finalidades ideológicas que os persas e os c.hineses; e· os verdadeiramente primi#yos que ·Ufil IJ?.enor
disfariciapiento
geográfico e a ·posse. do
.
.

Canadá levaram a ser mais conhecidos, antes mesmo dos Natchtt
e de Fenimore Cooper. O autor d' Os Maxacalis, consciente desse
último fato, inicia a novela com a seguinte observação: "Ninguém desconhece os povos que outrora habitavam o Canadá e
a Flórida". ( ... ) As diversas nações brasileiras fixaram menos
a atenção do viajante: "ainda hoje, são mal conhecidos os
guaicurus, os maxacalis e os ferozes aimorés que os portugueses
tiveram tanta dificuldade em vencer, quando quiseram apoderarse do belo país por eles ocupado" (8). Inserida em obra consagrada a toda a zona tropical, d~ Flórida às lndias Orientais e
ao Taiti, a narrativa brasileira faz as vezes de uma reparação:
a prodigiosa Terra de Santa Cruz e sua população originária
são tiradas de um esquecimento injusto. (9).
Há mais: o Brasil não é aí simples convenção. Não estamos
diante de um desses "desertos" indeterminados,- de uma flor~sta
permutável, edênica ou terrível, ·e sim de uma zona geográfica
precisa. A ação decorre na região que vai da embocadura do
Jequitinhonha, a 16º de latitude sul, aos confins de Diamantina,
no Estado (então província) de Minas Gerais (10). Os nomes das
povoações mais modestas - Canavieiras, Belmonte - assim
como dos rios menos importantes - Urubu, Salsa - são verdadeiros. (11). A história e a geografia da implantação das
tribos é respeitada. Os maxacalis realmente ocuparam as terras

'

.

.

(2) Marm~ntel, Les Incas ou la · Destruction de PEmplre du Pérou,
. . i;:-aris, .1777.
·
.
.
(3) · Chamfort, La Jeurie Indienne, Paris, 1764. :
(4) Odérahl; mstolre Américatne' . . . publicada iDlclalmente em
Veillées Américaines, París, ·p an III de la Republique, 1796'.
(5) 'Azalda e Célario, publicado em 1798, na 'Blblltbeque Britannlque
de Genebra foi atribuído a Chateaubriand, cf. 6 Chinard, op. cit.,
.p. 134 e seguint.es. O . "tema literário dos amores de um europeu
e de uma índia", conciui o autor (lb., p. 139), "tratado tantas
, vezes no .século XVIII, continuava na moda".
(6) Ver André Thevet: Les Singu)aiités ·d e 1a · Fraitce Á.ntarticqne,
Paris. 1558; e La Cosmographie unlverselle .•. , Paris, 1575. Da
primeira - obra existe uma tradução brasileira: Singularidades
da França ·Antártica ....·_. pelo Prof. :Estevão Pinto, são Paulo,
Nacional, 1944.
'··
'· ·
·
(7) Jean de Léry: Historie d'un Voyage faict en la terre du Brésil,
reed. par 'P. Gaffarel, Paris, 1880. (Existe tradijçãp brasileira).
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Max., p. 3.
(9) o episódio de Palmares (Palmares), segunda narrativa introduzida por Denis nas Scenes, faz o mesmo, ao colocar o escravo
negro ao lado do indio.
(10) Quanto · à topografia da regi-ãó, remetemos o leitor ao fim do
volume, onde há· um mapa, p. 92-93.
<11) No texto está "Can~vjeras';, 'o que levanta a ·questão da ortografia portuguesa. . ; Adotamos · propositadamente a ortografia
moderna, salvo ·nas eitaç<>es texttials do autor, que -emprega
a antiga. Os nomes de tribos criam peqµenas dificuldades. Com
eféito, no século XIX; variam não só de um autor para ·outro,
mas também dentro da mesma obra. Denis <BrésJI) -e Wied-Neuwied (Voyage au Brésll dans Jes annés 1816, 1816 et 181'7,
trad. fr., Paris, 1821-1822) escrevem indiferentemente: botocudos, boutocudos, botocudys, boutocoudls, boutlkoudes, etc. (o
que em português corresponde aproximadamente a botocudos,
butocudos, botOcudis, butocudis, butikudes, etc. - N. T.). Também nesse caso, citando um autor repróduzirem0s a grafia do
momento; em outros casos, adotaremos a brasileira : comum,
(8)

XXIII

JEAN-PAUL BRUYAS

INTRODUÇÃO

onde os situa a narrativa; nas montanhas que dominam o vale
do médio J equitinhonha, a toponímia atual lembra ainda a
presença deles (12).
. A exp~ica~ão para ª.escolha do Brasil e a precisão geográfica - pnmerra garantia de uma descrição düerenciada da
natureza e dos homens - é dada pelo próprio texto: "Vi os
restos dessas tribos infelizes a errarem pela terra de seus antepassados" (13). Nesse início da novela, ainda não interveio o
jovem português: é o autor que fala. Como se sabe F. Denis
ficou seis meses no Rio de Janeiro, mais de doi~ anos na
Bahia, e essa estada, que vai de 1816 a 1819 e correspondeu
ao período dos dezoito aos vinte e um anos de idade, orientou
o rumo de toda sua vida e de suas atividades. Mas há uma
grande distância entre um consulado (14) e as verdes encostas
da Mantiqueira; por outro lado, no início d' Os Maxacalis, uma
nota afirma que "todas as descrições destes episódios foram
feitas quando a lembrança dos lugares ainda era recente" para
o autor (15). Deve-se, então, perguntar como no caso de Chateaubriand: do que se descreve o que foi realmente visto? Corroborados ou corrigidos por este ou aquele pormenor das obras,

os documentos autobiográficos deixam muito pouca dúvida a
respeito (16).
No primeiro trabalho consagrado ao Brasil e escrito em
colaboração com Hippolyte Taunay (17), Denis não procura
omitir um de seus títulos de crédito: "F. Denis", declara o Discurso. Preliminar, "que avançou um tanto pelo interior, tirou
proveito das observações que fez" (18). Notemos a imprecisão quanto à distância percorrida, mas saibamos ver que, em 1819
e mesmo muito mais tarde, é a região visitada que conta, mais
ainda os caminhos seguidos. Nada tão comum como ir do Rio
de Janeiro a Vila Rica, do modo como Auguste de Saint-Hilaire
o fez nessa época (19): arrieiros e funcionários da Coroa o
faziam sempre. Na Província de Porto Seguro, ao contrário,
condições geográficas e humanas tomavam perigosas as serras
~ue dominam a estreita planície litorânea e, às vezes, o próprio
litoral. A colonização, nesse lugar da c,osta, não levara à
criação de nenhuma cidade importante. As vilas, em número
de dez, incluindo a capital (20) - não passam de povoações
sonolentas. Belmonte, que Aires de Casal, sempre inclinado
a exaltar sua terra, chama de "vila considerável" (21), pareceu
ao Príncipe de N euwied, que por aí passou, "uma cidadezinha
acanhada e parcialmente arruinada", contando cerca de 60 casas
e 600 habitantes (22). Nenhum porto pode receber grandes
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utilizada à maneira dos etnógrafos e lingüistas isto é sem
colocar no plural os nomes indigenas. Mas, salvo ao ci~rmos
um deles, não usaremos a ortografia fonética dos modernos
etnólogos.
No caso especifico da tribo que deu nome a obra de Denis,
escreveremos pois machakalis (grafia do autor), falando da
personagem coletiva da novela e ma.chacall para designar o
grupo que lhe serviu . de modelo.
(Observação da tradutora: a presente nota do Autor, escrita
naturalmente em francês, sobre a gra:fia machaka.Us e machacall, e o uso do plural ou do singular - será respeitada na
presente tradução quanto ao último emprego, mas registramos
a grafia portuguesa - maxacalls, maxacall).
(12) Cerca de 70 km ao Sul-Sudeste de Jequitinhonha, encontra-se
a cidadezinha de Maxacalis e uma povoação a Aldeia dos Maxacalls.
Max., p. 3.

,

(13)
(14) Denis foi secretário de Plasson, adido consular da França na
Bahia e amigo da família. Mais tarde, tomou-se secretário de
seu sucessor.
(15) A nota que remete à p. 130 das Scenes (primeira página ::lo
capitulo XVIlI, Les Machakalls), figura no fim do volume,
p. 504.

No caso são essenciais dois grupos de textos: por um lado,
as cartas que o jovem viajante enviou do Brasil à famfila; por
outro, o diário que escreveu durante parte de sua permanência
na Bahia e que ele mesmo, consciente de suas insuficiências de
adolescente, batizara de "Mes Sottlses Quotldlennes" (Minhas
Tolices Quotidianas). São textos editados por L. Bourdon
(op. clt.).
(17) H. Taunay et F. Denis: Le Brésil ou IDstolre, Moeurs, Usages
et Coutumes des Habitants de ce Royaume, Paris, Nepveu, T. I
e II, 1821; T. III a IV, 1822. No Brasil, Denis se tomara amigo
de Hippolyte Taunay, filho do pintor Nicolas Taunay, membro
da Missão artística francesa, enviado ao Rio, em 1816.
(18) Brésll, T. I, p. xij.
(19) Ver Auguste de Saint-Hilaire, Voyages dans l'lntérieur du Brésil,
Paris, 1830, l'ere Partie, T. II, passim.
(20) Pe. Manoel Aires de Casal, Corografla Brasillca, São Paulo. Ed.
CUltura, 1943, T. II, p. 60-64. (Primeira Edição: 2 vol., Rio
Janeiro, 1817).
( 21) Ib., p. 60.
(22) Maximilien de Wied-Newied, op. clt., T. II, p. 98.
(16)
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veleiros, nem Caravelas. E qual seria a atividade da região? A
faixa costeira é pouco explorada, o comércio com o interior
quase nulo, por falta de comunicações cômodas e seguras. Com
efeito, a dez quilômetros do mar deparamos com dois obstáculos:
a floresta e os índios.
Não· há mata mais alta, mais densa que a das serras
ladeando a costa atlântica (23). Com a vegetação cerrada e
as precipitações enormes que a conservam, a cadeia costeira, de
altitude entretanto moderada, constitui um obstáculo que foi,
por muito tempo, insuperável (24). Até o início do século XIX,
o acesso aos elevados planaltos só se fazia por velhas trilhas
indígenas ou pelos rios, todos eles cortados pelos rápidos. No
caso de Jequitinhonha, até 1804, a ligação nem fora estabelecida.
Não se conhecia todo o seu curso. E, em qualquer lugar,
grupos de aborígenes pertencentes a diversas tribos, entre os
quais botocudo e maxacali nem sempre mansos (25). Se os

historiadores citam a bacia do rio Doce como o grande centro
de resistência à colonização (26), os viajantes registram ataques
indígenas em diversos vales (27) e Aires de Casal a criação
recente, no J equitinhonha, de postos militares "tanto para obstar
às invasões bárbaras como para dar início a novas aglomerações" (28). De fato, em 1819, a conjunção de uma natureza
hostil, de condições econômicas desfavoráveis e de medidas
administrativas paralisadoras durante todo o século XVIII (a
deliberada recusa de construir estradas, para tornar mais difícil
o contrabando do ouro), fazia dessa região um ponto onde a
terra brasileira, mal conhecida (29) e ainda marcadamente indígena, conservava quase intactos seus perigos e prestígio. A
expedição que o jovem Denis vai tentar e seu insucesso material,
bem o demonstram.
Julho de 1819. Há três anos, Denis embarcou no Havre (30),
há dezoito meses renunciando a Bengala (31), deixou o Rio
de Janeiro pela Bahia, feliz porque Plasson lhe oferecera um
ganha-pão. Dos tesouros das lndias Orientais à função de
escrevente, a queda é grande.
Com a partida de Plasson (32), ela corre o risco de ser
ainda maior. Berthon, seu substituto na chancelaria, não tem
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a "floresta latifoliada tropical úmida" (Professor Jurandyr
Pires Ferreira, Atlas do Brasil, 1959, segunda tiragem, fl. 57).
(24) Ver H. G. Civ. Bras., T. I, vol. 2, p. 61-82.
(25) Quanto às vias· de acesso ~ Minas, pelo vale do Jequitinhonha,
inúmeras testemunhas falam de sua abertura recen:te e das
dificuldades. Aos documentos oficiais, citados por ;Bourdon (op.
cit. p. 33, n. 134), acrescentemos apenas os pormenores fornecidos por Neuwied . e Saint-Hilaire. "Há muito pouco tempo",
indica este último, em 1816, "que se conhece Jequitinhonha em
todo o seu curso. Via-se um rio lançar-s-e ao mar, perto da
cidad~zinha de llelmon~; ·dera-se ao rio o nome. de,rlo Grande,
mas ignorava-se ( ... ) . em que lugar estava a . nascente". Até
que•, em 1804, "João da Silva Santos, capitão-mor de iPorto
Seguro", subiu por ele com soldados e um almofa.riZ.. Estava
lutando contra os indigena:s. Foi só a 86 léguas de Belmonte
que encontrou um colono português e "soube por ele que o
rio Grande não era outro senão o Jequitinhonha conhecido por
seus diamantes e cuja embocadura não se tinha ainda localizado"' <Saint-Hilaire, op. cit., l'ere Partie, T. II, p. 141-2).
O principe de Neuwied confirma a data de 1804: "O capitão-mor
João da Silva. Santos foi o primeiro que, em 1804, ousou ir pelo
rio até Vila de Fanado nas Minas Novas". (Op. clt., T. I, p. 101).
Pelo rio: com efeito, se a navegação do Belmonte é bastante
segura a partir de 1812 <ver L. Bourdon op. e Joc. cit.), a Via
terre.5tre, aberta na.mesma época, à margem direita, foi durante
muito tempo precária o suficiente para que Neuwied, em 1816,
a aprecie nos seguintes termos: "ela está totalmente acabada
e s-eria praticável, se tudo o que se diz a respeito fosse exato".
Enquanto se espera que ela melhore, "as comunicações são bem
mais fl\cei~ por · ~eio 'de .pirogas" <op. clt., T. II, p. 102).
(23)

• J

~
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Ver História Geral da. Civilização Brasllelra, sob a direção de
Sérgio Buarque de Hollanda, Difusão Européia do Livro, São
Paulo, Tomo II, 2.0 volume, 1964, p. 359 (Este volume é o
número 4 da coleção).
(27) . Neuwied, op. cit., passim, especialmente T. I, p. 250; T. II,

(26)

p. 1-2).

Cor. Bras., II, HP. 63•
Assinado em 1800, um tratado que retificava as fronteiras· entre
a Bahia e Porto Seguro, criou litígios que ainda perduram. Por
falta dos necessários conhecimentos geográficos, não era muito
claro.
(30) A 24 de agosto de 1816 (Ver Lettres, 5).
(31) Respondendo, em 1845, a um pedido de curriculum vitae, Denis
escreve que "partiu para o Brasil, em 1816, com a intenção de
embarcar mais tarde para as índias Orientais, onde um amigo
de sua famfiia lhe oferecia um lugar" e que, por não ter
encontrado no Rio "um navio com destino a Goa", renunciou
ao projeto. (Processo administrativo de F. Denis na Biblioteca
de Sainte-Geneviêve, notici!L· de 1.0 de outubro de 1845). Ver
a respeito L. Bourdon, op. clt., p. 14-15.
(32) Na carta de 25 de agosto de 1819, Ferdinand conta à família
que "decididamente o . Sr. Plasson vai deixar o consulado para
dedicar-se a outro tipa' de ocupação". O fato ocorre a 16 de
(28)
(29)
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muita vontade de manter Denis como secretário e este precisa
mesmo recusar uma proposta ultrajante: sair da escrita para o
pequeno comércio e tomar-se "empregado de loja" por conta
do novo patrão (33). Onde estão as esperanças - as ilusões de 1816? Pela última vez, outras esperanças vão sucedê-las:
num golpe audacioso, tentar arrancar do interior do Brasil o
tesouro - material e cultural - que o litoral, muito civilizado,
não lhe deu. Se as miragens do Distrito dos Diamantes não
estão alheias, como veremos, a essa decisão, a expedição
apresenta um aspecto racional: operando como agente comercial (34), Ferdinand vai escoltar, com dois ajudantes, um carregamento de objetos manufaturados até São Miguel (35), no
vale médio do Jequitinhonha, e trocá-los pelo algodão de
qualidade que lá se colhe (36).
Ele deixa a Bahia no começo de agosto, certamente por
mar. A carta onde contava essa parte da viagem não foi encontrada (3 7), mas já o texto d' Os Maxacalis vem preencher a
lacuna: "a travessia foi penosa, mas tive, enfim, a felicidade de
alcançar a embocadura do rio Salsa ( ... ) Eu chegara a Canavieiras,, p~quena ~voação recém-fundada ( ... ) para proteger
o comercio de Minas Novas" (38). Como se afasta a hipótese
de que um navio, proveniente da Europa, faça escala em tal
lugar (39), é da navegação de Denis que se está falando aqui:

da cabotagem desde a Bahia, em lancha ou piroga comprida e
estreita, pesadamente carregada; chegada a noite, improvisa-se
um acampamento, ao acaso das praias (40).

setembro (Ver Lettres, 31 e 33). Bourdon encontrou vários
vestigios da atividade ulterior de Plasson: ele foi principalmente secretário particular de D. Pedro I, após a abdicação <Ver
Bourdon, op. cit., Note additionnelle, p. 144).
(33) Ver Sot. Quot., p. 141: "Há, creio, poucas. pessoas menos dispostas
do que eu a ser empregado de loja ( ... ) consentirei o mais
tarde. possível em medir fazenda e vender cerveja (sic) ( ... )
especialmente sob a vigilância do escrupuloso Sr. Berthon" (3 de
dezembro de 1818).
(34) De Plasson ou numa operação onde tinha interesses <Ver
Lettres, 45).
(35) Hoje, Jequitinhonha.
(36) "V_er Auguste de Saint-Hilaire: op. cit., T. II, p. 110: "Os negociantes conhecem hoje a excelente qualidade do algodão de
Minas Novas". Denis descreve detalhadamente essa cultura do
algodão no Brésll 37, p. 354-356.
(37) Ela é evocada em carta posterior (Lettres, 45).

(38) Max., p. 4-5.
(39) C~navieir~- figura na Cor. Bras., II, 82, com o antigo nome de
Sao Sebast1ao; mas não há menção ao porto, apesar do empenho

de Aires de Casal em assinalar o menor dentre eles.
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Surge, entretanto, uma questão: por que Denis teria desembarcado na embocadura do Salsa, no estuário do rio Pardo, e
não na embocadura do Belmonte que ele devia subir? A falta
de textos do viajante, é o relato de um outro que servirá como
resposta. Em 1813, o Príncipe de Neuwied, vindo do Sul pelas
praias, em lombo de burro, chega a Belmonte, de onde partirá
exatamente três anos antes de Denis para subir o rio, como ele.
Ora, o relato do Príncipe, que Denis conheceu e cita freqüentemente (41), informa-nos que, no momento de sua passagem,
havia um projeto de tornar navegável para canoas o rio Salsa
(ou melhor, riacho) "que liga o rio Grande (42) ao rio Pardo",
e isto porque a embocadura do Belmonte não era "muito propícia à navegação" (43). É, portanto, provável que, devido à
barra na embocadura do Belmonte, as mercadorias, que Denis
(40)

O desconforto da viagem, sua pouca segurança, podem ser

imaginados, a partir de relatos contemporâneos; o de George
Gardner, por exemplo, chamará a atenção de Denis: uma nota
manuscrita acerca do- naturalista inglês (Ste. Geneviêve, Ms.
3.505, Fol. 279, verso) assinala os riscos de tal navegação. Falando
da embarcação que tivera. de utilizar, Gardner escreve: "Era
fopnada. pelo tronco de uma árvore grande, cavada, e que media
40 pés de comprimento por 3 de largura; uma pequena parte
de cada extremidade era coberta e as cabines assim formadas
estavam repletas de pacotes e de provisões (. .. ). Tinha um
único mastro, comprido e fino <... ) a carga ( ... ) ultrapassava
em mais de deis pés a altura da canoa. Pode-se imaginar.
facilmente quão pequeno era meu conforto ( ... ) obrigado que
era a ficar sentado numa de minhas malas e sem outro
abrigo contra as intempéries senão aquele que me dava um
guarda-chuva". (George Gardner, Viagens no Brasil, trad. de
Albertino Pinheiro, Cia. Ed. Nac., São Paulo, 1942; citado in
Os Canaviais e os mocambos, organização de Diaulas Riedel,
Ed. Cultrix, São Paulo, 1961, p. 72-73). (Não encontramos o
original (41)

N. T.).

ln Max., especialmente p. 5.

(42) Outro nome do Belmonte.
(43) Neuwied, op. cit., T. II, p. 115. O mesmo viajante precisa (Ib.,
T. II, p. 99) que a embocadura do Belmonte "é sempre ruim e
perigosa devido aos inúmeros bancos de areia que existem aí";
esses bancos "são perigosos mesmo na maré alta e causaram a
perda de diversas lanchas".
.··
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comboiava, tivessem sido desembarcadas em Canavieiras (44) e,
daí, seguindo a praia, transportadas por homens até Belmonte.
O trecho d' Os Maxacalis: "Não tardamos, pois, a caminhar pela
beira do mar ( ... ) os pretos, que carregavam nossas bagagens,
andavam à frente e o eco repetia seus gritos cadenciados" (45)
seria, então, uma transcrição da realidade. Mas não se exclui
que uma equipagem ousada tenha conduzido as canoas até Belmonte mesmo e que Denis tenha percorrido, por prazer, os vinte
e cinco quilômetros de praia, entre o Salsa e o Jequitinhonha,
à espera de que lhe fornecessem canoas para subir o rio (46).
Transcrição ou transposição, o fato é que o curto episódio
tem um lugar essencial na novela. Era preciso que, nesse relato
luso-indiano, se fizesse sentir pelo menos um pouco da presença
do oceano que trouxera as caravelas, da costa onde os companheiros de Cabral puseram os pés - e isto na própria região,
altamente simbólica para a história de Kumuraí e Helena, onde
os portugueses desembarcaram (47).

A 17 de agosto, Denis sai de Belmonte, em companhia
de um comerciante, que participa das despesas de viagem. A 19,
chegada ao confluente do Uhubu (48). As febres, que já tinham
tomado conta de Georges, seu melhor criado, apoderam-se dele
"com nova violência" (49). Parada de três dias, aproveitada para
a compra da farinha, que não fora possível obter em quantidade
suficiente (50). Cachoeirinha, enfim, é alcançada no dia 27.
Descontando-se a parada, foi preciso uma semana para percorrer uma distância de cerca de cem quilômetros (51). a de
Cachoeirinha que Denis escreve a Berthon a primeira das duas
cartas que nos chegaram às mãos (52). A febre prostra o viajante ("os acessos são terríveis"), enquanto reduz~m seu único
ajudante eficiente a um estado de fraqueza, "que mal lhe permite continuar a viagem" (53). Além disso, não se encontram
embarcações aparelhadas (54). A missiva trai um grande
desânimo.
A segunda e última carta, escrita de Salto Grande a 17
de setembro (55), é ainda mais sombria: "A febre mal me deixa
forças para escrever e, no entanto, não quero perder a feliz
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(44) Neuwied assinala que ai a embocadura do rio (rio Pardo) é
"melhor do que a do rio Grande de Belmonte" o que traz certa.
atividade maritima: "constroem-se algumas lanchas que servem
para comerciar com a Ba.hia". (op. cit., T. II, p. 317).
(45) Màx., p. 8. o relato de . Neuwied multiplica os exeniplbs de
recrutamento de pretos, pertencentes às fazendas vizinhas, para
ajudar no transporte . de bagagens em trechos dif1ceis.
(46) Numa passagem de sua Bistoire Géographique du Brésll (Paris,
1834, p, 46-47), Denis assinala os perigos da barra, mas não a
apresenta como intransponível: as embarcações só enfrentam
"grandes dificuldades, qUàtldo se sóbe o rio passando pela émbocadura". A seqüência do texto indica, aliás, um terceiro itinerãrio possível: "O estreito de Puhassu obvia a este inconveniente; seu curso é de cerca de três léguas e serve à comunicação do Belmonte com o rio Pardo, cuja barra é excelente".
Por esse "estreito" chamado, aliás, "canal natural" (Brés., T. IV,
p. 261), que parte da embocadura comÚm ao Pardo e seu afluente
o Salsa, as canoas poderiam deixar o mar em Cana.vieiras e
ganhar o Belmonte por via fluvial. Parece, entretanto, muito
improvãvel que esse itinerário tenha sido escolhido. Com efeito,
sobrecarregado por "troncos enormes", pelos quais "seu curso
é interrompido" (Brés., lb) o Puhas.c;u "deixa de ser navegável
na época das secas" (Bist. Géogr. Brés., loc. cit.). Ora a expedição de F. Denis foi nessa estação e num ano de seca rigorosa
(Ver Lettres, 45).
<47) Cruz Cabrália acha-se a 40 km' ao sul de Belmonte.

( 48)

('49)
(50)
(51) .
(52)
(53)

(54)

(55)

Urubu. Bourdon observa que Denis grafa a palavra como a
ouve dizer, Neuwied termina a crase esboçada e escreve "Obu".
5op. clt., T. II, p. 112).
;Lettres, 44.
lbid. Trata-se evidentemente de mandioca.. Neuwied, três anos
antes, fizera no mesmo lugar as mesmas provisões. (Op. cit., T. II,
p. 112).
Setenta e cinco em linha reta.
Lettres, 44.
Ibid. As "febres" constituíam então, para os viajantes, um
temivel perigo. Neuwied foi atacado diversas vezes e trata-se
com quinina e aguardente de cana. Em Santarém, no Amazonas,
o célebre Langsdorff foi acometido por um acesso tão violento
que perdeu a memória para o resto de seus dias e seu companheiro Ruzbow foi levado agonizante para a Alemanha. (Ver
B. G. Civ. Br., m, p. 119-128).
Em Cachoeirinha ou em Salto Grande, as canoas, que tinham
servido para o «~urso inferior do rio deviam ser substituídas por
outras menores. O Atlas Nacional do Brasil (l.B.G.E., 1966, Fol.
IV-13, mapa) dá o Jequitinhonha corno navegável até Salto da
Divisa (Salto Grande).
Lettres, 45.
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oportunidade que se apresenta para dar notícias minhas (56).
:E: difícil fazer uma idéia de minha posição. Atacado por um
mal terrível, numa região onde faltam víveres, restam-me ainda
trinta léguas a percorrer (57), exposto às noites úmidas e ao
ardor de um sol escaldante. Tudo isso seria mais fácil de
suportar se Georges gozasse de boa saúde ... "(58). Quanto aos
negócios, o quadro também é negro: Plasson "não deve contar
com algodão para este ano" pois "tudo foi queimado (59)
mesmo as produções necessárias à vida, e os habitantes por terem
empregado seu dinheiro na compra de víveres, deixam-me pouca
esperança para a venda lucrativa das mercadorias que estou
trazendo" (60).
:E: só o que saberemos. Não nos veio nenhuma outra carta
e, em seu Joumal da Bahia, mudo há já seis meses, Denis não
escreverá nada antes da partida para a França. Foi ele além
de Salto Grande? Chegou a São Miguel? "A inteligência de
Georges" permitiu vender as mercadorias "com algum benefício" (61)? Outras tantas perguntas que permanecem sem resposta direta. Contudo, acerca dos limites da expedição, portanto das paisagens que Denis realmente contemplou, o texto
d' Os Maxacalis oferece uma indicação indireta, mas infinitamente verossímil. Ao cabo de vários dias de viagem, depois de
na véspera ter ido "além de Cachoeirinha" cujos cimos cobertos
de bosques são visíveis mesmo "no meio das nuvens", o jovem
português e os índios que ele segue, descobrem um sítio delicioso, que inspira ao autor uma de suas raras descrições: "As
colinas que nos cercavam desciam em suave inclinação até a
margem e o pau-d'arco de flores amarelas desdobrava para

todos os lados seus ricos enfeites. Uma planta trepadeira, semelhante à convolvulácea, cobria com os braços flexíveis uma
multidão de pequenos arbustos pouco elevados; ela lhes dava
mil formas regulares e dir-se-ia, a alguma distância, que um
gênio se teria deleitado em erguer, às margens do Belmonte,
magníficos jardins onde se viam, de todos os lados como que
berços elegantes, assentos de relva e pirâmides de verdura. Várias
canoas que vinham de Minas Novas passavam naquele momento, em direção a Belmonte, e apenas o ruído dos remos
rompia o silêncio da solidão" (62). Quase de noite, enfim,
avistam os rápidos: "começamos a ver blocos de granito, que
suspendiam suas massas enormes acima das águas; alguns rochedos estranhamente talhados elevavam-se no meio do rio e
pareciam querer detê-lo em seu curso. Mas as vagas impetuosas transpunham rugindo os obstáculos que a natureza
opunha" (63). Lembranças precisas de uma navegação perigosa
surgem na pena do autor. Enquanto as pirogas descem ousadamente os rápidos, a tribo transpõe o obstáculo: "Subimos
penosamente algumas cascatas, ora empurrando as canoas,
outras vezes puxando-as por cordagens". Depois, o narrador
continua: "e cheguei enfim ao lugar onde os maxacalis deviam
tomar um caminho diferente" (64). O fim da frase anuncia
bruscamente o da viagem e o da narrativa. Lá, num local
que é Salto Grande, Kumuraí e o amigo separam-se. A novela
deixa-nos onde nos deixara a última carta. Narrador e autor
confundem-se. A aventura terminou aí (65).
Do retorno de Denis à Bahia, da partida para a França,
que sem dúvida foi logo após (66), nada sabemos. O que nos
foi explicado basta para estabelecer que a expedição ao J equitinhonha estâ diretamente na origem d' Os Maxacalis. O jovem
Denis percorreu um trecho do itinerário de seu herói; viu a

(56) Trata-se da partida de um inglês de quem diz o pós-escrito da
carta 45: "Ficamos três dias juntos em Salto".
(57) Calculada em léguas de 4 km., a. distância é a que separa., em
linha reta, Salto Grande de Jequitinhonha, onde Denis devia
realizar a operação de troca; em léguas brasileiras (cerca de
6 km), incluiria as sinuosidades do rio.
(58') Lettres, 45.
(59) Trata-se da seca. Os Maxacalis descrevem no vale baixo do
Belmonte, "uma espécie de canal natural, inteiramente seco
nessa época" (p. 34) : é o Puhassu de que tinha.mos falado.
(60) Lettres, 45.
(61)

lb.

(62) Max., p. 40.
(63) Ib.
(64) lb.
(65) A afirmação adiantada para a totalidade da novela: "Todas as

(66)

descrições desses episódios foram feitas quando a lembrança
dos lugares era ainda recente para mim" vale, portanto, apenas
dentro de tais limites.
Ver supra, p. IX, n. 4.
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grande floresta primitiva; encontrou índios, atravessou parte dos
territórios onde eles haviam sido · fartes e livres, onde a cultura
indígena sofreu a atráção e contaminação da européia. Dessa
época truncada da adolescência, ele iria guardar uma lembrança
·
inesquecível, fermento ativo das obras futuras.
"A natureza, na margem dos rios, é geralmente mais ativa
do .que no litoral. Mas é o rio Jequitinhonha ·que ela escolheu
para mostrar toda sua magnificência. Lá, compraz-se em desdobrar aos olhos do · viajante suas imensas riquezas. Cascatas,
rochedos escarpados, florestas antigas, tudo se alia para fazei
desse lugar privilegiado o recanto mais pitoresco talvez do
mundo inteiro. Os pássaros vestem a mais brilhante plumagem;
o tapir, o cervo, o gamo, o porco selvagem compartilham com
o homem da natureza o império desse deserto. As águas arrastam, na correnteza, o ouro, os cristais preciosos ( ... ) Enfim,
após alguns dias de marcha, imensas plantações de algodão vêm
repousar a vista ( ... ) e oferecem antecipadamente uma compensação aos tormentos que se sofreu para chegar ao produto
precioso que produzem" (67) . . Essas linhas, dentre as mais
cheias de vida que o J equitinhonha inspirou a Denis; não constituem exploração literária da aventura vivida: elas a precedem.
O frêmito, que as percorre, é p' dá esperança. Dos textos em que
Os ,Maxacalis ·aparecem em embrião, nenhum é mais revelador
do que essa carta endereçada por Ferdinand aos pais. Escrita
menos de um mês antes de sua partida para Belmonte (68),
dá-nos a conhecer com que ollios e com que desejos
o adolescente vai lançar-se às profundezas do Brasil. A .apreensão do .real, a visão que, mais tarde, sua obra há de impor,
dependem estreitamente dessa atitude primeira ~o viajante.
· Comentando com os seus a partida próxima' para Minas
Novas (69), Ferdinand declara que "nessa ocasião", o "desejo
(67)

(68)
<69)

Lettres, 40.
A 6 de julho. Ver Lettres, 43: "Parto muito prova~elmente
dentro de quatro ou cinco dias."
·
Minas Novas "era um termo da comarca do Serro Frio~ subdivisão da Província das Minas Gerais,, (L. Bourdon, op. cit., p.
32, n. 133). lt hoje o nome da antiga. Vila de F8.nado ou Vila
de Nosso Senhor de Bom Sucesso de Araçuai, sede do termo.
Vila e termo são descritos pormenorizadamente por Auguste de
Saint-Hilaire, op. cit., Premiere Partie, T. II.
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ardente de visitar as margens do J equitinhonha" harmonizou-se
perfeitamente com os "negócios", que o chamavam a São
Miguel; assim "o tempo que não lhes for consagrado deve ser
inteiramente destinado à história natural que nessa parte do
interior favorece, segundo dizem, muitas descobertas" (70). A
viagem projetada, já observava ele numa carta de maio, dá-lhe
''esperanças de fortuna" e, em todo caso, "um vasto campo de
curiosas observações" que espera "aproveitar um dia" (71). O
quadro é claro, portanto: projetos financeiros, projetos "científicos" e literários (72). Mas o que conta, aqui, é a intensidade
afetiva que anima as intenções. Nesse inverno de 1819, ela
está no ponto mais elevado. Há três anos, os dois desejos do
viajante, conhecer o Brasil e fazer fortuna, estão sendo alimentados por esperanças sucessivas e desiludidos por outros tantos
malogres; de onde a exasperação.
Deve-se imaginar que sentimento de frustração apodera-se
do viajante impaciente, quando as circunstâncias - o trabalho
de escritório, no caso de Ferdinand - o confinam a uma cidade
da costa. Certamente, um Brasil lhe é dado: o da vegetação
tropical, sobretudo o da escravidão e do pitoresco negros, que
talvez já_ tenham despertado seu interesse pela revolta de Palmares. Mas) a imensidão das terras, os rios enormes, a floresta
primitiva, as tribos indígenas que ela ainda abriga - tudo
isso continua a ser proibido. Tanto mais cruelmente quanto a
ambição é sempre atiçada pelos relatos dos viajantes ou pela
simples passagem deles pela Bahia: "mineiros", que descem dos
distritos de ouro e diamantes, comerciantes, plantadores, sem
esquecer os membros de diversas expedições científicas cuja
movimentação Ferdinand acompanha e cujos recursos conside(70)

Lettres, 40.
(71) Lettres, 39.
(72) "Terei dentro em breve a possibilidade de te informar acerca
de novas observações ( ... ) Elas tratarão em geral das produções naturais e dos costumes dos índios, acrescentando-se a isso
observações geográficas que saberei encontrar e os diferentes
pratos da língua buticuda que poderei descrever com nossos
caracteres". (Lettres, 41). A menção "observações geográficas"
atesta ingenuidade menor do que se poderia crer; o interior era
suficientemente mal conhecido para que os "corógrafos" fizessem apelo aos mateiros: o padre Aires de Casal confessa que
procedeu desse modo. <Ver C~r. Bras., T. II, p. 59, n. 1).
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ráveis causam-lhe inveja (73). Por falta de tempo e de dinheiro,
ficará ele à margem da realidade prodigiosa que começa a
algumas léguas, no interior?
Diversas vezes pareceu que seu duplo objetivo ia ser
alcançado. Plasson, por sua vez, está tão descontente com o
cargo quanto seu secretário. Simples agente consular, que não
consegue a nomeação para cônsul, procura uma situação mais
vantajosa. Desde 1808, o Brasil saiu do isolamento em que o
mantinha o exclusivismo da metrópole e abriu as portas aos
estrangeiros (74). Uma nova era começa, aquela que possibilita
à imigração européia juntar-se à implantação portuguesa no
país. O decreto real de 25 de novembro de 1808, completado
pela lei de 25 de janeiro de 1809, estendeu aos estrangeiros o
benefício das sesmarias, isto é, das concessões de terras pertencentes à coroa. De seu posto de observação, no consulado, Denis
é testemunha das manobras efetuadas pelos franceses. Conservou
em seus papéis, onde o encontramos ainda (7 5), o documento
oficial pelo qual o Conde dos Arcos, governador da província,
autorizava um tal Alexis Martin, a instalar-se entre os rios Belmonte e Pardo (76). Mais ainda, Plasson também deve ter

pensado em aproveitar-se da nova legislação: "Creio que vamos
ser plantadores", dizia uma carta de Ferdinand, com data de
junho de 1817 (77). Com efeito, "uma concessão é um meio
demorado, mas seguro de fazer fortuna, quando se tem pouco
dinheiro" (78). Por fim, o negócio não se realiza, mas permite
dar um sentido literal à frase em que Ferdinand proclama sua
vontade de "arrancar à terra do Brasil um dote para a gentil
Cisca" e "bem-estar" para todos os seus (79). Curiosamente, um
vestígio dessas tentativas, ou daquelas que se hão de suceder,
encontra-se no prefácio de uma obscura coletânea de poemas,
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(73) Ver em particular uma carta de 1817, onde se fala de Langsdorff, bem como de Freyreiss e Sellow. Quanto ao "Sr. Langdorff" (sic), diz ele, "Não o conheci pessoalmente, mas sei, e os
amigos da ciência podem rejubilar-se, que fez ... uma viagem
pelo interior ( ... ) . Temos agora na Bahia dois sábios conhecidos,
e que merecem sê-lo. São alemães e viajam por conta do próprio
governo e do português. Um é o Sr. Coelo (sic). O outro é o
Sr. Freyres (sic)... O Sr. Coelo ocupa-se especialmente de
botânica. Suas pastas estão repletas de descobertas preciosas ... "
(Lettres, 13). Quanto aos meios materiais de que dispunham
esses viajantes, assinalemos apenas que Neuwied tinha dezesseis
bestas e dez criados ou caçadores, todos armados, para a parte
de sua expedição realizada com Sellow e Freyreiss.
(74) A espionite fazia, entretanto, suas vitimas: o Príncipe de
Neuwied, munido das mais altas recomendações, é detido diversas
vezes como espião inglês e vai uma vez para a prisão. (Ver
Neuwied, op. cit., T. III, p. 225-227).
(75) Biblioteca Sainte-Geneviêve, Mss. 3430, 2 fol.
(76) " ... pretende o Spple. tomar por sesmaria uma porção de terra
situada entre o Rio de Belmonte, e o Rio Salsa, na Comarca de
Porto Seguro ... " O documento, com a data de 4 de julho de
1817, subordina a autorização a certas condições, segundo o procedimento habitual, perfeitamente descrito por A. de Saint-

Hilaire (op. clt., Premiere Partie, I, p. 238-239): "As terras que
não têm ainda proprietário são consideradas como pertencentes

ao rei: o governo as concede a todos aqueles que as solicitam ( ... ) . Quando um homem quer tornar-se possuidor de um
terreno livre ( ... ) dirige um requerimento ao governador da
capitania e este envia o pedido à municipalidade (câmara) do
distrito, a fim de que seja feito um inquérito para saber se o
terreno solicitado está sem proprietário. Se o inquérito é favorável ao requerente, o governador dá ordem aó magistrado,
chamado juiz das sesmarias, para conceder o terreno solicitado.
Este entrega ao concessionário o titulo de possessão (carta de
sesmaria) que este último está obrigado a mandar confirmar
pelo rei. As despesas ( ... ) podem elevar-se a 100. 000 réis
(625 Fr.)".
(77) Lettres, 9. A data dessa carta - 9 de junho de 1817 - deve ser
comparada àquela em que Alexis Martin obtém sua autorização
(4 de julho). Nada prova, contudo, que o projeto Plasson e o
projeto Martin fossem o mesmo; Denis não se refere a Martin
em sua carta. Quanto a este último, na verdade um escroque,
ver L. Bourdon, op. cit., p. 31.
(78) Era esse o ponto sensivel. Além das despesas, indicadas por A.
de Saint-Hilaire, era preciso comprar escravos. Era possível encontrar capitalistas (a carta menciona um) ; quanto aos que não
tivessem muito dinheiro, teriam de fazer força (Ver Lettres, 9).
No número destes, pode-se incluir o próprio Plasson. Uma carta
do mesmo mês assinala que ele tinha "perdido quase tudo" numa
"expedição" que Bourdon pensa ter sido "de caráter comercial" e
"organizada na França", com a participação financeira de A. Dubois, o amigo dos Denis, que devia receber Ferdinand em Bengala
<Ver Lettres, 10 e a nota 5 de Bourdon). Para nós, interessa saber
que nosso jovem viajante associou-se (de inicio com bom humor,
depois com ansiedade) a esses esforços para tirar proveito da
economia colonial, na verdade muito rigorosa para quem não
dispunha nem de privilégios, nem de capitais.
(79) Lettres, 9.
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consagrada ao índio do Brasil: as Elégies Brésiliennes de Edouard
Corbiere (80). Há nela uma referência a Plasson e ao jovem
que "veio sozinho para a Bahia através dos obstáculos e perigos
mais inconcebíveis" (81). Trata-se talvez de Ferdinand.
Em fins de 1818, os acontecimentos precipitam-se. Plasson
abandona o cargo e lança-se a uma grande expedição: vai "subir
o rio Belmonte", para "dirigir-se por esse caminho pouco freqüentado a Minas Gerais, de onde irá à Bahia, por terra"(82).
Sem dúvida, viagem de prospecção (83). O homem de negócios
volta com o projeto de uma operação com o algodão de Minas
Novas e Ferdinand será o responsável. Para ele, com efeito,
chegara o momento de jogar a grande cartada: está numa
situação desesperadora. Berthon, o novo patrão, recusa-se a
dividir com ele as despesas da chancelaria (84); é o tempo
em que já não está seguro de poder recusar a condição de
empregado de loja. Há um ano, pelo menos, está analisando
com lucidez a situação: "É tempo de acabar com as
ilusões ( ... ) Estou longe da pátria, sem dinheiro para

regressar, sem meios de consegui-lo, pois para isso é preciso
já possuir um pouco'' (85). De onde essa última tentativa
desesperada "para dobrar a fortuna" (86).
Compreende-se, então, que ela tenha marcado profundamente Os Maxacalis. É assim que o leitor não tem de seguir
apenas o trajeto efetuado pelo jovem português, e por Denis,
de Belmonte a Salto. A aventura de Kumuraí leva-o com a
tribo para vastas distâncias e essas andanças desenham uma
geografia que gostaríamos de qualificar como fabulosa. Não
que ela fale de lugares que não poderiam figurar no mapa
do Brasil, mas porque a escolha do itinerário, assim como a
composição da intriga, remetem, para além da imaginação fabuladora do autor, a um longo trabalho da imaginação do homem:
do jovem Denis que, na França sonhava com terras douradas
e, no próprio Brasil, continuava a fazê-lo, mais fascinado que
cético, a partir de uma das grandes fábulas propostas aos homens
pela América setentrional, a do Eldorado (87).
Na novela, fala-se muito em ouro e diamantes. Apaixonado
por Helena, Kumuraí de início oferece ao pai dela frutos, flores,
caça; esses presentes de filho das florestas são "desprezados,
pois não eram ouro" (88). Para conquistar o cúpido ouvidor, o
chefe então escava a terra com os guerreiros e· chega a "juntar
grande quantidade de pepitas de ouro e pedras brilhantes".

(80) Elégles Brésiliennes, suivies de Poésies diverses, et d'une Notice
sur la traite des nolrs, par Ed. Corbiere, ex-officier de marine.
Rouen, 1823. Quanto ao autor (pai de Tristan Corbiere), ver a
apresentação e trechos de seu Prefácio, Apêndice II, Edouard
Corbiêre e as Elégies Bréslliennes, Intra, p. 69.
·
(81) Ed. Corbiere, op. clt., p. 4.
(82) Lettres, 33. (24 de setembro de 1818).
(83) Em diversas cartas, Ferdinand informa sobre essa viagem:
" . . . George acompanhou o patrão, bem como um francês que
já conhecia os indios. Quanto a mim, as circunstâncias não me
permitiram seguir minhas inclinações e fiquei na chancelaria."
<Lettres, 33). A 23 de maio, menção ao "bom sucesso" da viagem e à intenção de Plasson de tomar a partir, levando Ferdinand (Lettres, 39) a quem ele descreve, sob luz quase idilica,
os "costumes do selvagem buticudo" (Lettres, 40). Na verdade,
o viajante deve ter encontrado graves dificuldades: "Amenizei
tanto quanto pude, para a mãe do Sr. Plasson, o que a posição
do viajante tem de penosa" <Lettres, 36). Isso evidencia melhor
a coragem de Ferdinand, sensivel em várias cartas e tanto mais
notável quanto arrancada a um fundo de tristeza e abatiment.o,
devido ao isolamento e aos embaraços materiais <Ver Sot.
Quot., p. 141 em especial).
(84) Acerca dessas dificuldades financeiras, ver particularmente
Lettres, 40 e Sot. Quot., 8 de outubro e 3 de dezembro de 1811.

(85) Lettres, 34. (7 de outubro de 1818).
(86) lb., p. 39 (23 de maio de 1819).
(87) O próprio Denis emprega a palavra em sua correspondência
(Lettres, 11). Aliás, em suas obras, são inúmeras as referências
ao Eldorado e elas indicam-nos, ao mesmo tempo, leituras que
despertaram e alimentaram sua curiosidade. A explicação
racional do mito, dada por Humboldt nos Tableaux de la Nature
<ao pôr-do-sol, o reflexo num lago turvado por rochedos de
xisto micáceo), o impressionara particularmente. Ele fala disso
com pormenores, na Guyane (T. II, p. 180-190), e também
das buscas realizadas pelos espanhóis, às quais alude nas Scênes
de la Nature (p. 98-99). Mas achou ainda motivos para devanear em Southey, History of Brazil (Ver Scenes, p. 99, n. 1)
e em Voyage à la Partie orlentale de la Terre fenne, de Depons
<Ver Scenes, p. 100, n.0 2) de onde há de tirar um trecho para
inseri-lo, sob o titulo de Le Lac Parlma, ou l'~ldoraclo, em
Navigateurs, ou Choix de Voyages Anclens et Modernes, Paris,
Janet, 1833, p. 141-144.
(88) Max., p. 15.
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y:z", ~on~a ele, com amargura, "a acolhida que
recebi foi igual a riqueza de meus presentes; um festim esplêndido estava preparado para os guerreiros e o governador fez-me
falsos agrados, como o olhar da jararaca que atrai a
zabelê" (89). Assim, quando a paixão dá-lhe a~dácia para pedir
a mão de Helena, ele usa, para com o funcionário da Coroa
a linguagem que este pode compreender; "Peço tua filha par~
esposa ( ... ). Mas antes que me concedas semelhante favor,
quero dar-te mais riquezas do que aquelas contidas na poderosa
cidade que governas. Tradições velhas como nossos anciãos
ensinaram-me onde estão reunidos esses tesouros que todos
procuram com tanto ardor. Dá-me tua palavra e os perigos
não me assustarão mais" (90).
Do mesmo modo, eles não assustaram Ferdinand, às vésperas de sua expedição. Toda essa parte da novela, que
comporta desdobramentos bastante longos, não é, portanto,
produto de uma fantasia da invenção. Ela está ligada, por laços
essenciais, ao conjunto da obra, ao assunto central, que é o
Brasil, assim como à personalidade do autor. Ainda que
dirigida por Kumuraí (91), essa procura de um Graal material
fornece um bom símbolo da conquista portuguesa e de suas
motivações. O itinerário do índio amoroso vai esclarecer, de
modo romanesco, um ponto importante da história econômica
do Brasil: a fabulosa atividade das Minas Gerais. Enfim, se
o interesse que o autor manifesta, por esses aspectos da realidade brasileira, foi avivado pela permanência- na Bahia, já
surgira muito antes, da situação, dos movimentos de sensibilidade, dos hábitos mentais, que levaram um rapaz imaginativo
a querer partir para as lndias.
Um sonho, desde muito orientado para terras longínquas
e a esperança, também antiga, de lá fazer fortuna ou, pelo
menos, carreira - tais são, com efeito, contra um fundo de
dificuldades materiais, as profundas raízes da decisão tomada
pelo adolescente em 1816, assim como do interesse duradouro
do homem pela terra tropical, que fora levado a conhecer. A

família de Denis tinha sido quase inteiramente arruinada pela
revolução (92). O pai, simples tradutor do Ministério do
Exterior funcionário tímido, inábil na conquista de posições melhores, só conseguira dar ensino secundário ao filho mais
velho. Ferdinand, depois de ter aprendido as "priµieiras
letras" (93) tivera de se contentar com a biblioteca paterna e
lições de turco. Por que o turco? Porque a criança estava
sendo orientada para a Carreira, por caminhos modestos: a
Escola de Língua para Jovens (École des Jeunes de Langue), a
Escola de Drogmanat(94). Por falta de apoio suficiente, todas
as tentativas nesse sentido deveriam malograr. Depois de 1814,
a situação ainda se agrava. Alphonse, o primogênito, subtenente em Montmirail, passa a receber meio-soldo (95). Após
demorada enfermidade, o velho tradutor perde o emprego.
Assim como Ferdinand não pudera conhecer o liceu, sua
querida Cisca, a irmã caçula, não conseguiria casar-se por falta
de dote? ~ então que esse filho afetuoso (96), esse irmão carinhoso (97), esse rapaz, cheio de imaginação também, decide ir

XXXVIII
"Des~a

(89)
(90)

Max., p. 15.
Ib., p. 18.

(91)

Mas para satisfazer, embora com desprezo, à cobiça de um
português.

Os documentos que nos revelam a situação familiar dos Denis
são o processo de Denis pai, nos Arquivos do Ministério do
Exterior (Pessoal, 1.ª série, n. 0 22), o processo administrativo
de Ferdinand Denis, na biblioteca Sainte-Genevieve, ~im
como a correspondência e os escritos intimos deste último.
Esses dados foram explorados por P. Moreau e L. Bourdon,
nas duas obras que amiúde citamos. Aqui, portanto, daremos
apenas algumas indicações, entre aquelas que esclarecem a
formação intelectual e emotiva do autor.
(93) L. Bourdon, op. cit., p. 7.
(94) Embrião da Escola de Linguas Orientais (~cole des Langues

(92)

Orientales).

Mais tarde prefeito de Hyeres e deputado, foi ele quem proporcionou uma situação a Ferdinand, fazendo com que o
nome~em bibliotecário da Instrução Pública. Dai, como
sabemos, ele iria fazer carreira em Sainte-Genevieve até o
posto de administrador.
O meio-soldo é a remuneração do militar que não está em
atividade. A expressão é usada sobretudo durante a Restauração, para os soldados do Império (N.T.).
(96) Ver Lettres, em especial as cartas 1, 2, 3, escritas do Havre.
{97) Ao regressar do Brasil, viverá junto da irmã até a morte
desta, ocorrida em 1835. Ver uma carta de pêsames de Sénancour, ln: André Monglond, Sénancour et un voyageur au Brésil
(com cartas inéditas a F.D.), R.B.L., 1931, p. 100. Quanto à
morte de Cisca, ver Fonds Denis, Biblioth. Sainte-Genevieve,
Mss. 3.417, Foi. 102.
(95)
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para as lndias Orientais ou, se necessário, Ocidentais, a fim
de assegurar o bem-estar dos seus e o próprio futuro (98).
Para alguém que não é um exaltado, que precisará de toda
~ cor~gem ~ara ~fastar-se da família (99), tal decisão só pode
1nterv1r, ps1colog1camente, em terreno há muito preparado.
Compreende-se como. Muito jovem, Ferdinand foi destinado à
carreira no . e~terior. Denis pai, poliglota assombroso (100),
ama sua b1bhoteca (101) onde devem existir em grande
quantidade, a par dos trabalhos de língua, as velhas "relações
de viagem", as descrições de "terras estranhas". Quando o
romancista de André le Voyageur leva seu herói a dizer:
" . . . Lembrava-me sempre das viagens que lera, meu espírito
perdia-se em mil projetos de aventuras ( ... ) via as florestas
da América, percorria os campos da lndia'' (102) não há
dúvida de que ele está recordando a primeira adolescência. Ao
cres~er, longe de toda coletividade escolar, no abrigo da família,
Derus desenvolvera o gosto pelo trabalho solitário e o hábito
do devaneio, orientado por tais leituras.

quem Malouet (que Denis editará mais tarde) (105) e Préfontaine (106) prodigalizam conselhos; sobretudo, talvez, lucros
fabulosos das "pacotilhas". . . Desde o desenvolvimento da
Companhia das lndias até Charles Grandet, a crônica e os
romances estão repletos desses enriquecimentos quase mágicos.
Pensamos em Bemardin, tão caro a Denis: "Faremos em
casa uma pacotilha para Paul", sugere a senhora de la Tour,
quando os jovens vão separar-se (107). E, quando Paul quer
dinheiro porque sua amiga tornou-se rica, afirma: "Vou
enriquecer em Bengala" (108). A avidez de Ferdinand aos dezoito anos tem a mesma candura. Assim, num espírito conquistado desde muito pelo prestígio do exotismo, deve ter crescido de repente, estimulada pela necessidade mais premente de
obter uma posição, a quimera de uma fortuna ganha além-mar.
Terra das "singularidades" naturais e humanas, descritas por
Thevet e Léry, o Brasil foi também para Denis um país colonial
onde a economia mercantil permitiria um enriquecimento rápido.
Na Ballla, em 1819, os fatos o teriam desiludido por completo? Sua operação de troca, caso bem sucedida, render-lhe-ia
uma comissão honesta e, na melhor das hipóteses, uma divisão
dos ganhos. ~ pouco provável que alguém se lance por tão
pouco às florestas, quando não tem nada de um mateiro (109).
De qualquer modo, o frêmito que percorre as evocações antecipadas mostra que, ao lado da curiosidade exótica, a quimera do
Eldorado possuía a imaginação do viajante (110).

Ora, nos meandros de quantas dentre elas não se levanta
a mira~em da riqueza fácil, como que colhida em longíriquas
sucursais, ou juntada nos "estabelecimentos"? Vida fãustosa
dos holandeses de Surinã, descrita por Stedman (103)· riquezas
e belezas das Antilhas, celebradas pelo padre Lab~t e pelo
padre Dutertre (104); prosperidade dos colonos guianenses a
Lettres, 1 e 9.
Ver Lettres, 1.
"O cidadão Denis compreende muito bem inglês, italiano,
espanhol e português. A lingua alemã não lhe é tão familiar,
mas está em condições de traduzi-la com bastante facilidade; além do mais, tem umas tinturas de holandês sueco
dinamarquês, e mesmo de grego moderno e polonês". (Arqui:
vos do Ministério do Exterior já citado).
(101) Ao lembrar, numa carta da Bahia, que o pai conhece "perfeitamente os cantos e recantos da biblioteca (Lettres, 16),
Ferdinand seguramente lisongeia um gosto inveterado.
(102) F. Denis: André le Voyageur, Histoire d'un Marln, Paris, 1827,

(98)
(99)
(100)

(105)

1

003)
(104)

p. 10.
Voyage à Surinam, de Stedman (trad. francesa., Paris, 1799)

foi ampla.mente utilizado por Denis em Palmares.
l!: passivei pensar que, muito cedo, Denis leu Nouveau Voyage
aux lles de l'Amérique do padre Labat (Paris, 1722, 6 vol.), de
que ele fala mais tarde nas Scenes (p. 289 e nota p. 508) e,

(106)

007)
(108)
(109)

(110)

sobretudo, a Histoire générale des Antilles, Paris, 1667-1671,
4 vol. <Ver Scênes, p, 504).
Malouet: Voyage dans les forêts de la Guyane, Nouvelle édit,
par F. Denis, Paris, Sandré, 1853. Denis serve-se muito dessa
obra em sua Guyane e cita-a nas Scenes (p. 59).
Préfontaine, La Malson rustique à l'usage des habitants de la
partie de la France équinoxiale connue sous le nom de Cayenne,
Paris, 1763. Com Stedman e Malouet, Préfontaine é a. principal
fonte de informação de F. Denis, na. Guyane.
Paul et Virginie, éd. P. Trahard, Guarnier, 1964, p. 138.
Ib., p. 183.
Sobretudo se tem de pagar sua. passagem de volta. Plasson,
a rigor, podia. avançar a quantia a seu protegido.
Desde julho de 1817, quando propõe ao pai que vá em imaginação para a "região rica" de Minas Novas, Ferdinand
escreve-lhe que ela "bastaria para abastecer com pedras preciosas todo o Velho Mundo e parte do Novo". O "rio Grande
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verdade que impressionantes realidades a alimentavam.
Se a procura do Eldorado fora particularmente espanhola, até
ser oficializada pela nomeação de um Capitão-geral do Eldorado (111), se as possessões espanholas, com o ouro do Peru, a
prata de Potosi, foram as únicas a f omecer a moeda, já fabulosa, desse absoluto de riqueza, de repente, no século XVII o
Brasil tirara uma brilhante desforra. Sabe-se que a descoberta
do ouro, na região de Ouro Preto, por volta de 1700, a das
pedras preciosas uns trinta anos mais tarde (112), fizeram
correr das Minas Gerais uma riqueza prodigiosa. Sem dúvida,
na época em que Denis chega ao Brasil, a decadência da "civilização do ouro" começou: Ouro Preto, Sabará, São João de1
Rei vão repousar em torno de suas igrejas preciosas. Contudo,
mais a leste, perto de Minas Novas e das regiões percorridas
pelos maxacali, é certo que a procura de diamantes e pedras
co~tinua a ser proveitosa. E se passou o tempo em que quase
bastava abaixar-se para recolher maravilhas, à maneira de Candide, parece muito natural que um rapaz de imaginação não
leve isso em conta e não renuncie a tudo com que sonhou.

serras, donde descem com as águas das trovoadas para os
rios". (113).
Kumuraí, substituto de Denis prisioneiro da febre, vai a
essa mesma região para colher riquezas. Logo depois de ter
feito ao ouvidor a proposta de que falamos, reúne o conselho
dos anciões: "Lembrem-se da juventude; que os lugares
outrora percorridos apresentam-se à memória, pois prometi
riquezas aos estrangeiros e quero ~onhecer os luga~es para onde
eu poderia levar meus caçadores (114). Em meio a confusas
narrativas de migrações, é então oferecida a localização de
diversos Eldorados: as nascentes do Paraguai, a terra dos antigos
goiás ou, mais perto, a terra dos araris, que corresponde, segundo
Aires de Casal, à abrupta serra do Mar (115). Mas o guerreiro
Keroê irrompe subitamente: "Que necessidade temos de ir procurar em terras longínquas aquilo que temos perto de nós? Não
conheces o deserto dos Americanos? Se te lembras das falas de
teu pai, os tesouros do universo lá estão reunidos" (116).

~

Tanto mais que livros e narrativas contemporâneas não o
desiludem. Se leu no Brasil, como é provável, o trabalho tão
sério de Aires de Casal, a Corografia, encontrou estas linhas
fascinantes (escritas no presente, pois a obra é de 1817): "O
J equitinhonha, tão célebre pela prodigiosa quantidade de diamantes, que se tiram do seu leito ... " ou ainda a propósito do
Distrito Diamantino: "Não são somente os diamantes que fazem
este districto rico e célebre; outras castas de pedras preciosas
concorrem a dar-lhe fama, como safiras, esmeraldas, águas-marinhas, crisólitas, topázios, etc. Todas estas pedras se criam nas
porta-diamantes" merece bem esse nome; quando a seus
afluentes, o único que não carreia diamantes é conhecido "por
ter produzido a maior quantidade de ouro que já se exportou
do Brasil" (Lettres, 10).
(1·11) Ver Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraiso, José
Olympio Edit., Rio de Janeiro, 1959, p. 41. O mesmo autor,
num capitulo da H. G. Clv. Br., T. I ., vol. 2, p. 228-258,
assinala, entretanto, as constantes esperanças portuguesas de
um Eldorado brasileiro <Ver especialmente "Brasil: Visão do
Eldorado", p. 236-237).
(112) H. G. Clv. Br., ib., p. 259-310.

Na palavra "Americanos", uma nota de Denis indica: "Os
habitantes do interior do Brasil contam histórias extraordinárias
dessas regiões. Segundo eles, é uma espécie de Eldorado". Denis
acreditou nisso, pelo menos parcialmente. O padre Aires de
Casal, aliás, dava-lhe sua caução à qual Denis foi sensível, como
o demonstra um trecho do Brésil: "A Corografia Brasílica que,
em geral, só contém documentos da mais lídima verdade, J?-ãO
fala desse lugar maravilhoso "(apenas nesse ponto, com efeito,
a geografia de Os Maxacalis é fabulosa), 'mas faz menção ~ um
ribeirão das Americanas, onde se achou, por volta do mes de
janeiro de 1811, soberba água-marinha, pesando mais de quinze
libras. No mês de outubro retiraram outra com mais ou menos
um quarto desse peso" (117). De acordo com o mesmo trecho
(113) Cor. Bras.,. I, 278 e Ib., T. I. p. 283.
(114) Max., p. 19.
(115) Cor. Bras., T. L, p. 259 e II, p. 20.
016) Max., p. 21.
(117) Brésll, III, p. 82. O texto de Denis é quase a adaptação
abreviada de uma nota da Cor. Bras., I, 279, nota I: "O
primeiro rto Preto e... ) recolhe ( ... ) o ribeirão das Americanas, formado de três ribeiras C••• > Junto da central se
achou em janeiro de 1811 uma limpisslma água-marinha, com
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da Corografia, os rios que delimilitam esse Eldorado são subafluentes do Mucuri cuja bacia fora, no passado, o território de
diversas tribos, entre as quais os "maxacalis", antes de terem
sido expulsas pelos "ferozes aimorés" (118). Quando atribui a
Keroê a localização de um Eldorado brasileiro, Denis segue portanto, escrupulosamente, tanto na geografia quanto nas migrações das tribos, sua principal fonte de informação. Mas retoma
também, por personagens interpostos, à maneira de Balzac, a
caça à fortuna. A caminho do Eldorado, Kumuraí chega precisamente aos lugares com que sonhava Denis e que talvez esperasse
alcançar quando da expedição comercial: no vale médio do
J equitinhonha, as serras que dominam a margem direita e onde
São Miguel - aí o viajante devia entregar as mercadorias serve de referência para quem sobe o rio (119).

Também a experiência pessoal inflete fortemente a narrativa. Além dos combàtes sangrentos com tribos inimigas,
Kumuraí encontra, com efeito, dificuldades extraordinárias que
esgotam seus homens: feras, pântanos, queimaduras de sol, fome.
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(118)
(119)

mais de quinze libras; e em outubro do mesmo ano outra. de
quatro".
Cor. Bras., T. 1., p. 279.
Em resumo, o quadro geográfico da novela é, pois, o seguinte:
a) vale baixo do Jequitinhonha (de Belmonte a Salto Grande)
- vários anos após os acontecimentos, são eles narrados ao
jovem português por Kumuraí ao longo da. travessia. fluvial
em comum, correspondente ao trajeto feito por Denis.
b) região de "Americanos" - alta bacia. do Mucuri, a sudoeste
da atual Jequitinhonha <São Miguel).
c) cidade de São Simão, onde moram Helena e seu pai e perto
da qual está instalada a tribo dos maxacaJi.
Não encontramos nenhuma aglomeração com esse nome,
mesmo levando-se em conta as freqüentes mudanças de
denominação dos povoados, sobretudo quando de sua elevação à dignidade de vila. Mas existia uma serra de São
Simão, "cadeia de montanhas pouco elevadas ( ... ) sem
dúvida um dos contrafortes da serra do Mar", nos limites
das províncias de Porto Seguro e Bahia (Saint-Hilaire,
op. cit., T. II, p. 188-190), que Denis pôde contemplar de
Salto.
Há dois pontos incontestáveis. Só é possivel pensar em duas
cidades, Minas Novas <~ntiga Vila do Fanado) e Jequitinhonha (São Miguel) que marcam, respectivamente em cima
e em baixo, o vale médio do Jequitinhonha; todos 08 lugares
em que se desenvolve a ação central da novela situam-se
na zona assim definida, próximos do rio ou nas regiões
elevadas que dominam a margem direita.. Informações
várias, entretanto, não permitem hesitar entre as duas
povoações.

A favor da Vila do Fanado, postulam as seguintes
observações:
Fugindo dos aimorés, 08 ma.xacalis se estabelecem "no
Capibari, a meia jornada da Vila de São Simão (Max.,
p. 11); ora, entre os inúmeros cursos d'água que têm esse
nome, encontra-se um que passa a alguns quilômetros da
Vila, antes de lançar-se no Ara.çuai (Cor. Bras., T. II,
p. 281).

Os obstáculos encontrados por Kumurai para ir às Três
Americanas são os que encontravam, segundo carta de
Denis que reproduz informações orais, as caravanas que
partem todo ano de V. de Fanado para "Americanos" (Ver
Lettres, 11).
Em compensação:
Se o Distrito dos Diamantes (que está perto de V. do Fanado pelo sudoeste) interessava Ferdinand, é São Miguel
(Jequitinhonha) que fora o alvo de sua expedição <Ver
Lettres, 40, 41). Imaginam-se as tristezas e o devaneio compensatório que se associaram a esse povoado, inatingível
para o viajante por causa da febre.
A distância que separa V. de Fanado de "Americanos"
(130 quilômetros que exigem, diz a carta 31, "de quinze a
vinte dias de marcha") não exclui semelhanças com a expedição de Kumurai. Entretanto, os treze dias necessários aos
caçadores, na novela, para chegar ao Eldorado montanhoso, correspondem também à distância que o separa de
São Simão (cerca de 100 km).
A zona indicada por Aires de Casal como território dos
maxacali, antes de terem sido expulsos pelos aimorés, fica
próxima a São Miguel. Situa-se a 70 quilômetros a sudeste,
nas proximidades dos atuais conglomerados de Maxa.cali
e Aldeia dos Maxaca.li
Enfim, veremos que uma aldeia de maxacali estava realmente instalada, como a tribo de Kumurai, nas redondezas
de São Miguel <no lugar da atual Guarani), e Denis o teria
sabido por Piasson, que subira todo o rio, ou por infarmações recolhidas em Salto, ou por Saint-Hilaire.
Embora todo o vale médio do Jequitinhonha - e mesmo
a região da atual Diamantina - tenha sido objeto dos
sonhos e cobiças do jovem Denis, é possivel, pois, pensar
que São Simão, onde ele localizou o essencial da novela,
representava para ele São Miguel, aonde deveria tê-lo
conduzido sua própria viagem.
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demais, ou melhor, não é suficiente para filhos da floresta
indenes contra qualquer febre (120). A verossimilhança é tão
cuidadosamente respeitada no que concerne às distâncias (121),
quanto o conjunto de "horríveis sofrimentos" que os índios
suportam lembram sobretudo os que Denis viveu. Não é nada
ainda. Quando os maxacalis recolhem e querem levar o ouro
e as pedras, as forças naturais parecem protestar como diante
de um sacrilégio: "nuvens sombrias acumulavam-se continuamente sobre nossas cabeças e era sob o fragor prolongado do
raio que arrancávamos o ouro da terra" (122). Na volta, já
"extenuados pelo cansaço", esses caçadores surpreendentemente
frágeis, incapazes de arrastar os fardos, jogam "o ouro com
desprezo" e são precisas as objurgações do chefe para que
transportem até as regiões civilizadas "o resto de (seus) tesouros" (123).
O mito triunfa aqui sobre a verossimilhança dos dados
geográficos e etnográficos da novela (124) e, graças a isso, encontra a verdade vivida pelo angustiado doente de Cachoeirinha
e Salto Grande, pelo filho fiel que retoma a Paris tão despojado
quanto um filho pródigo. Apesar das Minas Gerais, não há
Eldorado.

Ordenado assim, segundo dois pólos - o vale baixo do
Jequitinhonha, que Denis percorreu, e as altitudes da Mantiqueira fechadas sobre seus diamantes, inacessíveis como Helena
para o herói - o mapa d' Os Maxacalis traz as cores, finalmente muito sombrias, que foram parcialmente as da experiência brasileira do jovem Denis. Mas, assim como a vida
de Kumuraí permanecerá iluminada pela lembrança de Helena
e o jovem português guardará a de Kumuraí e sua terra (125),
uma riqueza restará ao viajante: a lembrança do Brasil que
a saudade e o estudo vão avivar e inúmeras obras explorar.

É

020) A robustez dos indios (enquanto não são arrancados a seu
meio natural) é, contudo, assinalada pela maioria dos viajantes,
desde Léry (op. cit., éd. Gaffarel, T. II, p. 122-123) até
Neuwied. Neste, Denis pudera ler acerca "do incrível vigor
desses homens da natureza, que não se cansam como os
brancos", pormenores que contradizem a passagem d' Os Maxacalls que ora examinamos: "A força muscular toma-os capazes
de subir e descer montanhas com uma rapidez e agilidade
extrema ( ... ) nada os detém ( ... ) e num dia percorrem
grandes espaços". (Neuwied, op. cit., p. 134-135). Mesmo se o
que Neuwied diz dos botocudo não se aplica inteiramente aos
maxacali, que sofreram o contacto da civilização, pode-se
calcular, pela distância em que Denis se coloca quanto a seu
autor preferido, qual foi aqui o peso das lembranças.
(121) O cálculo é aleatório, contudo, por causa dos obstáculos naturais e do conhecimento imperfeito que, na época, se tinha
desses lugares.
022) Max., p. 23.
023)

Ib.

024) índios aguerridos que vão explorar, a alguns dias de marcha,
determinada. jazida.

025) " ... quando de
transportar a
isolada; nossos
mares". <Max.,

volta à pátria" diz-lhe Kumurai, "tua alma se
nossas terras distantes, olha-me na cabana
pensamentos hão de se encontrar, vencendo os
p. 40).

XLI '.
CAPÍTULO

II

A viagem ao Brasil e a obra:
gênese d' Os Maxacalis

A dezoito de dezembro de 1824, no Globe, o jovem
Sainte-Beuve consagra seu primeiro artigo literário importante
às Scenes de la Nature sous Ies Tropiques (1). Sem dúvida,
esse grosso volume é um livro de viajante, mas em nada prenuncia as próximas e apaixonadas peregrinações dos românticos. Invocando Humboldt (2) (e através dele Montesquieu),
fazendo referência a Marmontel e Bougainville, bem como a
Volney, Cabanis, Vivant Denon, Ginguené, a obra mergulha
suas rc1ízes em certo século XVIII, o século XVIII das "luzes",
permeado de Ideologia; alimentada pela erudição histórica, lingüística, pela história natural., situa-se na linha de Voyage à l'Ile
de France, enquanto mais de uma de suas "histórias comoventes" lembra Empsael e até Paul et Virginie; dedicada à
poesia enfim, visa, citando Castel e Victorin Fabre, a oferecer
aos poetas novos temas, tirados da natureza e do homem exótico.
Compreende-se que esse amálgama tenha seduzido o estudante
de medicina, amigo de Daunou, ouvinte compenetrado das conferências de Ateneu (Athénée) (3). Mas, das terras brasileiras
Sainte-Beuve, Oeuvres, Edit. Maxime Leroy, Bibliothêque de la
Pléiade, I, p. 64-71.
(2) Com a seguinte epigrafe: "Não se poderia duvidar que o clima,
a · configuração do solo, o aspecto dos vegetais, de uma natureza
amena ou selvagem, não exerçam influência no progresso das
artes e no estilo que distingue suas produções". HUMBOLDT.
A frase é tomada, com alguma liberdade, a Voyage aux régtons
équlnoxlales du Nouveau Continent par Hurnboldt e Bonpland,
Paris, 1807, (3 vol. -in-folio), T.L.. Introduction, p. 39-40.
(3) Ver Maurice Regard, Salnte-Beuve. Hatier, 1959, p. 14. Podemse achar motivos mais precisos para o interesse do jovem SainteBeuve pelas Scenes? o artigo do Globe relaciona-se natural(1)
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a uma obra tão ambiciosa, qual foi o caminho seguido por
Denis?
Antes de maio de 1820 (4), ele regressara a Paris com a
intenção bem determinad~ de explorar literariamente sua viagem.
De que mod~? Do Bra~il trouxera, pelo menos, matéria para
o que cham~na~os de brilhante ~eportagem. Seus papéis dão-lhe
mesmo o pnme1ro esboço de mais de uma cena pitoresca dentre
as que se~ ~ens~ de observ~ção apreendera e que 'a obra
futura multipbcara: ruas do Rio de Janeiro e da Bahia fervilhand.? de negros com cheiro de "musgo, âmbar e formiga" (5);
espetaculo revoltante desses africanos descendo do navio
negreiro para serem conduzidos ao local onde serão leiloados (6) ·
alegria, porém, desses mesmos escravos, arrebatados por um do~
seus, verdadeiro Orfeu do bairro, num delírio de cantos e
danças (7); representação involuntariamente burlesca de uma
Iphigénie, na qual o papel de Nestor é dado a um "negro gordo
rebocado de vermelho e branco, enfeitado com um bigode chi-

nês" (8); cerimônia carnavalesca da Sexta-feira Santa (herdada
de um Portugal medievalesco e reinterpretada por um povo
jovem), "farsa sagrada" seguida de sermão, que alimenta o "programa" (9). E, em segundo plano, o Brasil de sempre: cumes
prodigiosos da serra dos órgãos, Recôncavo semeado de
ilhas (10) - a natureza pujante e graciosa, diante da qual só
se pode pensar nos índios, primeiros senhores da terra, e onde
se tem a impressão de "ver ainda aldeias de folhagem a se
erguerem no meio das palmeiras" (11). Em 1818, isso dava
para alimentar crônicas incomuns. Por que, apesar da moda
que a isso o convidava, Denis não explorou esse veio?
Primeiramente por inabilidade técnica. Com efeito, a na~
ração natural, a observação fixada com vivacidade só lhe são
facultadas no abandono de notas estritamente pessoais. Assim
que pretende escrever bem, aparece a extrema desconfiança que
nutre por seus meios de expressão e fica paralisado. ~ reveladora a primeira carta da travessia. Mal acaba de evocar a
escala em Orotava e logo acrescenta. "Não mostre minha carta,
pois o estilo é mais que descuidado" (12). Queixando-se, aliás,
de que seu "pincel é pouco hábil para ( ... ) pintar o magnífico
efeito do pôr-do-sol no mar", só se acalma ao pensar que
se dirige a um amigo: "estou confiante porque conto com sua
indulgência,, e quero contar as coisas como as vejo diante de
mim" (13). Se não se tratasse de uma carta familiar, ele as
contaria de outro modo, com os olhos fixos menos no real do
que em qualquer modelo literário a cuja altura sente-se incapaz
de ascender (14).

(4)
(5)
( 6)

(7)

mente com a série "exótica" dos estudos (anônimos) que SainteBeuve acabava de escrever sobre as ilhas gregas <ver M. Regard
op. cit., p. 17). Isso não nos impede de supor que o critico Sainte~
Be~ve conhecia Denis, pelo menos de nome. Como se sabe
Samte-Beuve era freqüentador assiduo do Ateneu para ond~
afluiam ouvintes apaixonados pelos ensinamentos de sábios e
historiadores fiéis às tradições da filosofia das luzes." (in SainteBeu~e, op. cit., Notice de M. Leroy, p. 21). Ora, desde 1823, ao
publicar Buenos Ayres et le Paraguay, Denis mencionava após o
nome; "Mem~ro do Ateneu das Artes de Paris. Sem dúvida, os
cursos orgaruzados pela douta sociedade proporcionaram a
Sain~-Beuve e Denis oportunidades de encontro. A correspondência deles (alguns bilhetes) não diz nada a respeito <ver P.
Moreau, op. cit., notadamente p. 19-20-2.1-33). Mas Sainte-Beuve,
apresentado por seu compatriota Daunou a Destutt de Tracy,
exatamente no Ateneu, "não deixa escapar nenhuma ocasião de
elogiar os Ideólogos" (M. Regard, op. clt., p. 18). Ora, veremos
I?enis manter relações com várias personalidades eminentes,
llg~das ao an~igo ~irculo de Auteuil; Ginguené, Garat, Thurot,
assim como V1ctor1n Fabre, glória do Ateneu serão seus padrinhos literários.
'
Ver supra, P~ IX.
Notice Historique et Explica.tive sur le Panorama de Rio de
.Janeiro, H. Taunay et F. Denis, Paris, Nepveu, 1824, p. 48.
Lettres, 35.
Ib., p. 18. O esboço será aproveitado em Brésll, T. I, p. 56, e
nas Scénes, p. 224.

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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Ib., p. 13.
lb., p. 24. Bourdon transcreveu (op. cit., p. 146 e ss.) algumas
páginas do romance Luiz de Souza nas quais Denis lembra essa
cena. Os Sot. Quot. de 10 de outubro de 1818 oferecem uma
cena de sabor semelhante: a visita, acompanhada de dÇ>ces e
galanteios, a um convento de religiosas muito pouco enclausuradas.
A serra dos órgãos é evocada. em Brésll 3'1, p. 94; a baia de
São Salvador em Brésil, T. IV, p. 146.
Ver Brés., ib.
Lettres, 7.
Lettres, 13.
Mesma dificuldade quando tenta fazer análise psicológica,
embora no segredo do diário; "essas sensações, tão vivas e tão
efêmeras" da juventude, essas sensações que são as suas na.
Bahia, "onde encontrar cores bastante vivas para pintá-las?"
(Sot. Quot., 14 de nov. de 1818, p. 138.)
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Com mais razão, acha-se provisoriamente impedida a
segunda via que, em teoria, se apresenta: retirar da experiência
brasileira uma grande obra exótica. Como Bernardin, como
Chateaubriand. Atala não nasceu de uma experiência mais
curta? Alguns títulos de capítulos das Scenes ("lmpressions
morales des Campagnes", "Les Forêts leur Harmonie") (15), o
tom e a técnica de muitas páginas, assim como a estatística dos
escritores citados ( 16), indicam que esses eram seus modelos.
Mas a obra de 1824 revela, ao lado do fascínio vivido por
Denis, restos consideráveis das dificuldades que embaraçavam o
adolescente. Mais de uma descrição é abreviada com a desculpa
de que "a pena é insuficiente para exprimir" a realidade evocada (17); sobretudo quanto aos espetáculos naturais que o
viajante contemplou (e nós o sabemos bom observador), o autor
esquiva-se e transfere não apenas a Humboldt ou Newied, mas
a Castel, Delille ou Victorin Fabre o trabalho de pintar a floresta virgem (18), o baobá (19) ou a palmeira (20). Sainte-Beuve
notou essas múltiplas citações: são "quase todas homenagens" (21), diz ele. Num escritor maduro, que, em 1824, tem
atrás de si milhares de páginas, são também derrotas.
Denis não tentará, pelo menos, escrever uma relação de
viagem, gênero da moda e para o qual verdadeiros dons criadores não são necessários? Tudo parece incitá-lo:· o exemplo do
caro Bernardin, contactos familiares com um viajante ilustre,
Le Vaillant (22), e desde a infância a leitura de tantos relatos.

Mas também nesse caso, segundo tudo indica, o sentimento de
sua insuficiência o retém. Havia dois tipos de viajantes que, na
época, vieram ao Brasil: homens sem especialização, que apenas
tinham vivido no país, ou sábios. Ora, a bagagem "turística" de
que Denis podia-se orgulhar parece bem pequena se comparada
à de um Koster que visitou grande parte do Nordeste (23), um
Neuwied ou um Mawe que percorreram enormes distâncias (24).
Esses homens tiveram tempo e recursos necessários para as
expedições com que sonhara Denis, mal contendo a impaciência
no escritório da chancelaria. Agora, ele os lê com avidez (25) e
não acredita que conseguirá rivalizar com eles.
Quanto à bagagem científica, sua nulidade deve aparecer
de maneira cruel ao ex-aluno do curso primário Jageot (26)
quando se compara a sábios de reputação européia como
E·schwege (27) e Langsdorff (28), como Auguste de Saint-Hilaire (29), em suma, a "especialistas", membros de verdadeiras
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(15) Respectivamente cap. XVI e IV.
(16) Nas Scenes, Chateaubriand é citado ou mencionado dez vezes,
Bernardin oito. Só o grupo dos poetas descritivos - Castel,
Delille, Victorin Fabre -· pode competir com eles (oito vezes).
(17) Scênes, p. 225.
(18) Ver Scênes, p. 39-41, onde mais de duas páginas são citadas.
(Remete a Newvied, op. cit., II, p. 270). Aos olhos de Denis,
isso não basta para anular a distância que se estabelece entre
o real e a representação verbal. Ele pede ainda o auxilio da
representação gráfica: "Só a magnífica gravura de Clarac pode
dar uma idéia dessas cenas imponentes". (Scênes, p. 41, n. 1)
(19) Ver lb., p. 24, a dupla referência a Castel, Poême des Plantes,
canto II, e a Delille, Les Trois Regnes.
(20) lb., p. 234-236.
(21) Sainte-Beuve, op. clt., p. 65.
,
(22) Autor de Voyages dans l'intérieur de l'Mrique, Paris, 1970 e 1976,
e Wstolre Naturelle des Oiseaux d'Afrlque, Paris, 1796-1812, Le
Vaillant freqüentava a casa dos Denis e seu filho era amigo de
Ferdinand.

\

(23)

(24)

(25)

(26)
(27)

(28)

(29)

Henry Koster, nascido em Portugal de pais ingleses, morou no
Nordeste, de 1809 a 1815. Sua obra Traveis in Brazil foi traduzida para o francês por A. M. Jay: Voyages dans la partie
septentrionale du Brésil, Paris, Dela.unay, 1818.
Ainda que Neuwied e Mawe tenham sido sábios, nós os citamos
entre viajantes, porque foi assim, e não por seus trabalhos
científicos, que Denis os utilizou. John Mawe, geólogo e naturalista, est.udou as regiões das minas de ouro e diamantes e
publicou Travels in the Interior of Brazll, Londres, 1812. Tradução francesa: Voyages dans l'Intérieur du Brésll, por J. B.
Eyries, Paris, Gide, 1816.
Koster é citado em referência n' Os Maxacalis (p. 13), em
Palmares (p. 387) e mais de dez vezes no Brésll. Esse último
livro tira de Mawe pormenores relativos à vida cotidiana em
São Paulo (t. II, p. 159, 171, 173), em terras gaúchas (lb., p.
203, 263, 272) e em Minas (T. III, p. 36, 47, 77-79).
ver L. Bourdon, op. cit., p. 8.
De von Eschwege "um dos fundadores da indústria pesada no
Brasil" e considerado como "o fundador da geologia brasileira"
(H. G. Clv. Br., III, p. 120), Denis conheceu notadamente trechos
do Journal von Brasillen (Weimar, 1818), publicados em Nouvelles Annales des Voyages, T. XX, (1823), p. 289-328.
O barão von Langsdorff, médico, cônsul geral da Rússia na
Corte do Rio, lançou-se a uma expedição pelo Brasil central,
acompanhado particularmente de um botânico, de um mólogo e
de um astrônomo.
Na época que nos interessa (1820-1824), Denis não poderia ter
conhecido nenhuma obra importante de Sainte-Hilaire, pois
Voyages dans l'Intérieur du Brésll só apareceria. em 1830 e o
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missões científicas:· von Spix, von Martins, ou Freyreiss e
Sellow (30). Por outro lado, se o exemplo de Voyage à l'Ile de
France é sedutor, o caráter e os gostos de Denis o levam a fazer
seu o julgamento de Bernardin sobre o gênero literário de viagens, que considera "cheio de grandes dificuldades". Com efeito,
ele exig~ "conhecimentos universais, ordem no plano, calor no
estilo ( ... ) e que se fale de tudo" (31). Seria esse o ideal do
jovem, mas nada está mais longe de suas possibilidades, em
1819.
Contudo, um caminho é familiar ao desajeitado principiante: o das bibliotecas. O adolescente solitário e estudioso legou
ao viajante o gosto de recorrer a elas pessoalmente. Se numa
de suas cartas fala do Rio como de um "Inferno", enquanto acha "difícil encontrar lugar mais belo", é em parte
porque "há apenas quatro livreiros" na cidade. Felizmente, "a
Biblioteca pública é bastante bem provida em livros" (32). O
jovem parisiense não lê romances, mas familiariza-se com a literatura portuguesa (33). Supondo-se que, a essa altura, ainda não

procure documentos, irá fazê-lo na Bahia. Se lá a biblioteca
pública o decepciona, é por "não oferecer nenhum desses preciosos documentos de que tanto falam os viajantes". Pelo contrário, a dos beneditinos o atrai: "acreditamos que particularmente aí se encontrariam as curiosas pesquisas dos jesuítas sobre
o Brasil" (34). Quando se conhece a grande dívida de Chateaubriand para com tais informantes, como, no momento de escrever, um jovem demasiado consciente de suas insuficiências de
escritor e cuja sede de cultura devia algo, sem dúvida, ao obscuro
sentimento de inferioridade do semi-autodidata, não iria buscar
a segurança da informação erudita?

(30)

(31)
(32)

(33)

naturalista, de volta a Paris em 1822, não publicou, a partir
de 182~. senão artigos científicos e Plantes usuelles des Bréslliens
<Paris, Grimbert, 1824). Mas os dois homens conheceram-se.
Um exemplar de Voya.ges, na Biblioteca Sainte Genevieve, é
dedicado a Denis e este deve muito ao sábio cujas observações
se estenderam aos costumes dos indios, até mesmo, como
veremos, dos maxacali.
Em seu .Journal da Bahia, Denis declara esperar com impaciência. a publicação dos trabalhos de Spix e Martius (ver
(Sot. Quot., p. 136) e sua correspondência. assinala a passagem
de Freyreiss e Sellow (Lettres, 13). Sobre esses sábios, cujas
observações não pôde utilizar, assim como sobre os principais
viajantes dessa época, ver H. G. Civ. Br., nr, p. 119-131.
B. de Saint-Pierre, Voyage à l'De de France, Lettre XXVIII.
Lettres, 7. Uma frase do Panorama de Rio de .Janeiro (p. 55)
assinala que "Sua Majestade tornou pública sua biblioteca,
composta de mais de 60.000 volumes". O Brésil 37, relatando o
o mesmo fato, reduz a cifra a 45. 000. A biblioteca, assim como
o Museu de História Natural, são descritos a seguir com minúcia e admiração. Escadas, salas, tapeçarias, presteza dos empregados, horário de abertura, têm seu lugar ao lado das
"curiosidades bibliográficas" como certo manuscrito "de magní
fica execução cujo assunto é <.. . ) a flora do Rio de Janeiro"
(p. 118-119).
"Os portugueses não têm muitos autores, como Camões pelo
menos I" (Lettres, 7).

Tanto quanto hábitos e gostos, as circunstâncias o estimulam. Privado de contactos intelectuais, desejando mostrar-se,
após sua Odisséia equinocial (35), corre para os salões onde os
Denis, malgrado os reveses financeiros, são sempre recebidos.
Ora, essa sociedade, que contribuiu para formar o espírito do
adolescente e cuja lembrança o adulto evocará com admiração,
quarenta anos mais tarde (36), tem como figuras de relevo Garat,
do Instituto (37), Thurot, professor do Colégio de França (38),
Ginguené, especialista em literaturas meridionais (39), Salaville,
(34) Brés. T. IV, p. 127. Denis tornou-se intimo de um segundo
bibliotecário, Lúcio, que "simultaneamente estudava. a língua
de diferentes tribos de pretos" em "trabalho. .. ainda não
publica.do" (lb.) . Ferdinand prometera. enviar ao pai, se fosse
impresso a tempo, esse trabalho de "um homem instruído, a.inda
que filho da terra" (Lettres, 16).
(35) o pequeno defeito que levava Denis a se pôr em evidência na
sociedade foi ridicularizado por Sainte-Beuve, no famoso ret rato
de Trepidans (op. e loc. cit.)
(36) Voltando de uma reunião, na casa da condessa d'Agoult, a
19 de fevereiro de 1841, escreve em seu diário: "A conversa
era viva, levemente caçoista, um pouco como aquelas do século
XVIII cujos ecos ouvi em casa de Ginguené, Madame de la
Sauldraye, Garat e Thurot" (.Journal, p. 110).
(37) Ele é evocado na correspondência brasileira: "Enquanto você
vê Garat em Paris, muitas vezes ent.retenho-me com ele, graças
à Décade Phllosophique'' (Lettres, 21).
(38) Denis, em 1882, lerá algumas páginas das Scenes, no salão de
Thurot "diante de numerosa assembléia". Trata-se da novela
Camoens et .Jozé Indio, publicada com as Scenes. (Ver Rés.
Hist. Lit. Port., p. 610).
(39) De Ginguené, principal redator da Décade Philosophique e autor
da Hlstoire Littéraire de l'Italie, Paris, Michaud, 1811 e ss., Denis
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antigo colaborador de Mirabeau (40) e o ornitologista Le V aillant (41). São todos homens de erudição e, além disso, bem
situados para ajudá-lo a ganhar a vida com a pena de escrever,
como deseja (42). Alphonse, de caráter mais ousado e que possui
seu meio-soldo, está livre para tentar diretamente a carreira
literária, e mesmo pelo Boulevard (43). Quanto ao mais moço,
seguiria, pelo menos provisoriamente, as pegadas de seus eminentes mentores: seria historiador, geógrafo, etnólogo, natura..,.
lista, aqui e ali, ao nível da compilação.
Caminho austero, um tanto poeirento? Não apenas isso.
Cada um de seus desvios vai reavivar, precisar, alargar a grande
imagem do Brasil que D.enis traz dentro de si. Pois ele tem o
dom de representar vivamente uma realidade antiga, a partir dos
traços que ela deixou. Numa página de seu primeiro livro,
nós o encontramos na Bahia, chgando diante da "árvore do
descobrimento" e exaltando-se ao pensar nos índios que ela
abrigara. "Talvez os tupinambás tenham celebrado festas à

(40)

(41)
(42)

(43)
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faz entusiástico elogio em seu Rés. mst. Lit. Port., Discours
Préliminaire, p. VII-VIII.
Na verdade, quem escrevia seus discursos. O Joumal de Denis
lembra a respeito, em 1842, a frase de Mirabeau: "Façam-me
o vinho que eu porei a rolha., (Joumal, p. 110).
Ver supra, p. 52. Com ele, observa Bourdon, "o exotismo jorrava
no salão dos Denis" (L. Bourdonr op. clt., p. 12)
Na carta de 9 de maio 1820, que atesta o retorno à França,
Denis desculpa-se de um longo silêncio, dizendo que "há alguns
dias ele está escrevendo para um periódico". "Por 1800 francos
mensais", t.ratava-se de dar "diariamente ao Courrler Franoais
noticias mais ou menos interessantes" tiradas "dos jornais
estrangeiros" (Ver P. Moreau, op. cit., Appendioe, p. 15).
Numa carta da Bahia, Ferdinand fala do irmão compondo
"um melodrama. ao gosto romântico" (Lettres, 36). Portanto,
os Denis estavam aptos - a evolução posterior de Denis o
comprovará - a receber a influência. da nova corrente literária. Não há nada de romântico, porém, em L'Aml du Mari,
ou la Bagúe, comédia de um ato, em verso, que Alphonse encena
no segundo Teatro Francês, a 12 de março de 1822. (Ver P.
Moreau, op. cit., p. 18). O primogênit.o dos Denis acabará por
demonstrar também interesse, herdado do meio familiar, pela
literatura descritiva e a história natural Depois de dirigir a
~vu.e de l'Orient com Abel Hugo, de se tomar prefeito de
Hyêres e deputado do Var, começa uma obra de fôlego: Promenades pittoresques à Hyeres, ou Notice statlstique sur cette ville,
ses environs et les Des, Paris, 1834, pequeno in-follo.
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sua sombra; eram então senhores desta imensa baía; faziam ecoar
pelas margens seus gritos de vitória mas, se desapareceram,
a paisagem está ainda impregnada pela presença deles" (44).
O surpreendente aqui, como em cena análoga onde se anima
para Ferdinand um quadro desagradável, evocativo da história
de Diogo Alvares e Paraguaçu, é a imaginação que se projeta
no passado da terra. Por um movimento semelhante, o saber
para ele será quase sempre o substituto da viagem e um trampolim para o imaginário até que paisagem e índios revivam,
n' Os Maxacalis e que a narrativa, por sua vez, esteja "prenhe
da presença deles".
Denis está, pois, no limiar de sua carreira. Tem vinte e
dois anos, a recordação de uma grande aventura - que o
orienta para um grande tema - , o desejo e a necessidade de
fazer nome, a simpatia de um grupo ainda poderoso. Com a
atividade um tanto confusa talvez (45), mas incansável, que o
caracterizará por muito tempo, lança-se ao trabalho. Com
que entusiasmo, os resultados o atestam. Um pouco mais tarde,
começa a colaborar em periódicos especializados na geografia e
história dos descobrimentos: o Journal des Voyages publica
sua tradução da Carta de Pero Vaz de Caminha, companheiro
de Cabral, sobre a descoberta do Brasil (46) e Nouvelles Annales
Brés. T. IV, p. 48.
(45) Dela caçoa Sainte-Beuve em Trepidans (op. clt.).
(46) Lettre de Pedro Vaz de Caminha sur la Découverte du Brésil,
1n J'oumal des Voyages, Découvertes et Navlgations modenies,
publicado por J. J. Vemeur, T. VIIr 28.° Caderno, fev. de 1821,
p. 157-190. A apresentação do documento privilegia o tradutor:
"Um viajante recentemente chegado do Rio de Janeiro apre- ·
senta a tradução exata de um texto bastante curioso, que
consultou nos arquivos da marinha real daquela cidade" (p.
157). Na verdade, foi na Corografia Bl'88íllca de Aires de Casal
que Denis encontrou a Carta. Em compensação, uma nota é
verdadeira: "Esta carta ainda não foi traduzida em nenhuma
llngua; o original está nos arquivos da Torre do Tombo (sala
das Cartas) em Lisboa" (lb., n . 1).
A Carta de Vaz de Caminha ao rei D. Manuel (redigida
em abril-maio de 1500) constitui realmente "a certidão de nascimento oficial do Novo Mundo", ao mesmo temPo que testemunha" o humanismo universalista dos portugueses" (Jaime
Cortesão, A Carta de Pedro Vaz de Caminha, Livros de Portugal, Rio de Janeiro, 1943, p. 112-113).
Em sua edição critica da Carta, Jaime Cortesão reproduz
um julgamento bastante severo de João Francisco Lisboa (in
(44)
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des Voyages, de Malte-Brun, duas Notícias acerca das províncias do Brasil, então quase desconhecidas (4 7). São simples
reproduções da Corografia Bnmlica (48), mas indicam a vasta
informação que Denis já reuniu, com a ajuda do amigo Taunay,
para o livro que estão terminando. Com efeito, o ano de 1822
assinala a publicação do Brésil. Cinco volumes saem em dois
meses e o sexto aparecerá logo (49). Ainda em 1823, duas obras:
com Guyane e Buenos-Ayres et Paraguay (50), Denis explora
conhecim.entos adquiridos em história e geografia sul-americanas,

quando da elaboração do Brésil. Paralelamente, ao fazer a tradução de diversos Chefs d'Oeuvre do Théâtre Portugais (51),
Denis remonta da colônia à metrópole e não negligencia os fatos
literários. O adolescente, privado de escolaridade, o escrevinhador explorado pela agê:ncia consular, encontrou uma saída.
Seus livros são lidos e a crítica, pensa ele, o "trata com muita
indulgência" (52). Toma-se "membro do Ateneu das Ciências,
Belas Letras e Artes, para ter um título como qualquer
outro" (53). Em nível mais sério, está em vias de se tornar
- perceberão isso mais tarde - o pioneiro francês do americanismo. A semente colhida às margens do Belmonte germinou.
Mas, em tudo isso, há realmente literatura? Vai haver.
Os trabalhos que o jovem escritor levou a cabo tão vivamente,
não o impediram de conceber obra mais ambiciosa, na qual a
experiência do viajante a a informação do americanista seriam
chamadas a alimentar uma reflexão, a se introduzirem numa
forma propriamente literária, isto é, para Denis que atende aos
cânones reconhecidos por seu meio. Publicações parcialmente
auxiliares e obra de predileção foram, na verdade, levadas a cabo
paralelamente. A estrutura revelada pelas Scenes de la Nature
- uma seqüência de capítulos pouco ligados entre si, assinalando
ou ilustrando cada qual um tema poético, fomecido pelos trópicos - favorecia uma composição descontínua, alongada no
tempo. A leitura de algumas páginas, feita já em 1822, no
salão de Thurot, mostra que a obra foi iniciada logo e, inevitavelmente, composta segundo a estética de que a Décade Philosophique tinha sido arauto. Se não se pode determinar o momento em que Denis formou o primeiro projeto, é claro, por
outro lado, que essa obra, como o Brésil, nasceu das "observações" feitas na Bahia e que o viajante se propunha a multiplicar

(47)

( 48)

( 49)

(50)

Journal de Timon, 1853) sobre a qualidade da tradução de
Denis, mas acrescenta que este manifestou "uma. eleve.de. compreensão do ve.lor entre todos excepcione.1 de. Carta". Assinala
que Denis inseriu e. tradução no Brésil (onde ela figura efetivamente no T. VI, p. 4-69), mas afirma sem razão que ela também
aparece nas Scênes (J. Cortesão, op. cit., p. 35, n. 9).
Nouvelles Annales des Voyages, 1821, T. IX: Notice sur les Capitainerles de Para et de SOLIMõES au Brésll, Extrait de la
Corografia Brazilica, p. 209-284. (0 nome de Denis é citado).
E no T. XI, 1821: Notice sur la Province de Matogrosso, Extrait
de la Corografia BrazWca, p. 209-285. Uma nota de Malte-Brun
introduz o texto; o nome do tradutor não aparece, embora um
texto posterior não deixe dúvidas a respeito: "Nossa tradução
de Matogrosso, inserida em Nouvelles Annales", dirá Denis no
Brésil (T. III, p. 156-157). A primeira noticia também será evocada mais tarde: "Fiz a tradução dos capitulos consagrados a
essas duas capitanias para Nouvelles Annales des Voyages de
Eyries e Malte-Brun" (Rés. Hist. Litt. Brés., p. 597; n. l).
O tomo IX de Nouvelles Annales contém uma nota acerca da
Corografia Brasilica por Ferdinand Denys (sic) p. 399-402.
Registremos que no Journal de Voyages, T. IV, 13.0 caderno,
nov. de 1819, uma nota anônima sobre a mesma obra. Primeira
comunicação de nosso viajante? Se nos lembrarmos de que,
a 13 de setembro, ele tremia de febre em Salto, que lhe faltava
ainda voltar para a Bahia, atravessar o Atlântico (seis semanas
em média, na. época) e preparar seu texto para a impressão,
isso parece impossivel. Ou então, se,ria preciso pensar numa
nota redigida na. Bahia e enviada pelo correio. As fórmulas
muito vagas que apresentam a obra ("a assinatura nos informa
que a devemos a Dom Manuel Aires de Casal") nos inclinam
a afastar essa hipótese.
A Blbllograpbie de la France assinala a saída dos tomos I e II
a 22 de dezembro de 1821, a dos tomos III e IV a 5 de janeiro
de 1822, a. do tomo V a 3 de fevereiro; enfim o tomo VI, apêndice que transcreve diversos documentos, está registrado em
24 de agosto do mesmo ano.
Inscritos na Bibllografie de la Franoo respectivamente a 11 de
janeiro e 6 de setembro de 1823.

(51) Coleção de Ladvocat "Chefs d'Oeuvre Etrangers", T. 23, Paris,
1823. (Bibllogr. de la Fr., 5 de abril). Uma Notice sur le Théâtre
Portugais, escrita por Denis (p. 1-28), precede a tradução das
seguintes peças: Inez de Castro, de J. B. Gomes; La Conquête
du Pérou e Le Caractere des Lusitaniens, de Pimenta de Aguiar;
La Vle du grand Don Qulchotte et du gros Sancho Pança, de
Antonio Jozé.
(52) Ms. 3417, fl. 88 verso. Os artigos consagrados a Denis, que
encontramos na imprensa da época, autorizam a satisfação do
autor. (Ver lnfra, Apêndice, p. 61).
(53) Ms. 3417, fl. 89.
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às margens do Belmonte (54). Então, começaram a tomar corpo
sonhos e veleidades criadoras, suscitados não há muito tempo
pela leitura dos viajantes e dos "naturalistas" cujo prestígio
Bernardin resumia. Várias páginas das Lettres e do Journal
da Bahia, transcritas para as Scenes quase palavra por palavra (55), mostram que a obra foi, se é possível dizer, começada
antes de ser concebida, tanto ela brotou dos devaneios do adolescente e da aventura decisiva que os fertilizou.
Os trabalhos, a que a necessidade material forçava ao
jovem, não trouxeram dilaceramento algum a essa trama contínua
de preocupações. Ao contrário, com as variantes impostas pela
história e etnografia, as páginas dedicadas, na Guyane, às tribos
do Orenoco (56), as que ~embram, no Paraguay, os guarani e
as "reduções" dos jesuítas (57), completam e delimitam os dados
oferecidos no Brésil acerca dos botucudo ou dos guaicuru (52).
Do mar das Caraíbas ao rio da Prata, dezenas de tribos são
amplamente estudadas em seus costumes, crenças, instrumentos
musicais, comida (59). Uma relativa unidade geográfica leva
a descrever os mesmos tipos de vegetação (60); uma situação
histórica única - a colonização européia - levanta os mesmos
problemas. As paisagens, os heróis, as teses d' Os Maxacalis floresta primitiva, índios livres ou vítimas dos europeus, contribuições e desvantagens da civilização - já fornecem o conteúdo
essencial das obras anteriores.

Em resumo, os dez volumes publicados entre 1822 e 1823,
na coleção Nepveu, representam, numa realidade complexa,
mas única, o máximo de extensão da informação livresca,
acumulada pelo autor, assim como as duas novelas das Scenes
atestam, nesse ponto, uma utilização mais discreta dos conhecimentos. Entretanto, a primeira manobra permite a segunda.
Quando Denis começa a escrever Les Macbakalis ou Palmares,
só tem de buscar, na massa das informações reunidas, aquilo que
o argumento das novelas demanda (61).
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<54) Ver Lettres, 41.
(55) Sobretudo a evocação do Orfeu negro cuja musica e cantos provocam o entusiasmo dos passantes. <Ver Lettres, 18, e Scenes,
p. 224).
(56) Estudadas em Guyane, sobretudo T. I, cap. IV, p. 125-175.
(57) Especialmente T. II, cap. IV, p. 112 e seguintes.
(58) Do mesmo modo, o drama de Palmares, que dá às Scenes o
segundo "episódio", corresponde, na Guyane, à interminável
descrição das expedições militares, enviadas contra os escravos
fugidos de Surinã.
(59) Os dados fornecidos são sempre próximos, muitas vezes semelhantes: "Os selvagens dessa vasta parte do mundo" (a América
meridional) apresentam "uma singular analogia em seus costumes" (Guyane, T. I, p. 126); os indigenas da Guiana se
parecem muito com os "TUpinambás, que habitavam outrora
o Brasil" (lb., p. 127). A unidade de interesse e de informação
é surpreendente.
(60) As regiões total ou parcialmente áridas ("pollgono das secas"
ou Brasil Central) quase não são descritas.

Entre a viagem ao Brasil e a obra propriamente literária,
suscitada por ela, os trabalhos intermediários constituem assim
outras tantas etapas, escalonando um caminho simples - ele
vai de leitura em leitura - , mas duplamente importante. Permitiu ao autor reunir essa erudição abundante e controlada,
que sustenta a seguir a atividade criadora, mas fê-lo também
encontrar, de passagem, alguns pequeninos fatos decisivos, que
orientam e talvez estimulem essa atividade. Com efeito, se não
importa muito que Deni tenha emprestado a seus maxacalis
usos e costumes, não constatados pessoalmente, por outro lado
uma pergunta deve ser feita: por que, entre tantas "nações"
indígenas cujas ruínas pôde observar, escolheu justamente essa?
Como chegou a atribuir determinadas reações à tribo, certos
traços de caráter a seu chefe? Antes de tudo, o orgulhoso "vi"
lançado por Denis, no início de sua novela, precisa ser reexaminado. Está em jogo não mais o conhecimento direto das
paisagens, mas o dos homens.
Ora, sobre esse ponto, somos alertados por um fato raro:
um desvio na honestidade habitual do autor ao confessar, e
mesmo exibir, suas fontes livrescas. Lê-se no tomo IV do
Brésil, a respeito dos "buticudos" (outro nome dos terríveis
aimoré) - "Não nos podemos furtar a um movimento de surpresa, observando alguns desses seres extraordinários; mas, se são
aliados dos portugueses, não nos deixam muito tempo em sus(61) Além disso, quando nos lembramos da ânsia de contar ~udo (e
sustentar o que é dito com citações e referências), mamfestada
ao longo de quase toda a obra de Denis, é-nos licito supor que,
também psicologicamente, foi a presença das obras anexas e
do resto das Scenes que permitiu a economia simples das
novelas.
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penso quanto à natureza de suas intenções. A primeira vez que
os encontramos, abraçaram-nos com efusão e repetiram, ao mesmo tempo, batendo em nossos ombros, a palavra arkendje, que
quer dizer amigo" (62). Surpresa do viajante, nuança afetiva
na acolhida dos selvagens, termo da língua botocuda anotado
de passagem - tudo revela a cena vivida. Ela o foi efetivamente, mas pelo Príncipe de Neuwied (63): o "vi'' esconde

dade, Neuwied não fornece nenhuma indicação semelhante (68)
e o encontro com um chefe de tribo - por mais rápida que
tenha sido a conversa e minúsculo o grupo étnico - provocou,
sem dúvida, no viajante, o acréscimo de interesse, o abalo afetivo
particular, que estariam na origem da criação ulterior e da
escolha dessa tribo entre tantas mais importantes.
A própria intriga da novela convida-nos porém, à prudência. Certamente, na situação do personagem que Denis teria
encontrado, podemos ver a fonte da fabulação de Os Maxacalis,
que repousa, em linhas gerais, na aventura de Kumuraí, jovem
chefe também educado pelos portugueses, falando português e,
finalmente, cristão. Entretanto, quando parecia que apenas as
necessidades da intriga amorosa levavam o autor a imaginar
relações seguidas entre seu índio e um ouvidor, a fazê-lo comparecer aos funerais de um capitão-mor, descobrimos que tais
indicações existem em Neuwied.
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Certamente, não se deve por isso minimizar a experiência de
Denis. Ele viu aborígenes. Belmonte era uma antiga aldeia (64),
a população de Canavieiras incluía índios e brancos (65),
os remadores de alugue!, sobretudo na zona dos rápidos,
eram em geral indígenas, enquanto os botocudo vinham alojar-se
e procurar alimentos no posto militar de Salto (66). Chegou a
ver os maxacali. Não temos nenhuma razão formal para
duvidar de suas afirmações, quando declara que, na época em
que visitava "as margens do Belmonte", observara diretamente
essa tribo, então "chefiada por um jovem índio educado pelos
portugueses", falando "passavelmente" a língua portuguesa e
com quem ele, Denis, tro~ara algumas palavras (67). Na ver(62) Brés.• T. IV. p. 216.
(63) Neuwied. op. cit.• T. II. p. 128. Como é natural, o trecho de
Neuwied é mais detalhado que o de Denis. A cena se desenrola
durante uma caça.da de pássaros : " .. . preparavam-se para pegar
um. quando uma voz rouca me chamou com um tom breve e
duro; voltei-me imediatamente. Imagine-se minha surpresa ao
ver atrás de mim diversos botocudos nus e morenos como os
animais da floresta ( ... ) admito que fiquei um pouco estupefato.
Se eles tivessem intenções hostis. eu teria sido varado pelas
flechas antes de poder adivinhar que estavam tão perto de mim.
Então. avancei ousadamente e disse. na lingua deles. as poucas
palavras que sabia; apertaram-me ao peito. à maneira dos portugueses, bateram-me no ombro ( ... ). Vendo um fuzil de
dois canos, repetiram diversas vezes com espanto: Pan uiuhu
<vários fuzis) ".
(64) Ver Cor. Bras.. T. I , p. 63.
(65) Ver Ib., p. 82.
(66) Tal era ao menos a situação três anos antes, quando da passagem
de Neuwied: "todos os quartos estavam cheios de botocudos, que
tinham recebido permissão para ficar, porque desejavam fazer as
pazes com eles" (Neuwied, op. cit., T. I, p. 61).
(67) Brésil, T. IV, p. 249-251.
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O alemão viu, em Vila Viçosa, "um ouvidor cuja comitiva
oferecia a composição mais estranha que se possa observar: além
dos portugueses e negros, havia uma dúzia de jovens botocudos
de Belmonte e um jovem maxacali" (69). Ainda se faz menção
a "um jovem maxacali que pertencia a Marcelino da Cunha,
ouvidor de Caravelas" (70). Por outro lado, em 1816, Neuwied
pára "algum tempo numa fazenda pertencente ao falecido
capitão-mor de Belmonte" (71). Ora, na novela, é no enterro
do "capitão-mor da província" (72) que o jovem português
encontra, na povoação mais próxima de Belmonte, Kumuraí e
seus guerreiros. A cerimônia teria ficado tão célebre que, três
anos após a passagem do alemão, foi relatada a Denis, de modo
a fecundar-lhe a imaginação?
(68) Neuwied assinala a presença de pequenos grupos de maxacali
em vários pontos da região, mas nunca às margens do Belmonte,
na zona que Denis e ele visitaram. Quanto às infarmações que
Plasson teria podido dar na volta de sua viagem, a carta em
que Ferdinand as retransmite a seu pai só fala dos botocudo.
CLettres, 40).

(69) Neuwied, op. cit., T. I, p. 371.
(70) Ib., T. II, p. 294.
(71) lb., T. II, p. 108.
(72)

Max., p. 5.
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Além disso, o Príncipe, recebido por personalidades,
ocupando em Belmonte a própria casa do ouvidor (73) está
em melhor posição para conhecer fatos e gestos de person'agens
importantes do que o pobre "comerciante" francês. Encontram-se, aliás, em sua obra informações sobre administradores
dessas regiões afastadas e sobre as relações destes com os
índi~s. São informações que Denis difiêilmente poderia
reunir (74), ou pelo menos precisões, confirmações escritas,
que, ao trabalhar n'Os Maxacalis, entre 1821 e 1824 ele
consulta à vontade. Na narrativa, botocudos e maxacali, u;_imigos hereditários, reconcHiam-se no túmulo do capitão-mor a
quem votavam a mesma admiração, e Neuwied assinala que
"o capitão-mor Simplício de Silveira, escrivão (75) de Belmonte ( ... ) foi de grande utilidade, quando se quis concluir
um tratado com os botocudos em Belmonte" (76). Kumuraí
foi educado pelos portugueses: utilização de um fato muito
comum, e mesmo de uma informação colhida no local? Talvez,
mas Neuwied diz que o capitão Simplício "tinha com ele um
jovem índio meniém" (77), e que, se os patachos, vizinhos dos
maxacalis no rio Sucurucu, "dificilmente entregam seus filhos
aos brancos para que estes os eduquem, ( ... ) as outras tribos
o fazem de bom grado" (78).
Há mais. Entre a relação de Neuwied e a novela, existem
analogias de detalhe tais que, apesar da identidade dos dois
itinerários - em cerca de trinta léguas brasileiras - , seriam
necessárias, para explicá-las, coincidências estranhamente repetidas e, de qualquer modo, não justificariam analogias de forma,

que não são raras. Assim, o jovem português da narrativa chega
a Belmonte pelo norte, "após duas horas de marcha penosa
pelas areias", ao longo das margens onde "vinham as ondas
quebrar-se com estrondo" (79). "Neuwied chega pelo Sul" após
uma marcha fatigante ( ... ) pelas areias áridas", quando o
mar "quebrava com violência na costa" (80). Uma caça ao
jaguar termina, num e noutro, do mesmo modo: perseguido
pelos "latidos terríveis" dos cães, o jaguar, na novela, "joga-se
contra uma árvore" (81); em Neuwied, "assim que ele percebe
os cães, procura subir a uma árvore de inclinação oblíqua" (82).
Se as semelhanças - relativas a fatos ou a sua exploração forem aproximadas do empréstimo puro e simples que assinalamos (83), deve-se convir que o Príncipe não foi para Denis
apenas um informante precioso, em matéria de botânica e etnografia geral, entusiasticamente homenageado numa página do
Brésil (84). Acerca de uma realidade que despertara em Denis,
durante sua viagem, o maior interesse e solicitara sua imaginação, o livro Voyage de Neuwied forneceu indicações particulares, de molde a orientar, senão despertar o trabalho criador.
Assim, um segundo ponto fica estabelecido: ao compor Os
Maxacalis e criar diversos personagens, pertencentes às comu
nidades portuguesa ou índigena, Denis trabalha a partir de fatos
contemporâneos reais (85). Se as fontes da novela não estão

(73)

"As casas são cabanas de terra muito baixas. A do capitão-mor
é um pouco maior; quanto à do ouvidor, onde fui alojado, não
valia muito mais que as outras". (Neuwied, op. clt., T. II, p. 98).
(74) Por mais que Plasson o suponha informado por viajantes.
(75) O acúmulo de cargos era corrente entre os funcionários da
Coroa. <Ver Sa.int-Hilaire, op. clt., Premiere Partie I, p. 359-370).
(76) . Neuwied, op. cit., T. I, p. 382.
(77) Ib., T. I, p. 394-395. Nota de Neuwied: "Os meniéns que habitam
em Belmonte são um resto dos indios camacãs degenerados,,.
Para Denis, camacã e maxacali formam uma mesma familia
lingüistica. (Ver Histoire Géograpbique du Brésll, p. 91).
(78) Ib., T. II, p. 55. Ele fala ainda de "um botocudo educado pelos
Portugueses" (lb., T. I, p. 365) e um Jovem puri criado por um
ouvidor (lb., T. I, p. 358).

(79)

(80)
(81)
(82)
(83)

(84)
(85)

Max., p. 8.
Neuwied, op. clt., T .II, p. 97-98.
Max., p. 29.
Neuwied, op. cit., T. III, p. 140.
O pretenso encontro com os botocudo. Quanto às semelhanças
na realidade descrita (sitios, vegetação, costumes indígenas),
não levaremos em consideração as que podem provir da identidade dos objetos contemplados ou de fontes livrescas comuns
(sobretudo Léry).
Ver Brés., T. IV, p. 213.
Esses fatos são tão reais e Neuwied os conta tão bem que, através dele, possuimos elementos biográficos muito precisos sobre o
ouvidor de Caravelas e o capitão-mor de Belmonte. Podemos
assim resumi-los (todas as referências são tomadas a Neuwied,
op. cit., de que apenas indicaremos o tomo e a página) :
1.0 ) Marcelino da Cunha, ouvidor de Caravelas (II, 294),
ouvidor da comarca de Porto Seguro (1, 356), funda em 1814
("há. dois anos" diz Neuwied, em 1816) o posto militar de Arcos,
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apenas na experiência diretamente vivida, um conhecimento
notável do Brasil (86) a alimenta e condiciona sua elaboração.
Tal riqueza de conhecimento, entretanto, é extensiva à tribo dos
maxacali, a sua história? E, se é exata a evocação oferecida
pela novela, Denis teria encontrado a matéria em suas lembranças ou em suas leituras?
A história da nação maxacali é mal conhecida. As primeiras indicações interessantes provêm de historiadores e viajantes do século XIX. Se Denis pouco se serviu de Southey (87),
encontrou em Aires de Casal duas precisões: "machacaris" ocuparam outrora a bacia do alto Mucuri, de onde foram depois
expulsos pelos aimorés (88); eram ainda encontrados ao norte
de Caravelas, no alto vale do Jucurucu (89). Quanto a Neuwied,

deparou com elementos da tribo litorânea (90). Do vale do Belmonte, informa apenas a existência de uma aldeia maxacali
acima de Salto, informação essa que Denis não aproveita (91 ).
Em momento algum, discute a origem e as andanças da tribo.
Apesar disso, a novela é muito mais explícita. De acordo
com ela, os maxacali, vindos de Mato Grosso, fixaram-se nas
Mantiqueiras, "não longe dos estabelecimentos portugueses" (92), em data relativamente recente - Vapubaçu, pai de
Kumuraí, já era chefe-, vencidos e afugentados pelos aimorés,
tiveram que "errar muito tempo pelo deserto", antes de "se
estabelecerem no Capibari, a meio dia de jornada da vila de,
São Simão (93). Reduzida, então, a "quinhentos caçadores",
que as doenças vão ainda dizimar, a tribo fica por lá durante
alguns anos, tentando, com resultados diversos, acostumar-se a
uma vida sedentária e agrícola (94). Em breve, nova migração:
Kumuraí, já era chefe--; vencidos e afugentados pelos aimorés,
vai influir no de seus homens. Depois de seu infeliz amor por
Helena, Kumuraí foge dos lugares que viram seu idílio e conduz a tribo para a beira-mar, em Canavieiras, onde recebe os
conselhos de um capitão-mor indulgente (95). Outra mudança
com a morte desse protetor: o chefe reconduz seus homens para
o interior, sem saber direito onde irá deter-se (96).
Ficção ou realidade? Apenas os últimos dados da novela
podem ter sido colhidos diretamente por Denis (97). Precisamente a única informação que o Brésil contém, a esse respeito,
fala da descida dos índios para a costa. No momento em que

1

na ilha de Cachoeirinha, "de acordo com as ordens do Conde
dos Arcos" (I, 124). Um "jovem maxacali,, lhe "pertencia,,
(II, 294).

(86)
(87)

(88)
(89)

2.0 ) O "capitão Simplicio de Silveira, escrivão de Belmonte" fora de grande utilidade, quando se quis concluir um
tratado com os butocudis em Belmonte" (!, 324). Durante a
pacificação do vale, ele manifestara "grande atividade" (Il, 102).
"Tinha com ele um jovem indio meniém (!, 394).
3.0 ) Desse modo, a ação dos dois homens relaciona-se
ao mesmo tempo com o vale do Jequitinhola ( Cachoeirinha,
Belmonte) e os maxacali. Caravelas está situada entre os rios
Itanhém e Mucuri e, nos altos vales desses dois rios, acham-se
hoje duas povoações: Machacalis e Aldeia dos Machacalis.
lt evidente o parentesco entre esses funcionários e, na
novela, o personagem do capitão-mor de Belmonte, protetor de
Kumurai cujos funerais ocasionam uma trégua entre botocudos
e maxacali. Sugere-se igualmente a idéia de educar o futuro
chefe por uma personalidade portuguesa.
Digamos por ora: um conhecimento extremamente detalhado
de uma zona limitada do Brasil.
As únicas referências precisas a Southey, anteriores a 1824,
falam do mito do Eldorado e da história de Paraguaçu (Ver
Scênes, p. 98-99 e 127). Se realmente Denis leu o poeta-historiador, como fazem crer o prefácio do Brésil e a primeira das
duas referências contidas nas Scênes, só pôde encontrar ai informações vagas, tomadas a Marcgraf e Piso, Historia Naturallii
Brasiliae, Amsterdam, 1648, que a moderna etnografia não
leva em consideração.
Cor. Bras., T. I, p. 279.
A. de Casal diz: no território "banhado pelo rio do Norte e o
rio do Sul" (cuja reunião forma o Jucurucu ou Sucurucu).
lb., T. II, p. 55.
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(90)

São as seguintes as localizações dadas em Voyage: grupos fixos
nas margens dos rios Pardo (II, 193 e ss.), Itanhaém (II, 45),
Mucuri (I, 368) ; grupos errantes entre o rio Pardo e o rio
Doce (I, p. 209 e ss.).

(91)
(92)
(93)

Ib., I, p. 138.
Max., p. 10.
Ib., p. 11. Para a localização de São Simão, ver supra, cap. I,
p. XLIV, n. 119.

(94)

Max., p. 11.
Ib., p. 39.
Ib., p. 7. O

( 95)

(96)

"jovem português", lembremo-nos, acompanha
Kumuraí, nessa anábase, imagem daquela que conduz Denis
até Salto.
(97) As demais mudanças da tribo situam-se muito acima, no
Belmonte, ou fora de sua bacia, e estão distantes no passado.
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ele visitava "as margens do Belmonte", diz o viajante, "os
maxacalis ( ... ) vinham do interior para se fixar à beira-mar,
nas vizinhanças de um estabelecimento da mesma nação" (98).
Nenhuma precisão é dada acerca desse estabelecimento (99) e,
finalmente, se reunirmos todas as informações, a evocação dos
maxacali de Belmonte ocupa um lugar muito modesto no
Brésil (100). Como nas cartas, escritas em outros tempos à
família, Denis deixa o primeiro plano para os botocudo (101).
Eles constituíam, é verdade, o grupo aborígene mais poderoso
da região, mas, para o jovem autor, ávido de exibir seus conhecimentos, o senso das proporções contou menos do que a
abundância ou raridade das informações. Aires de Casal e N euwied o esclarecem copiosamente sobre os "buticudos" (102);
sobre os maxacali, em compensação, antes de janeiro de
1822 (103), sua experiência pessoal, decisiva sem dúvida, mas
rápida, só lhe fornecia dados dificilmente exploráveis, porque
insuficientemente relacionados a uma situação histórica e sociológica· mais ampla. Dois anos mais tarde, é de uma tal situação
que a novela esboça um quadro detalhado. Como o autor foi
capaz de fazê-lo? Por que trabalhou com a imaginação,

lembranças, que o tempo tornara mais caras, e um conhecimento geral do Brasil que as leituras acumuladas aumentavam
sempre? Não poderíamos desprezar, aqui, a importância desse
mecanismo mental, mas, se descobrimos entre a narrativa e a
história real da tribo estreitas semelhanças, será difícil pensar
que, além disso, não interveio uma outra fonte de informações.
Ora, em 1822, Auguste de Saint-Hilaire lê na Academia de
Ciências "a relação de sua viagem pelo interior do Brasil" (104).
Amplos deslocamentos pelo país levaram-no da capital das
Minas Gerais até o distrito dos Diamantes. Atingindo então o
Jequitinhonha, ele descera precisamente até São Miguel onde o
jovem Denis deveria ter chegado. Assim, a quatro anos de
intervalo, três viajantes europeus - Neuwied em 1816, SaintHilaire em 1817, Denis em 1819 - , levados por sua curiosidade de "naturalistas" e, diríamos hoje, de etnógrafos, observaram, às margens do mesmo rio, a natureza e os povos desse
Brasil que, enfim, se deixava descobrir (105). Mais uns cem
quilômetros, e os itinerários se encontrariam, e as relações se
completariam. Resta a zona intermediária, entre Salto e São
Miguel, a respeito da qual ficamos sem documentos. Nos anos
de 1805-1820, ela constituía exatamente o domínio dos maxacali. É o que permitem afirmar as informações recolhidas por
Saint-Hilaire e Denis, .nos limites superiores e inferior~s dessa
pequena terra incognita.
•
Descendo o rio, Saint-Hilaire visita as vilas (106), observando tudo, perguntando tudo. Interessa-se, em particular,
pelos aborígenes, seus costumes, sua língua (107), suas relações
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(98)
(99)

(100)

(101)

(102)
(103)

Brés., T . IV, p. 249.

Só pode ser um estabelecimento de meniém de quem Neuwied
fala, nos seguintes termos: "eu tinha visto nas margens do
Belmonte uma tribo de índios que dão a si mesmos o nome de
camacãs, os portugueses os chamam de meniéns. Pelo que
soube, esses meniéns são realmente um ramo dos camacãs, mas
degenerado". (Voyage, T. III, p. 157).
Acrescentando às observações pessoais, informações dadas por
Neuwied sobre outros grupos maxacali, Denis dedica apenas
quatro páginas a esses indios, que conheceu, contra quarenta
para os botocudo. (lb., p. 210-248).
Ver Lettres, 10 e 40. Na primeira, escrita a 14 de julho de 1817
a partir das informações orais que Denis obteve nessa época,
"índios propriamente ditos, mal e mal civilizados", diferentes
não só dos índios civilizados da costa do "homem selvagem ...
em toda sua brutalidade', isto é, o "buticudo", poderiam representar os maxacali, porém sem nomeá-los. A segunda carta
(20 de junho de 1819), que resume os dados referidos por
Plasson, só fala dos botucudo.
Depois de Plasson e diversos viajantes como acabamos de ver.
~ nessa data que aparecem os tomos m e IV do Brésil, consagrados às províncias de Minas Gerais, Porto seguro e Bahia,
as únicas onde os maxacali eram encontrados.

<104) Comunicação dedicada sobretudo à "história natural" e a alguns
"detalhes importantes sobre os costumes indígenas". <Nouvelles
Annales des Voyages, T. XVI, 1822, p . 428).

Muitos outros viajantes certamente se arriscavam até essas
paragens solitárias, como Plasson que, atraído pelo lucro,
subiu o rio até o planalto de Minas, de onde voltou pelo interior
da Bahia. Mas apenas Neuwied e Saint-Hilaire trouxeram
informações científicas ou, pelo menos em etnografia, observações dignas de servir de base aos atuais trabalhos dos
especialistas.
(106) Saint-Hilaire deixa Vila do Fanado por São Miguel a 18 de
maio de 1817 <Ver op. cit., Premiere Parti~ T. II, p. 79-80).
<107) Ver especialmente um pequeno vocabulário da. lingua dos
"machaculis", op. cit., Premiere Partie, T. II, p. 213-214, e dos
botocudo, ib., p. 154-155. Saint-Hilaire se interessa ainda pela

(105)
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com os portugueses (108). Munido, como Neuwied, das mais
altas recomendações, é recebido por funcionários civis e militares. As informações que lhe fornecem em Minas Novas,
Tocoios, enfim São Miguel, reconstituem a história recente dos
maxacali (109).
Estes aproximaram-se dos portugueses "há muito tempo",
para fugir "às perseguições dos botocudos". Procurando abrigo,
instalaram-se primeiramente em Caravelas, por conseguinte junto
de Marcelino da Cunha. Ensinam-lhes "um pouco de português" e recebem, com o batismo, comida e instrumento. Entretanto, diante de sua recusa em trabalhar, essa assistência é-lhes
retirada. Para dela se beneficiarem, vão fixar-se, em 1801, no
alto Jequitinhonha, perto de Tocoios. Lá, a encenação precedente, habilmente aperfeiçoada, repete-se. Para obter recursos
com mais segurança, os maxacali fingem "sai_r pela primeira vez
das florestas" e apresentam-se às autoridades "sem dizer uma
palavra em português, fazendo sinais" para mostrar que desejam
"tornar-se cristãos" (110). Mas o capitão João da Silva dos
Santos, que os conheceu em Caravelas, opera em 1814 a primeira ligação entre o litoral e Minas, pelo Belmonte (111),
e encontra seus antigos protegidos, sempre. refratários ao trabalho. Nova supressão da assistência. Depois disso, os maxacali em São Miguel concordam em segui_r o comandante do
posto, que lhes fizera distribuição de algumas terras (112): Enfim, como os soldados "cortejam suas mulheres", afastam-se

um pouco mais para baixo, a fim de estabelecer, à margem
direita do rio, a aldeia que Saint-Hilaire visita em 1817 (113).
Esse pequeno grupo, pronto para as migrações, seria o que
Denis encontrou três anos mais tarde, "vindo do interior para se
fixar à beira-mar" (114): Nova etapa, neste caso, de uma adaptação à vida civilizada, que tem todas as aparências do parasitismo
deliberado. Mas se, a esse respeito, o Brésil acrescenta um elo à
cadeia de informações reunidas por Saint-Hilaire, é no naturalista que achamos todas as indicações, ausentes no Denis de
fins de 1821, mas necessárias para situar e definir o grupo étnico
cujo chefe este último conhecera (115). A novela, ainda aqui, é
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008)
(109)
(110)
(111)

(112)

lingua de cinco outras nações e pela lingua geral, obra dos
Jesuitas (ib., p. 293).
Ver sobretudo, acerca do comércio de crianças botocudo, op. cit.,
Premiere Partie, T. II, p. 145-146 e 215-216.
Ib., p. 205-214.
Ib., p. 205-206.
Neuwied também assinala a incursão do capitão <op. clt., T. II,
p. 100-101) e diz que, em sua fazenda de Porto do Gentio, ele
"vivia sempre em paz com os indigenas" (lb., T. I, p. 382). As.sim,
esse terceiro funcionário benevolente contribuiu para a criação
do personagem compósit.o do capitão-mor d' Os Maxacalls, que
equWbra o do odioso ouvidor.
Que Denis, para seu "São Simão'', tenha pensado antes em
Minas (perto de Tocoios) ou em São Miguel, o fato é que se
trata sempre da região descrita por Saint-Hilaire.

(113)

O local preciso indicado por Saint-Hilaire "perto da Ilha do Pão"
op. clt., T. II, p. 188) pode ser localizado nos mapas, graças a
essa ilha (Ver Mapa em I/I 000 000, ref. cit.). Quinze quilômetros abaixo, encontra-se a vila de Guarani cujo nome assinala
uma implantação indígena. Ao que tudo indica, a aldeia da ilha
é o vilarejo maxacali de que Neuwied ouviu falar em Salto
<e que Denis não assinala em 1822).
A existência desse pequeno estabeleciment;o é confirmada
por um aventureiro e viajante francês, Jean-Baptiste Douville,
que, em 1834, se achava no vale vizinho do rio Pardo "Soube
hoje que cerca de sessenta indios maxacali, que vivem perto
de São Miguel, no Jequitinhonha, chegaram à Barra do vareda,
trazidos pela fome" (Joumal de Route, manuscrit, de J. B.
Douville, Bibl. Sainte-Genevieve, Fonds Denis, Mss. 3507, fol.
115v.). Oferecido a Denis, por um de seus colaboradores, o
documento, incompleto e inédito, foi alvo de um estudo de
.Alfred Métraux Les Indiens Kamakan, Pataso et Kutaso d'apres
le Journal de route lnédit de l'explomteur françals J. B. Douvllle, Revista dei Instituto de Etnologia de Tucuman, 1930 p.
239-293).
(Antes de ter real e perigosamente explorado o Brasil, Douville publicara a narrativa de pretensas explorações no centro da
Africa, narrativa fabricada à custa dos cronistas portugueses.
Desmascarada a impostura, ele tentou justificar-se em Trente
mois de ma Vie, Paris, l'auteur, 1833. A obra contém algumas
páginas interessantes sobre o Rio de Janeiro).
(114) Brés., T. IV, p. 249. o esclarecimento prestado por Douville leva
a pensar que a fixação não foi definitiva ou só o foi para
parte do grupo étnico de São Miguel. A mesma informação
ilustra, aliás, a bem conhecida mobilidade dos grupos indígenas,
de que Os Maxacalls constituem excelente imagem.
015) Parece que enfrentamos aqui um obstáculo: a publicação tardia
de VoyagE.s (somente a partir de 1830). Mas, diversas observações, para não falarmos das surpreendentes analogias já
assinaladas, afastam a dificuldade.

LXXII

LXXIII

JEAN-PAUL BRUYAS

INTRODUÇÃO

elaborada a partir de conhecimento extremamente detalhado da
realidade brasileira e, nos pontos essenciais em que a informação livresca coincide com o mais vivo da experiência pessoal,
a contribuição de Saint-Hilaire afigura-se tão importante quanto
a de Neuwied (116).

Denis, de agora em diante, não aprenderá mais nada sobre
os maxacali. Teria ele conhecido bem seus heróis, ou nós o
conhecemos melhor que ele?' A etnografia moderna estabelece a
identidade deles do seguinte modo: pertencem, como os botocudo, ao grupo das tribos ze, "extremamente primitivas"' constituindo "a mais antiga camada de civilização do Brasil oriental
e central" (117). Na origem nômades puros, parece que não
tinham praticado a agricultura, antes de entrar em contacto com
os brancos (118). Não eram, pois, tupi-guarani, mas esses índios
que os tupi, e os portugueses em seguida, chamaram de tapuias,
ou seja inimigos. Por certas características da "cultura rudimentar/, (119), aproximavam-se bastante de diversas tribos como
os camacã e os meniém de Belmonte (120), enquanto sua origem

(116)

Pelas revistas especializadas, Denis há muito tempo
acompanha as viagens e as ~quisas de Saint-Hllaire. Assim,
trechos de uma carta do naturalista, sobre o objeto de suas
pesquisas, foram publicados, desde 1820, no Journal des Voyages
de Verneur, no qual Denis colabora. Até 1822, é apenas por
indiretas que Denis conhece Saint-Hilaire. Nos seis tomos do
Brésll, o naturalista é citado apenas uma vez (tomo II, p. 111,
acerca de uma questão de zoologia), enquanto os tomos II e
IV, sobretudo, (publicados em janeiro e fevereiro de 1822) e
até o tomo VI (de agosto do mesmo ano) estariam a dever-lhe
muita coisa.
Pelos fins de 1822, entretanto, situa-se a comunicação de
Saint-Hilaire, sobre sua viagem, à Academia de Ciências. Depois
de assinalá-la no último número de 1822, Nouvelles Annales
des Voyages, onde Denis colabora, retoma-a no primeiro número de 1823, numa Notice sommaire des Voyages de M. A.
de Saint-Bila.ire dans le Brésil (Tomo XVII, p. 228-236).
Aparece outra resenha, Aperçu d'un Voyage dans l'lntérieur
du Brésil, em Mémoires du Muséum d'llistoire Naturene., 1823,
T. IX, p. 307 e ss. Ora, Denis, sempre à cata de informações,
recorre habitualmente a essas publicações: no Brésll, utiliza
Mémoires sur les Topazes de Haüzy (resenha de Annales du
Muséum, 1802, T. I, p. 346 e seguintes) ; utilização de Haüy no
Brés., T. 1, p. 131 e T. III, p. 62). O Aperçu aparece, aliás,
em 1823 (Paris, Belin, 73 p. in-4.0 ).
. No mais tardar em 1823, portanto, Denis sabe que SaintH1laire pode-lhe fornecer informações preciosas acerca de
regiões que o interessam particularmente. Autor do livro então
consid~rado como o mais notável sobre o Brasil, colaborador
de revistas geográficas, não lhe faltam ocasiões, na sociedade
dos Malte-Brun, dos Eyrês, de seus amigos do Ateneu, de ser
apresentado ao naturalista e de interrogá-lo. "Especialista"
em Brasil, seria mesmo natural que a "noticia", inserida em
Nouvelles Annales, seja de sua autoria. Em todo caso, ela
contém uma indicação preciosa: lê-se ai que Saint-Hilaire
"escreveu o diário pormenorizado de sua viagem" (op. cit., T.
XVII, p. 236). Somente essas notas, lidas ou emprestadas por
Saint-Hilaire, teriam revelado a Denis, antes da publicação
de Voyages, fatos cuja utilização, d'Os Maxacalls, já mostramos.
Uma derradeira confirmação indireta da importância particular das duas fontes é oferecida pelos modernos especialistas
de etnografia: em relação aos maxacali de Belmonte, na
época que nos interessa, declaram não ter outro documento
senão os textos de Neuwied e Saint-Hilaire, mais a nota de

017)

018)
(119)
(120)

Douville, posterior a 1824, de que já falamos. ~ o que ressalta
de diversos estudos do Handbook of South American Indians,
Waslúngton, Government Priting Office, 1946-1961, 7 v. As
informações sobre os maxacali se acham particularmente no
tomo V: The Compara.tive Ethnology of Soutb America
Indians, 1949, p. 244 a 545, passim e em especial no estudo de
A. Métraux e K. Nimuendaju, The Machacall, Patashó and
Malalí llnguistlc families (p. 541-545). Se um parentesco
lingillstico levou esses autores a reagrupar as três tribos citadas,
é, porém, a um estudo "etno-geográfico" que eles se dedicam.
Ora o exame do destino histórico dos maxacali reduz-se ao
resumo (p. 541) do trecho de Saint-Hilaire, já citado por nós.
Os dados propriamente lingü1sticos são efetuados no tomo
VI do Handbook: Physical Anthropology, Llngulstlc and cultural Geography (1959), p. 287-297 especialmente. Eles são todos
provenientes dos pequenos vocabulários recolhidos por Neuwied,
Saint-Hilaire e Douville.
Em etnografia geral ou em lingüistica, Paul Rivet,
Origines de l'Homme Américain (Paris, Massón, s. d.) e
Langues Amérlcaines (in Les Langues du Monde, sob a direção
de Meillet e Cohen, Paris, 1924, p. 597-712), já. utilizara as
mesmas fontes. Não conseguimos imaginar como Denis teria
outras.
Hermann Ploetz et Alfred Métraux, La Civlllsation matérielle
et la Vie sociale et rellgieuse des Indlens zé du Brésll méridlonal et oriental, Rev. del Instituto de Etnologia de Tucuman,
1929, p. 217 e 233.
lb., p. 228. Entretanto, a essa opin.ião de 1929 opõe-se aquela
defendida em 1959 por Nimuendaju e . Métraux, in Handboook
of S. Am. Indians, T. V, p. 542.
"Low culture": Handbook of s. Am. Indlans, T. VI, p. 288.
Ploetz-Métraux, op. cit., p. 109 e 227.
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tapuia não os impedia de apresentarem muitos traços em comum
com as tribos tupi (121). Sua língua, hoje extinta, que por muito
tempo foi associada à do grupo
(122), teria constituído uma
família inteiramente independente, diversificada em vários
idiomas (123).
Salvo alguns pormenores, Denis estava a par disso tudo.
D~sde 181 ~' relatos de viajan~es .ensinaram-no a distinguir das
tnbos costeuas, com elevado 1nd1ce de mestiçagem, os "índios
propriamente ditos" que encontramos na bacia do Belmonte,
"avançando para o interior" (124). Entre eles, os botocudos "a
.
,
'
mais notavel das tribos descendentes dos tapuias" (125), representam o elemento irredutível à civilização, enquanto a dos
maxacalis, "infinitamente pouco numerosa ( ... ) começa a se
civilizar" (126). Quanto à linguagem dessa "nação", o pequeno
vocabulário do Príncipe de Neuwied o confirmou na idéia de
que "era muito diferente da linguagem de diversas outras nações" (127); alguns termos, colhidos no local ou registrados por
viajantes já o tinham elucidado a respeito (128). Finalmente, a

novela faz uso de onomástica tupi-guarani, enquanto diversos
costumes atribuídos aos maxacali não lhes são próprios
de modo algum, mas reflexos legítimos da importância assumida
pela língua geral (129) e de real parentesco cultural entre todos
os índios.
Assim controladas, tal amplitude, tal diversidade de conhecimentos esclarecem a situação do escritor em relação a seus
melhores informantes. Não se pode ver n' Os Maxacalis a mera
representação de fatos fornecidos por Neuwied e Saint-Hilaire.
Seria esquecer que esse material particular só foi explorado a
partir de uma erudição anteriormente acumulada por Denis.
Testemunhas do descobrimento ( 130), heróis de aventuras inauditas (131), membros da expedição de Villegaignon (132), missionários franceses (133), cronistas portugueses e espanhóis (134),
eruditos do século XVIII (135), viajantes e historiadores mo-
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(121)
(122)

<129) As denominações das tribos tapuia, tais como foram transmitidas

Separar os ta.puias (os U, dos tupi-guarani "is not to deny that
they share traits with tupi tribes" (Handbook, T . I, p. 381).
Paul Rivet, ao adotar essa classificação, assinalava. o que nela
havia de provisório e via no grupo lingüistico ge "o caput mortuum da lingüistica. sul-americana" (Les Langues du Monde,
p. 697).

(123)

Ver Chestmir Loukotka, La Fa.milia Linguística Masakali Revista
dei Instituto de Etnologia de Tucuman, 1932, p. 21-47. Segundo
o autor, os idiomas rnakoni, kumanaso monoso e malali se
relacionariam com a famUia masakali. '
(124) Lettres, 11 04 de julho de 1817).
025) Brés., T. IV, p. 210.

026)
027)

lb., p. 252.

Ib. O pequeno vocabulário maxacali, feito por Neuwied, estã
em Voyage, p. 213-214.
(128) ~im o nome que, na novela recebe o chefe da tribo Kumurai,
nao pode ser associado a nenhum dos termos anotados por
Neuwied. e Saint-Hilaire. Não parece, entretanto, inventado, par
se aproxunar muito de uma palavra da língua camacã <cultural
e língüisticamente próximos dos maxacali, os camacã tinham
estabelecimentos próximos a Belmonte) recolhida mais tarde par
Douville: Kououahi, que significa "um lago". (A falta. der característica de inúmeras línguas indígenas não deve surpr~ender).
Ve_r J. B. Douville, manuscrito citado, fl. 34 v. Na. Famllla Lingwstica Kamakan, Rev. del Instit. de Etnol. de Tucuma.n 1932
p. 493-524, Chast. Loukotka transcreve a palavra na forma kuahi:

( 130)
(131)
(132)
( 133)

(134)

(135)

pelos "antigos autores portugueses, derivam quase todas da língua tu pi". (Cestmir Loukotka, Les Langues non-Tupi du Brésil
Nord-Est, Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas, São Paulo Anhembi, 1955, T. II p. 1030). Nada tem de
extrao,rdinário, pais que, ao lado de Kumurai, palavra carnacã,
a novela use o termo Vapubaçu, aliás, fornecido pela geografia.
local (é a deformação-voluntária? - de Vupabuçu, que significa
"Lagoa Grande". Ver Cor. T. I, p. 253) .
Além de Vaz de Caminha, Denis cita Américo Vespúcio <Scenes,
p. 160) e Vicente Yafiez Pinzón. <Brés., T. VI, p. 70-72).
Em particular Hans Staden.
Sabe-se que dela participou Jean de Léry.
Claude d' Abbeville sobretudo e o Pe. Charlevoix (Só mais
tarde Denis encontrará e publicará a obra do Pe. Yves
d'Evreux).
Denis não cita precisamente nenhum cronista português do
século XVI, mas a Corografia de Aires de Casal, sua biblia,
oferecia-lhe inúmeras passagens das Décadas de João de
Barros, da Vida do Venerável Pad.re José de Anchieta, de
Simão Vasconcelos, de Damião de Góis, Jerônimo de Osório1
etc. Osório, J. de Barros, D. de Góis serão estudados no Rés.
mst. Lit. Port., respectivamente p. 229, 231-236, 238-240.
O abbé Raynal, cuja mstoire Philosophique et Politique de.s
Etablissements des Deux Indes foi tão plagiada, oferecia-lhe
páginas admiráveis sobre os índios e a administração colonial
portuguesa (sobretudo T. III, p. 328-400) .
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demos (136) - Denis leu tanto, que Saint-Hilaire nele saudará
"o homem ~u~ melhor conhece, na Europa, o que se escreveu
sobre a Amenca Portuguesa" (137). Enfim, a ninguém Denis é
devedor de sua obra porque a deve a todo mundo.
E porque sua leitura soube ser crítica. Consciente dos
~r~conceitos que, desde o descobrimento, prejudicaram a objetividade dos testemunhos, suas preferências vão não somente
~os. prim~iros. viajan.tes, mas, entre eles, àqueles cujo espanto
1ov1al, cu1a "mgenu1dade" garantem a fidelidade (138). Sabe
discernir, nos historiadores "barrocos", a inclinação de glorificar
o Criador, através das menos comedidas maravilhas de sua
criação brasileira (139). Descrevendo o sistema das "reduções"
do Paraguai, serve-se de Azara para controlar Charlevoix (140).

Southey, a seu ver, não soube entrever o futuro econômico do
Brasil, enquanto Beauchamp, seu plagiário, não poupa detalhes
"romanescos" e não compreendeu a evolução das tribos ao
contacto da civilização (141).
Percebe-se melhor, então, como os maxacalis, personagem
coletivo preciso, de destino particular, são também personagem
compósito, cujos traços gerais e condição histórica são comuns
a muitos outros grupos aborígenes, em diversos outros pontos
do Brasil e em outros momentos de sua história. Percebe-se
também porque Denis fez dessa tribo seu modelo. A escolha
não se deve nem aos azares da expedição, pois que ele viu os
meniém em Belmonte e provavelmente os botocudo em Salto,
nem à abundância de informação, uma vez que N euwied lhe
fornecia, sobre os botocudo e meniém, um conjunto bem mais
considerável de dados circunstanciados e anedotas vivas. Tratase, pois, de escolha refletida, fundamentada em considerações
etnográficas, históricas e talvez literárias. Nação "autóctone
entre todas" (142), os maxacali representam o Brasil profundo, os povos que reinavam nas florestas antes da conquista;
forçados a se aproximarem dos portugueses e degradando-se
nesse contato, são o exemplo dos perigos da "aculturação"; desprovidos da ferocidade dos botocudo e reduzidos a um grupo
minúsculo, permitem ao escritor uma comovente descrição dos
costumes indígenas, uma descrição patética da condição do
índio.
Resta dizer que alguns traços característicos desse povo,
algumas articulações de seu destino não teriam entrado na obra
sem Neuwied e Saint-Hilaire e que os "pequenos fatos verdadeiros", fornecidos por eles a Denis, enquadraram, e talvez tenham

(136)
(137)
(138)

(139)

(140)

Observe-se, porém, que Denis remete de preferência àqueles
cujas relações haviam sido resumidas por J. B . Eyries, Abrégé
des Voya.ges Modernas, 1814-1824, 14 v.
Voyages, Troisieme Partie, T. I, Préface, xiij.
Assim, Léry tem "observações luminosas", mas "sua ingenuidade sobretudo é uma garantia segura de sua exatidão". (Brés.,
Préface, xiv.).
De Rocha Pita, cuja importância reconhece, dirá que "é preciso
lê-lo, entretanto, com alguma circunspecção, pois ele admite
certos fatos maravilhosos que sua imaginação viva e o espirito
da época levavam a olhar muitas vezes como dignos de inteira
fé". (Rés. Hlst. Lit. Brés•• p. 588).
Os empréstimos de Denis permitem atenuar a ausência de
documentos e datar Os Maxacalls? Não com suficiente precisão.
A epopéia infeliz de Belmonte constituiu para o autor 'uma
experiência capital; não se exclui que ela lhe tenha dado antes
da leitura dos dois grandes viajantes a idéia de uma na:i-z.ativa
cujos heróis seriam os indios que enoontrara. Pode ser até que
Denis tenh~ começado a trabalhar nela com os dados pessoalmente colhidos e seus conhecimentos gerais do mundo brasileiro.
~ coz:npensação, não pôde compor certos personagens,
organizar diversos elementos da intriga, senão após a leitura dos
dois primeiros volumes de Voyage (Neuwied), isto é, depois de
meados de agosto de 1821. E só acabou a novela que conhecemos,
ao obter de Saint-Hilaire informações que não possuia no momento da publicação de Brésll, isto é, antes de fevereiro (T. V)
ou mesmo fins de agosto de 1822 (T. VI, no qual poderia pelo
menos aludir a Saint-Hilaire).
Se descontarmos - em sentido inverso, a partir de novembro
de 1824, data da publicação das Scênes - os prazos de impressão
'
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correção de provas, retoque final do ensaio (e mesmo, provavelmente a redação de uns dez capítulos dedicados ao mundo
árabe, às ilhas do pacifico, à índia), inclinamo-nos a antecipar
de muito da data de conclusão da novela e a pensar que o
trabalho criador começou, de qualquer maneira, antes de 1824.
Os cinco anos que separam e expedição de Belmonte da
publicação da novela ficam reduzidos a dois: Os Maxa.calls
teriam sido escritos nos anos 1822-1823. Qualquer outra indicação mais precisa seria puramente conjetural.
(141) Ver Buenos-Ayres et le Pa.raguay, T. 1, p . 10, 29, 33, etc.
042) Ver Brés., Préface, v, vi.
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atividade cria?ora há muito preparada. A
propna ex1stenc1a de uma narrativa, que a nostalgia do viajante
e ?s conhecimento~ do americanista não teriam por si conseguido arrancar ao hmbo do devaneio, seria também devida aos
dois naturalistas? É possível, é provável. Entretanto, à falta de
qualquer documentação, só é certo que, sem as duas fontes
contemporâneas, a obra não teria a forma pela qual a conhecemos (143).
Lembranças pessoais, contribuição de N euwied e SaintHilaire, não são efetivamente a mesma coisa? Se essa contribuição externa foi tão eficiente, não seria por renovar um choque
emocional antigo? Quando Neuwied conta sua chegada a Salto,
as caçadas nas florestas vizinhas, quando Saint-Hilaire descreve
a alde~a dos ~axa~ali, é um "Anch'io son' pittore" invejoso,
maravilhado, 1D1pac1ente, que arrancam do êmulo desafortunado.
Atr~vés deles, em meio às tarefas que esmagam o jovem
escntor, ressurge com força um passado reduzido a seu exclusivo .~restígio. Sem as febres e compensado pela criação, é o
Jequ1t1nhonha reencontrado (144).
. «?s Maxacalis nasceram desse diálogo - íntimo aqui, ali
mais impessoal - entre a voz da lembrança e a voz dos livros.
Em 1820, quando o jovem quis explorar literariamente sua
viagem, ~ns~ic~ências de maturidade, cultura, profissão, levaram-no as b1bhotecas. Quatro anos mais tarde, suas leituras,
no domínio de eleição onde coincidem com o mais forte da
aventura vivida, abrem-lhe os caminhos da criação. É pelo
exame ou consulta de uns cem volumes que o viajante tornou-se
escritor (145). Se muitas páginas das Scenes trazem a marca da

pressa e aridez de um tal trabalho, o episódio indígena indica
o que lançou Denis nessa empreitada: a lembrança maravilhada
dos Tró;icos, a curiosidade apaixonada pelos povos primitivos.
Permitida pela erudição (146), salva da erudição pela massa
confusa que a precede e envolve, a novela surge, no coração
do ensaio, como uma vitória rápida e simples, obtida no ponto
de justo equilíbrio entre uma tarefa e uma fascinação.
Fascinação que vem de longe, tarefa orientada por todas
as circunstâncias de uma vida jovem. O surpreendente, com
efeito, quando seguimos o caminho que conduz Denis até as
Scenes de la Nature, é a notável unidade entre as influências
recebidas, os gostos precoces e duradouros, a aventura vivida
e, enfim, a obra, que é sua conseqüência natural e dela traz a
marca. No candidato a empreguinhos da Carreira, o devaneio
exótico precedeu a partida para as lndias indefinidas; o americanista sucede ao filho do poliglota, na familiaridade com
bibliotecas; o embarque de 1816 coroa logicamente a infância
que descrevemos e condiciona a obra ulterior (147). Tudo se
relaciona: os livros familiares arremessaram o jovem para os
Trópicos, que o levaram a outros livros. Outros? Antes, livros
da mesma natureza, análogos aos que formaram o espírito de
Ferdinand. Porque a informação que reúne, ao regressar, pode
ser reduzida a três tipos de obra, que veiculam idéias e gostos
da sociedade familiar: filosofia das luzes, exotismo erudito,
poesia descritiva.
Em trabalho concebido e executado sob essa tríplice invocação, o admirável não será encontrar o espírito da Décade
Philosophique, a ciência do abbé Raynal, a estética de Marie-Joseph Chénier, mas alguma coisa além disso. E o que seria,
senão um pouco de Brasil?
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Os tapuias estão "among the most autochtonous of all SouthAmer~can_ natives" (Handbook of S.A. Indians, T. VI, p. 288).
(144) A exc1taçao que qualquer lembrança do Jequitinhonha provoca
ei:i ~enis é geralmente perceptível. Um exemplo está na precip1taçao com que, no tomo VI do Brésil, publicado em agosto de
1822, serve-se do text-0 de Neuwied, de 28 de março do mesmo
ano (tomo III de Voyage). Ao lado de documentos capitais
como a carta de Pero Vaz de Caminha e a relação de viagem de
Hans Staden, o texto de Neuwied parece bem menos consistente,
mas para Denis tem o mérito de descrever os meniém de
Belmonte <Ver Brés., T. VI, p, 199-230).
045) Por notas e referências, as Scenes remetem a uns sessenta títulos.
A maior parte já era citada em obras anteriores, que se
referem a mais uns quarenta.
(143)

046) Erudição de estilo 1820, como o observa Henri Cordier (op. cit.,
p. 20), que tudo envolve com o risco de apreender mal.
047) Apenas a escolha do Rio de Janeiro e depois a da Bahia, como
local de residência é devida a contigências externas. Isso não
altera o esquema: a partir de uma realidade fornecida pela
Africa ou pelas índias Orientais, as caracteristicas gerais da
obra teriam sido as mesmas, o que se percebe nas primeiras
vinte páginas de Palmares, como nos últimos capítulos das
Scenes.

CAPÍTULQ

III

F erdinand Denis, Pintor da Realidade Brasileira:
a natureza, o índio, a colonização

Ao acentuar desde o início o que, em parte, fundamenta
nosso interesse por Denis, Sainte-Beuve assinala que as Scenes
de la natore sous les tropiqoes respondem, em 1824, a uma certa
exigência dos contemporâneos. Estes reclamam "o verdadeiro
e o novo" e vão procurá-lo em dois tipos de obra: as "crônicas
e memórias" e as narrativas que transportam o leitor "para
regiões ainda mal conhecidas" (1). Se acrescentarmos que, aos
viajantes e poetas que nelas se inspiram, Sainte-Beuve pede a
"cor particular" (2) do que descobriram, encontramos definidas
algumas aspirações célebres do Romantismo, que o termo
exotismo poderia aqui resumir. Deve também ele ser compreendido no sentido mais largo, de expatriação no tempo e no
espaço, tanto pelos espetáculos como pelos costumes, graças à
exatidão pitoresca e à diversidade das fisionomias humanas.
Somando a isso uma exigência de "instrução séria" (3), o futuro
companheiro dos sansimonistas completa a indicação daquilo
que Denis pretendeu fazer.
Na realidade, que fez ele n' Os Maxacalis? Por causa de
Chateaubriand, importa-nos inicialmente o quadro da natureza
tropical (4).
Como teórico, Denis dá grandes esperanças: "Os países
submetidos à influência do sol ardente dos Trópicos apresen(1)

Sainte-Beuve, op. cit., p. 64.

(2) lb., p. 65.
(3) lb~, p. 65.

<4) O episódio de Palmares ·oferecendo, a esse respeit.o, a mesma
matéria d' Os Maxacalls, será apresentado accessoriamente nesta
parte de nosso estudo.
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tam, em seu aspecto e produções, um caráter muito diferente
da Europa. Os rios deslizam suas águas com mais majestade,
as florestas são maiores ( ... ) Numa palavrà, tudo é mais
forte, mais rico, mais belo; o próprio céu enfeita-se com luzes
que têm mais brilho" (5). Este é um sentimento muito nítido
da vastidão da natureza americana, no qual Sainte-Beuve vê a
grande descoberta de Chateaubriand (6). Mas, nessa ordem, que
encontramos a nível de execução? No começo d' Os Maxacalis,
a evocação da costa leste do Brasil (7) lembra o prólogo de
Atala e faz .ecoar os nomes dos grandes rios: "Rios importantes
banham essa bela porção da América meridional. O Doce, o
São Mateus, o Mucuri, o Pardo, o Belmonte se lançam no
oceano; a pouca distância um do outro ... ". Entretanto, a
melodia pára aí e caímos no prosaísmo mais chão: "mas nem
todos são igualmente navegáveis" (8). Denis não aprendeu com
Chateaubriand que a música é um poderoso instrumento de
evocação.
Os Maxacalis, aliás não oferecem grandes cenas da natureza. As esmagadoras florestas que, durante um mês, Denis
teve sob os olhos, com a distância necessária para apreciar-lhes
a massa, são eludidas na descrição em benefício de detalhes
amenos: "As colinas que nos cercavam desciam em suave inclinação até a margem e o pau-d'arco de flores amarelas desdobrava para todos os lados seus ricos enfeites. Uma planta
trepadeira, semelhante à convulvulácea, cobria com os braços
flexíveis uma multidão de pequenos arbustos pouco elevados;
ela lhe·s dava mil ·formas regulares e dir-se-ia, a alguma distância, que um gênio se teria deleitado em erguer, às margens do
Belmonte, magníficos jardins onde se viam de todos os lados
como que berços elegantes, assentos de relva e pirâmides de
verdura" (9). Como se observa, Denis sabe que "a graça está
(5)
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sempre unida à magn.ificiênci~
.
nas cenas. da natureza" (10), mas
seu registro natural e o gracioso, o dehcado (11).
Podemos constatá-lo nas poucas linhas dedicadas ao rio
que 0 trouxe e cujas águas possante~ rolaram. contra a pi~~ga
a alguns centímetros dele. Deni~ precisa do ac1?ente geográfico
dos rápidos, dos "bl~os ~: granito que s~,spendiam ~uas massa,~
enormes acima das aguas , para evocar as vagas impetuosas
que "transpunham rugindo os obstáculos" (12). Para o famoso
rio Grande de Belmonte · é breve. Em compensação, uma
"espécie de canal natural, inteiramentt seco naquela époc.a",
que, por um instante mostra aos ~~os "~a estrada .sem_ fim,
plantada com árvores majestosas suscita sua admuaçao e,
assim que desaparece, um vivo pesar. Nem a grand~z~, ne~
um mistério fugidio estão ausentes, mas a descnçao vai
passando das "guirlandas de verdura" dos cipós às "flores de
colocíntida" aos pássaros coloridos e mesmo aos macacos, que
fazem das belas solidões" uma paisagem "agradável", e não
grandiosa (13).
Com efeito por invencível inclinação, Denis volta sempre
ao que há de' agradável, encantador, "elegante" na natu'' ..
(10)
(11)

Scenes, p. 1 e 2.

(6) " ... coube a Chateaubriand a primazia na vastidão do deserto
americano e da floresta transatlântica. Foi sua grande conquista".
(Chateaubrland et son groupe littéraire sous l'E~pire, Paris,
Garnier Frêres, T. I, p. 134).
(7) ~a parte compreendida entre 15 e 20 graus, de latitude sul.
(8)
(9)

Max., p. 4.
lb., p. 40.
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(12)
(13)

Atala, Prologue (éd. Weil, p. 27).
Consegue fazer algumas descrições bem sucedidas, como a dos
pólipos cuja "graça verdadeiramente encantadora" Sainte-Beuve
elogiav'a (op. cit., p. 67): "ao retirar-se a maré, surpreso por
encontrar uma flor, no fundo de um rochedo estéri~ (. .. ) ,
tem-se vontade de colher esse penacho flutuante, que tao bem
resiste às tempestades ( ... ) ; de súbito, a flor. ~etira-se dos
dedos indiscretos que acabam de tocá-la. Sensitiva daquelas
margens, é mais viva que uma simples planta, s_em ter, contudo, a previdência dos seres inteiramente or~anizados. ~ um
pólipo elegante. e a natureza parece ter hesitado, quando o
fez nascer" (Scenes, p. 35). As preferênc~as do_ "naturalista"
Denis revelam-se nessa passagem, onde fica evidente a lembrança de Buffon. o capitulo v das Scenes; As borboletas, os
colibris, os efêmeros (p. 45-47), apresenta outros exemplos dessas
descrições de animais "graciosos" nas quais: ~ntes. de Buffon
a quem influenciaram, exercitaram-s~ ~s miss1o~ários jesuitas,
"esses antigos prófessores do belo estilo CG. Chi~ard, op. cit.,
p. 130). No caso, Denis recorda-se das Le~tres Ed1flan~s e das
Relatlons como ainda de Colibri e Ver Lwsant de Delille.
Max., p. 40.
lb., p. 30.
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reza (14). Esse espectador da grande floresta brasileira sonha
com jardins, quando não com plantações. :e o que acontece na
mais rica descrição das Scenes, inspirada pela lembrança dos
arredores da Bahia. Uma ilhota de vegetação selvagem leva-o a
pronunciar as palavras-chave "florestas primitivas", "grandeza" (15); mas, ·apenas entrevemos "esses velhos bosques" e
eis o ."débil murmúrio" de um riacho de elegia, depois "um
estreito vale que a agricultura recobre com seus dons preciosos".
Aqui, diz ele enlevado, "o ananás ergue seu fruto dourado
perto da mandioca ( ... ), mais adiante ( ... ) o pé de café
estende seus galhos ornados com frutos vermelhos" (16). Por
mais exóticos que sejam, esses "dons" de jardinagem mostramnos, após os "berços elegantes" e os "assentos de relva", os
mestres da arte de escrever escolhidos por Denis: menos Chateaubriand do que Bernardin (o Bernardin de Études de la
Nature e de Voyage à l'Ile de France), menos Bemardin do
que os poetas descritivos.
Denis não faz mistério. Um capítulo das Scenes propõe
a. nossa admiração um "exemplo do que o gênio poético pode
achar de fecundo e original numa natureza ainda virgem";
trata-se do verso de Victorin Fabre descrevendo a folha da
palmeira:
(14) Desembarcando como ele em Canavieiras, o jovem português
admira "a risonha fertilidade das terras"; se atravessa um
sitio de grandiosa aridez, sente uma "tristeza'' que Kumurai
combate deste modo: "Verás(. .. ) campos menos selvagens e
sobretudo mais férteis". o "horror" que o jovem experimenta
diante desses "lq.gares .selvagens" não é, pois, ou não é apenas,
um estremecimento de sagrada admiração. (Ver Max., p. 8).
(15) "Um pouco mais longe, a cena muda totalmente. Podemos
acreditar que fomos transportados para uma das florestas
primitivas do Novo Mundo. Aí, com efeito, os homens não
exerceram ainda seu domínio e tudo lembra idéias de grandeza, O vinhático, a copaíba, a sapucaia, ergu~ndo-se orgulhosamente para o alto, parecem recusar-se a confundir sua folhagem
com as flore& violetas das melastomáceas que, em baixo, exibem
seus ricos adornos. Se o olhar penetra nesses antigos bosques,
percebe muitas vezes troncos caidos, cobertos de plantas parasitas, que atestam ainda a superabundância de vegetação."
(Scenes, p. 240). ·
(16) Ib., p. 241. O encantamento sentido pelo caminhante explica-se
pela admiração que lugar semelhante já provocara. O charme
nasce do fato de nada parecer cultivado e de nada ser, entretanto, selvagem. (lb., p. 239).
·
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" . . . mon front se réfugié
Sous d 'épais lataniers dont la f euille élargie,
Cercle toujours mobile, en rayons divisé,
Brise Ies traits du jour et, dans l'air embrasé,
Sur un pivot flexible, éventail de verdure,
Cede aux soupirs du vent et redit Ieur murmure." (17)
"Creio", comenta Denis (18) "que em língua alguma, nem
mesmo em prosa, já se descreveu a folha da palmeira de maneira
tão justa quanto precisa (19). O "nem mesmo em prosa" é
revelador: um Victorin Fabre, um Castel na prosa, eis o que
Denis gostaria de ser e é, muitas vezes, nas Scenes. Se evitou
sê-lo n' Os Maxacalis - veremos como-, tal admiração ajuda
a entender o porquê de seu malogro, ao apresentar a natureza
brasileira eni sua · característica essencial: a grandiosa pujança.
1824, a proclamação desse ideal acresAo mesmo .teID;po,
centa um toque ao conhecido quadro da coexistência dos primeiros triunfos românticos e do gosto que apôs o nome de Píndaro
aó de Lebrun (20).

em

(17) Literalmente <ou quase):
,.
" ...minha fronte se abriga
Sob espessas palmeiras cuja larga folha,
Circulo sempre móvel em raios dividido,
Quebra a luz do dia e, no ar abrasado,
Sobre um eixo flexível, leque de verdura,
Cede aos suspiros do vento e repete seu murmúrio".
Trata-se aqui da folha de uma palmeira tipica das ilhas do
Oceano índico (N.T.).
08) Scênes, p. 236, Denis diz "ter ficado bastante feliz por ter em
mãos" uma parte desse poema "cuja cena se passa na Ile de
France" e que o autor tinha lido, "há uns doze anos <••• ) numá
sociedade cientifica". (Pode-se pensar no Ateneu das Artes
onde Fabre teve grande sucesso.) "Essa leitura provocou um
entusiasmo unânime e todos os outros grandes poetas que
existiam, então, reuniram-se para reconhecer que essas novas
tentativas deviam e.largar o domínio da poesia" Clb.). O poema
não figura nas Oeuvres de Vlctorin Fabre, editadas por
J. Sabatier, Paris, Paulin, 1844, 2 v. in-8.0.
.(19) Ib. No que Dehls escreve de Fabre, sente-se, ao lado de um gosto
formado com Saint-Lambert e Delllle, a lisonja. Denis esperava
ser protegido do redator da Semaine.
(20) Nas Scen~ Delille e Castel são os poetas mais citados. Pamy e
Millevoye são nomeados. Da ilha Bourbon e da Ilha de França,
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Na ausência de quadros suntuosos (21), sobram em Denis
o pitoresco exótico, bem como a "cor particular" que ele tomou
emprestado ao Brasil. Era uma tarefa delicada fazer essa pintura,
observa Sainte-Beuve. Como evitar o "abuso" no emprego de
"palavras bárbaras" ou de "imagens estrangeiras", sem cair no
"perigo não menos grave ( ... ) de falar à nação de uma natureza
que ela não compreende, de evocar lembranças que só existem
para o escritor e forçar o homem mediocremente informado a
consultar Buffon ou Linné?" (22). O dilema estético, agravado
pelo autor devido a sua hesitação entre a atitude naturalista, a
do "poeta" e a do ensaísta, muito embaraçou Denis, no Brésil
e nas Scenes. N' Os Maxacalis, ao contrário (23), ele o superou.
Por reflexão, ou levado pela narrativa, encontrou o caminho
que o romancista Bemaclin lhe mostrava: a discrição.
Entre o Brésil e as Scenes de um lado, as duas novelas
de outro, a relação é a mesma que entre Voyage à l'Ile de France
e Paul et Virginie (24): lá, acúmulo didático de pormenores (25),
vontade de dizer tudo, equilíbrio entre o escritor e o naturalista
(ou o geógrafo) rompido no mais das vezes em proveito destes;
aqui, uma obra puramente literária, que se serve do elemento
exótico com moderação. Não apenas o autor· se afasta diante
de sua descrição, como Sainte-Beuve desejava que ele o fizesse

sempre (26), mas sabe também não sobrecarregá-la. Ao lado
dos imprescindíveis cipós, palmeiras, jaguares ou crocodilos,
muito poucos nomes raros que levem a consultar o dicionário:
uns quarenta, n' Os Maxac'alis, para a flora e fauna (27).
Além disso, o material lingüístico do naturalista é tomado
repartido pelo fio da narrativa, integrado com naturalidade às
cenas vivas. Por outro lado, o que ele pode ter de obscuro
acha-se em parte explicado e as comparações fazem o resto. O
que é a pitanga? a manga? o araçá? Mas, quando na mesa do
velho hospitaleiro, aparecem "a banana dourada, a ·pitanga mais
vermelha do que a cereja ( ... ) a manga perfumada como a
pera da Europa, o araçá que se confundiria com o morango" (28), se não ficamos mais informados, nem por isso nos
sentimos desagradavelmente hesitantes, e a cor exótica está
presente.
Contra um fundo histórico · e geográfico discreto, essa cor
é bem brasileira (29). Brasil da floresta e dos campos - da
floresta sobretudo. O índio, porque ama a liberdade como o
escravo rebelde, foge das cidades e mesmo das plantações.
Escorados em epítetos sóbrios, nomes de árvore, "a imensa
copaiôa", um "emboaba soberbo" (o fato de serem palavras
desconhecidas aumenta a estranha força da sonoridade) lembram
aqui e ali sua grandeza; cipós e patamares de verdura evocam
sua exuberância. Às flores, às frutas, aos pássaros, cabe dar a
nota de beleza graciosa, e até mesmo familiar: "o pau-d'arco de
flores amarelas", os "pomos rosados" do "jambeiro", "as penas
brilhantes da arara e do canindé", as "jacutingas de patas escarlates" (30) iluminam com suas manchas coloridas a massa indeterminada da floresta. Não se levando em consideração o valor
poético, essas manchas separadas e raras são mais conformes
à realidade do que uma profusão sabiamente ordenada, como a
da famosa ilha flutuante do Meschacebé.
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Denis declara que devem ser "sempre caras a nossos poetas",
pois "uma viu nascer Parny e Bertin; a outra inspirou Bemardin
de Saint-Pierre" (p. 234). Enfim, enquanto a literatura inglesa

(21)

~ 22)

\23)

(24)
(25)

só o interessa por seus viajantes e historiadores, abre exceção
para "Granger the sugar cane a poem in four books" (sic) (p. 224,
n. I).
Que, aliás, parte da critica contemporânea censurava ao autor
de Atala como "pomposos". Ver especialmente, na Décade Phllosophlque, cara a Denis (n.0 s de 10 e 30 floreal, ano IX), um resumo
das Observatlons do abbé Morellet. o redator concorda com o
critico, acusando Chateaubriand de mau gosto.
Saint.e-Beuve, op. cit., p. 66.
E em Palmares.
Ver na Introdução de P. Tra.hard (op. clt., p. XII> seu recenseamento de tudo que Bemardin "sacrificou" pouco a pouco em
pormenores exóticos para chegar ao texto do romance.
O Brésil oferece - tomadas a Pison e Marcgraf, Barlaeus, Léry,
Claude d' Abbeville, Neuwied - uma flora e fauna. brasileiras,
suficientes para uma obra de vulgarização.

Sainte-Beuve, op. cit., p. 67.
( 27) Seja, em média, um termo raro para dez páginas de nossa edição.
(Em Palmares, a quantidade é ligeiramente maior e o texto
um terço ma.is longo).
(28) Scenes, p. 280-281.
(29) o vocabulário geográfico - uns trinta nomes de rios, montanhas,
províncias, aglomerações - soma-se aqui ao da flora e fauna.
(30) Ma.x., respectivamente p. 40, 30, 13, 30.

(26)
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Do mesmo modo que as cores, os gritos ou cantos dos
animais são mencionados de modo disperso, sem que jamais o
autor tente dar uma idéia do concerto dissonante de que a
floresta, por vezes, é cenário. Aplicação da teoria das "harmonias" da natureza, "o animal feroz deserta quase sempre as
paisagens alegres" (31); o "ronco da serpente boa saindo de
seu refúgio lamacento" (32) não se confunde com o canto dos
pássaros, que Denis prefere plangentes (33). OUtra convenção
orienta a escolha dos animais: são citados apenas os que têm
força (34) ou graça, apanágio dos pássaros, dos cervídeos; não
se fala em cobras venenosas (35); ignora-se o pulular de insetos
·e parasitas.
Dos grandes fenômenos da natureza, poucos são evocados.
Nada da aridez tórrida, de chuvas torrenciais (36), de sufocante
umidade. Não se sente o clima tropical. Apenas um pôr-do-sol
esboçado. Objeto de capítulos ou de parágrafos no resto das
Scenes, a noite, o luar, o céu, não aparecem na novela. Entretanto, para o índio, a floresta não é só um refúgio; mas, se ela
fala ao coração, não é pela beleza, e sim, pelas imagens de
vida humana que nela encontra o sábio, com ou sem o auxílio
da tradição. A tempestade devastadora reflete os perigos da
paixão, o céu tranqüilo diz das paixões serenadas; o canto
plangente do acauã lembra os antepassados, o país distante, o
·
futuro misterioso.

vencionais" (37) e uma Notice IDrtorique et Explicadve (38).
No conjunto, as Scenes fornecem, sem dúvida, a chave dessa
insuficiência: reside na hesitação entre Voyage à l'De de France
e Atala, entre a erudição e o pitoresco exótico, entre as "considerações" e a "poesia" (39). Hesitação, enfim, de uma personalidade ainda mal definida, entre o século que a formou
e aquele cuja voz está começando a escutar, graças ao Brasil.
O texto do "episódio" mostra, em compensação, como o
escritor soube, às vezes, contornar esse obstáculo. Desajeitado
aqui e ali quando quer ser elegante, mas amiúde discreto, mesmo que seja para esquivar-se, seu afastamento o
beneficia. Quando se manüesta em atitude geral de admiração,
bastante moderada para não desagradar, quando,' levado pela
narrativa, escolhe entre os materiais de que dispõe; quando,
forçado pelos limites que impôs a si próprio, renuncia quase
sempre à descrição, para apenas nomear - Denis, finalmente,
cria uma atmosfera exótica indubitável com os nomes (algumas
dezenas de vocábulos estranhos e sonoros (40), com os grãos
de realidade, sólidos e brilhantes, que se incorporam a uma
massa um pouco mole. O viajante apaixonado pela precisão
salva o estilista desfalecente. Denis trouxe o "novo", trazendo
o "verdadeiro". Conhecendo os lugares, a língua, a flora, a

Ao leitor de 1824, o que trazia Denis com sua pintura da
filoresta brasileira? Nem quadros suntuosos, nem o sentimento
da natureza, no sentido lamartiniano do termo. Nenhuma poesia
nova: Denis sente a beleza das paisagens tropicais, mas não
sabe exprimi-la e, em geral, recusa-se a fazê-lo. O panorama da
baía do Rio - ponto de referência, desde essa época, em matéria
de descrição - inspira-lhe algumas linhas "palidamente con(31)

Ib., p. 16.

(32)

lb, p. 28.
Ele aprecia "o canto pungente ( ... ) do serrador" (lb., p. 29) ;
"o canto plangente do acauã" (lb., p. 11).
Pelo menos a do grit.o, como o sapo-boL
Salvo uma alusão à jararaca, mas atraindo um pássaro, e não,
representando algum perigo para o homem.
Apesar de três tempestades que lembram as de Atala.

(33)
(34)
(35)
(36)
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(37) L. Bourdon, op. cit., p. 16. <Ver Brésll, T, II, p. 62 e Bris. 37,
p. 89-90).

(38) H. Taunay et F. Denis, oP· cit.
(39) O sentimento do que a paisagem tropical pode trazer à poesia
está difundido obsessivamente nas Scênes, é sua base. o conjunto das descrições e evocações aplica-se, porém, mais aos
elementos isolados da paisagem - a palmeira, o baobá, uma
concha da praia - do que à. floresta · ou à. orla maritima. De
modo mais grave, a distância entre os titulos promissores de
certos cap1tulos e o conteúdo dos mesmos revela grande ambigilldade no sentimento da natureza, presente em Denis. O capitulo XIV: Abondance de la nature sous les Tropiques. La. Solltude'', evoca longamente, não a floresta punjante e uma solidão
romAntlca, mas a multiplicidade dos recursos alimentares naturais, que permitem viver sem agricultura, apenas nesses climas.
Onde se esperavam Chateaubriand e Lamartine, encontram-se
os fisiocratas e o estado de natureza.
(40) Os vocábulos sonoros, entretanto, não são sempre harmoniosos.
Não é o valor musical dos termos exóticos que orientou Denis
na escolha feita. Além disso, a pronúncia francesa de palavras
portuguesas tem, às vezes, resultados desastrosos.
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fauna, anexou à literatura, no míniino, o materiai de um exotis":'
mo tipicamente brasileiro (41 ), enterrado antes dele nos tratados científicos ou nas obscuras relações de viagem. '
_ Sua contribuição se~ia~ entretanto, :pequena, se a representaçao da ~ature~a con~htuisse o essencial. Mas, ainda que a
floresta S~Ja muito mais que um cenário na novela que nos
ocupa, o titulo lembra-nos que o centro do palco é ocupado por
uma tribo de índios, por homens.
Com o Brésil, Denis redigira um "tratado da terra e dos
povos" da América portuguesa (42). Cada um dos dois episódios das Scenes é um resumo, onde os povos ocupam mais lugar
do que a te(r~. Enquanto Atala começa pela apresentação da
natureza americana, a abertura d' Os Maxacalis faz da novela
um monumento expiatório, elevado aos aborígenes do Brasil. "Vi
os restos dessas tribos infelizes a errarem pela terra de seus
ant~passados. Elas s~ debilitam dia a dia e logo terão desapa~ecido ( ... ) seus gntos de guerra não mais farão ressoar as
imensas florestas do .São Francisco e do Belmonte que, por
sua ~ez, co~eçam a carr sob o machado do infeliz africano" (43).
~º. 1n!ro~uz1r os pretos, o final do texto estabelece entre a histon~ 1nd1gena, a da escravidão e a de todo o Brasil um elo
n?~avel: este é. cons~ituído pelo terceiro povo, o português, pouco
yis1vel, mas cu1a açao repercute em toda parte. O cultivo da terra,
imposto pelo colono ao escravo africano ao destruir o meio
nat~ral do índio, completa o que a guer;a começou: a elimin~ç~o. de u1!1 P?~º· Surgem com nitidez os grandes problemas
hist?ncos, filosoficos: papel da colonização, valor da civilização
trazida por ela e do modo de vida dos "filhos da natureza".
Mas De~is vai abordá-los quase sem palavras e com eficácia
tanto maior. E do quadro de costumes, da composição da intriga

que se depreenderá sua pisição, aliás não desprovida de ambigüidade. N' Os Maxacalis, o teórico soube recuar diante do
contista, e sobretudo do etnólogo.
Nos funerais do ouvidor, por onde começa a narrativa
propriamente dita, duas tribos fazem ouvir os cantos fúnebres
tradicionais; as mulheres gritam, excitadas pelos sons do maracá
que os guerreiros agitam; no túmulo, são depositadas "flores,
frutos e caça" (44). Na noite da primeira etapa, constroem-se
cabanas: "o caniço selvagem e a palmeira" fornecem o material.
Segue-se uma cena de "orgia", para a qual não basta a aguardente trocada em Belmonte e isso nos vale a cena clássica da
"cauinagem" (45). As mulheres trazem "enormes cabaças,
cheias de vinho de mandioca", organizam-se as danças, os cantos
se animam, vêem-se cair os velhos e sucumbir as mulheres que os sustentavam (46); ao alvorecer, nem por isso deixa
de ressoar o "hino da manhã", . entoado pelos guerreiros como
que para celebrar o sol (47). A noite seguinte mostra-nos os
índios sentados calmamente em redor do fogo; porta-voz da
consciência coletiva e dando relevo à cena descrita em claro-escuro, um homem, às vezes, se ergue, "movido por súbita inspiração", e conta "com entusiasmo a história de seus pais, as
vitórias obtidas contra os pérfidos estrangeiros", a felicidade que
"o canto longínquo do acauã" (48) anuncia. Uma caçada e
detalhes de vestimenta, tal é a mais visível contribuição etnográfica da novela. Não tem evidentemente nenhum valor científico próprio, mesmo no nível da coleta de fatos. Ainda que
algum pormenor possa ter sido objeto de observação direta,
às margens do Jequitinhonha, o conjunto é de segunda mão.
Para proceder à pesquisa com que sonhava o viajante, em sua
carta de 22 de junho de 1819 (49), teriam sido necessários tempo

(41) Se nenhum escritor, na França, explorou esse material, veremos
que o exemplo de Denis ajudou os escritores brasileiros a tomarem consciência de sua impartância e inclui-lo em suas

(44) Max., p. 16.
(45) De "cauim" (tupi kaui), palavra que designava, segundo os
velhos autores, não só a bebida fermentada de mandioca (ou
milho, ou qualquer outra planta) com que os indios se embriagavam, mas também as bebedeiras rituais durante as quais
o cauim era servido.
(46) Max., p. 9.
(47) Ib., p. 16.
(48) lb., p. 16-17.
(49) Lettres, 41.

obras~

(42)

(43)

Evocamos aqui os três célebres estudos que o padre jesuita
Fernão Cardim escreveu por volta de 1600 e que a erudição
moderna reuniu sob. o titulo de Tratados . da Terra e .G ente do
Brasil (edição ~evida a Batista. Caetano, Capistrano de Abreu e
Rodolpho Garcia, Ed. J . Leite e Cia, Rio de Janeiro, 1925).
Max., p, 3.
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e meios financeiros de que dispuseram um Saint-Hilaire, um
Neuwied (50).
Entretanto, a matéria oferecida, adequada à brevidade da
obra, basta ao pitoresco. Se a escolha é por vezes convencional
com a inevitável .caç~ ao jaguar ?u o hino da manhã, pormenore~
menos comuns 1mpoem o senttmento de sua exatidão. Assim,
esse "arco de duas cordas" com o qual se matam pássaros com
"bolas de argila) (51)", porque as flechas estragariam as penas.
A timidez da linguagem ,~esmerece ~or vezes a cor indígena,
quando, por exemplo, as cabaças cheias de vinho de mandioca
(52) substituem as cuias de cauim dos velhos viajantes (53). Mas
o mesmo subterfúgio diante das "palavras bárbaras" temidas
por Sainte-Beuve, leva o autor a descrever "o uso d~ furar os
lábios ( ... ) para neles introduzir um pedaço de madeira leve,
arredondado como uma moeda grande (54)", de modo mais
eficaz que pelo simples emprego do termo técnico "botoque".
Essas imagens da vida indígena são, antes de tudo, perfeitamente naturais. Denis soube evitar o didatismo. Cada cena,
cada quadro, é exigido pela narrativa e descobrimos os maxacalis juntamente com o moço português que os acompanha, ao
longo dos trabalhos e dos dias. Enquanto não se pode dizer das
paisagens, descritas por Denis, que "o céu que as inspirou( •.• )
nelas se reflete ( ... ) inteiramente", por outro lado súas cenas
da vida primitiva trazem, na verdade, "a marca dos lugares em
que foram descritas" (55), e mesmo das circunstâncias em que
foram vistas~ As lembranças do Jequitinhonha ajudaram .Denis
no seu trabalho de escrito~, animando uma matéria, em outras
obras, mais abundante e menos eficaz.
(50)
(51)
(52)
(53)

(54)

(55)

INTRODUÇÃO

JEAN-PAUL BRUYAS

Saint-Hllaire percorre o Brasil durante quatro anos (1816-1820),
Neuwied nos anos de 1815, 1816 e 1817.
Max., p. 29.
lb., p. 9.
Ver André Thevet: La Cosmographie Unlverselle, in Les
França.Is en Amérique pendant la deuxleme moltlé du XVIeme
slecle, éd. s. Lu.ssagnet, PUF, 1953, p. 55-56; e J. de Léry, op.
clt., éd. Gaffarel, T. I., p. 149-156.
Max., p. 5.
Sainte-Beuve, op. clt., p. 66.
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Mas a etnografia pitoresca está donge de constituir a parte
essencial da obra. Se voltarmos ao enterro do ouvidor, observaremos que os maxacalis não são os únicos selvagens que dele
participam. Aí também estão os botocudos. A dor silenciou "a
inimizade que reinava" entre as duas tribos (56). Os cantos fúnebres elevam-se alternadamente em volta do túmulo. O chefe
maxacali celebra o defunto em português, mas o chefe botocudo
ignora essa língua. O próprio aspecto dos botocudos revela,
aliás, que estão ainda "em completa barbárie" como o demonstra o apego aos antigos costumes:· corpo pintado, crânio semiraspado, uso do botoque. Este ornamento dá a suas fisionomias
"a mais terrível expressão". Menos selvagens, os maxacalis só
pintam o rosto e "algumas roupas de pano grosso cobrem sua
nudez" (57). A continuação da narrativa apresenta capochos
antropófagos e guaicurus que não o são, como fica bem
claro (58), e mostra também pastores belicosos e agricultores
pacíficos cujas mulheres sabem até fiar algodão (59). Tais evocações reforçam o traço essencial, marcado desde as primeiras
páginas: Denis não descreve o índio, que se trate do Bom
Selvagem, quer da fera sanguinária que a Encyclopédie lhe
opõe (60). Ele descreve índios, que se destinguem pelos usos,
costumes e sobretudo grau de adaptação à cultura européia (61).
Desse modo, graças a sua experiência e leituras, ao encontrar a
diversidade do real, Denis afasta-se naturalmente da convenção.
Os velhos do conselho são sábios, mas sucumbem vencidos pelo
(56)

Max., p. 5.

(57) Ib. A nudez dos botocudos deve ser deduzida do uso de pintar
o corpo e da ausência de qualquer menção a uma roupa.
Denis é sempre severamente pudico.
(58) Ib., p. 10-11 e 20.
(59) Ib., p. 20.
(60) O artigo "Selvagem" evoca seres "em sua maioria ainda ferozes
e comedores de carne humana".
(61) Uma imagem assim diversüicada não era nova. Antes de F.
Cooper e dos Natchez, ela já aparecia na mstoire Générale des
Voyages como nas cartas e relatos dos missionários, entre os
quais a Histoire et Description de la nouvelle France (Paris,
1744> do Pe. Charlevoix, muito conhecida de Denis. (Ver sobretudo T. Ili, p. 183). Faltava, porém, em bom número de obras
sectárias, ou simplesmente imprecisas, a ponto de sua presença
constituir um fato digno de nota.
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cauim e as devastações de guerras intertribais são referidas. Sem
dúvida, é na evocação das mulheres que a recusa de qualquer
estereótipo parece mais notável. Depois da Cora de Marmontel,
da Betti de Chamfort, de Oderaí, de Atala, Mila, Céluta, depois
de tantas "índias jovens" belas, ternas, devotadas, dilaceradas,
divisamos em Denis um grupo de seres anônimos, esmagados
pelo trabalho. Acender e alimentar o fogo, procurar penosamente
a caça abatida pelos homens e trazê-la (62), preparar e servir o
cauim, tal é a parte del~s. E segundo a expressão saborosa de
Léry, "no desempenho da função de despenseiras, não se esquecem de bebericar sofrivelmente,, (63), até rolar pelo chão (64).
Quadro mais conforme aos dado~ da etnografia que aos devameios exóticos dos escritores europeus (65).

As reações mentais e sensíveis que Denis atribui a seus
personagens, excluem de modo ainda mais decisivo, uma imagem
abstrata do selvagem. Nenhum traço importante remete a uma
"natureza" do índio, nem mesmo a costumes indígenas tão inveterados que se definiriam como segunda natureza, própria da
raça. Tudo, em sua descrição, é contingente. Amor pelas florestas? Elas são abrigo contra as formas mais ou menos diretas
de sujeição e continuam sendo, na lembrança, o templo de uma
independência, talvez de uma felicidade perdidas. Preguiça? Ela
encobre, na verdade, a recusa ao trabalho servil e a aversão por
um tipo de vida inautêntico onde toda a cultura tradicional
perdeu o sentido. Orgulho? Numa tribo aviltada, só aparece
no chefe, como produto da adolescência transcorrida em ambiente português. Longe da vida selvagem, ele a lamentou e
compreendeu-lhe o valor (66); exposto à piedade desdenhosa,
contestou-a num sobressalto de dignidade e continua apondose lucidamente à pretensa superioridade dos brancos (67).
Nessas reações, que analisaremos, nada que se subordine à
pura psicologia, ainda menos à apreciação moral. Os maxacalis não são nem bons, nem maus selvagens; são - em meio
a outras tribos que não se parecem com eles em tudo - índios
do Brasil português, no fim do terceiro século da conquista. Não
que o autor lhes negue individualidade, como fizeram os escritores durante muito tempo (68). O personagem de Kumuraí, e
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(62) Max., p. 30.
(63) Léry, op. clt., T. II, p. 152.
(64) Os guerreiros,' é verdade, "cantam a beleza de suas mulheres",
mas Kumura1 descobre que elas nunca lhe fizeram sentir nada
parecido com seu a.mor por Helena. (Max., p. 14).
(65) Desses devaneios que lhe devem ter sido habituais, Denis faz
uma critica cheia de humor em Navfgateurs (Paris, 1833) :
n Acontece muitas vezes sonharmos com um belo céu ( ... ) uma
savana que se estende até o horizonte, uma floresta imensa
ornada de cipós e magnólias, e quase sempre o sonho é lindo,
pois nós o temos, em geral, aos vinte anos, após a leitura. de
Ata.la. Depois, em meio à solidão, sob as palmeiras graciosamente inclinadas, sacudidas à brisa da tarde, aparece uma
jovem, graciosa e triste: é o anjo do deserto. Um diadema de
plumas enfeita sua testa; as formas são demasiado puras para
se cobrirem com um véu ... " "Segue-se a descrição realista
de uma dessas índias: ."Mas, que pena! ... ela estava mesmo
nua e não se preocupava com a nudez; as pernas, sujas de
barro, mostravam as feridas que lhe tinham feito plantas
cortantes da floresta ( ... ) Havia, na expressão de seu rosto,
mais abatimento que resignação. o ardor do olhar era temperado por um circulo azul de jenipapo, grosseiramente desenhado em volta do olho e muito semelhante aos sinais que
um punho brutal imprime em certas criaturas de nossas
cidades. Como brincos para as orelhas, duas ruelas de madeira
leve, quase tão artisticamente trabalhadas como as damas do
triquetraque batiam ao longo das faces ( ... ) . E, para ser
totalmente sincero, acrescentarei que, acima de tudo, ela gostava
da aguardente de cana" (Les Femmes Amérlcanes, in Les
Navlgateurs, Paris, Louis Janet, 1833, p. 146-148). O texto foi
utilizado por Monglond num artigo de Revue de Uttérature
Comparée, jan.0 1931: Sénacour et un voyageur du Brésil,
Lettres Inédlt.es à Ferdinand Denis.

"Os hábitos dos estrangeiros não me agradavam (. .. ) e a
lembrança de nossas florestas arrastava-me, por vezes, para
bem longe de uma cidade onde tudo me lembrava a escravidão".
(Max., p. 12).
(67) A um dos guerreiros, que lhe sugere vestimentas européias
para visitar o ouvidor, responde: "Não, ( ... ) é coberto com
nossos antigos ornamentos que desejo aparecer aqui ( .. . ) se
queremos imitá-los, eles parecem olhar-nos como se fôssemos
os últimos dentre eles; quando somos verdadeiros filhos das
florestas, eles nos temem". <Max., p. 14).
(68) Observa-se que, na literatura luso-brasileira, é preciso esperar o
poema de José Basllio da. Gama, O Uruguai (Lisboa, 1769), para
que os índios apareçam como indivíduos, e não, como membros
indistintos de um grupo racial (Ver Maria. de Conceição
Osório Dias Gonçalves: O lndio do Brasil na literatura portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIlI, in Brasllla, XI, Coimbra,
p. 162-174).

(66)
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mesmo alguns comparsas (69), mostram que ele os julga
capazes de personalidade e destino particulares. Mas, escolhendo
não pormenorizar senão a aventura individual de seu herói e
limitando-se, quanto ao resto da tribo, aos traços gerais coletivos, remete, através do comportamento dos guerreiros caçadores, não a uma hipotética "alma indígena", mas à descrição de
uma situação histórica e sociológica.
Chegamos aqui ao essencial do quadro. Quer se trate dos
próprios fatos ou dos problemas por eles suscitados - utilidade
da civilização européia, existência de um "estado de natureza"
e sua apreciação - tudo é apresentado através da situação do
Brasil colonial dos anos de 1800, isto é, em função das conseqüências da conquista, pela qual a história indígena, tal como
a conhecemos, começou.
No espírito dos maxacalis, a conquista portuguesa é objeto
de dois julgamentos distintos. Aceitam com resignação a implantação inicial (70), consideram-na como um acontecimento fatal,
sancionado outrora por convenções mais ou menos tácitas. Mas
a ulterior e contínua usurpação de suas terras os inquieta e
revolta: "A sorte reservou o litoral para os portugueses", diz
um ancião; "O que vêm eles procurar em nossas florestas? que
querem de nós?" (71 ). A interrogação traduz a angústia das últimas tribos independentes acerca qo futuro que lhes está reservado, pois os móveis da conquista são evidentemente conhecidos. A "sede do ouro" é sempre estigmatizada e o ouvidor de
São Simão oferece, a respeito, a imagem perfeita do conquistador.
Percebe-se, entretanto, que, face ao ocupante, as reações
das diversas tribos não foram unânimes. Conhecedor de história
e tendo morado no Brasil, na época em que se extinguiam os
derradeiros focos . importantes de resistência, Denis sabe que
(69)

(70)

(71)
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Vapubaçu, pai de Kumurai; o guerreiro Keroê, exaltado e
fanaticamente dedicado ao chefe; e mesmo dois anciãos do
Conselho.
Essa implantação oorresponde à ocupação da zona litorânea
por grupos de europeus pouco numerosos e absorvidos, inicialmente, no mercado de trocas, sem desvantagens aparentes para
os indios.
Max., p. 19.
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sempre foram feitas alianças entre brancos e indígenas (72) e,
delas a narrativa conserva inúmeras lembranças. Enquanto
certa; tribos, como esses aimorés "que os portugueses tiveram
tanta dificuldade em vencer" (73), representaram, em passado
recente, uma obstinação irredutível na resistêµcia, os maxacalis
optaram pela coexistência, inicialmente armada e vigilante. No
tempo de Vapubaçu, a tribo tinha s~do. "p,~derosa" .. Com? a
"coragem" do chefe igualava sua prudenc1a, ele a fazia temivel
até mesmo para os europeus dos quais gostaria de ser aliado,
mas não escravo" (74). Na realidade, paralelamente, a relação
do príncipe de N euwied confirma que os portugueses, ª? explorarem as rivalidades intertribais, utilizaram os maxacali contra
tribos hostis (75).
Na narrativa, essa aproximação com os europeus é U_!l1
contrato enganador. C,om Vapubaçu, a aliança portuguesa nao
preserva a tribo de uma incursão mortífera dos aimorés. Ela
deve abandonar suas culturas, reduzida a quinhentos guerreiros (76). No tempo de Kumuraí, após um período de ~rosperi
dade devido à prática da agricultura, os homens en1.oam da
vida sedentária que ela implica, enquant? , ~s vmgança~
militares constituem apenas duras e caras vitorias. Kum~a1,
finalmente prepara-se para voltar à floresta, com uma tribo
que "está-~ aniquilando" (77). O exemplo particular ilustra um
f enômeno geral. Ao reduzir consideravelmente as áreas de co~eta
e caça, assim como as possibilidades de migração, a conq~ta
colonial tomou cada vez mais difícil a vida indígena trad1c10nal (78) e só pôde.oferecer segurança às tribos que a ela renun(72)

Se esre é um recurso dos portugueses para facilitar e consolidar
a conquista, os franceses e holandeses a ele recorrem para
tentar arrebatá-la. (Ver B. G. Civ. Bras., T. I, v. 1, p. 160).

(73) Max., p. 3.
(74) lb., p. 10.
(75) Neuwied, op. cit., T. II, p. 52.
(76) Max., p. 11. A posse de culturas excitava a cobiça das tribos
(77)

('78)

puramente nômades.
"Amo ainda a guerra ( ... ) mas tu o vês, minha tribo está-se
aniquilando". (lb., p. 7).
Ela provoca diz Métraux, "grandes perturbações na situação
das tribos ~digenas costeiras e nas relações que elas mantêm
entre si". (La Clvlllsation Matérielle des Tribus Tupi-Guaranl,
Paris, 1928, p. 290).
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ciaram. Seja por violência direta ou por modificar os quadros
naturais da vida indígena, a conquista levou à situação constatada
pelo autor. As tribos "se debilitam dia a dia e logo terão desaparecido" (79). Como provam os dados numéricos, fornecidos
pelos historiadores, ela constituiu um lento genocídio (80).
Massacre dos primeiros ocupantes e perda de terras não
represetam, entretanto, a totalidade da colonização. Veículo de
uma civilização, ela poderia trazer vantagens materiais e morais
compensadoras. Assim, a novela - quase sem afirmações teóricas e apenas pelo jogo de acontecimentos - convida-nos a
fazer um balanço geral dos prós e contras da presença européia.
Durante muito tempo, o passivo parece esmagador. O simples contat? de dois grupos humanos tão diferentes é por si
mesmo nocivo. Desse modo, enquanto a maioria dos viajantes
sempre admirou a saúde, a força dos índios (81) (graças a
relações ilustradas como as da coleção de Bry, o Chactas de
Girodet deve-lhes a musculatura), Denis menciona várias vezes
"doenças hlOrríveis que se propagam" entre as tribos "com rapidez realmente assustadora" (82). "Outrora desconhecidas'', essas
doenças intervêm no processo de extermínio dos índios assim
c?mo ,as guerras tribais. Quando os maxacalis, vencido~ pelos
a1mores, se estabelecem perto dos europeus, elas atingem os
guerreiros "com um terrível flagelo" (83) e é uma tribo muito
re~~ida (84) que Kumuraí vai chefiar, após a morte do pai.
Med1cos e etnólogos sabem hoje que, por falta de imunidades
adquiri~a, popU;lações ·podem ser exterminadas em epidemias
que seriam benignas em outras circunstâncias (85). Denis concede ao f enômeno a importância que merece.

A curta narrativa d' Os Maxacalis também descreve muito
bem um fenômeno que a etnologia e a sociologia modernas
analisam: a nocividade do contato entre duas culturas de idade
diferente, na verdade para os "sobreviventes da idade da pedra" (86), com a inevitável alteração de sua substância por uma
civilização moderna. As manifestações do mal podem parecer
anódinas, a princípio. Porque agora é muito fácil trocar caça
e produtos de coleta por aguardente, que os engenhos produzem
em quantidade, o alcoolismo toma-se um flagelo. Mas Denis
não se contenta em evocar, à maneira de Cooper, as devastações
elementares da "água de fogo", torpor ou violência. Se "a
vizinhança dos portugueses não tardou a ( ... ) ser funesta" para
os machakalis (87), é porque a embriaguez representa uma fuga
diante da situação que deixa os indígenas em grande aflição. A
narrativa vai direto à mais grave conseqüência possível da falta
de raízes: os índios perdem o sentido e o gosto dos próprios
valores culturais. Assim, desde que os maxacalis sofreram o
traumatismo do contato com a civilização européia, "os enfeites
de que se envaideciam até então", conta o chefe deles, "pareceram-lhes ridículos e eles arrancaram a pena brilhante que
outrora usavam no lábio" (88). Tais enfeites eram os do guerreiro, do caçador, do homem livre, cujas virtudes e alegrias manifestavam. Levy-Strauss na França, Gilberto Freyre no Brasil,
anexaram à literatura as observações dos especialistas acerca das
conseqüências, sobretudo de uma modificação do "habitat" que
vem entrav~r uma prática tradicional (89), ou mesmo provoca o
desmoronamento de um sistema social e religioso, pela supressão
do quadro material em que ele achava o cotidiano exercício (90).

(79)

Max., p. 3.

(80) Ver A. Thevet, op. cit., éd. s. Lussagnet, p. 86; e Léry, op. clt.,
éd. Gaffarei, T. I, p. 122-123.
(81) Ver Chaunu, L'Amérique et les Amériques, Paris, Colin, 1964,
(82)
(83)
(84)

p. 20.
Max., p. 4.
lb., p. 12.

Ib.

(85) Lévy-Straus assinala, por exemplo, que em 1929, no Brasil
central, num gruPo de algumas cent.enas de indivíduos, uma
epidemia de gripe matou trezentos em dois anos. (Tristes Tropiques, Paris, 1955, p. 312) .
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(86) Lévy-Strauss, op. cit., p. 291.
<87)

Max., p.

10.

(88) Ib.
(89) A poligamia, por exemplo. (Ver G. Freyre, Sobrados e Mocambos, T. II, p. 389-390). Ora, sabe-se que a poligamia era o
suporte de um equilíbrio econômico parental (entre clãs) e
religioso, no interior da tribo.
(90) Lévy-Strauss analisa o fenómeno a propósito do "habitat" dos
bororo de Mato Grosso: "A distribunção circular das cabanas
em torno da casa dos homens é de tal importância para a vida
social e a prática do culto, que. os missionários salesianos ( ••. )
compreenderam rapidamente que o meio mais seguro de converter os bororo consiste em fazê-los abandonar sua aldeia por
outra, onde as casas são dispostas em fileiras paralelas. Desori-
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Assim, lá onde a conquista não varreu a vida indígena, a presença européia, mesmo bem intencionada, a deteriora. Daí um
aviltamento dos valores tradicionais, portanto dos indivíduos que
os mantinham e por eles eram mantidos. Lúcido, Vapubaçu tira
suas conclusões e confia a educação de Kumuraí a uma autoridade portuguesa: "Eis meu filho", diz ele, "não quero para ele
a felicidade dos índios, porque agora eles só a encontram nas
bebidas de fogo, que tiram a razão" (91).
Haveria, pois, uma felicidade própria do índio? E em que
consistiria? O problema apaixonara os homens do Renascimento (92) e depois os jesuítas imbuídos de humanidades, com
o espírito tomado não só pelo mito da Idade de Ouro como
também pelo da inocência primeira de Adão (93); no século
XVIII, Rousseau tornara a dar-lhe a importância que todos
conhecemos e que foi explorada, em seguida, nas obras "sentimentais". Ora, Denis, impregnadp como estava por uma tal literatura, mal fala dessa suposta felicidade e o faz de modo pouco
convincente. Algumas considerações, que abrem a novela, indicam que "as cem nações sacrificadas" à cupidez portuguesa
viviam "na inocência" (94). Vivem, como o fazem ainda as
tribos independentes, "da caça, do mel e de frutos selvagens (95),
gozam de "feliz despreocupação" (96). Seguindo, como o jovem
português, a tribo em marcha, acrescentemos a esses dados a

(91)

(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

entados quanto aos pontos cardeais, privados do plano que
fornece um argumento a sua sabedoria, os indigenas perdem
depressa o sentido das tradições, como se seus sistemas social e
religioso ( . .. ) cujos contornos os gestos cotidianos renovam
perpetuamente, fossem muito complicados para subsistirem sem
o esquema patente no plano da aldeia. (Op clt., p. 288-229).
Max., p. 11-12.
Em sua vida selvagem o indio seria mais feliz que os europeus?
Era o que importava acima de tudo descobrir". <Maria da Conceição Osório, op. clt., p. 112·).
Ver G. Chinard, l'Amérique et le Bêve exotlque dans la Littérature Françalse du XVIIeme et XVIIleme slêcle, Paris, Hachette,
p. 147-150.
Max., p, 3.
Ib., p. 4. A expre~ão é tomada. a Aires de Casal, que repete
várias vezes que os indios vivem ••em busca da caça, do mel, e das
frutas" (Primeira menção, op. cit., T. I, p. 32).
Max., p. 4.
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liberdade de movimento, à qual as guerras e as necessidades da
caça e da coleta impunham, ali~s, sé~ias limitações. :e tudc_>,
simples referência a um tema obngatór10. Bem depressa, Dems
afasta-se novamente da convenção, porque se prende aos fatos.
o fato fundamental é que o estado de "filho da natureza" (97) só pode ser agora objeto , de lamentações, ~mo? às
vezes, fazem os guerreiros e Kumura1, ou de especulaço.es !rlpotéticas. Com a implantação dos europeus, a cultura 1ndigena
deixou de ser, com efeito, natural, isto é, de constitu~ es~a espécie de absoluto das realidades que existem sós, que nao sao comparadas. Uma noite, Kiumuraí e o amigo observam a tribo: "uma
caçada feliz fizera esquecer muitas fadigas e, em to~a parte,
só se ouvia cantar a felicidade dos índios" (98). Se esta e cantada
é porque, com a descoberta de outro modo de vida, ela tomouse objeto de_consciência, de julgamento, portanto ev~ntualmente,
de contestação. A continuação da narrativa acentua isso: ''Es~a
nha inconstância", suspira o jovem chefe, "dentr~ de al~.~as,
vão querer cultivar a terra e exaltarão a antiga. tran~~da
de" (99). A falta de uma felicidade para s~mpre inverificave~,
seguramente um be~ pi;ecioso ~c?~-se perdido: ~ obscura ~
dade interior, a ausencia de d1v1sao entre dese~~s ~ conhecimentos, numa vida de que não s~ tinha cons:iencia, por~ue
nada havia de diferente. Se essa vida era ou nao um paraiso,
Denis não decide. A aflição dos maxacalis sugere, pelo menos,
a existência de paraísos perdidos: a insatisfação presente os
constrói.
Por sua observação acerca da inconstância dos homens,
de enunciado objetivo e desiludido, Kumuraí não se ~?s~a
muito "engenhoso" para um selvagem (10?~; sua exR_en~nc1a
das duas civilizações dá-lhe simplesmente n1t1da conscienc1a ~a
instabilidade que caracteriza o comportamento. dos. maxacahs
e suas causas: o complexo de desejos e recusas, inspirados pela
(97)

Max., p. 38. A expressão é empregada por Helena, na e~tação
de seu amor impossível. E.5Sa ímica referência ao mito serã
estudada em tempo oportwio.

(98) Ib., p. 30.
(99) Ib.

(100) Sainte-Beuve julga ••infelizmente engenhosas" alg~mas das
idéias", atribuídas por Denis a seus personagens. (op. cit., p. 68).
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civilização que se apresenta a eles. Essas hesitações inquietas,
novo exemplo, na pena do autor, de uma psicologia do índio,
fundamentada na situação sociológica - são capitais por esclarecerem os três elementos da situação: necessidades e aspirações
de grupos que praticam o nomadismo silvestre (ou o seminomadismo), vantagens que lhes oferece a civilização e fisionomia sob a qual essa civilização, veiculada pela conquista, lhes
aparece ou apareceu no passado.
Quando falam dos "estrangeiros", uma acusação volta incessantemente aos lábios dos maxacalis: a de "perfídia" (101).
Quanto aos progressos da ocupação portuguesa, poucas alusões
às guerras propriamente ditas, como é natural na política de
coexistência pacífica, que parece ter sido adotada pelos maxacalis, pelo menos desde finais do século XVIII (102). Em compensação, contam-se as vitórias indígenas, que foram "obtidas
contra pérfidos estrangeiros" (103), derrotas nas quais "a verdadeira coragem" foi vencida "pelos mais negros artifícios" (104).
E a f elonia portuguesa que os anciãos opõem a Kumuraí, quando
este deseja, a qualquer preço, casar com Helena: "Não conheces
a perfídia do estrangeiro? Se a ignoras, os anciãos ainda não a
esqueceram e um grande desgosto é tudo o que receberam pela
antiga confiança" (105). Que terrível realidade pôde, pois, deixar
na memória coletiva uma amargura, um temor assim tenazes?
A resposta é dada pela palavra que, ao lado de perfídia, é a
mais freqüente assim que os índios falam dos invasores:
escravidão.
Tal evocação tinha com que surpreender um leitor francês
de 1824. Na época, o escravo, para quem se preocupa com
sua existência, é o negro. De Montesquieu a Bernardin e a
Bug-Jargal, da revolta de São Domingos aos esforços empreendidos para abolir, ou manter, o tráfico, tudo leva a pensar
assim. Outrora, sem dúvida, os espanhóis puseram a ferros os
índios que não massacravam, mas a humanidade de Las Casas
(101)
(102)
( 103)
004)
(105)

Max., p. 19.

Nenhuma referência, sobretudo à superioridade de armamento;
o poder dos fuzis só é mencionado uma vez, na defesa
contra as feras. (lb., p. 27).
lb., p. 16.
Ib., p. 3.
lb., p . 19.
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não fez tudo voltar à ordem? Alguns curiosos da história das
Antilhas lembram-se, talvez, da ternura inquieta do bom padre
Labat - por outro lado, proprietário inclemente de escravos
pretos - diante dos raros caraíbas, salvos da extinção (106).
Mas, num Brasil mal conhecido (107), o índio das florestas,
sob um clima sem rigor, em meio aos frutos que a ele se
oferecem, vive no Éden alheio à história.
Viajante e "veterano dos estudos americanistas antes que
o americanismo existisse", segundo a fórmula de Henri
Cordier (108), Denis oferece, ao contrário, n'Os Maxacalis, uma
"cena da natureza" onde o éden climático tem menos incidência
na situação do índio que a ação, sem glória, dos homens da
Europa. Um passado terrível transparece atrás do presente desolador. Vindo de Canavieiras e aproximando-se de Belmonte, a
tribo de Kumuraí evita a aldeia, "porque os índios fogem daquilo que possa lembrar-lhes a escravidão de seus irmãos"(109).
Recordemo-nos de que Vapubaçu soubera ser aliado dos portugueses, "mas não (seu) escravo", enquanto seu filho, ed~cado
pelos europeus, recusava os costumes deles e conservava a independência "em meio a um povo de escravos" (110). A palavra,
que aparece a todo momento na narrativa, remete a uma realidade complexa, desdobrada em três séculos, à qual Denis
trazia o "verdadeiro" e o "novo". Era um dos raros franceses
que podia conhecer a escravidão indígena no Brasil, simul~anea
mente na história passada e sob suas formas contemporaneas,
nos resultados espetaculares (a extinção de tantas tribos) assim
como nas conseqüências menos visíveis: a destruição da cultura
indígena.
Sob o "grande arrependimento" dos anciãos e o reflexo
de horror e de imprecisa vergonha que leva o índio a se afastar
(106) Ver O. Chinard, op. cit., p. 263.
(107) Se os acontecimentos pollticos, depois de 1808, atraíram a atenção
do público para o Brasil, nem por isso o pais era mais conhecido,
não apenas em sua geografia como também em suas estruturas
sociais. Erros grosseiros o testemunham em certas obras de
vulgarização como Beautés de l'Blstolre de l'Amériqu~ 2 v. Paris,
Eymeri, 1818. (ver H. G. Clv. Bras., T. II, v. 3, p .. 41) ..
(108) H. Cordier, op. cit., p. 5.
009) Max., p. 9.
(11-0)

lb., p. 10 e 12.
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das aldeias, deve-se supor inicialmente a lembrança, transmitida pela tradição, da sujeição na forma mais brutal: a caça
impiedosa às peças, essa perseguição ao animal humano, praticada desde as primeiras incursões ao interior, e que conhecera
o apogeu na primeira p~rte do século XVII, com as grandes
expedições paulistas. Mas, uma tal caçada praticava-se ainda,
em escala reduzida, e o conhecimento, senão a experiência, de
seus resultados perniciosos era de natureza a alimentar, entre
as tribos das Mantiqueiras, a lembrança dos antigos horrores.
Na província de Minas, Saint-Hilaire teve conhecimento
de práticas de que Plasson, ao longo de sua viagem, deveria
ter ouvido falar. Abusando "de uma lei que dá dez anos de
vida desses selvagens àqueles que os levam consigo para civilizá-los, muleteiros iam até as margens do Jequitinhonha. Por
um machado, por açúcar, por um pouco de aguardente, decidiam os pais a se separarem dos filhos ( ... ) Essas crianças
infelizes eram levadas para longe da pátria e revendidas". Assim
se repetia, "no Brasil, o que acontece na costa da África: tentados pelo preço que os portugueses ofereciam, os capitães
botocudos guerreavam entre si para ter crianças à venda" (111).
Mesmo se Ferdinand não recolheu diretamente de seu
patrão essa informação particular, ele, na B~hia, estava muito
preocupado em interrogar os viajantes para que a sorte atual
dos indígenas lhe fosse desconhecida. Apesar das leis, do
antigo esforço dos missionários, da importação maciça de
escravos negros, era ainda cabível a condenação veemente,
pronunciada outrora pelo padre Antônio Vieira: " . . . desde o
princípio do Mundo ( ... ) se não executaram tantas injustiças,
crueldades e tiranias como executou a cobiça e impiedade dos
chamados conquistadores do Maranhão nos bens, no suor, no
sangue, na liberdade, nas mulheres, nos filhos, nas vidas e
sobretudo nas almas dos miseráveis índios; as guerras, as faziam

geralmente ( ... ) contra expressas leis e proibições, matando,
roubando, cativando, e, nos injustíssimos cativeiros, apartando
os pais dos filhos, os maridos das mulheres, assolando e queimando as aldeias inteiras ( ... ) abrasando nelas vivos os que
se não queriam render para escravos ... " (112).
Por que tais excessos? Porque a riqueza do colono reside
nos produtos da terra e os índios, depois de terem sido, nos
primeiros tempos, a única mão-de-obra (113), continuaram a
ser procurados, muito depois da introdução de escravos africanos (114). Ora, nem psicologicamente, nem fisicamente, eles
"não são capazes", já observava o Pe. Vieira, "de aturar por
muito tempo o trabalho em que os portugueses os fazem servir
( . .. ) sendo muitos os que por esta causa continuamente estão
morrendo" (115). Renova-se, então, a caçada e a perfídia, que
os maxacalis ainda receiam, alterna-se com a violência. Os
portugueses sabem subjugar os índios "com execráveis traições,
prometendo-lhes confederação e amizade debaixo da palavra e
nome do Rei ( . .. ) e depois que os tinham descuidados e desarmados, prendendo-os e atando-os a todos ... " (116). Quer se
trate de submeter o índio ao trabalho forçado, quer se trate
de convertê-lo em mercadoria (117), vê-se que, durante três
séculos, a cupidez e as condições da exploração colonial levaram os europeus a dar a sua civilização a fisionomia do
.
escrav1smo.
N'Os Maxacalis, entretanto, evoca-se outra forma de servidão, através das reações da tribo. Menos desumana, apresenta,
porém, as mais nefastas conseqüências sociológicas. Graças ao
Essai sur les Moeors e, de modo geral, às polêmicas travadas

011)

A. de Saint-Hilaire, op. cit., lêre partie, T. Il, p. 146. Além disso,
o autor assinala uma situação análoga em Goiás, onde "há poucos
anos, um decreto bárbaro, promulgado sob o ministério do Conde
de Linhares, fizera recomeçar a antiga caça aos indígenas. o
decreto permitia reduzir à escravidão, durante dez anos, os infelizes que fossem encontrados com armas na mão". O que
equivalia a dizer todos, pois "apenas as armas asseguram-lhes
·
a subsistência". (lb., IIIême Partie, T . I, p. 133).

(112)
(113)

014)
015)
016)
017)

Pe. Ant. Vieira, Obras Escolhidas, Ed. Hernani Cidade, v. V
(Obras Várias, v. Ill, p. 279).
" .. . a fazenda não consiste nas terras C. .. ) senão nos frutos
da indústria com que cada um as fabrica, e de que são os
únicos instrumentos os braços dos indlos ... " CPe. Vieira, ib.,
p. 298).
Ver H. G. Civ. Bra.s., T. I, v. 2, p. 201.
Pe. Vieira, op. cit., p. 298.
Pe. Vieira, op. cit., p. 279.
o porto de São Vicente chamou-se a principio "Porto dos
Escravos". Em 1628, no Rio de Janeiro, uma cabeça de índio valia
20$000 (vinte mil réis), ou seja a quinta parte do valor de uma
peça preta. (ver H. G. Civ. Bras., T. I, v. 1, p. 278).
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na Europa do século XVIII, a política de enquadramento dos
indígenas pelos jesuítas era mais bem conhecida que a caça
aos escravos. Essas informações, contudo, concerniam especialmente às famosas reduções do Paraguai (118); Os Maxacalis
chamam a atenção para o que a Ordem realizara no Brasil
quando, entre as exigências dos evangelizadores e as dos colonos, a escravidão negra permitira o seguinte modos vivendi: "os
negros para os colonos, os índios para os jesuítas" (119). Mais
exatamente, sempre fiel à realidade contemporânea, Denis não
julga a obra dos padres em si, mas os vestígios que dela subsistem, cinqüenta anos após a expulsão jesuítica. Mostra os resultados obtidos pelos sucessores - religiosos de diversas ordens
e administradores civis de Pombal - e captados simultaneamente através das reações dos índios e pela reflexão histórica.
O balanço é !errível e preciso, em sua brevidade. As nações
livres, diz o &utor, "lamentam a sorte de seus antigos compatriotas que os portugueses seduziram com promessas vãs para
torná-los seus tributários e quase seus escravos ( . . . ) ; reunidos
em aldeias miseráveis, desprezados pelos brancos e mesmo pelos
africanos, atormentados por novas necessidades que não podem
satisfazer, não os vemos, depois de alguns anos de civilização,
integrarem-se à população do Brasil, mas desaparecem imperceptivelmente, sem que se possa assinalar a verdadeira causa
do aniquilamento de todo um povo" (120). Julgamento parcial
de um homem de simpatias "nativistas" ou análise exata da
situação histórica? É tanto mais necessário sabê-lo quanto o
balanço da civilização, na novela, confunde-se quase inteiramente com o do aldeamento, do reagrupamento dos índios em
aglomerações fiscalizadas (121). Uma lei de 1755, relativa à
018) Ver Voltaire, Oeuvres Completes, éd Gamier frêres, 1878, v. 12:
Essal sur les Moeurs, T. II, p. 424.
019) Ver A. J. Saraiva, Le Pere Vieira S. J. et l' Esclavage des Noirs
au XVIleme siecle, Annales (Economie, Société, Civillsation),
Nov.-Déc. 1967, p. 1290.
020) Ma.x., p. 4.
021) Com razão: os maxacalis habitam uma região onde a polltica
pacificadora do Conde dos Arcos tende a suprimir violências;
apenas os chefes conhecem as cidades, que excitam sua curiosidade; a civilização européia não pode ter para eles, portanto,
outro aspecto senão o que apresenta nas antigas aldeias, elevadas
à dignidade de vilas, e organizadas, mais ou menos rigorosamente, de acordo com o modo de vida cristão e português.
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condição dos índios nessas aldeias, fornece-nos a resposta:
"em lugar de propagarem e prosperarem", dizem os considerandos, "de sorte que as suas comodidades e fortunas servissem
de estímulo aos que vivem dispersos pelos matos para virem
buscar nas povoações pelo meio das felicidades temporais o
maior fim da bemaventurança eterna ( ... ) se tem visto muito
diversamente que, havendo descido muitos milhões de índios se
foram extinguindo de modo que é muito pequeno o número de
povoações e dos moradores delas, vivendo ainda esses poucos
em tão grande miséria que, em vez de convidarem e animarem
os outros índios bárbaros a que os imitem, lhes servem de
escândalo para se internarem nas suas habitações silvestres ... "
(122). Correspondem-se os termos da novela e os da lei; as·
hesitações dos maxacalis, as voltas que dão para evitar Belmonte parecem uma ilustração do documento oficial, que
preparava a "libertação definitiva dos índios no Grão-Pará e
Maranhão, depois em toda a extensão do Brasil (123). Quanto
à impotência do legislador, entre 1755 e a época em que se
situa Denis, para organizar a integração dos indígenas na civilização, nada a esclarece melhor que as experiências vividas
pelos maxacalis nesse domínio (124).
Elas nos instalam no coração da obra. Com efeito, através
da fabulação romanesca, apresenta-se a evolução de uma tribo
- em cerca de meio século - , com suas tentativas de adaptação à vida européia, as razões dessas tentativas : as razões
.do malogro final. Explica-se assim, num setor importante,
a história e a sociologia do Brasil. no alvorecer dos tempos
O texto dessa lei de 6 de junho de 1755 é tirado da Coleção de
Leis do desembargador Delgado por Perdigão Malheiro, in A
Escravidão no Brasil, Rio de janeiro, 1867, 2.ª parte, p. 99-112.
1! analisado por Gilberto Freyre in Sobrados e Mocambos, Ed.
Livros do Brasil, Lisboa, s. d., T. II, p. 390.
{123) Ver B. G. Civ. Bras., T. I, v. 2, p. 42-43.
(124) L'Blstolre Philosopbique et Polltique des Etabllssementes et du
Commerce européens dans Ies deux Indes (Amsterdam, 1770, 6 v.),
a esse respeito, fornecia a Denis como que um eco da lei. Se a
libertação dos indios fosse bem sucedida, diZ Raynal, "ver-se.(122)

-iam os brasileiros se interessar pela cultura das terras ...
O espetáculo de sua felicidade farta com que os selvagens
perdessem o gosto pelas florestas e se fixassem em gênero de
vida mais pacifico. . . Infelizmente essas doces esperanças são
quiméricas ... " (op. cit., T. III, p. 399-400).
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modernos. E a imagem particular que a obra oferece, introduz
as questões mais gerais. Os dados fundamentais da cultura
selvagem mesclam-se à situação do índio na sociedade colonial·
a atração exercida pela agricultura, ou antes por suas produções:
é contrabalançada pelo temor da servidão; numa área geográfica que a implantação européia vai reduzindo, vemos um grupo
humano lançar-se para todos os lados como fera acuada sob
a dupla ameaça de perder a vida ou perder suas razões de ~iver.
01!,ando o~ . i;nax~calis acabam bruscamente a experiência, a
açao da civibzaçao, nesse ponto do mundo, está julgada e o
destino de um povo particular, mas exemplar, selado. A novela
poderá oferecer, em seguida, com a história de amor de
Kumuraí e Helena, material psicológico interessante, até mesmo
um eco do mito da grandeza selvagem. Entretanto, o conteúdo
sólido da obra, a contribuição de verdade e novidade terá sido
dada essencialmente pelo quadro das reações col~tivas dos
índios, face ao mundo civilizado.
Vapubaçu é o primeiro a preferir que a tribo viva "não
long~ ~os estabelecime~tos dos portugueses"; o filho conta que
o pai cansou-se da vida errante e quis cultivar as florestas e
as pla~ícies que t~ntas vezes percorrera" (125). Decisão que o
autor mscreve cwdadosamente numa evolução já avançada,
~e 9ue Vapubaçu .tem consciência e que deseja levar a termo:
pois os maxacabs se acostumaram ( ... ) a tantas coisas
estranhas a seus pais, eles derrubarão as florestas e farão a
terra pro~uzir''. Mas o chefe, mais evoluído que os seus, "enganara-se singularmente": os caçadores "não quiseram trabalhar
preferiram perseguir o jaguar nas florestas e deixavam às mu:
lheres o trabalho de cultivar a terra" (126). Uma incursão mortífera d?s 8:imorés leva a uma segunda experiência, realizada
n? Cap1b~n, perto de. São Simão: numa primeira fase, a
tnbo continua a se ~ebilitar; depois da morte de Vapubaçu,
conhece certa prosperidade sob a chefia de Kumuraí - influência dele? começo de adaptação? Um pouco mais tarde - terceira t.e~tativa - é a última instalação junto dos brancos, em
ç;anav1euas, ant~~ da reviravolta final de que o jovem português
e testemunha: Vou voltar para nossas florestas", declara

Kumuraí (127). Uma fórmula semelhante, no momento da
despedida, confirma sua resolução. A narrativa começa e termina assim (128) com uma recusa da civilização ou, pelo menos,
da assimilação à sociedade civilizada.
Se a decisão última não é explicada (129), a infeliz tentativa de Vapubaçu esclarece perfeitamente as condições gerais
da experiência, portanto, em primeiro lugar, as razões pelas quais
foi tentada. O que o chefe espera de uma aproximação com os
portugueses relaciona-se simultaneamente com a situação da
tribo e a idéia que faz da vida dos brancos. Com efeito, tão
sedutora quanto a felicidade do selvagem para alguns europeus,
resplandece a seus olhos a ventura que o civilizado tira de
seu poder: "os estrangeiros são poderosos e felizes" (130), ensina
ele ao filho, que recusará a boa fortuna. Em oposição, os
maxacalis constituem uma tribo débil, habitando uma região
dominada por inúmeros e belicosos aimorés. Vapubaçu procura,
pois, junto aos portugueses o que falta à sua tribo: segurança.
A sangrenta derrota sofrida pelos maxacalis demonstra que
se trata, antes de mais nada, de obter essa proteção militar,
e os portugueses só a podem oferecer na costa ou perto dos
grandes centros de Minas. Mas a implantação européia em constante crescimento, já responsável por migrações que fizeram a
infelicidade da pequena tribo (131), prejudicou os indígenas
também de outro modo: tornando mais incerta a procura de
alimentos. As tribos indígenas, escreve Lévy-Strauss, "têm
necessidade de enormes superfícies para subsistirem" (132) e a
famosa glutoneria dos índios, observada por tantos viajantes,
entre os quais Denis (133) e Neuwied, provém em realidade de
uma alimentação de modo geral tão insuficiente que precisam de
enorme ingestão de comida, quando por acaso isso é possível,
para chegar a breve saciedade. Enganamo-nos ainda quando

(125)
026)

Max., p. 10.
lb. ~ a época. em que as doenças e o alcoolismo começam a
devastação, enquanto se desagregam estruturas e valores antigos.

(127) MaL, p. 7.
(128) lb., p. 7 e 40.
( 129) Senão pela soma de insucessos anteriores.
(130) Max., p. 11.
031) Com efeito, pressionados por ela, os maxacall vieram de

Mato Grosso e, em seguida, tiveram seus refúgios de Mucuri
e Itanhaém invadidos pelos aimorés. <Ver Cor. Bras., T. I, p.
(132)
(133)

279).
Op. cit., p. 353.
Brés., T. IV, p. 288-289.
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vemos nas florestas uma reserva inesgotável de caça. Ao percorrê-las, anota Neuwied que "se passam muitas vezes vários
d~as, sem que se. vej.a uma criatura viva" (134). :e que a ocupaçao da zona mais rica por um grupo numeroso esgota rapidamente os recursos. Quand~ os_maxacalis de São Miguel pedem
ao chefe do posto autonzaçao para se estabelecerem mais
abaixo, alegam a necessidade de "comer carne" uma vez que
"no cantão, a caça foi destruída pelos botocudos': (135). Quinze
anos mais tarde, J. B. Douville assinala que sessenta homens da
mesma aldeia, "levados pela forne", irromperam no vale vizinho
do rio Pardo: "Eles morriam de fome lá de onde vinham" (136).
Compreende-se, por conseguinte, que, entre os "benefícios"
da civiliza~ão, ..º~ índios sejam sobremodo sensíveis à agricultura, que e a un1ca a poder assegurar-lhes a subsistência. Por
isso, Denis tem boas razões para colocar, no centro de seu
quadro da vida indígena, na região e época em que situa a
novela, as tentativas de adaptação à vida sedentária agrícola.
Aliás; para ele, a eminente utilidade da agricultura é um artigo
de fe. Quer se trate do Brasil, da Guiana ou das províncias
pl~tinas,. não deixa de deplorar, em suas obras, que ela não
se1a. mais dese~volvida e de prometer riqueza às nações que a
pr~bcarem ~ssidu~mente. Segundo ele, a própria província de
Minas Gerais sena mais preciosa para o país, se se tornasse

agrícola (137)! No parisiense e homem de biblioteca, onde procurar a origem dessa paixão pela terra, senão nas leituras'?
Conhecia a literatura colonial francesa, centrada na descrição
de ricas "habitações" (138), produtores de açúcar, algodão,
índigo, e que constituía uma propaganda mais ou menos aberta
dessa fonte de riquezas. Entre os autores que gosta de citar,
Malouet, Préfontaine, o Pe. Labat rivalizam-se em celebrar a
prosperidade do colono, a utilidade da agricultura colonial,
nisso inteiramente de acordo com a mais constante doutrina
governamental (139). Leu também os teóricos da prosperidade
das nações ou, pelo menos, deles ouviu falar no círculo familiar. Salaville talvez tenha discutido com o jovem o pensamento
de Quesnay e do grupo de Economistas, persuadindo-o do "erro
surgido no século passado", aquele que, segundo Mirabeau, "vê
o comércio como princípio de riqueza" (140). A viagem ao

(134) Neuwied, op. cit., T. I, p. 388-389.
(135) lb., T. II1 p, 209-210.
(136) J. B. Douvipe, Mss., citado, f. 115, verso. Este exemplo mostra
bem que nao é somente nas savanas áridas que "o problema
fundamental e por vezes trágico" da vida indígena consiste
na alimentação (Lévy-Strauss, op. cit., p. 300.º).
Acrescentamos apenas testemunhos relativos ainda ao vale
do Jequitinhonha. Apoiando-se nas informações que Plasson
trouxe de sua viagem, Denis observa numa carta de 1819
que "uma única necessidade parece ser o móvel exclusivo" de
todas as ações dos botocudos: "são gulosos até a voracidade
( . .. ) Assim nada mais fácil do que cativá-los, oferecendo-lhes
alguns punhados de farinha de mandioca ... " (Lettres, 40).
Afirmação a que faz eco a seguinte historieta, contada por
Neuwied: da margem, um indio persegue durante muito tempo
sua piroga. "Ele abria uma boca enorme, gritando estas
pal~vras: nuncut (comer), jogaram-lhe alguns punha.dos de
farinha (. .. ), ele os engolia com extrema avidez" (op. cit.,
T . II, p. 168).

(137) Ela "mereceria muito mais a reputação de que goza, se seus
habitantes se ocupassem menos com a limpeza das areias
aurlferas para se dedicarem integralmente à agricultura".
(Brés., T. IV, p. 1-2).
(138) Apesar de sua estada no Brasil e seus conhecimentos de português, Denis em geral designa. as plantaçães por essa expressão
do vocabulário colonial francês, e não pelo termo "fazenda",
que Neuwied emprega habitualmente.
(139) Lembremos alguns fatos: com o "Código Negro", Luis XIV
organiza, em 1685, a utilização da. mão-de-obra; no Tratado de
Paris, entre as razões que levam Luís XV a abandonar o
Canadá, figura. o desejo de conservar a Martinica; Bonaparte,
enfim, restabelece a escravidão e o tráfico, que lhe foram
apresentados como condições necessárias à prosperidade das
colônias. (Ver Aimé Césaire, Toussaint Louverture, Paris, 1960,
p. 4 e 246). A propósito de nossas "Ilhas", Denis já descobria,
pois, a associação da agricultura, da prosperidade e do trabalho
servil; seu antiescravismo, de que Palmares é testemunho,
levam-no apenas a condenar os meios de uma atividade que
lhe parece essencial. Uma passagem do Brésll (T. UI, p. 170172), inspirada em Tollenare, e seu Essal sur les Entraves que
le Commerce éprouve en Europe (Paris, 1820), mostra, aliás,
que sua condenação sentimental da escravatura não o conduzia
a um abolicionismo radical. As exigências da agricultura
brasileira pareciam-lhe merecer a maior consideração.
(140) Mirabeau, Lettre à J. J. Rousseau du 30 juillet 1767, in
Correspondance Généralei de S. S. Rousseau, Paris, A. Colin,
T. XVII, p. 176. De resto, Denis, como os mestres do armamento maritimo de Nantes e Bordeaux, dá-se conta do laço
existente entre a produção agrlcola e a prosperidade comercial:
"~ da agricultura que se deve esperar a prosperidade deste
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Brasil, enfim, só o confirmaria nessas opiniões. Exploração
das minas e comércio urbano não representavam senão atividades
geograficamente limitadas num país imenso cujos habitantes
viviam qu~se todos da terra. Mas, ao mesmo tempo, como
mostrou Gilberto Freyre (141), as culturas de víveres eram raras
e a produção sufocada pela monocultura da cana ou pela
criação, enquanto terras férteis permaneciam incultas. Daí as
declarações que retomam como um "leitmotiv": é preciso "não
se deve deixar de repetir" (142) que, no Brasil, o homem
se dedique "integralmente à agricultura" (143), que o país
espere "todo o aumento de sua renda da agricultura". Compreende-se, então, o último e solene conselho, dado a Kumaraí
por seu companheiro: voltar as costas aos europeus, sim, mas
levar seus homens a cultivarem de novo "as terras que tinham
abandonado" (144).
Surgem, então, duas dificuldades do fato de que nem as
reações dos indígenas, nem - ao que parece - as posições
tomadas por Denis são homogêneas. A repugnância dos maxacali pelo trabalho agrícola é um fato histórico. Saint-Hilaire
o testemunha na permanência deles em Caravelas, depois em
Tocoios; em São Miguel, não mudaram de comportamento e
"dezesseis anos de estada entre os portugueses de Minas Gerais"
não "lhes deram ainda ( ... ) o gosto da cultura; preferem
sempre a pescà, a caça e a vida dos selvagens às ocupações dos
povos civilizados" (145). Em compensação, o fenômeno está
longe de ser geral. As margens do Sucurucu, Neuwied viu ma-

xacali cultivar:m "mandioca, milho e algodão"_( 146), enquanto
alguns camaca de Belmonte, segundo ele, "sao pescadores e
trabalham a terra" (147). Observa que, em Trancoso, "as plantações dos índios são bastante bem cuidadas" (148) e os
botocudo chegam mesmo a plantar bananeiras (149). Então,
como apreciar a atitude dos indígenas? e onde situar o pensamento verdadeiro do autor que, no Brésil, propõe encorajar a
agricultura "empregando (. .. ) as nações indígenas" (150)
enquanto, n'Os Maxacalis, tende a apresentar como geral a
recusa de cultivar "uma terra sempre ingrata para os
índios" (151)?
Por isso, dois pontos devem ser previamente esclarecidos.
Quanto à aproximação da vida civilizada, as diferenças, que se
manifestam de tribo a tribo ou no seio de uma mesma "nação",
são características de uma situação em curso de evolução. :É
natural que, segundo sua forç~, seus costumes, as variações
locais da política portuguesa, os grupos indígenas não sejam
igualmente levados a tentar a experiência ou a evitá-la. As
condições gerais os afetam de modo diferente. Neuwied nota
que, para os poderosos botocudos, "o aumento da população
de europeus e o estreitamento dos limites do terreno em que
caçam poderão em si determiná-los gradualmente a mudar sua
maneira de viver" (152); essas mesmas condições já forçaram
os fracos grupos maxacali a renunciarem às florestas.
Com referência às aptidões ou inaptidões propriamente
agrícolas dos índios, a diversidade dos testemunhos repousa em
conhecimento imperfeito do fator étnico (153), mas também na
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<141)

042)
(143)

<144)
<145)

pais", diz ele acerca do Brasil, "porque ela alimenta o comércio". (Rés. Bist. Brés., Paris, 1826, p. 206). F.ssa observação
é, porém, excepcional O que o marcou foi o pensamento dos
Fisiocratas, e não o de Adam Smith.
Uma passagem de Terres du Sucre (trad. de Nordeste), Paris
1956, p. 118-119, resume as múltiplas análises contidas em
Maitres et Esclaves (trad. de Casa Grande e Senzala), Paris,
1952, sobretudo p. 58-64.
Rés. Bist. Brés., respectivamente p. 220 e p. 211.
Brés., T. m, p. 83.
Max., p. 39.
Saint-Hilaire, op. clt., T. II, p. 208-209. O já citado testemunho
ulterior de J. B. Douville, sobre a fome por que passaram
parece indicar que, depois de quinze anos, nada mudara.
'

046) Ib., T. II, p. 198.
( 147) Ib., T. II, p. 105.
(148) lb., T. II, p. 76.
(149) lb.. T. II, p. 138.
(150) Brés., T. III, p. 202.
0 51) Max., p. 11.
(152) Neuwied, op. cit., T. II, p. 139.
053) Os autores colecionam fatos isolados: tal tribo adquire subsis-

tência de tal modo. Só a moderna etnografia reagrupa os dados
e diz: enquanto os "tupis surgem como agricultores" (A. Métraux:
La Civilisatlon matérlelle des Tupl-Gua.mnl, p. 293), os ze, em
geral, só pa.5sam à. agricultura na vizinhança dos brancos ou de
tribos de agricultores (Ver Ploetz Métraux, op. cit., p. 228).
•
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ambigüidade. do termo agricultura. O que qualquer índio recusa
é o que se poderia chamar de agricultura pesada, que necessita
de instrumentos (da enxada e não do bastão de cavar), trabalhos
metódicos, assiduidade (154); aquilo a que muitos índios se
dedicam tradicionalmente é, ao contrário, a um tipo de jardinagem (155), que permite cultivar bananeiras e, sobretudo mandioca. Atividade pouco laboriosa de que as mulheres são, aliás,
encarregadas, espécie de extensão da economia de coleta, que
se adapta mesmo ao seminomadismo (156). Dessa agricultura
àquela que os plantadores queriam atribuir ao índio, há a diferença existente entre uma ocupação e um trabalho e, especialmente, entre uma atividade livre e um trabalho imposto.
Delineia-se, pois, um esquema simples, no qual se inserem
p~rfeitamente as reações dos maxacalis: os nômades, que
v1vell?- da caça e da coleta, aproximam-se da civilização - em
sua forma agrícola e apesar. da sedentariedade - quando forçados pelas perturbações trazidas ao meio natural; e adaptam-se
bem ou mal a essa vida, ou recusam-na, dependendo dos magistrados e colonos portugueses a tornarem tolerável ou não. O
problema da conversão à agricultura traz-nos de volta ao da
escravidão, ou pelo menos da exploração dos índios nas aldeias
onde são agrupados os que "descem" de suas florestas.
No comportamento dos homens de Vapubaçu, como no
do grupo machacali de Caravelas e Tocoios, que descobrimos?
O apego inevitável ao meio, ao modo de vida ancestral: independência em meio silvestre, caça, nomadismo, divisão sexual
do trabalho que separa os guerreiros-caçadores dos que cultivam
a terra (157). O relato d.e Saint-Hilaire revela também incontestável parasitismo; mas a 'preguiça" (158) não poderia constituir explicação suficiente. A vida do índio das florestas é ativa
e rude. Só o produto de uma caçada ''feliz" faz esquecer "mui(154) Ver G. Freyre, Sobrados e Mocambos, T. II, p. 394.
(155) Ver C. Lévy-Strauss, op. cit., p. 289.
(156) L~vy-Strauss descreve, nos nhambiquara, a alternância de
cmco meses de vida sedentãria, como prática da jardinagem e
sete meses de nomadismo, durante os quais vive-se da caça
e da coleta. (lb., p. 289-290).
057) Ver Sainte-Hilaire, op.. cit., Premiere partie, T. II, p. 205 e
Max., p. 10-11.
058) Saint-Hilaire, lb.
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tas fadigas" (159) e Lévy-Strauss indica a necessidade de uma
repartição organizada e incessante das tarefas a fim de que a
família assegure sua subsistência, fabrique instrumentos, utensílios e armas, satisfaça as obrigações rituais coletivas (160). A
escolha do parasitismo social por um grupo étnico remete, pois,
à situação que lhe é dada, na sociedade. Ora, os "socorros"
que a tribo de Vapubaçu vêm procurar junto aos europeus,
que os maxacali recebem em Caravelas e Tocoios, incitam a
esse parasitismo. Quando se trata de seduzir os índios no interesse da fé e da pacificação, com "promessas" que Denis, por
muitas razões chama de "vãs" (161), como veremos, fornecem-lhes víveres e pequenos instrumentos, como aos maxacali
de · Caravelas, e mesmo hospedagem completa como aos botocudo que Neuwied viu, instalados em dormitórios do posto
militar de Salto (162). Naturalmente despreocupado, habituado
a viver sem pensar no futuro, o índio tem, então, tendência a
acomodar-se na ociosidade. As comodidades da condição infantil, de pessoa protegida, que lhe são provisoriamente
concedidas, somam-se assim a suas preferências e repulsas
tradicionais para fazê-lo reagir negativamente quando vêm as
solicitações, mais ou menos prementes, de trabalhar, isto é,
essencialmente, praticar a agricultura à maneira européia.
f:, entretanto, nesse estágio da evolução das tribos que
uma ação civilizadora poderia ser levada a efeito. No fim d'Os
Maxacalis, Kumuraí decide voltar para a floresta, prometendo
ao amigo não deixar que a tribo permaneça errante e fazê-la
novamente cultivar a terra. Tal escolha implica a recusa da
sociedade civilizada, mas conserva um de seus ensinamentos; ao
atribuí-lo ao chefe esclarecido, herói da novela, convida-nos,
pois, o autor a imaginar uma situação ideal do índio face à
civilização ou, pelo menos, aquela que o Brasil talvez permitisse,
na época. Instalados à beira das florestas e das planícies cultiváveis, os índios conservariam, com o h~bitat silvestre, uma
parte dos costumes que lhe são inerentes; bastante próximos dos
europeus para receber conselhos e assistência, conservariam dis059) Max., p. 30.
(160) Cl. Lévy-Strauss, op. cit., p. 305-306.
(161) Max., p. 4.
(162) Neuwied, op. cit., T. II, p. 161.
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tância suficiente para desencorajar as tentativas de exploração;
uma agricultura progressivamente desenvolvida supriria às necessidades da tribo - mas a elas limitada, continuaria a ser uma
agricultura "leve" (163), e os caçadores, que não mais precisariam ser guerreiros, aos poucos se adaptariam. Trocas de produtos (164) e talvez de serviços (165) estabeleceriam liames
entre as duas populações, sem que a independência e a cultura
indígenas fossem ameaçadas. Mas isso é utopia. O precedente
de Saint-Simon, como seus equivalentes reais descritos por
Saint-Hilaire, vem demonstrá-lo: para as tribos fracas, não há
segurança à beira da floresta; os terrenos cultiváveis, ao excitarem a ganância, atraem incursões inimigas (166), uma evolução,
que parece fatal, leva portanto os índios a renunciarem à vida
livre e a se reagruparem -nessas "aldeias miseráveis", onde as
tribos material e culturalmente aniquilam-se (167).
A decisão de Kumuraí é, de fato, desesperada e tem apenas
o valor de uma recusa. Deixa intacto o problema colocado pela
situação histórica: de que modo conciliar a independência da
vida selvagem, a integridade da cultura selvagem, e os benefícios
da civilização, mesmo que sejam estes limitados aos da agricultura? Em parte alguma, Denis oferece, sob forma de síntese ou
apenas como possibilidade, o equivalente do ~'quadro do povo
agrícola" que Chateaubriand situou em Atala "ao lado do povo
caçador ( ... ) para mostrar as vantagens da vida social sobre a
vida selvagem" (168). Dessas vantagens, Denis está persuadido
(163)

São as culturas "industriais" dos europeus (cana de açúcar,

fumo, algodão), praticadas em grande escala, que exigem trabalhos penosos, ou as culturas de viveres, impostas a uma
mão-de-obra explorada para além das necessidades individuais.
064) Já praticadas pelos maxacalis. Ver Max., p. 10 e p. 45.
(165) Por trabalhos menos sedentários e menos penosos que os da
agricultura, por exemplo, caçar e pescar para os colonos. <ver
G . Freyre, op. clt., T. II, p. 392).
<166) Como a dos aimorés que põem os maxacalis em fuga (Max.,
(167)
068)
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p. 11).
Ib., p. 4.
Atala, éd. crit. A. Weil, p. 10. A reserva observada por Denis,
quanto a esse ponto, é tanto mais significativa. quanto Neuwied

oferecia-lhe,
trados perto
ao lado de
"botocudos",

a propósito de um grupo de indigenas enconde Salto, um quadro semelhante ao de Atala;
uma plantação de bananeiras, cultivada pelos.
a floresta "estava cheia de homens que ( ... )
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em tese: no Brésil, Buenos-Ayres et le Paraguay, no Résumé de
l'Histoire do Brésil, apresenta sempre os índios como sendo
"suscetíveis ( ... ) de se reunirem em aldeias e viverem sob o
jugo da civilização (169). Mas, essa integração só é desejável
quando se realiza em proveito dos indígenas. Com eles é preciso
adotar "um sistema reconhecido pela moral mais sadia"; é
preciso - e parece-nos ouvir a voz de Diderot - "que eles
sejam felizes e livres, tornando-se úteis ao resto da sociedade" (170). Para isso, deve-se evitar que "os povos passem do
estado selvagem a nossos hábitos. Em toda parte, há etapas
a serem vencidas" (171).
A essas exigências ideais, acrescidas de sabedoria prática,
opõe-se o que tanto influiu na criação d'Os Maxa«:alis, sem
dúvida pela experiência direta e através da relação de Neuwied:
a triste realidade das aldeias. Algumas palavras do príncipe
são suficientes para evidenciar aspectos escandalosos. Perto do
rio Pardo, na aldeia dos camaçãs, ele viu, em 1816, alguns
"pobres índios ( ... ) tiranizados, tratados como escravos, forçados a trabalhar nas estradas e a abater árvores ( ... ) chamados para servir contra os tapuias inimigos e, por outro lado,
não os pagam, ou então, não lhes dão quase nada" (172). E
Gilberto Freyre diz a respeito: "pretendeu-se sistematizar de tal
modo a exploração do trabalhador indígena em benefício dos
brancos e da Igreja, que de um salário de 100 réis por dia,
apenas recebia o índio aldeado para se sustentar a si, mulher
e filhos a miserável quantia de 33 réis." (173).
Ao substituir os jesuítas expulsos, a administração de
Pombal, entretanto, estava animada pelas melhores intenções.
pegavam madeira, ( ... ) trabalhavam de todos os modos.
Tinha-se diante dos olhos a imagem de uma república de
selvagens em formação e via-se com prazer a atividade que
todos demonstravam". (Neuwied, op. clt., T. II, p. 181).
(169)
(170)
(171)
(172)
(173)

Brés., T. III, p. 203.
Ib.
Rés. mst. Brés., p. 11.
Neuwied, op. cit., T. III, p. 152.
G. Freyre, Casa-Grande & Senzala. A informação é fornecida
pelo general Arouche, nomeado em 1798, diret.or-geral das
Aldeias dos lndios no Brasil. (0 texto, consultado por Bruyas
é Maitre et Esclaves, p. 149; cf. Bibliografia no fim deste

livro).
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Até o momento de serem os índios capazes de se administrarem,
cada aldeia teria um diretor civil, encarregado de iniciá-los na
civilização; os indígenas aprenderiam português (a utilização
dessa língua era proibida pelos jesuítas), tomando com isso mais
fácil sua inserção na sociedade; seriam combatidas todas as formas de discriminação racial. Assim, esperava o legislador, transformariam esses seres "até então miseráveis em homens ( ... )
em cristãos, civilizados e ricos" (174). Por conseguinte, a quem
responsabilizar pela terrível distância entre as intenções e os
fatos? À primeira vista, os diretores civis, "incultos" (175),
que "geralmente foram antes exploradores que tutores" (176).
Mas essa atitude só podia ser a dos colonos entre os quais eram
escolhidos e para os quais, desde sempre e a despeito das leis,
os índios destinavam-se só "ao trabalho da colônia" e à constituição de um ''viveiro de trabalhadores" (177). Quando foram
abolidas, no final do século, "após inúmeros abusos" as Diretrizes de libertação e integração dos índios, elas não haviam
sido aplicadas "realmente em parte alguma, por falta de pessoal
capacitado, que se interessasse" por esse trabalho (178). A massa
dos plantadores teve, então, oportunidade para confinar os
índios, numa situação que a história moderna esclareceu incansavelmente: a de um subproletariado, racial e tecnicamente
inferior.
A realidade histórica e sociológica concreta justifica, pois,
todos os termos da violenta condenação de Denis ao destino
que se reserva aos indígenas, quando abandonam suas florestas.
Explorados pela sociedade colonial, são "atormentados por novas
necessidades" que essa sociedade suscitou e que não lhes permite satisfazer, porque os explora economicamente; "desprezados pelos brancos" como selvagens, "e mesmo pelos africanos"
como trabalhadores menos qualificados, são separados de seus
irmãos de raça e não constituem, para os "antigos compatriotas"
mais do que objeto de piedade e escândalo (179); arrancados

a seu meio natural, vêem-se submetidos a um "habitat", a uma
religião, a costumes, a preceitos morais que lhes destroem os
valores tradicionais - a uma ordem social, em suma, cujas
leis "não compreendem" (180). Nas condições menos desfavoráveis - como no caso dos índios que Neuwied viu perto de
Ilhéus, passavelmente belos e sadios para lembrar os "toupinamboults" de Léry, embora usassem camisas grotescas e cumprimentassem o caminhante "com um adeus português" - os
descendentes dos livres e altivos dominadores das florestas tornaram-se homens desenraizados, "seres ambíguos, dignos de
piedade" (181).
Como se lê no início d'Os Maxacalis, o viajante "pergunt?
dolorosamente a si mesmo o que ganharam esses índios infelizes
ao abandonarem tribos de seus pais e que conhecimentos os
europeus lhes deram em troca da feliz despreocupação em que
viviam" (182). O que lucraram? Por desejo bem determinado
do autor ou quase apesar dele, em todo caso sob influência de
profunda compaixão pelos povos que Léry e Vaz de Caminha
tinham visto em sua liberdade e força naturais - a novela
impõe que se responda: quase nada. Uma proteção incerta
contra as tribos rivais, uma agricultura mais desenvolvida, e só.
Convém ainda notar que, para tribos em plena possessão de sua
vitalidade, a guerra não representava, como para os civilizados
ou os fracos, um flagelo (183) e que, antes da redução das
áreas de caça e coleta, a procura de víveres era menos difícil.
No caso, a civilização, às custas de um trabalho mercenário
senão servil, proporciona o que a natureza f omecia quase à
vontade.
Outros conhecimentos que não os da agricultura, Denis só
os evoca, sem dúvida, por causa da importância que tiveram,
aos olhos de seus introdutores, os portugueses. Já se demonstrou
quanto os estudos gramaticais e retóricos, impostos pelos jesuí-
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074)
(175)
(176)
(177)
078)
(179)

Ver H. G. Civ. Bras., T. I, vol. 2, p. 42-43.
Neuwied, op. clt., T. III, p. 152.
G. Freyre, Sobrados e Mucambos, T. II, p. 389.
Perdigão Malheiro, A Escravidão no Brasil, citado por G.
Freyre, Sobrados e Mucambos, T. II, p. 431, n. 8.
H. G. Civ. Bras., T. I, vol. 2, p. 43.
Max., p. 4.

Denis, Rés. Hist. Brés., p. 228.
(181) Neuwiedt op. cit., T. II, p. 333.
082) Max., p. 4.
(183) "Amo ainda a guerra", diz Kumurai ao jovem português:
apenas o enfraquecimento da tribo impede-o de praticâ-la.
(lb., p. 7).
(180)
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tas, feriam o temperamento indígena (184) e Kumuraí, em São
Simão, não os aceita (185). Quanto à religião, que tais estudos
estavam destinados a auxiliar, se Denis a ela não se refere
com o anticlericalismo da juventude (186), chegando mesmo a
fazer de Kumuraí um cristão sincero, após uma conversão po1
oportunismo - o lugar infinitamente reduzido que lhe concede,
harmoniza-se com o que ela em geral possuía no espírito dos
recém-convertidos. Mesmo se nos restringirmos ao presente,
esquecendo os massacres da conquista e a caça declarada aos
escravos, essa contribuição, limitada e duvidosa não pode ser
comparada à massa de miséria, injustiça e decadência a que
o imperialismo colonial e religioso (187) reduziu os primeiros
possuidores do solo americano.
N'Os Maxacalis, portanto, Denis coloca finalmente na
conta da civilização um passivo esmagador. Devemos, entretanto, considerar como completo o balanço, que apresenta à
Europa, da ação civilizadora no Brasil, vista em suas relações
com os povos indígenas? Algumas observações permitem
dúvidas e obrigam-nos a um último exame crítico.
As convicções teóricas do jovem Denis associam condenação da conquista e fé no progresso. É, pois, em parte contra
seus princípios que o autor é levado a fazer o balanço que analisamos. Sinal de que, a partir de uma informação segura,
escreveu obra criadora e não apenas ilustrou uma tese. Mas.
só o caráter impreciso de tais princípios impede-os de se oporem
violentamente, no caso histórico a que se aplicam; a simpatia.
do viajante pelos povos das florestas exclui, por outro lado,.
que o mito do Bom Selvagem, que o "primitivismo" não tenha
exercido nele qualquer atração, tanto mais que o pensamento
do século XVIII - o dos enciclopedistas e o de Rousseau convidava-o a opor, fosse qual fosse a preferência, mundo civilizado e mundo da natureza; nos diversos estágios da criação,.
enfim, seleção e trabalho do material foram obscuramente infle-

tidos por essa visão dualista das coisas. Com o auxílio da lógica
narrativa, veremos a aventura pessoal de Kumuraí evidenciar
a organização antitética da novela. Nessas condições, apesar
dos dados históricos e sociológicos complexos com que soube
dar lastro a uma obra aparentemente superficial, Denis não
teria sido levado a oferecer uma imagem um tanto simplificada
da situação? A brevidade da obra, a dramatização exigida pelo
gênero romanesco, o compeliam; alguns aspectos da realidade
brasileira poderiam tê-lo preservado.
Assim, o reagrupamento dos índios em aldeias acarretaria
realmente "o aniquilamento de um povo inteiro"? Se entendermos por isso o aniquilamento físico, não. É certo que a
mortalidade, no tempo dos grandes agrupamentos criados pelos
jesuítas, fora considerável; entretanto, na época em que Denis
localiza sua narrativa, a situação evoluíra e, salvo no caso dos
índios recentemente saídos das florestas, para os quais as epidemias continuavam a ser perigosas, a morte, numa vila como
Belmonte ou nas plantações, devia atingir de modo mais ou
menos igual portugueses, pretos e índios. Parece que aqui Denis
deixou-se levar pela indignação e que a memória do historiador,
e mesmo as lembranças do leitor dos Incas, prevaleceu sobre
as observações do viajante. Além disso, quando nos diz que
não vê os índios "integrarem-se à população do Brasil" (188),
negligencia um fato sociológico capital: a mestiçagem. Favorecida, com efeito, pelas condições da conquista (a ausência e,
depois, durante muito tempo, o número extremamente reduzido
de mulheres européias), autorizada pela "plasticidade" peculiar
ao povo português, por sua falta de rigorismo em matéria racial
e religiosa, cômoda para uma nação pequena que deve organizar a exploração de territórios imensos, a mestiçagem entre
brancos e índias desempenhara e continuava a desempenhar
no Brasil um papel considerável.
Denis conhecia o fenômeno; provavelmente não calculou,
então, sua importância (189). É verdade que, se o assunto bis-

084)

O. Freyre, Casa-Grande & Senzala. (Maitres et Esclaves,

(185)

140).
Max., p. 12 e 37.

P~

(186) Anticlericalismo que aparece em diversas cartas, escritas da
Bahia. Ver, em particular, Lettres, 24.
087) A fórmula é de O. Freyre: ver Casa Grande-Senzala. (Maitres.
et &claves, p. 154).

(188)

Max., p. 4.

(189)

No Brésil, ele fala disso, sobretudo a propósito do povoamento
do estado de São Paulo (T. II, p. 133 et ~lm), mas é em
Brés. 37 que a importância dos "mamalucos", esses "mestiços
nascidos de branco e india e vice-versa" é mais bem apresentada (p. 45. Ver também p. 181-182).
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tórico o suscitava, as exigências literárias da narrativa tendiam
a excluí-lo. Numa novela cuja intriga é dada pelos amores
patéticos e puros de Kumuraí e Helena, uma alusão à integração
muito real do elemento indígena, do sangue indígena à população portuguesa constituiria uma falta de gosto. De qualquer
modo, Os Maxacalis apresentam claramente a oposição entre
"selvagens" e civilizados e, às infelicidades geradas pelo contato
- guerra, escravidão, exploração, degradação da cultura mais
frágil - opõem apenas os laços individuais de uma amizade
conservada além dos mares e um amor atingido pela interdição dos preconceitos sociais. Ao fazer isso, Denis deixou na
sombra uma realidade histórica de dimensões imensas: o fato
de q~e,,, na ~tiga Terra de Santa Cruz, pela mistura de raças,
constituia-s.e finalmente um povo que não seria mais o indígena,
nem o af~icano, nem o português, e sim o povo brasileiro;
e que, apoiando-se a evolução política nessas bases sociológicas
da colônia portuguesa, do império português da América surgi~
a nação brasileira.
'
Notar essa lacuna não implica em grave censura ao autor.
~ sociologia moderna, associada aqui à etnografia, não apenas
nao nascera, como os dados que hoje ela analisa, mal começavam a ser coletados pelos viajantes - por Mawe Neuwied
Saint-Hilaire, von Spix e von Martius, Koster, Mari~ Graham:
Debret - e pelo próprio Denis. Assim, onde os autores modernos recenseiam e analisam as contribuições da cultura
na alimentação,
indígena (190) à sociedade portuguesa higiene, farmacopéia, utilização da flora e fauna, adaptação
ao ~eio tr?pical silvestre ~ os cronistas e "coreógrafos" que
J.?erus podia con.sultar, constatam, na melhor das hipóteses,
riquezas e comodidades oferecidas ao europeu pela Providência.
E não há nenhuma outra menção à simbiose progressiva entre
as duas populações, a não ser as invetivas dos missionários
contra a concubinagem com as índias escravas. Quanto ao
nascimento oficial da nação brasileira, não devia encontrar eco
na novela. Como podiam os grupos de índios errantes, às
margens do Belmonte, ser atingidos pelo fato de que, no Rio
?e Janeiro, o príncipe regente Dom Pedro tomava-se o
llllperador Dom Pedro I?
(190) Como também, paralelamente, da cultura africana.
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Se, entretanto, além da fulgurante peripécia institucional
de 1822, pensarmos que uma terra americana, depois de ter
pertencido à Europa e dela ter recebido sua marca, ia viver
uma história propriamente americana, a pintura que Denis fez
do índio não concorda com a evolução profunda do país? Por
não se acomodar ao modo de vida europeu e voltar às suas
florestas, Kumuraí não é apenas o irmão desse hotentote do
Cabo, ilustrado por Rousseau e pela gravura de Eisen (191):
à paixão do índio pela liberdade, que nele sobrevive, corresponde a aspiração brasileira da independência. Ontem, os
rebeldes da Inconfidência escolheram como emblema de sua
luta um índio quebrando grilhões; amanhã, o Brasil vai procurar na exaltação do aborigem a justificação histórica, ideológica, de sua nova altivez. A literatura indianista traduzirá esse
movimento, ampliando-o; se Denis foi, aos próprios olhos dos
brasileiros, um de seu~ precursores, não será por ter mostrado
n'Os Maxacalis, através da imagem de um presente confuso,
simultaneamente a grande sombra do passado e o semblante
do futuro?
Para esse resultado, entretanto, contribuíram não apenas
o conhecimento da realidade indígena, mas também as simpatias,
as admirações literárias, os hábitos de pensamento de Denis,
que sutilmente infletiram a apresentação dessa realidade. Mais
do que na imagem da tribo desenraizada, estão eles manifestos
no retrato e na aventura do chefe, herói da novela.
(191) Um fato semelhante e particularmente significativo é contado
por Neuwied: "Havia em Minas Gerais um padre indlgena( ... )
estimado por todos, (que) vivia há vá.rios anos em sua paróquia: de repente, ele desapareceu, deixando todas as roupas.
Logo se soube que voltara para junto de seus irmãos, no meio
da floresta, e tomara diversas mulheres. Entretanto, esse
homem parecia impregnado pela doutrina que pregara por vários
anos" (op. clt., T. I, p. 113). Sabe-se que Rousseau encontrou
na mstolre des Voyages do Abbé Prévost a anedota do hotentote (Ver Dlscours sur l'Origlne et les Fondemens de l'inégallté
parmi Ies Hommes, éd. orig., Notes, p. 258-259) e ela tomou-se
famosa com a gravura de Eisen, que figurava no frontispicio
da edição original.

CAPÍTULO

IV

Forma, Filiação e Fortuna d' Os Maxacalis

Se o lastro de realidade histórica evita que Os Maxacalis
sejam apenas um divertimento, essa realidade nos atinge por·que veiculada por uma obra de arte. Apenas a novela, e não
obras especializadas que oferecem as mesmas informações, dá
vida ao pequeno grupo errante, jogado entre dois mundos. Por
diversas razões, essa verdade elementar não se faz esquecer.
A forma da obra, com efeito, não condiciona apenas sua eficácia.
Para nós, é fato capital que as lembranças do viajante, a informação do erudito, as intenções do autor tenham chegado à
existência literária com essa fisionomia, e não outra. É nesse
nível que apreendemos melhor em que linhagem de escritores
e pensadores situa-se Denis e a influência que pôde eventualmente exercer. Enfim, porque em sua novela, como em toda
narrativa tradicional, o interesse, a emoção, a ilusão da vida
estão ligadas aos personagens principais, a criação de Kumuraí
e, secundariamente, de Helena, esclarece definitivamente a
grande realidade que o autor quis dar a conhecer: a natureza
do índio, tal como pode revelá-la o confronto dos indígenas e
dos conquistadores, no Brasil colonial.
Nunca a velha expressão de protagonistas do drama
assentou tão bem quanto a esses amantes infelizes que representam, cada um, o que de melhor podem oferecer sua raça,
sua civilização. Mas, com isso, Kumuraí, arauto de um povo,
e a quem o autor não regateia nem as qualidades, nem o destino
de um herói romanesco ou trágico, ergue-se singularmente acima
de seus homens. A evocação da tribo tomava os índios maxacali na rasante de miserável condição sociológica e histórica,
a descrição do chefe alça o índio à mais alta dignidade humana.
Atrás de Kumuraí, perfila-se algo mais e melhor do que a
sombra do Bom Selvagem: a estátua do Filho da Natureza.
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E a passagem da realidade às fronteiras do mito faz-se pelas
vias mais concretas e particulares que existem, portanto pelas
mais verossímeis: a análise fina e sensível das paixões de um
indivíduo.
Evidentemente, o autor atribui a Kumuraí condição e
aspecto próprios de herói, ainda que essas indicações permaneçam discretas. Chefe da tribo, a nobreza de porte corresponde a sua categoria. No retrato feito pelo jovem português,
passa como que um reflexo atenuado de Meroveu no meio dos
francos, antes de ser entoado o canto guerreiro: "sua estatura
era mais elevada do que a dos outros índios, o andar altivo;
os olhos fulgurantes anunciavam coragem" (1). Mas nem a força
fí~ica, nem a bravura são muito notáveis no meio dos guerreiros, tanto ~ais que Denis evita atribuir ao personagem
proezas desmedidas, como faz José de Alencar com Ubirajara.
Também não lhe dá os dons inauditos de espírito e coragem
q?e transformam Perl num ser fabuloso. Este homem, responsavel por uma comunidade, coloca-a uma vez em perigo;
demonstra indecisão, e mesmo fraqueza; quando necessário, o
Conselho o admoesta e orienta, o que é mais conforme aos
dados da etnografia do que à mitologia do chefe (2). Seus
méritos, na verdade, estão em outras coisas: surgem nas relações com os europeus, isto é, por ocasião de suas desgraças
pessoais, indissociáveis das de sua raça.
Como em todas as tradições, a infância do herói mostra-o
desde cedo a inventar a forma de seu ser, na encruzilhada de
um caráter e uma situação. O pai, como vimos, sem se submeter .aos brancos, compreendeu que estes detinham o poder
e confia-lhes a educação do filho: do mesmo modo Mitridates
m.anda o filho mais moço para Roma. Mas, a criança será
Nicomedes e não Átalo. Na situação em que outros ficariam
maravilhados, conquistados ou desorientados, ele se rebela.
A altivez de índio anima-o contra os opressores de seus irmãos;

o amor pelas florestas preserva-o das seduções do que chamaríamos de conforto. Seu prazer é correr pelos bosques. Algumas
fraquezas de adolescente: sente-se feliz, quando seus méritos de
caçador lhe valem um presente, em exibir-se com roupas
européias. Mas desdenhará, em breve, "aqueles vão enfeites" e
desejará aparecer diante do ouvidor com os "antigos ornamentos" de sua tribo (3). Sinal decisivo: dos ensinamentos
europeus, aceitará apenas, com o uso da língua, a arte eqüestre
e o manejo de armas de fogo. Isso significa recusar o cristianismo e a alfabetização, ou seja, com exceção das técnicas, a
contribuição cultural da Europa. Assim, face à "civilização",
não cuida apenas de assegurar "sua independência em meio a
um povo de escravos" (4): quando, por inclinação interior e
decisão, recusar integrar-se à sociedade portuguesa, estará escolhendo definir-se, se ouso dizer, por sua "indianidade". Estamos
nas origens do nativismo brasileiro.
Esse esteio fundamental do ser será submetido aos abalos
da paixão. A história dos amores de Helena e Kumuraí estende-se por três quartos da novela; a confidência que o herói
faz ao amigo alterna-se, ao longo dos dias, com o relato da
viagem comum que se supõe estar sendo contado ao autor pelo
amigo. Com essa narrativa dentro da narrativa - a intervir
como a paixão na vida do personagem, após um tempo de
preparação um tanto confuso - a obra encontra seu verdadeiro
ritmo. No tecido agradável, mas pouco espesso, da viagem
recente, as voltas de Kumuraí ao passado criam esses abismos
de duração, tão r.ealmente romanescos, pelos quais uma obra
curta parece estender-se para além de seus limites materiais (5).

(1 )

Max., p . 7.

(2) Teria o autor desejado fazer dele um reizinho "esclarecido"?
Com efeito, seu poder parece vir antes do amor que lhe dedica~
os. h_omens do que de um princípio de autoridade e, quando a.
J?.ª~ªº o perturba, gostaria muito filosoficamente de demitir-se:
Nao é aquele que não mais conhece a si mesmo quem pode
governar os outros" (Ib., p. 24).

(3)
( 4)
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lb., p. 14.
lb., p. 12.

(5) Ao mesmo tempo, a apresentação duplamente indireta tira um
pouco de peso às objeções de Sainte-Beuve quanto às fr~s
demasiado "elegantes", aos pensamentos demasiado "engenhosos" do herói (op. cit., p. 68). Não é Kumurai quem fala,
nem mesmo seu confidente, mas o viajante anônimo - o
autor - a quem o confidente contou tudo. Com isso, Denis
duplica um procedimento tradicional, e mesmo mecânico, que
certa critica, na época, tentava ainda justificar. Leitor fiel da
Décade Philosophique pôde meditar sobre estas linhas de seu
protetor Ginguené: "em Paul et Virglnie, não é o herói da
aventura, cuja alma teria sido oprimida por tantas lembranças,
quem se distrái com a descrição: é uma pessoa estranha que,
colocando-se no lugar do autor, pode entregar-se a pormenores
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Abre-se também largo espaço, quando surgem distâncias morais:
enquanto o rude ouvidor, funcionário colonial, par.ece ligado
ao solo brasileiro tanto quanto à pátria de origem, na figura
de Helena, que vai para onde está o pai - mesmo que esteja
saindo de um convento da Bahia e não de Braga - é o mais
longínquo Portugal, a mais delicada criação da antiga civilização ocidental que irrompe na floresta. Ela pertence a outro
mundo. Enquanto a escolta proclama sua posição social, sua
beleza desconhecida pronuncia, até na doçura do olhar, o noli
me tangere da virgem cristã. Kumuraí contempla como "uma
divindade" aquela cuja chegada é uma aparição (6).
Entretanto, contrariamente ao que acontece no Guarani,
onde Perl persiste, durante anos, em identificar misticamente
Ceei à Virgem, cuja imagem. viu numa capela, a distância
que separa Kumuraí de Helena será rapidamente vencida.
Apenas chegado à floresta, o índio toma consciência da "espantosa revolução" (7) que se operou em seu coração. Descobre-se
acorrentado por um sentimento de natureza desconhecida, mas
muito humano. O amor entre parceiros indígenas ignoraria,
como parece dizer o Caramoro, apesar das simpatias indianistas
de Santa Rita Durão, as delicadezas da alma (8)? As mulheres

indígenas, cuja beleza é entretanto cantada pelos guerreiros,
nunca fizeram o jovem chefe sentir algo semelhante. Não, descobre ele em si mesmo, "o que sinto, minha alma o revela
pela primeira vez" (9). f: o amor civili~a~o, pela distância '!ue
vai entre a alma e a carne; amor romantico também, se o Julgarmos pelas conseqüências e pela linguagem do autor: "Flo..
restas que habitei em minha infância, vales que tantas vezes
percorri, mudaram de aspecto a ponto de meu coração não
mais lhes achar encantos" (10). Um único ser aparece e tudo
perde seu colorido . . .
Inicia-se um período delicioso, cuja evocação faz com
que Denis reencontre o tom dessas histórias comoventes à
moda de Bernardin, senão de Florian, que eram tão de seu
agrado. No dia da aparição, o índio oferecera à viajante "a água
fresca e límpida" que o orvalho deposita na folha da bromé..
lia (11): presente puro para lábios. virginais. Mas desde o segundo
presente, a inocência da intenção tinge-se vivamente de rosa.
Ao trazer ouro e pedras preciosas para o ouvidor, Kumuraí
acrescenta, dirigindo-se a Helena: "A doçura deve unir-se à
doçura", e oferece-lhe duas rolinhas. "Obrigada, bondoso caça..
dor", responde a jovem, "cobrindo de beijos os inocentes pássaros, serei para eles uma mãe terna, meus carinhos hão de
fazê-los esquecer a perda da liberdade" (12).
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que lembram o autor". (Décade Philosophfque, 10 floreal, an<'
IX - maio de 1801).
Se ai)licada a Os Maxaca.Iis, a observação leva-nos ao problema da linguagem do indio, numa obra. literária. Quanto a
esse ponto, sabe-se que os amigos da. Décade e dos Denis eram
partidários convictos da sobriedade contra "os excessos do
estilo figurado" denunciados pelo Abbé Morellet, na publicação
de Ata.la (no que a Décade o aprovava, num atigo de 30 floeal
do ano IX). De fato, Denis nunca oferece o equivalente de
expressões como "a filha do pais das palmeiras", "o homem dos
velhos dias", que tinham excitado a veve do Abbé Moellet.
Alguns traços infelizest que assinalamos em suas descrições,
jamais aparecem nos lábios de Kumurai. Pode-se dizer que
Denis, por doutrina, instinto ou falta de confiança em si, resolveu
o problema com discrição, fazendo uso do que constituia, em
certa literatura, uma linguagem conveniente a todos, portanto
neutra.
(6)
Max., p. 13.
(7) Ib., p. 14.
(8) No poema do padre Santa Rita Durão, sobre a fundação da
Bahia, Caramuru (Lisboa, 1789) lêem-se no Canto II, estrofe
LXXX, estes dois versos:
"Nada sabem de amor bárbaras gentes,
Nem arde em peito rude a amante chama"

Situando-nos no mundo de Boucher tanto quanto no d~
Greuze, os pássaros de Vênus fazem-nos, contudo, avançar um
pouco depressa. Os heróis vão viver inicialmente uma espécie
de adolescência, com a frescura, com as perturbações da idade.
O índio é aceito no palácio, graças às pepitas. Entre Helena e
ele, a floresta que assistiu ao primeiro encontro - e que será
o quadro de sua mais patética aproximação - continua a tecer
liames: os únicos presentes que a jovem aceita são os "simples
produtos" da mata. O homem primitivo descobre os impulsos
cavalheirescos: transpõe rios, arrisca a vida para trazer a Helena
uma flor rara (13). Tão jovem, diante dessa companheira,
(9)

00)
(11)
( 12)

03)

Max., p. 14.

Ib., p. 14.
lb., p. 13.
lb., p. 15.

Ib., p. 15. Os presentes perigosos (a começar pela onça
dominada sem o auxilio de armas) sã.o familiares a Peri (ver
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quanto um verdadeiro adolescente, experimenta as emoções, as
semidescobertas de Paulo com Virgínia, senão de Dafne com
Cloé: "ela me faz conhecer", observa ele, "prazeres que receio
e penas que têm sua doçura'" (14). Cada qual percorre até o
outro, caminhos diferentes: ele passa da adoração ao amor, ela
da bondade à amizade. Mitilena antiga, trópicos civilizados da
Ilha de França ou trópicos selvagens, a "Carte de Tendre" (15)
para Denis é a mesma em toda parte. Porque vão amar e
porque se deve "Dos prazeres do amor exaltar o doce
engodo" (16), o autor instala os jovens no domínio tradicional,
e literariamente bem definido, da Écloga e do ldílio.
Mesmo que Denis não o tivesse adaptado com felicidade,
ainda assim o gênero pastoral conviria perfeitamente a uma história indígena: as mais famosas definições o atestam. "O objeto
da p~esia pastoral", ensina Marmontel em seus Eléments de
Littérature "parece-me ser o de apresentar aos homens o estado
mais feliz de que lhes seja permitido gozar". Se a fórmula
remete por um lado à Art Poétique, à ecloga concebida como
"a imitação dos costumes, na mais gentil simplicidade" (17),
como não sentir também aí o eco de tudo aquilo que, na mesma
época, se sonhou, conjeturou, contestou, celebrou sobre o "estado
mais feliz" a que a humanidade seria suscetível, sob outros céus,
mas agora? Porque associa um estado agradável a um modo
modo de vida simples, livre, geralmente "inocente", a uma forma
elementar de sociedade (18), o idílio, que visa sempre a captar
um reflexo da Idade de Ouro, não presta apenas à celebração
do estado pastoral: canta ainda o estado de natureza, portanto
o suposto estado do índio~ Já o sabiam os poetas do Renascimento, quando os povos da América, e singularmente os do
Brasil, surgindo de súbito em sua tranqüila nudez de começo

de mundo, ofereceram um objeto tão fascinante a um duplo
sonho de felicidade: ao sonho pagão da Idade de Ouro, à
nostalgia cristã do Paraíso Perdido (19).
As considerações desenvolvidas por Marmontel acerca dos
pastores podem mesmo aplicar-se literalmente aos índios. :f:
possível representar os pastores "ou tais como se imagina que
foram, na abundância e igualdade dos primeiros tempos, com
a ingenuidade da natureza, a doçura da inocência e a nobreza
da liberdade ( ... ) ou tais como nunca foram, mas poderiam
ser, se tivessem conservado por muito tempo a inocência e a
disponibilidade para se civilizarem sem se corromperem" (20).
E, se nos atemos ao idílio no que tem de "mais nobre" do que
a écloga, é a voz do partido oposto que ouvimos: como o estado
de refinamento e de cultura em nossa opinião não se concilia
suficientemente com o estado de inocência para que a mescla
pareça "verossímil", o idílio "não pode pois ser tomado senão
no sistema fabuloso ou romanesco" (21).

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

O Guarani, p. 27-31); José de Alencar também atribui ao
vaqueiro Arnaldo o desejo exclusivo de ser o único a colher a
flor inaccessível para a amada. (Ver O Sertanejo, Edições
Melhoramentos, São Paulo, 1962, p. 162).
Max., p. 14.
Trata-se de um mapa, ou roteiro, que figura no remance Clélie,
de Melle, de Scudéry (séc. XVII), e mostra as etapas, da conquista
amorosa <N. T.).
Boileau, Art Poétique, L'Idylle ou l'Eglogue, II, v. 33.
Marmontel, Eléments de Littérature, Paris, 1787, t. VII, p. 68-69.
Quando as coações sociais artificiais se fazem sentir, a felicidade
frágil é esmagada, como se vê em Paul et Virginie.
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Ao fazer com que Kumuraí e Helena, no lugar de seu
encontro, uma aldeia colonial entre a civilização e a floresta,
vivam os "doces instantes" de que o índio se lembra com
ternura, Denis não se coloca somente na linha dessa literatura
"sensível" que lhe era cara; as regras de um gênero que conhece
bem e cujos procedimentos e tom transpõe por um instante,
contribuem para que trace um quadro da vida indígena, suscitando os problemas levantados no século precedente e a incerteza das respostas . . . Entretanto, ainda que Denis se recuse
a idealizar o estado selvagem, ele aprovaria, sem dúvida, o discurso acadêmico onde Dinis da Cruz e Silva proclama que a
écloga deve "debuxar os longes da Idade d'Ouro e as relíquias
daquela antiga inocência que, nas selvas, onde teve origem, ainda
se conservam (22). Por um momento, porque certas lembranças
literárias se impõem ao espírito do escritor; a narrativa indígena
é atravessada pelas luzes da Arcádia.
(19) Ver Ronsard, Discours contre

Fortun~

in Poemes, Garnier,

T . IV, p. 53-54.

(20) Marmontel, op. cit., p. 68.
(21) Marmontel, ib.
(22) Antonio Dinis da Cruz e Silva, Dissertação sobre o estilo das
i;:clogas, para se recitar na Arcádia a 30 de setembro de 1757.
Citado por Soares Amora, op. cit., p. 47, Dinis da Cruz (17311799) é um dos fundadores da Arcádia Lusitana. Ainda que
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Um momento apenas: o episódio idílico d' Os Maxacalis
distingue-se com nitidez da pura tradição pastoral, pelo herói,
pelo cenário, pela maneira como Denis o trata. Se o autor,
pelos traços de caráter, ~tri?uíd~s a ~~uraí, ~stala-se no
universal, o personagem pnnc1pal e um md10, a açao transcorre
na floresta brasileira sempre presente, evocada, como vimos,
em termos exóticos precisos; uma situação histórica particular
do Brasil pesa na situação pessoal dos personagens; Denis,
enfim, para retraçar essa aventura, abandona inteiramente o
aparato habitual da mitologia rústica. Numa palavra, o escritor aplica os princípios que orientam sua história da literatura luso-brasileira. Que derrisão, pensa ele, Gonzaga cantar
"Marília", usando constantemente imagens tomadas à mitologia
em vez de colocar a heroína no cenário de seu país, um desses
cenários "onde a natureza mais ostenta sua grandeza e majestade" (23). Do mesmo modo, para seu gosto, as éclogas de
Cláudio Manuel da Costa se ressentem do fato de estarem
"submetidas .à s formas poéticas impostas pelos séculos precedentes" - isto é pela Europa - "como se o habitante das terras
do Novo Mundo devesse encontrar imagens iguais às que nos
são oferecidas" (24).

A narrativa dos amores incipentes de Helena e Kumuraí
oferece, pois, como o conjunto da novela, um bom exemplo
do que Denis pretende do espírito brasileiro: a renovação dos
gêneros tradicionais pela "cor local" exata, pela escolha de
assuntos "nacionais" (25). Pensamento crítico e processo
criador aqui se desenvolvem em perfeito acordo: ambos inspiram-se na grande natureza tropical e em retomo inteligente ao
passado do país. Assim, no mesmo movim.ento, Denis abre
caminho para o indianismo brasileiro e afasta-se dos modelos
literários surrados, que tanto o marcaram, para colocar-se,
embora contra algumas de suas preferências anteriores, na
corrente romântica.
A aventura mostrou-nos, no início, um Kumuraí delicado,
cavalheiresco, sonhador, capaz de sentimento. Quando o fogo
da paixão sucede à graça ingênua do idílio, a narrativa, com
verossimilhança psicológica, senão etnológica, perfeita, instala
Kumuraí na mais alta linhagem dos heróis de romance e de
tragédia. Nem por isso deixa a aventura de ser marcada pela
situação: Kumuraí será ao mesmo tempo o pequeno rei indígena
a quem um administrador colonial recusa dar a filha em
casamento e um herói semelhante aos heróis "generosos" da
tragédia de Corneille.
Para ele, como para Polyeucte, "um belo olhar tem muita
força" (26): o bastante para arrancá-lo à mera adoração. "Aos
poucos", diz ele, "minha paixão cresceu e meus desejos não
conheceram limites. Quis ser amado" (27). Mas com essa exigência de reciprocidade, ao recusar que Helena continue a ser
para ele a rosa mystica, que Ceei é para Peri, o índio toma
plena consciência do formidável obstáculo que sua condição
representa. Confrontado ao sentimento de superioridade do
branco, ao desdém deste por quem é "estrangeiro para as leis
da civilização", experimenta por instantes ~tentação de renegar
a si mesmo: "creio que teria visto, sem estremecer, minhas florestas abatidas e cobertas por suas colheitas.. Entreguei minha
cabana às chamas, de tal modo ela me parecel;i desprézível ao
lado dos palácios". Mas, imediatamenfe, encont;ra apoió em sua

CXXXII

inspirados em Boilea.u e porque pregavam, como ele, um retorno
à simplicidade e a.o natural, os árcades portugueses abriram
caminho aos precursores do Romantismo, como Bocage ou esse
Manuel do Nascimento (Filinto Elysio) que Denis conheceu.
Dinis da Cruz tinha razões pessoais para sonhar com "florestas" :
tinha sido funcionário no Brasil e avançara pelas solidões de
Minas até o Jequitinhonha (Ver Le Gentil, La Littérature Portugalse, 2eme édition, A. Colin, 1951, p. 116). Denis o elogiou
par ter descrito, em suas Metamorfoses do Brasil, as flores e as
pedras preciosas do pais (ver Rés. Hlst. Lit. Brés., p. 574) e
escreveu um prefácio para a tradução francesa que Boissannade
fez do Bissope (Le Gouplllon), obra imitada do Lutrin.
(23) Rés. mst. Llt. Brés., p. 570-571. Após estudar a obra de Gonzaga,
Denis explica seu destino pelo movimento geral das idéias que
animavam a época: "Em 1793, essa vaga necessidade de independência, que se manifestou depois entre todas as populações
do novo mundo, fazia-se sentir em Minas Gerais <••. ) o chefe
de um pretenso complô pagava. com a vida algumas palavras
generosas ( ... ) um poeta. cheio de encantos morria no exilio
por ter compartilhado desse desejo" (Brés. 37, p. 331).
(24) Rés. Hist. Lit. Brés., p. 574. Denis, porém reconhece que o poema
épico Vila Rica não é, de modo algum, obra desprovida de cor
local.

(25) Rés. Hist. Lit. Brés., p. 534.
..
(26) "Para os que são como eu, Nearco, um belo olhar tem . muita.
·
.,
força". (Polyeucte, ato I; cena 1, v.~ 87).
<27) Max., p. 17.
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própria condição. Filho da natureza, participa de uma força
superior a toda a indústria dos civilizados: "recolhi-me a uma
gruta selvagem", diz ele, "porque os rochedos nos quais onde
mandei escavá-la eram mais altos do que edifícios" (28). Todos
os "complexos do colonizado", do homem que pertence a uma
raça "inferior", estão aqui sugeridos. Só a linguagem difere
daquela imposta pela história moderna; com um eco amortecido
das violências de Rousseau, é a linguagem do indianismo (29).
Encontramo-la ainda mais claramente na cena em que
Kumuraí, não desejando apresentar-se, diante do ouvidor, vestido à européia, declara: "quando eu entrar no palácio, quero
que reconheçam um chefe indígena", e especifica: se queremos
imitar os europeus, "eles parecem olhar-nos como se fôssemos
os últimos dentre eles, quando somos verdadeiros filho das
florestas, eles nos temem". Por isso, a vontade de manifestar
diante deles, como explica a seus guerreiros, "o que chamam
minha força selvagem" (30). Personagem mais "exótico" do que
o armênio Polyeucte, mais desprezível (pela fraqueza da tribo)
do que Severo antes de suas vitórias, o chefe indígena pode ser
tratado pelo representante do poder com uma baixeza pior que
a de Félix, mas nem por isso deixa de retirar da natureza
formidável, que é seu domínio, a grandeza de condição indispensável ao herói.
Talvez Helena seja sensível a isso, embora o seja mais
certamente a sua grandeza de alma. A partir desse .instante,
graças à intensidade crescente dos sentimentos, os fatos vão
precipitar-se. Na cena indispensável da confissão, Kumuraí

experimenta ao mesmo tempo o sentimento de sua inferioridade - que Helena dissipa ao ignorá-lo - e o orgulho de
sua posição. A situação, que não surpreende Helena, e mais
ainda o desenvolvimento que Denis vai dar-lhe - a jovem
também emocionada - , são, entretanto, inauditas, pelo menos
literariamente. Com efeito, antes d' Os Maxacam, nos amores
que uniam pares de raças diferentes, trata-se sempre de um
europeu e de uma índia. Com Paraguaçu e Diogo (32), Cora e
Alonzo (33), Betti e Belton (34), Oderaí e Onterê (35), Céluta
e René, repetia-se a situação tradicional do conquistador e da
bela indígena, do senhor branco e da escrava predileta. O inverso
seria intolerável: mais de trinta anos após Denis, o próprio
José de Alencar, ao confinar Peri a uma adoração desencarnada, terá certa dificuldade em mostrar um índio que "ousa
erguer os olhos" - acusação ainda hoje terrível nessa sociedade
- para uma jovem branca.
Helena, como o autor, não vê no índio o homem de cor,
mas um homem. "Kumuraí", responde ela muito simplesmente,
"se queres conservar a amizade, evita falar em amor" (36).
Fórmula para um romance precioso, que não recobre a frieza,
e sim a consciência do dever. A severidade atenua-se por um
gesto surpreendentemente temo: ela sorri ao jovem chefe e
fecha-lhe a boca "com a mão mais branca do que a flor do
mangará". Assim, vão escapar-lhe mais de uma vez, no tempo
de "negra melancolia" que vem a seguir para Kumuraí, "palavras mais doces do que aquelas da simples piedade" (37).
Vemos, pois, nela se desenvolverem, em tomo da imagem inusitada do índio, as fases de uma natural cristalização.
Conhecemos o resto: o pedido de casamento, as fabulosas
riquezas prometidas ao pai, a expedição que as arranca a um
Eldorado aterrador; o consentimento adiado, subordinado à
conversão ao cristianismo, enfim recusado. O homem civilizado

(28)

Max., p. 17.

(29) Sabe-se a importância que assume, nas obras indianistas, a
oposição entre o indio, herói natural, e o mundo civilizado, de
regras artificiais, que o esmaga. Assim, numa cena do Guarani
um lampejo de orgulho dá a Perl sua verdadeira estatura:
"filho das florestas, era um rei"; mas logo depois, "ficou timido
e modesto: já não era mais do que um bârbaro em face de
criaturas civilizadas". <Op. cit., P. 119).
(30) Max., p. 14.
(31) "Porque sou apenas um pobre indio", declara ele a Helena,
"pensas que não sei distinguir entre doçura e beleza? Eu te
amo, Helena ( .. . ) ontem, verti lágrimas amargas na solidão;
essas lágrimas talvez sejam as primeiras que um indio jamais
derramou .. . " (Max., p. 17).

(32) Personagens do Caramuru, de Santa Rita Durão.
(33) Heróis dos Incas.
(34) Protagonistas de La Jeune Indlenne, de Chamfort.
(35) Onterê é o nome de adoção do Jovem francês amado por
Oderaí (Ver Odérahi, éd. Chinard, p. 100).
(36) Max., p. 17.
(37) lb., p. 18.
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mostra-se aqui em seu dia mais negro. Enquanto nenhum obstáculo interior separa os heróis - a angústia de Helena, ao
pensar nos perigos da expedição, mostrou definitivamente que ela
o amava também - , a situação colonial opõe-lhes o obstáculo
fatal que levará a aventura do registro romanesco ao trágico.
Determina essa mudança um incidente, que permite o confro~to decisivo de dois seres iguais. Incapaz de suportar por
mais tempo a dor de seu chefe, o melhor guerreiro Kumuraí
organiza, sem o seu consentimento, o rapto de Helena. Circuns~
tância e cenário românticos: na grande floresta brasileira, uma
tempestade desaba, como em Atala, e vai orquestrar a tempestade do coração. A luz dos relâmpagos, o índio vê surgir
aquela que ama, trazida por seus guerreiros; sabe do rapto que
uma palavra de Helena relega já à categoria das peripécias. Sem
que a situação exterior jamais seja esquecida, instalamo-nos
também fora do tempo e do espaço, nesse lugar fechado e não
diferenciado do trágico, ao qual Kumuraí é digno de aceder.
Helena entra sem medo na gruta do índio: quanto aos sentimentos, est~mos na antecâmara dos apartamentos de Paulina.
Com efeito, os tempos fortes do apaixonado debate que
vem a seguir, são exatamente os do famoso diálogo de Polyeucte (38). Diante do apego feminino ao dever, o índio, como
Severo, não coíbe as queixas, os suspiros; mas, como o romano,
não decepciona aqueJa que diz: "espero tudo de tua generosidade" (39) e que~ como Paulina, recompensa-o, não lhe escondendo que sofre, que ama portanto. A partir desse instante,
não importa que o pitoresco do acampamento indígena traga
uma pausa, que tudo se imobilize depois num quadro
noturno, evocado por Kumuraí na linguagem de Chactas;
a claridade da manhã reconduz a uma situação interior, cuja
fórmul~ o índio apresenta: "para agradá-la, é preciso elevar-se
acima dos homens" (40). Uma jovem cristã de raça branca, com
t~d~s as" exigências, na:ur~is ou adquiridas, de su~ dupla condiçao, pode amar um ind10 porque, antes de tudo, sua razão
pôde estimá-lo; e, para igualar os representantes da mais refinada tradição européia - o cavaleiro cortês, o herói generoso
.
(38) Polyeucte, ato n, cena 2.

- esse índio só precisou, como eles, de sua nobreza natural,
espicaçada por um certo olhar feminino.
Personagem inverossímil? Sim, seríamos tentados, a afirmar, pensando naquele verdadeiro "capitão" dos maxacali,
de aparência selvagem e constrangida, que talvez tenha servido
de modelo (41). Não, se observarmos que uma distância igual
teria separado Lancelote de seu palafreneiro, Severo de um
grosseiro legionário. O inverossímil, na verdade, se quisermos
pe~segui-lo a qualquer preço, residiria na possibilidade dessa
altitude moral (segundo outra perspectiva, dessa deformação do
natural) com uma simples tintura de civilização, bem mais
adequada a fazer com que Kumuraí perdesse a graça das florestas do que a fazê-lo entrar num sistema moral refinado.
Seria, aliás, perfeitamente verossímil a aptidão do indígena para
desenvolver as mais altas "virtudes", assim como ele o fazia
diariamente com as virtudes propostas por sua cultura: o estoicismo nos suplícios, o orgulho. (42)
De resto, o problema da exatidão antropológica é aqui
secundário. Denis, como todo escritor usou do direito de criar
heróis (43). O interesse d' Os Maxacalis reside na imagem do
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(39)

Max., p. 33.

(40)

lb.

(41)

portugueses davam o título de capitão aos responsáveis
indigenas pelas aldeias. Saint-Hilaire, que encontrou um em
São Miguel (Denis, como vimos, pode tê-lo encontrado um
pouco adiante), faz a seguinte descrição: "O capitão desses
indios fora educado entre os portugueses e tinha quase esquecido
a própria língua. Respondia rindo às questões que o comandante fazia e não tinha aquele jeito ingênuo e aberto, aquele
encanto das florestas que distinguia os botocudos e que talvez
também eles tenham perdidoº (Saint-Hilaire, op. cit., Deuxiême
partie, T. II, p. 210).
(42) Nessa discussão colocamo-nos, evidentemente, na perspectiva
do leitor de 1824, que podia mais facilmente do que a antropologia moderna adotar, em relação às raças, idéias de tipo
gobiniano. Pode-se ainda notar, ao contrário, que o século XVIII
· oferecia a esse respeito (a propósito dos indios precisamente)
p~lo menos o ponto de partida para um pensamento sem
preconooito: o conceito de "estado de natureza" acentua um
· tipo de civiliZação, não uma "essência" do homem de determinada raça.
·
(43) Manuel Bandeira faz a observação a respeito de Gonçalves
Dias e de sua descrição do indio: "Idealizou-o, é verdade, não
por desconhecimento da psicologia própria do indio, mas em
parte por simpatia, em parte obedecendo .aos cânones estéticos
do teniPo" (Gonçalves Dias, Poesia, por Manuel Bandeira,
Agir Editora, São Paulo, 1958, p. 8).
~s
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índio que, afinal de contas, por intermédio de Kumuraí como
dos homens de Vapubaçu, a novela propunha ao público
de 1824.
Quanto a isso, parece que a simpatia pelos aborígenes as
leituras, a experiência de viajante, os trabalhos de histori;dor
e ainda a nostalgia do Brasil, levaram Denis a descobrir a regra
de ouro, formulada por Chateaubriand um pouco mais tarde:
não mostrar dos índios apenas as leis, que são "graves" e os
costumes, "amiúde encantadores", pois então só se veriam
"gregos e romanos"; e também não se fixar em "seus hábitos
"amiúde repugnantes", pois não se observariam mais do que
"cabanas esfumaçadas e infectas nas quais se abrigam seres
semelhantes a macacos de fala humana" (44). O fato de Chateaubriand, após Montaigne, os velhos cronistas, o padre Lafitau,
o barão de Lahontan, as primeiras traduções de Cooper e seu
próprio "ciclo de Chactas", ter sentido a necessidade de explicar
gravemente essa verdade de bom senso mostra o interesse de
uma obra como a de Denis. Para dissipar a fumaça das teorias acumuladas, embora explorando os ensinamentos de três
séculos de história, era hora de reencontrar, se possível, a simplicidade de olhar, que fora a de alguns antigos viajantes (45).
Em certo sentido, mesmo a genialidade podia ser aqui perigosa:
a pompa poética de Atala é a prova disso. Havia necessidade
da realidade nua, de uma testemunha direta, avisada e modesta.
O risco era que esta, por excessiva modéstia, não fosse ouvida.
A evocação dos homens de Vapubaçu e de seu destino
coletivo revela, como vimos, um conhecimento notável da condição humana no que ela ·tem de miserável; por outro lado,
o personagem Kumuraí atesta uma possível grandeza do índio.

A característica desse díptico parece ser o equilíbrio. Atestado
pela oposição das duas partes, essa moderação, essa ambigüidade, se quiserem, é visível também em cada uma delas. A
tribo agora dizimada, aviltada, desorientada, foi poderosa, altiva,
segura em sua cultura. A situação presente, mesmo se ultrapassa
o quadro dessa tribo, nesse rincão particular do Brasil, não é
imputável a uma cultura indígena considerada em si; deve-se
ao enorme choque histórico da conquista, cujos tremores distantes se fazem sentir, por volta de 1800, às margens do
Belmonte. Kumuraí, ao contrário, é naturalmente dotado de
todas as delicadezas de coração e pode acompanhar Helena até
nas mais difíceis renúncias. Denis fá-lo igual aos melhores
dentre os civilizados, enquanto Helena o vê como "um ser diferente de todos os homens, o filho da natureza que a civilização
não pôde corromper". (46) Mas, pela boca da jovem, é a paixão
que fala; mas Kumuraí, chefe e filho de chefe, foi em parte
educado na cidade e não representa o índio médio como um
herói de tragédia não representa a humanidade civilizada média;
mas, enfim, há qualquer coisa de miraculoso - que pertence,
pois, ao domínio do fabuloso, diria Marmontel - nessa união
entre o "refinamento" e a "inocência" (4 7) . . . Com seu herói,
Denis oferece a sua época, um testemunho exemplar sobre o
índio, porque remete pelo menos à situação concreta de tal
tribo tanto quanto a uma natureza teórica do homem americano.
A experiência do viajante, somada a sua confiança nas "vantagens da civilização", equilibrou nele a atração exercida pelo
mito do Bom Selvagem. A aventura de Kumuraí, entretanto,
empresta relevo impressionante à nobreza indígena como também à possibilidade teórica de felicidade, em situação próxima
ao estado de natureza.
Por outro lado, se deixarmos de considerar esse estado de
natureza a partir do destino de um indivíduo excepcional e
compararmos seus méritos gerais aos da sociedade "civilizada",
o quadro oferecido pela obra de Denis recupera toda a ambigüidade. O último desdobramento da novela traz, com efeito,
retoques suplementares, que restabelecem quase inteiramente um
equilíbrio mais de uma vez rompido, ao que parece, em favor

(44)

Voyage en Amérique, II, p. 219.

(45) Affo~o Arinos de Melo Franco analisou muito bem essa proliferaçao das teorias, que tendem a substituir os fatos: "Da segunda
metade do século dezessete em diante o selvagem americano já
começa a ser considerado menos como objeto de curiosidade do
que com~ modelo ( ... ) . Não era mais necessário que os 1ndios
fossem vJStos apalpados, interrogados. A literatura subversiva que
se f armara sobre a pretendida excelência das suas instituições,
filhas do estado de natureza já, tinha vida própria autOnoma
desligada do objeto que lhe d~ra origem". (0 :fndio Brasileiro e~
Reivoluoão Francesa. As Origens brasileiras da Teoria da Bondade
Natural, J. Olympio, Rio de Janeiro, 1937, p. 98.)

(46)

Max., p. 38.

( 47) Marmontel, op. clt., p. 71.
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da vida das florestas. Muito tempo depois da separação definitiva dos dois heróis, nós os reencontramos pela derradeira vez.
Apenas Kumuraí está presente, dando de sua aventura, no relato
que faz ao companheiro, na noite da última etapa, uma visão
como que crepuscular, favorável ao apaziguamento. Viva em
sua lembrança, Helena faz-se por um instante presente, graças
a uma carta antiga, "muda" para o índio que recusou o saber
da Europa, mas cuja voz o jovem português vai despertar.
Final muito breve corresponde às dimensões da
novela-, mas cujo nível de emoção permite evocar os grandes
nomes. Pela atmosfera da cena, apesar da floresta tropical e
das fogueiras indígenas que se extinguem, estamos na mansão
dos Trembles, onde Dominique acaba de debruçar-se sobre o
próprio passado; e, na carta, por mais modesta que seja, ouvimo.s. a voz da senhora de Mortsauf. Um afeto apaixonado
rat1f1ca-se ao desaparecer, uma sabedoria superior vela pelo
que ama ...
O desespero de Kumuraí, escreve Helena, nasce de suas
lembranças? Nelas, ele deve achar "resignação". Primeira~ente, pel~ aprovação de sua conduta, por um "Eu o faria
ainda, se tivesse de fazê-lo": mostrando-se digno da amiga, na
gruta cercada pela tempestade, mostrou-se digno de si. O amor
~e Hele~a, le&ítimo pois que dedica~o a um ser que a merece,
e e continuara a ser seu; para ela, e mesmo um dever, diante
de tanta nobreza. Depois que a nota heróica assim ressoou o
patético do adeus e do amor pela primeira vez proclam~do
fazem com que Helena encontre a grande apóstrofe, que já
conhecemos. "Para mim, meu amigo é um ser diferente de
todos os homens, o filho da natureza que a civilização não pôde
co~romper". Ao exaltar aquele que ama, a filha do ouvidor
vai ao ponto de se dessolidarizar com o mundo a que pertence
e dizer: "Desprezo esta civilização de que tanto nos orgulhamos:,
porque o amo" (48).
_Mas iss~ não passa de um acme no qual não se mantém.
Segl:undo-se a voz do amor e da amargura, a da razão faz-se
º?~I~. Ess~ ~reve revolta contra as injustiças da sociedade
c1v1h~ada n.ao. ~ acompanhada de nenhuma valorização excessiva
da vida pnm1tiva. Helena não aconselha a Kumuraí retornar

Tenta reavivar-lhe a fé cristã, isto é,
comprometê-lo mais profundamente com uma das leis do velho
mundo - lei moral, certamente, mas elemento essencial da civilização dos colonizadores. Não é tudo. Algumas palavras que
pronunciara na gruta, ao enternecer-se com a alegria precária
da tribo, permitem-nos considerar como seus os conselhos que
o jovem português dá a Kumuraí, quando comenta a carta de
Helena: ele o convida a fazer com que a tribo renuncie novamente ao nomadismo, a fim de cultivar a terra.
Após a poesia do coração, após Paulina e Berenice, caímos
na realidade material, nos fisiocratas. Conclusão artificialmente
chapada em narrativa que a desmentiria? Diversos pontos da
novela, como vimos, proibem-nos pensar desse modo (49) e
a confiança nas vantagens da agricultura está muito difundida
no século para que Denis não tenha sofrido sua impregnação.
Conclusão parcial, somente, para ser colocada diante de tudo
que a obra nos mostrou sobre as desvantagens da civilização,
pelo menos na situação colonial que as agrava. Nas últimas
páginas da novela, Kumuraí volta as costas às plagas civilizadas,
mas promete consagrar seus homens ao trabalho da terra que
tribos, como a sua, apreenderam com os europeus. Como no
caso da natureza do índio, a lição final é ambígüa. "Se o céu
me fizesse nascer uma pobre índia", dissera Helena, um dia,
"eu teria sido mais feliz sem dúvida" (50). Nesse "sem dúvida",
fruto de um devaneio amoroso, a razão do autor vê apenas
um talvez ...
A referência última a uma missão civilizadora permite que
Denis não situe a vida de Kumuraí apenas sob o signo do
malogro pessoal. Como mais de um herói romântico, como
Trenmor e Lélia, o índio hesita, após seu ferimento, entre a
meditação solitária e a ação útil. Se a civilização não satisfaz
as aspirações a uma felicidade profunda, o desejo do éden, que
todo homem guarda em si, pode trazer materialmente uma melhoria à sorte de todos os homens. Para um chefe, servi-la é,
então, um dever. O século XVIII, preocupado com a "felicidade
na terra", com a preparação da cidade terrestre, convida Denis
a afastar-se dos devaneios que alguns homens do século -
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( 48)

Max.. 38.

à vida selvagem.

(49)
(50)

Ver sobretudo lb., p. 10, 13, 30, 34.
lb., p. 36.
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os mesmos, às vezes - tinham perseguido, nos caminhos outrora abertos pelos viajantes. Com isso, o autor d' Os MamCalis é levado até o limiar de um certo século XIX, o do
utilitarismo, o da fé humanitária no progresso. Mas, na obra,
isso não passa de indicação limitada. Pela ação, Kumuraí pode
esperar, na melhor das hipóteses, fugir ao desespero. A nota
final da novela não é menos triste, menos pessimista. A despreocupação, a liberdade indígena não existem mais; os "povos
crianças" pertencem ao passado. Se hesitamos em julgar o valor
respectivo do mundo primitivo e do mundo civilizado, um ponto
é certo, segundo Os Maxacalis: o encontro de ambos na terra
brasileira trouxe, com uma esperança simbolizada pelo amor de
Kumuraí e Helena, uma irreparável infelicidade.
Ao explicar e assim compor seu quadro, Denis mostra-se
original? Quanto ao fato indígena, e ao confronto de civilizações, não se pode dizer que ele apresenta perspectivas novas.
E quem podia fazê-lo, em 1824? Caberia ao século XIX, com
amadorismo cada vez menor, acumular materiais que permitiriam à sociologia, à antropologia pretenderem constituir-se
como ciências. No mais, de Montaigne a Rousseau, das Letttes
Édifiantes à Encyclopédie, muitas e grandes vozes individuais
ou coletivas fizeram-se ouvir e um número excessivo de comentadores multiplica-lhes a ressonância. O impressionante em
Denis é não ter sido paralisado por nenhuma: o leque de seus
empréstimos evitou uma submissão demasiado estreita.
Assim, ele tem pelos índios brasileiros a apaixonada curiosidade de Montaigne, mas de seus costumes não tira as grandes
conclusões filosóficas e políticas do capítulo dos Canibais. Gosta
de Buffon e o imita, embora se abstenha de descrever o povo
indígena como sendo "mais medroso e mais covarde" do que o
europeu e sem "qualquer atividade espiritual" (51). Se o Essai
sur les Moeurs confirmou suas idéias sobre a agricultura, sobre
a utilidade das "reduções" do Paraguai (52), não endossa, porém,

o espírito do Mondain, nem o do Ingénu e menos ainda o
desprezo pelos bárbaros antropófagos. Kumuraí, recém-convertido, bem vê que as máximas de seus catequistas e o comportamento do ouvidor são contraditórios (53), mas Os Maxacalis
nunca assumem o tom de discussão de Voyage de Bougainville
e, quanto à nudez das selvagens, o recato do autor proíbe-lhe
explorar' o veio voluptuoso dessa obra e de tantas outras. Todo
o comportamento de Kumuraí parece ilustrar a opinião de
Diderot acerca da aptidão do selvagem para "submeter-se sem
esforço às leis da razão porque não está embrutecido por preconceito algum, por nenhum dever factício" (54); mas se
Denis leu o Court Essai sur Ie Cal.1lctere de l'Homme Sauvage,
este nada trouxe que já não tivesse sido encontrado, também, em
muitos outros textos.
Ainda que jamais cite Rousseau, sofreu sua inevitável
influência, ao menos por epígonos interpostos, ou melhor, pelos
inúmeros ecos que respondem a essa grande voz e pela orientação imprimida ao pensamento, à sensibilidade de meio século.
O retorno de Kumuraí à floresta é, como vimos, "rousseauísta";
e também o é, em seu duplo aspecto, positivo e crítico, o grito
de admiração de Helena diante do amigo: "o filho da nature~a
que a civiliz~ção não pôde corromper". Mas o termo essencial
da apóstrofe está na boca de Lopez (55); mas, enqu~n~o. Rousseau situa o estado de natureza em passado proto-histonco, ou
mesmo, o que é uma hipótese sobre a natureza do homem, nele
vê um estado teórico "que pode não ter existido" (56), Denis
diria de bom grado que ele devia imperar no Brasil até há pouco
tempo atrás, até a chegada das caravelas.
Com efeito nenhuma dificuldade teórica o detém: ele as
ignora ou conto~na. O estado selvagem, tal c0mo o Brasil do

CXLII

(53)
(54)

Buffon escreve também que os selvagens do Novo Mundo são
"muito menos corpulentos" que os europeus; "a mais preciosa
centelha de fogo da Natureza foi-lhes negada; falta-lhe o entusiasmo pela fêmea e, por conseguinte, o amor pelos semelhantes"
(Wstoire Naturelle, éd. Crapart, T. VI, p. 5-6).
(52) Ver Essai sur les Moeurs, T. Il, p. 454 COeuvres Completes,
(51)

Garnier, 1878, t. XII>.

Ver Max., p. 24.
Diderot court Fssai sur le Caractere de l'Bomme Sauvage, in
Oeuvres Completes, éd. Assézat et Tourneux, Garnier, 1875,
T. VI, p. 455.

(55) Ver Atala., p. 37 e p. 143 <texto da edição original).
(56) Rousseau Dis.c ours sur !'Origine de l'Inégalité, in Oeuvres Completes, éd. Hachette, 1865-1870, T. I, p. 79. Ver a. respeito P. Burgelin: La Philosopbie de l'Existence de 3. J. Rousseau, P. U .F.,
p. 218.
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século XVI deixou entrever, era o estado de natureza dos filósofos? A novela não discute esse ponto. Implicaria ele a igualdade de condições? Sim, ao que parece, pela ausência de apropriação do solo e da cultura. Entretanto, se a avidez dos portugueses é censurada, não há condenação alguma da propriedade
em si. Suporia a ausência de qualquer orgaruzação política? A
coesão da tribo e a pessoa do chefe respondem: não, sem que
o fato seja seguido de um julgamento. Todo uso natural é bom,
todo uso ensinado é mau? A narrativa fala em povos antropófagos, na crueldade dos aimorés, enquanto Helena e o jovem
português preconizam a conversão à agricultura de uma tribo
que não a praticava. Enfim, quanto à questão capital, "o homem
selvagem seria mais ou menos feliz do que o homem civilizado?"
- Denis mostra-se, como observamos, aberto ao sonho e distante
das utopias. Se suas leituras de adolescente ergueram diante dele
a miragem de similares exóticos da "Cítia Feliz", sem dúvida
subscreveu, como viajante prudente, ao diálogo de Volney onde
Rousseau é censurado por só ter conhecido a vida selvagem
"por comparações tomadas à floresta de Montmorency" e ter
imaginado a esse respeito "um mundo de abstrações" (57). Aos
problemas que a real existência do índio criava, há três séculos,
para o pensamento ocidental, Denis responde parcial e indiretamente, numa novela que evita ser obra de tese, porque toma
emprestado aos dados da etnografia e da história, bem como à
experiência do viajante, fatos particulares que nenhum sistema
organiza (58).

(57) Volney, Tableau du Climat et du Sol des Etats-Unis (Observatlons Générales sur les lndiens ou Sauvages de I'Amérique
du Nord), T. II, p. 467-472.
(58) A importância de sua viagem e do trabalho de informação é,
no caso, determinante. Assim que se afasta do que viu e
estudou a fundo, cai nas declarações convencionais, testemunhando a atração que sobre ele exerceram os mitos do Bom
Selvagem e da felicidade natural. Lemos também nas Scenes
que os indios da América setentrional "reanimavam nos europeus
as idéias da idade de ouro", que o Siminola apresentava a
imagem perfeita da felicidade" (p. 118-119). se, dos indios
brasileiros, ele conservou, no espirit.o, lembranças visuais e
dezenas de fontes portuguesas, francesas, que se corrigem
uma à outra, aqui ele segue apenas Bartram, como Ohateaubriand o fizera.
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Assim, é por inclinação pessoal que Denis, apesar de sua
formação, permanece finalmente bastante alheio às discussões
teóricas tão caras ao· século XVIII; mas está também seguindo
um êáminho que obras mais recentes já esboçavam. Se pode
parecer excessivo afirmar que, a partir de Bemardin de SaintPierre e Chateaubriand, o tema do índio é explorado "sem referência alguma ao problema filosófico da natureza humana" (59),
não se há de negar, entretanto que o Bom Selvagem fica sempre
mais distante. A ilusão quanto a sua "bondade natural'', tenha
ou não sido "quase universal" (60), tende a esvanecer-se. A
experiência de novos viajantes - às vezes êmulos involuntários
de Denis (61) - não é estranha a essa evolução. Descobrem
que os selvagens de carne e osso não são como os de Rousseau.
Em diálogo com Tartaruga Pequena, que não esconde o espírito
de vingança, o ódio feroz que anima seus irmãos, Volney finge
espantar-se: "Entre nós, inteligências brilhantes afirmam que tais
paixões surgem apenas nas sociedades civilizadas. Pois bem, que
venham passar três meses com os selvagens e voltarão com
outras idéias" (62). Essa desilusão, causada pelo índio da América do Norte o mesmo que Cooper irá descrever, não leva nem
.
à hostilidade, 'nem ao desprezo (63), mas antes a uma aprec1açao

-

(59) "Por uma forma absolutamente alheia ao problema filosófico
da natureza humana" (Maria da Conceição Osório, op. cit.,
p. 121).
(60) Daniel Mornet acredita que ela o foi. Ver Les Origines Intellectuelles de la R~volution Françalse, Paris, Colin, 1933,. 2eme éd.,
p. 259.
(61) A emigração, as deportações políticas da época revolucionária,
levaram muitos franceses para as Américas. Denis evoca a
chegada à Guiana dos que foram deportados pelo Diretório, entre
os quais Pichegru e Barthélémy (Ver La GuYane, T. II. p.
217-235). As IScenes de Ia Nature mostram, nas florestas do
· Novo Mundo, um velho pensativo "que acaba de deixar as
te.mpestades politicas". (p. 56).
(62) Volney, op. cit., p. 457-458.
(63) "O selvagem dos romances do século XIX, se amiúde parece
um personagem simpático ( .. . ) não leva a vida f ellz e comovedoramente virtuosa do antigo selvagem das lendas. Representa
um passado de que temos pena, mas que não poderi.a ressuscitar." (René Gonnard, La Légende du Bon Sauvage, Contributlon à l'étude des origines 4u· Socialisme, Paris, Librairie de
Méclicis, 1946, p. 109).
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menos teórica dos méritos e limites dos povos selvagens e também da ação dos europeus, nesses territórios.
Com efeito, assim como a descrição dos costumes indígenas
de Volney, de Chateaubriand - tende a substituir as conjeturas
sobre o homem natural, as teorias gerais da civilização parecem
conformar-se aos resultados práticos. O desenvolvimento inicial
dos Estados Unidos fazem com que alguns entrevejam uma nova
Idade de Ouro, a ser construída pela mão do homem. Os
grandes espaços descritos em Atala provariam um dia que a
implantação européia, pelo menos uma vez, fora benéfica. Com
a Revolução e o Império, abalos políticos e problemas econômicos orientam as reflexões para novos problemas: prosperidade dos povos, f armas de governo, exploração de novas terras,
trocas comerciais, influência civilizadora da religião, do progressq técnico, futuro da Europa e da América. Tais preocupações, presentes em muitas passagens do Brésil e mesmo das
Scenes, já se encontram no Essai sur les Révolutions, e mais
ainda no Tableau du Climat et du Sol des Etats-Unis que Volney
escreve, após longa permanência nesse país (64). De resto,
nenhuma ruptura com o passado, como prova o texto em que
o Abbé Genty examina a Influence de la Découverte de I'Amé·
rique sur le Bonheur du Genre Humain (65). Escrita às vésperas
da Revolução, sob influência do Abbé Raynal, a obra lembra
Rousseau e anuncia Condorcet. Nela, a sensibilidade filantrópica
do século que termina alia-se às preocupações práticas cuja
presença, n' Os Maxacalis, pode inicialmente surpreender. Como
às vezes acontece, uma obra medíocre é, no caso, esclarecedora.
L'Europe et l'Amérique comparées, de Drouin de Bercy (66),
indica, apenas pelo título, de que novo ângulo são tratados os
velhos problemas.
Nesses textos acham-se reunidas as idéias caras a Denis.
Suas opiniões moderadas, sobre a miséria e a dignidade do
índio, sobre a responsabilidade da Europa para com ele, surgem
na pena do Abbé Genty, instruído por Raynal: "Esmagando-o
sob o peso de nosso orgulho, conservando-o na miséria · e na
(64)

Ver supra.

(65)
(66)

Abbé Genty, l'Influence .... Paris, Nion l'ainé, 1787.
Paris, Rosa. 1818, 2 vol. in 8.0 •
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abjeção, usanào-o em ocupações assassinas, perpetuamos sua
fraqueza e estupidez. Deixemo-lo fugir: que ele vá para os seus
e esqueça as desgraças ( ... ) que se reerga de tão longo abati-.
mento e renasça para a vida da alma" (67). Essa dupla apreciação da ação européia, destruidora e civilizadora, já é formulada por Drouin de Bercy, no mesmo tom e na mesma linguagem: "Por que a Europa fez correr, nessas regiões felizes, o
sangue e o pranto dos homens? Ah! se a liberdade e a virtude
tivessem unido os primeiros cultivadores, quanta beleza a indústria do europeu teria acrescentado à fecundidade do solo e ao
bom clima dos Trópicos!" (68).
Tais semelhanças não provêm necessariamente de empréstimos diretos, ainda menos exclusivos. Encontramos muitas
outras fontes para o pensamento de Denis. Mas se reunirmos,
quanto ao que o interessava, a herança esparsa do século XVIII,
essas obras impõem um esclarecimento e operam na massa uma
seleção que corresponde às novas preocupações da Europa, a
uma maneira de ver comumente difundida nos primeiros anos
do século XIX. Sem particular submissão e sem originalidade,
a posição de Denis surge aqui como a de um homem bem
situado, graças ao meio, às leituras, à viagem, para expressar
todos os-..matizes de um pensamento herdado.
Por outro lado, o autor d' Os Maxacalis era original, em
1824, no seu quadro pitoresco e romanesco da vida indígena?
Antes de mais nada, Atala proíbe essa pretensão. Inúmeras.
semelhanças entre as duas novelas mostram que Denis leu aten..
tamente Chateaubriand e o episódio antigo dos Natchez contém
mais detalhes etnográficos que o das Scenes de la Nature. Com
os muscogulgos e os siminolas, Outalissi e o filho de Simaghan,
a onomástica indígena ressoa com força e exatidã?; se não ~e
descreve a caça ao castor (69), os ritos preparatónos e substituem com vantagem (70); como n' Os Maxacalis, a vida indígena
do acampamento oferece uma imagem de "alegria" e "contenta(67) Abbé Genty, op. cit., p. 322.
(68) Drouin de Bercy, op. cit., T. II. p. 219.
(69) Ao contrário da. caça ao jaguar, na obra. de Denis <Max.,
p. 29).
(70) " ... os adivinhos interpretam os sonhos; consultam os Manitós; fazem sacrificios com petume ..... (Atala, éd. Weil, p. 33). ·
\
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mento"; as delicadezas das mulheres para com o prisioneiro anwiciam as atenções que Helena irá receber (71); na falta de orgia
de cauim ou invocação matinal ao sol, vê-se o fogo de guerra
queimar durante a noite, vê-se o amante trazer uma tocha àquela
que há de apagá-la, se o aceitar, ou há de se cobrir com um véu
em sinal de recusa (72); enfim, com o cerimonial que prepara a
execução de Chactas - debates no Conselho, o sacrifício retardado pelo Festim das Almas, os jogos fúnebres, a Árvore das
Lágrimas e do Sono, os tradicionais desafios do prisioneiro a
seus inimigos - Chateaubriand fornece, em algumas páginas
repletas de fatos (73), um documentário etnográfico cuja elegância não exclui a exatidão e cuja abundância, precisão e pitoresco
não encontram equivalentes n' Os Maxacalis.
Se chegarmos enfim ao exotismo "moral", aos movimentos
da alma, nascidos de uma situação particular da América e da
vida indígena, veremos nas duas novelas o mesmo fato histórico,
que impõe às tribos um destino semelhante, modelar de maneira
idêntica a personalidade dos heróis. Porque a instalação dos
europeus acarretou a extinção dos natchés e a dos maxacalis,
o dilaceramento, o desencanto de Chactas e Kumuraí são próprios dos desenraizados, vítimas da interpenetração de culturas
demasiado diferentes. Ao se debruçarem no passado, ambos são
presa da melancolia, não apenas porque a grande aventura de
sua ,vida íntima foi um malogro e a alma indígena tende a ser
triste, sonh~dora, mas porque pertencem a um mundo que se
aniquila, e eles o sabem. Embora encontrando um acréscimo
de tristeza nessa lucidez que os isola, compartilham a sorte de
seus irmãos de raça: são aqueles "índios infelizes" que os dois
autores viram "errar pelos desertos do Novo Mundo" (74).
Circunstâncias e métodos análogos - uma experiência de
viajante aumentada e mais precisa graças à informação livresca
- levaram, pois, Chateaubriand, mais de vinte anos antes de
Denis, a oferecer ao leitor um quadro da vida indígena compa-

rável ao d' Os Maxacalis (75). Mas a pura cronologia, assim
como a esmagadora diferença de talento, podem falsear as
perspectivas. Que novela exótica não empalidece ao lado de
Atala? Se o mestre do gênero, Bernardin de Saint-Pierre, precisou fingir modéstia e opor seu "pequenino pincel" à "brocha"
de Chateaubriand (76), não surpr.eende que obras menores,
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Ib., p. 38-39.
(72) Ib., p. 40 e 48.
(73) lb., p. 53-59.
( 74) Atala, éd. Weil, p. 133; ver Max., p. 3.
(71)

(75) Por outro la.do, Os Maxacalis lembram Atala em inúmeros
pontos. (Todas as referência.s que se seguem remetem à edição
de A. Weil). As duas novelas apresentam-se como o relato da
vida de um indio, feito por ele mesmo a um europeu, durante
uma viagem (p. 34). Os natchés foram vencidos e postos em
fuga pelos muscogulgos (p. 36), assim como os maxacalis
pelos aimorés. Chactas foi educado em Saint-Augustinr junto
de Lopez, do mesmo modo que Kumuraí em São Simão; como
este, aquele é "tomado de desgosto pela vida nas cidades"
(p. 36) e quer voltar à "vida indigena" (p. 37). Helena (não é
preciso assinalar tudo o que a diferencia de Atala) foge para
o convento, como Atala para a morte, situação essa. que o
contacto de duas civilizações criou e que a fidelidade ao "dever"
toma insolúvel; ambas, por outro lado, esperam que a religião
lhes permita encontrar o bem-amado na outra vida: "Quando
nos quiseram desunir" diz a filha do ouvidor, "eu o aproximei
de nossa religião para associá-lo a uma felicidade eterna"
<Max., p. 38). Ata.la: "Se tu me amaste, pede que te instruam
na religião cristã, que preparou nossa união. ( . . . ) Como seria
horrlvel estar separada de ti para sempre!" (p. 110). Chactas,
ao deixar o padre Aubry, e Kumurai, ao se separar do jovem
português, levam a lembrança daquela que amaram e essa
lembrança vai governar suas vidas.
Outros detalhes poderiam ser acrescentados. Em Atala, dois
túmulos de criança (p. 49-50 e 122-125), n' Os Maxacalis a
morte do capitão-mor e de Vapubaçu permitem descrever
duplamente os ritos funerários. Chactas cego não pode mais
contemplar o crucifixo de Atala; Kumurai não pode ler a carta
de Helena. Nas duas novelas há uma gruta, uma tempestade
(simbolo das tempestades do coração), indios bêbados, etc.
Lembremos, enfim, que a comparação da vida selvagem e
da vida civilizada inspira reflexões tão ambiguas a Chateaubriand, apesar dos Agricultores e do cristianismo, quanto a
Denis. Entre Chactas, "o homem que o Grande Espirito quif..
civilizar" e René, "o homem civilizado que se fez selvagem"
quem "ganhou ou perdeu mais com a troca de posições? ~ o
que só os Gênios sabem ... " (p. 35). Num único ponto,
Denis, filho incontrito do século XVIII, distancia-se de
Chateaubriand: na reduzida importância que atribui ao
cristianismo.
(76) D;sa é, pelo menos, a expressão que teria usado após a publicação do Gé'lie du Christianisme, se aceitarmos a palavra de
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mas notáveis por diversas razões, como Odérahi e Os Maxa·
adis, tenham sido extremamente ofuscadas. Já a maneira própria de Denis interessa a história dos gostos literários sob a
Restauração, pelo fato de que, em 1824, o autor ainda se nega
a usar as mais evidentes receitas estilísticas de Chateaubriand,
condenadas por seus mestres (77). Mas, sobretudo por seu
próprio conteúdo, Os Maxacalis apresentam suficiente originalidade, se considerarmos não mais a vida idígena em geral, e
sim a descrição dos índios do Brasil.
Em certa medida mesmo, quando Chateaubriand se interessa pelo selvagem norte-americano, segue um caminho previamente traçado: mostra-se herdeiro de uma tradição não
apenas antiga, mas contínua, cuja vitalidade é atestada por
Volney e o autor de Odérahi, pouco antes dele. Em compensação, ao voltar-se para o Brasil, se Denis tem mestres remotos,
também está retomando uma tradição há muito extenuada.
Depois do Disconrs contre Fortune, de capítulos como "Coches"
e "Cannibales" nos Essais, dos missinários do Maranhão, qual
a obra francesa consagrada ao verdadeiro Brasil? O século
XVIII, com exceção de Prévost e Raynal, deu aos povos não
civilizados da América meridional o lugar que têm em Candide
e no Essai sur Ies Moeurs: selvagens indefinidos, eles alimentaram a polêmica filosófica com argumentos imprecisos (78).
Certamente a instalação da Corte portuguesa no Rio vinha
despertar, na França, um vivo interesse pelas vicissitudes da

política brasileira, mesmo que fosse apenas por analogia com
as da política francesa. Enquanto os defensores da ordem
aplaudem os esforços de D. Pedro para impor-se ao Parlamento,
a atuação de José Bonifácio de Andrade, ou a revolução pernambucana, enchem de júbilo os liberais. Aos dotados de imaginação um pouco generosa, o Brasil inspira projetos entusiastas,
como os que Stendhal lança no papel, num dia de 1817 ou
quando sabe da admirável "insurreição do Brasil, quase a melhor
coisa que podia acontecer" (79). Mas, além dos acontecimentos
assinalados pela imprensa - o mais das vezes de fonte portuguesa - ou comentados pelo Abbé de Pradt ( 80) , o que se
conhece do imenso país, de sua geografia, de seus recursos
reais, da situação passada e presente dos povos que o compõem? Um trabalho de grande difusão como Beautés de
l'Histoire de I'Amérique indica o Amazonas como limite oeste
do Brasil e ensina que sua rede hidrográfica oferece vias de
fácil penetração até o interior do México! Nos casos mais
felizes, pára-se em Raynal e Prévost. Assim, já trazendo novidades no campo da informação ( 81) , Denis inova mais ainda,

Sainte-Beuve. Ver Chateaubriand et son groupe littéraire, Garnier, éd. Maurice Allem, T. I, p, 169.
(77) Porque Denis nunca faz concessões ao "estilo figurado", às metáforas "indígenas", não apenas evita a comparação com um
predecessor demasiado ilustre, como se mostra fiel, e nós o vimos,
à estética defendida pela Décade, pelo Abbé Morellet, Ginguené,
M. J. Chnier, que o remetem a seu verdadeiro mestre em matéria
de estilo: Bernardin de Saint-Pierre. Assim, para Ohénier, sente-se
em Atala "a nítida afetação de imitar o autor de Paul et Virglnie; mas, para que houvesse semelhança, seria preciso descrever
e pintar como ele"". (Tableau Historlque de la Uttérature Françalse de 1789 à 1808, 3ême · édit., p. 221).
(78) As obras de G. Chinard, L. Exotisme América.ln da.ns la littérature française au XVI eme siecle (Hachette, 1911) e L'Amérique
et le Rêve exotique dans la littérature françalse du XVII eme
et XVIII eme slecle, ilustram bem o fato: a primeira evoca
e8.5encialmente o Brasil, a segunda a América setentrional.

(79)

a de Pernambuco, em março-abril de 1817. Stendhal escreve:
"A admirável insurreição do Brasil, quase a melhor coisa que
podia acontecer, dá me as seguintes idéias:
1. A liberdade é como a peste. Enquanto não se lançou ao
mar o último doente, não se fez nada.
2. O único remédio contra a liberdade são as concessões.
Mas é preciso usar o remédio a tempo: vejam Luís XVIII.
Não há lordes, nem nevoeiros no Brasil". (Méla.nges Intimes
et Marginalla, Paris, Le Divan, 1936, p. 15).
(80) Dominique-Georges-Frédéric Dufour de Pradt (1759-1837), arcebispo de Ma.Unes, durante o governo de Napoleão, com a queda do
Império retira-se para Auvergne e escreve sobre a história de
seu tempo. Mais do que nenhum outro na França, contribui para
tornar conhecida a polltica brasileira. Compreende que a instalação da Corte portuguesa, no Rio de Janeiro, abre uma nova era.
Com pelo menos quatro de seus opúsculos, Des Trois Dernlers
mols de I'Amérlque Méridionale et da Brésll (Paris, 1817), Les Slx
demiers mols <etc) (1818), L'Europe et l'Amérlque depuis le Congrês d'Aix-la-Chapelle (1821), L'Europe et l'Amérique en 1821
(1822), o abbé de Pradt, que predisse a independência da América
do Sul, ajuda a modificar as idéias tão conservadoras de Denis,
herdadas, aos dezoito anos, do meio que freqüentava na Bahia
(Ver L. Bourdon, op. cít., p, 23).
<BO Antes de Denis, apenas a Bistolre du Brésll depuis sa découverte
en 1500 jusqu'en 1810, de Alphonse de Beauchamp (Paris, Eymery,
~
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quando reintroduz o Brasil na literatura francesa ou tenta
fazê-lo. Sozinho? Na verdade, sim, se exigirmos aqui um pouco
de qualidade. Com efeito, as raras obras que precedem a sua
evidenciam-lhe o valor com tanta nitidez quanto Atala mostra
-suas deficiências.
A esse respeito, nada é mais probatório que o exaro.e
de uma obra na qual se poderia ver uma das fontes d' Os
Maxacalis, como também de Atala e, em ambos os casos,
inutilmente. Trata-se de L'Homme Sauvage, de Sébastien
Mercier ( 82) . Zidzem e sua irmã Zadka são criados às margens do Amazonas; depois de casados, de acordo com as
exigências da natureza, vão abrigar sua união "atrás das montanhas", num ~den perfeitamente indeterminado, t-ornamos a
encontrá-los um pouco mais tarde no Paraguai, de onde partem
para a Bahia, sem que se fale das enormes distâncias; palmeiras
e crocodilos respondem pelo exotismo geográfico. Um inglês
pérfido ( 83), religiqsos tirânicos e uma jovem portuguesa
representam a Europa; raptada pelos selvagens, libertada por
Zidzem, a moça sabe que, segundo o costume, pertence a seu
salvador e aceitaria esse destino sem repugnância, se Zidzem
não fosse fiel à irmã-esposa. Zadka, entretanto, está perdida
para ele. Quando a descobre na Bahia (o inglês pérfido a
raptara), ela está fechada num convento e, o que é pior,
enclausurou-se espontaneamente, porque os religiosos dominaram o espírito ingênuo desta outra "irmã mais velha de A tala"!
Salvo dois ou três nomes próprios, poderíamos pensar que
estamos na Africa ou na China. Na verdade, não estamos em
nenhum país real, assim como os dois indígenas não são seres
reais. Esse medíocre apêndice do Sopplément, de Diderot, esse
Homme Sauvage, é uma ficção moral.

Natural em obra que data da Revolução e que poderia
ter aparecido trinta anos antes, natural da parte de um autor
que jamais deixara a Europa - a ausência de verdade exótica
brasileira é surpreendente em escritores que conheceram o país,
às vezes por mais tempo do que Denis, ou fizeram da descrição
dos Trópicos uma de suas especialidades. Assim Parny, que
fez escala no Rio de Janeiro e em quem Lamartine reconhecerá certa sensibilidade, usa para descrever a baía quase os
mesmos termos que Denis, aos dezoito anos, para evocar
Orotava. Viu "montanhas e colinas, cobertas por bananeiras
e laranjeiras, e graciosas casas de campo dispersas pelas
colinas" (85). Além de encantos um tanto vagos e de uma
copla sobre o autoritarismo português, não há mais nada.
Descendo em terra, não viu pulularem nas ruas os escravos
pretos (86); a floresta virgem, que chega até as praias não
lhe inspirou nem uma .descrição, nem um pensamento dedicado
aos índios de Léry.
Em compensação, é aos índios que Edouard Corbiere
consagra suas Elégies Brésiliennes, seguidas de veemente Notice
sur la Traite des Noirs (87). A carta-prefácio, se nos ativermos
às intenções que manifesta, é sedutora: as Elégies são apresentadas como a tradução de "heróides" cantadas pelos povos
indígenas "desde tempos imemoriais" (88). Essa referência
indireta a Ossian, a alusão a obras não frívolas, mas "que a
paixão. . . inspira" e "o entusiasmo. . . repete" (8~), uma
admiração declarada pelos selvagens brasileiros e sua sede de
liberdade - tudo parece indicar algum pré-romântico, embora
menor, tocado pela graça do exotismo, e mesmo de precoce
indianismo. Por isso, os poemas, do primeiro ao último, desilu-
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1815), traz informações abundantes. Mas, em tudo que se refere
à geografia, aos recursos, à vida cotidiana, e sobretudo à etnografia indígena; Beauchamp é bem menos rico e preciso do que
Denis. Além disso, ele não passa de um plagiário de Southey,
Hlstory of BraziL
·
(82) Sébastien Mercier, F1ctions Morales, T. II: L'Bomme ISauvage,
(p. 153-356), Paris Imprimerie du Cercle Social, 1792.
(83) Numa época em que apenas os portugueses tinham autorização
para ir até o interior do pais ...
(84) ~ a única. semelhanca com a situação de Helena e Kumuraí.
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(85) Parny, Oeuvres Completes, Paris, 1831, 4 vol. in-12. Ver T. I.
Mélanges, p. 185 <Carta a seu pai, em setembro de 1773). Denis
percebeu tais deficiências. Ele próprio há de referir-se a "essas
cartas onde Pamy descreve o Rio de Janeiro em estilo de
"boudoir" {Hist. Géogr. Brés. p. 11).
(86) Quando sua prolongada permanência na ilha de Bourbon o
obrigar a falar, ele o fará em algumas frases "sensiveis", perfeitamente abstratas <Ver lb., p. 195).
(87) Ver supra, p. XXXVJ: e intra, P. 69.
(88) Op. clt., p. 4.
(89) Ib., p. 5.
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dem mais cruelmente. Estamos diante de um Parny menos
hábil, com certos conhecimentos de história do Brasil. Ele
talvez tenha ouvido falar do Caramuru, e mais provavelmente
dos acontecimentos que o poeta exaltou; sabe que, antes de
morrer, o prisioneiro provoca os inimigos; que o guerreiro pr.ef ere a morte à escravidão; mas os nomes de seus heróis Zélabar e Olinda - não são indígenas e a natureza brasileira
é completamente ignorada. Aliás, o autor, ao cantar a bravura
e a luta contra o europeu, logo perde o fôlego e volta progressivamente ao que parece ser seu verdadeiro domínio: os últimos
poemas são insossas erotica. Mesmo se Corbiere esteve na
Bahia, se conheceu Plasson, se ouviu falar de seu protegido,
se leu o Brésil, nada conseguiu arrancá-lo à mediocridade.
No ano em que aparecem as Scenes de la Nature, a Revue
Encyclopédique anuncia a publicação, no Rio, da Estrella
Brasileira, in-quarto, reunindo os números de um periódico que
o autor, Aimé de Loy, publica "três vezes por semana, desde
1823" ( 91) . No ano seguinte, sempre no Rio um "comendador
João de Loy publica uma plaqueta: Le Brésil, Epitre à MM.
Adrien, Félix et Théodore Taunay, à Tyjuka (92). Apesar dos
prenomes diferentes (93), epístola francesa e periódico português têm como único autor um jovem francês temerário, que
veio fazer fortuna no Brasil e pôs sua pena a serviço de
D. Pedro. A cruz de Comendador da Ordem de Cristo e a
dignidade de cavalheiro da Câmara vieram recompensar a
eficiência do publicista, para quem o português tornou-se "a
língua predileta" ( 94) . Com esse .excelente conhecedor do Brasil

contemporâneo, envolvido diretamente no movimento que levou
o país à indepe?dência, com esse homem de letras aberto,
como iremos ver, ao jovem romantismo francês e sensível à
beleza da paisagem carioca, teríamos, enfim, um poeta da
natureza brasileira? Não mais do que Corbiere. Se nomeia
quatro ou cinco recantos e bairros do Rio, se as mangas e as
bananeiras figuram em sua Epístola ao lado das inevitáveis
palmeiras, é a Boileau e ao jardim de Auteuil que nos faz
pensar, quando canta as belezas do retiro tropical da Tijuca.
A tranqüilidade após a agitação da cidade o olvido dos inimigos, o lazer erudito - são esses, sobretudo, os bens de que
desfruta na mansão dos amigos, e não tanto a exótica suntuosidade da baía com que sonhava Stendhal. Evitando, como o
autor das Elégies Brésiliennes, a minúcia laboriosa da poesia
descritiva, não evoca finalmente quase nada da realidade local
e sua superioridade, em relação a Corbiere, vem do fato de não
se inspirar apenas em Pamy, mas também em Lamartine. Uma
reminiscência das Méditations oferece o único momento feliz
do poema:
"Salut, bois couronnés d'etemelle verdure,
Forêts vierges, mer close, admirable nature .. . " (95)
[Salve, ó bosques coroados de eterna verdura,
Florestas virgens, mar fechado, admirável natur.eza ... ]
Entretanto, esses dois versos são rigorosamente excepcionais;
uma idéia precisa do estilo dos outros trezentos, assim como
de sua contribuição ao .exotismo brasileiro, é dada pela evocação
- se assim podemos dizer - do famoso pico que domina
a baía de Guanabara: "le Corcovade, dont l'Olympe est
jaloux" (96).
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(90)

Se não foi à Bahia, só pode ter sabido dos acontecimentos narrados no Caramuru, pelo Brésil ou por Beauchamp-Southey.
(91) "A Estrella Brasileira, Rio de Janeiro, 1824, in-4.0 , Daireau Rua
da Cadeia" (anunciado na Revue Encyclopédique, T.
1824,
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p. 639-640).
(92)

Epltre ... , parle Commandeur João de Loy, Rio de Janeiro, Plancher, 1825. Nas dedicatórias, identificou-se o nome de Félix
Taunay, que colaborou com Denis no BréslL A famllia Taunay
tinha uma propriedade na Tijuca, perto do Rio.
(93) Por isso, o Catálogo de Impressos da Bibllothêque Nationale
indica ' dois de Loy diferentes; o engano foi assinalado por
Baldensperger em seu artigo: Un romantique França.Is au Brésil:
A. de Loy, R. H. L. E., 1931, p. 78-80.
(94) As informações bibliográficas sobre de Loy (1718-1834) são
dadas pela Notice que um de seus amigos, A. Couturier, escreveu

para as obras póstumas, Feullles au Vent, poésies par feu Aim~
de Loy, Lyon, Boitel, 1840, in-8.0 • De volta à França, de Loy foi
redator-chefe de diversos periódicos, especialmente em Lille,
Lyon e saint-Etienne. o traço dominante de seu caráter parece
ter sido uma extrema instabilidade, o que o impediu de se
fixar até mesmo nos lugares onde suas atividades foram
coroadas de sucesso.
(95) Op. cit., p. 8.
(96) "O Corcovado que o Olimpo inveja." (N.T.).
Bem poucos traços de Brasil aparecem na coletânea póstuma, Feullles au Vent, ou seja, a expressão de algum pesar,
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Diante de tais produções (97), Os Maxacalis adquirem sua
verdadeira importância. Na França, é apenas por intermédio de
Denis que a natureza brasileira se torna conhecida. Sem poesia,
como vimos, mas com uma exatidão no pitoresco exótico que
foi alimentada pela curiosidade do viajante e as preferências
do naturalista. É também através dele que, depois do século
XVI, os índios do Brasil, e não sua imagem convencional,
entram em nossa literatura. Emprestando à novela essa "cor
local que só se pode obter por múltiplas observações" (98),
apresentando, pois, ao leitor de 1824, um Brasil verdadeiramente novo, Denis é. como observou P. Moreau, "um dos
artesãos do que se poderia chamar de geografia romântica", no
momento em que o Romantismo "constitui gradativamente seu
inventário de assuntos e imagens históricas ou geográficas" (99).
Denis fez pela América portuguesa ( 100) o mesmo que
Humboldt pela América espanhola (101) e Atala pela Flórida.
Mas ele não é apenas um provedor de fatos e imagens: explora
também, aqui e ali, o material que oferece. Ao fazê-lo, é levado
pelo assunto e escapa em muitos pontos à tutela de seus mestres
neoclássicos, mostrando-se sensível a outras vozes.

Quando lemos, nas Scenes, algumas considerações acerca
do clima das "zonas mais ardentes" e sua influência na "atividade imaginativa" dos habitantes - influência "tanto mais
sensível quanto mais o homem se afasta da civilização" ( 102)
não pensamos apenas em Montesquieu e Humboldt, mas em
Madame de Stael. Eis, aliás, na pena desse amigo do sol (103),
certas notações inesperadas: as "bordas do oceano" não lhe
parecem dignas de atenção apenas pela "magnificiência dos
efeitos de luz" tão bem reproduzidos por Bemardin, mas ainda
pelas "nuvens sombrias" que o vento leva, pelas ondas que
rebentam com "fúria", pelo "aspecto grandioso e melancólico"
que a paisagem abriga e que "inspirou os poetas escandinavos" ( 104). Paralelamente, vemo-lo celebrar a natural genialidade poética do primtivo, acreditar no aparecimento, sem
arte, de obras nascidas da "necessidade de expandir um sentimento profundo" ( 105). As idéias confusas, que o mito de
Ossian alimentara, certamente comoveram o admirador dos
laboriosos poetas descritivos. O capítulo dedicado às lnspiratlons Poétlques des Pasteurs du Nouveau Monde ( 106) resume
longamente um canto improvisado que o viajante teria ouvido
"não longe de São Salvador", por "um desses poetas sem arte
que ( ... ) surpreendidos pelo número de idéias que neles desperta a natureza, não podiam mais existir sem a poesia" ( 107) .
Desse bardo dos Trópicos, diz enfaticamente: "Aquele cujo
canto se ouve, no meio dos desertos, aquele cujas entonações
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<97)
(98)
(99)
000)

(101)

uma ode ao duque de Bragança e este verso de aluno aplicado: "Rio, fille du Tage et mere du Brésil" (p. 105) [Rio,
filha do Tejo e mãe do Brasil].
Pelo que sabemos, o Brasil não inspirou nenhuma outra.
Scenes, Préface, ij.
P. Moreau, op. cit., p. 18.
Limitamo-nos aqui ao exotismo americano. P. Moreau (op. e
loc. cit.) evoca o exotismo oriental do Itinéraire, o exotismo
ibérico de Voyages en Espagne et au Portugal de Taylor. Este é
momento de lembrar que as Seenes concedem um lugar ao
Oriente árabe, à tndia, à Africa e de assinalar que Denis
contribuiu para tornar Espanha e Portugal conhecidos no seu
presente e passado, através de inúmeras obras: Résumé de
l'Histoire Littéraire du Portugal (1826), a tradução de Chefs
d'Oeuvre du Théâtre Portugais (1823), os romances históricos
Luis de Souza 0835) e Ismail ben Kaizar eit la Découverte du
Nouveau Monde (1829), bem como Chroniques Chevaleresques
de l'Espagne et du Portugal (1839).
Com Relation Historique 0814-1825), Tableaux de la Nature
(1808) e, mais tarde, Cosmos (1845-1858). Humboldt, ~inala
J. Tulard, "inspira Chateaubriand, deixa Balzac surpreso e
Goethe maravilhado" (L'Amérique E.q>agnole en 1800 vue par
un savant allemand, Humboldt, Calmann-Lévy, 1965, p. 281).
Para Denis, ele é o "homem ilustre do século" (Joumal, abril
·
de 1845, p. 145).

Scenes, p. 6. A observação relativa à influência do clima e ao
grau de civilização é tomada a Humboldt, Relatlon Historique,
Introduction, p. 40.
(103) Em seu Joumal (17 de nov. de 1841), Denis mostra-se surpreso
porque Xavier Marmier gosta das "tristes regiões" do Norte e
acrescenta: "Diria de bom grado, como Pamy numa de suas
cartas tão expansivas: "Sol, belo sol!"
004) Scenes, p. 33.
(102)

(105)
(106)
(107)

lb., p. 77.
lb., cap. X, p. 75-80.
lb., p. 77. Denis pode muito bem ter ouvido um desses poetas

populares do Nordeste (trovadores), que vão, de fazenda em
fazenda., de feira em feira., improvisando ou recitando. Essas
obras ingênuas, quando impressas - os famosos folhetos têm ainda hoje enorme sucesso popular. (Ver o artigo de
Raymond Cantei: La llttérature populaire• imprimée, Supplément littéraire du Monde, 21 juin 1969).
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são repetidas apenas pelos ecos da solidão usufrui da poesia
muito mais verdadeiramente do que os outros homens ... "
( 108) . A simpatia pelos povos primitivos - índios e pretos
- , e o espetáculo das florestas assustadoras, dos "rios imensos", em cujas margens a natureza desdobra sua "magnüiciência'' em "desordem absoluta" ( 109) , finalmente tornaram
Denis sensível a formas do Belo, que estava pouco apto a
conceber. O Brasil despertou-o para o Romantismo.
A criação do personagem Kumuraí bem o atesta: toda
uma série de tendências e reações, assim como a situação que
as enfeixa, fazem dele um herói romântico. A inclinação do
índio para a tristeza e o sonho, dá-lhe "um ar de melancolia
profunda". No acampamento, à noite, "insensível à alegria dos
guerreiros", Kumuraí encerra-se em uma solidão moral que,
entretanto, lhe pesa: "sentado à margem do rio", é presa de
uma agitação à qual escapa apenas para cair "de repente
numa calma assustadora"(l 1O). :É: que todos os ingredientes
da infelicidade romântica entram na composição do que o
acrabunha. Expulso da floresta natal, seus "lamentos" levam-no
"a terras" que pensa nunca mais percorrer (111). Despo-

jado da grandeza antiga de sua raça, é um desses párias desses
"infelizes" aos quais já fora consagrado um capítulo d~ Essai
sur Ies Révolutions ( 112) . Moralmente exilado no meio dos
se~s, seu adeus ao jovem português proclama, antes de Lamenna1s, que em toda parte o exilado está só: "regressarei aos
n~ssos desertos e não encontrarei um amigo; estarei só com
minhas lembranças; todas as minhas dores renascerão e ninguém
jamais saberá quanto sou infeliz" ( 113) . O mar dá-lhe a idéia
do infinito e ele não pode suportar o espetáculo, pois a "imensidã?" é sem limites como (sua) dor" (114). Joguete do
destino, resta-lhe apenas mergulhar nas profundezas do deserto,
sem saber até onde irá ( 115) . A sociedade hostil e a paixão
fatal não se uniram para abatê-lo? O amor por Helena fulminou-o como um raio: verme da terra apaixonado por uma
estrela, em suas florestas subitamente despovoadas, foi tomado
por um amor mais forte que a vontade ( 116) ; presa de "negra
melancolia", incapaz de governar sua vida e seu povo ( 117) ,
só podia lançar-se à insensata busca da proeza cujo malogro
deixa-o prostrado. .e a ele, não a Chactas, que uma árvore
derrubada pela tempestade inspira a amarga reflexão: "Assim
derrubou-me a adversidade: as paixões minaram minha existência e só a dor conserva-m.e a vida" ( 118) .
Antes desse desespero cuja lembrança, muito tempo depois,
leva-o a "profundo devaneio" ( 119), não lhe faltou nem a
auréola da rebelião. Quando o vemos incendiar sua cabana
. o massacre dos brancos ( 120), seus violentos movi-'
dese1ar
mentos interiores, simultaneamente revigorados pelas forças da
terra e ajustados às exigências do indivíduo, esse "poder selva-
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(108)

Ib., p. 78. Inversamente, a tirania do "gosto" impõe a Denis,
no mesmo assunto, o seguinte juizo: se esses inspirados são
ricos em "idéias poéticas", estas o são exageradamente, uma
vez que o gosto não as suavizou" (lb., p. 4.). Quanto ao problema. da poesia "primitiva", Denis tinha boas razões para
sentir-se, ao mesmo tempo, bem informado e indeciso - ou
prudente. seus protetores tomaram partido (contraditoriamente) nos debates suscitados pelas obras de "Ossian". Garat
criticara. "a monotonia" de seus cantos (Mercure de France,
6 avril 1792; citado por P. Van Tieghem. Osslan en France,
Paris, 1917, p. 370); Ginguené, na querela sobre a autenticidade, fora "partidário do sim" (lb., p. 658) ; e, sobretudo,
Victorin Fabre era o autor de vários poemas de inspiração
"ossiânica" - ainda que de feitura clássica ... No momento
em que observamos traços nitidamente românticos em Denis,
é significativo que o problema. da poesia "primitiva." e a
influência de Ossian, "um dos elementos importantes do
pré-romantismo.. (lb., p. 904) mostrem que ele está simultaneamente ligado ao passado, por seus mestres, e aberto às tendências mais recentes.
(109) Sccnes, p. 38.
010) Max., p. 9. Há alguma coisa de René - do René do Vague
des Passions - nesse irmão de Chactas.
(111)

lb., p. 10.

(112)

(113)
014)
(115)

(116)
(117)
(118)
(119)

(120)

Essal sur les Révolutions, II, chap. XIII. Revelando antes
de Denis a influência de Bemardin, Chateaubriand fala da
Chaumiere Indlenne e dos gritos lançados pelos guardas
do Doutor inglês: "um Pária! um Pária!"
Max., p. 40.
Ib., p. 7.
Ib., p. 7.
lb., p. 17.
lb., p. 24: "Não é aquele que não mais conhece a si mesmo
quem pode governar os outros."
lb., p. 31.
Ib., p. 32.
lb., p. 25.
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gem" que chama a si, suscitam em nossos espíritos mais a
imagem do Revoltado contra a sociedade do que a do Homem
Naturai. Kumuraí é um maldito, para quem a inferioridade
racial constitui uma mancha irrem.ediável, como aquela que
enlameia o brasão de Hernani. Só Helena, exaltada e apaziguante Dofia Sol, pode segurar na vingança um braço que,
involuntariamente, armou ( 121) .
Como vimos, após essas violências, a renúncia silenciosa,
a solidão habitada por uma única lembrança, o desespero
amargamente dominado, acabam por envolver o personagem
na luz oblíqua, crepuscular, dos longos e românticos amanhãs
da infelicidade.
Os Maxacalis, única obra literária que, na França de
1824, permite ver, imaginar e pensar o Brasil, têm, pois, um
outro interesse. Apesar de tudo o que toma a novela, com sua
intriga frouxamente conduzida, seu relevo insuficiente, uma

"história comovente" à maneira de Bernardin, ela faz lembrar
obras nas quais - de Bug-Jargal a Cinq-Mars, de Clotilde, de
Lusignan, a Tamango - os jovens românticos, exploradores da
terra e do tempo, partiam em busca desse "novo", senão desse
"verdadeiro" que a época pedia aos historiadores e viajantes.
Denis seria seguido, na trilha do pitoresco brasileiro?
Na primavera de 1830, que gênero literário podia um
amigo parisiense recomendar a uma Musa do interior, assaltada
pela comichão da escrita? Parece que apenas a narrativa exótica,
devido a sua grande aceitação. Entretanto, tinha ela inquietantes
variações: "Eu poderia aconselhá-lo a estudar a cor local da
Lapônia e seria construído um admirável Spitzberg com gelo
natural, uma aurora boreal que não teria sido vista e renas,
espinhas de peixe, horizontes de neve, ursos brancos, líquenes..."
Vê-se que o jornalista está brincando, à moda dos Loustau, dos
Blondet. No caso, trata.:.se de Balzac que continua: "Bah! Não
seria mais isso! Quando (a Musa do interior) chegasse com seu
microcosmo impresso, o catavento literário se teria voltado para
as florestas virgens do Brasil. O público estaria louco por
caimãos deitados no fundo de um poço, por onças douradas e
pintadas, caramurus, jacarés-açus, etc. E seria o mesmo que
falar francês-lapão a pessoas que só compreenderiam, então, o
jargão dos selvagens" (122).
Nem a verve de Balzac - por mais impregnada que esteja
da cor local brasileira ( 123) - nem, em outro caso, o brasileiro
da senhora Mameffe (124) conseguem enganar. Se, na época,
tivessem surgido, por uma questão de moda, obras importantes
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021) Depois de conhecer Kumurai, é possivel perguntar se o jovem
autor colocou algo de si mesmo no personagem. Uma "profunda melancolia" é comum a ambos (ver Mach., p. 8 e Sot.
Quot., 8 oct., e 4 déc. 1818) mas, em Denis, ela tem como causa
a solidão força da e a pobreza. Na Bahia, t ambém, Ferdinand
amou sem esperanças, ou pensou amar. Ela chamava-se
Clara Vaugien e era filha de uma francesa, casada em
segundas núpcias com um se:- bor Procópio (ver Sot. Quot., p.
130 e 137 especialmente). Logo porém, Denis resolveu
procurar no lar dos Procópio apenas um pouco da ternura
familiar que tanto lhe fazia falta. "Consegui de meu antigo
amor", diz ele no Journal de 19 de junho de 1819, "o que
desejava com ardor: sou amado como irmão" (ib., p. 141-142).
Analogia mais significativa: o sentimento de uma inferioridade, aqui de fortuna e lá de raça, provoca a mesma amargura.
Um dia, ao ouvir, na casa vizinha, "violinos que davam
vida a tudo", o jovem Denis escreve: "Triste e singular oposição: a felicidade e a alegria estão a alguns passos daqui ( ... )
e eu, fico só com minhas tristes reflexões. Alguns sacos de
dinheiro, entretanto, criam essa diferença ... " (Op. clt., p.
140). E, um pouco mais tarde, depois de uma zanga de Clara:
"O jovem sem fortuna e sem proteção deve controlar-se Ínais
do que qualquer outro em sociedade. Como nada lhe é perdoado, ..precisa absolutamente pôr a maior circunspecção nas
palavras e n as ações" (ib., p. 141). Observemos, enfim, que
para derramar, sobre o destino de seu herói e das nações
indigenas, as sombras da infelicidade e do malogro, bastoulhe recordar o fim de sua estada na Bahia, o tempo em que
sem dinheiro, sozinho, explorado. viu-se à beira do desespero.

Balzac, De La Mode en Littérature, in Oeuvres Diverses, II,
Oeuvres Completes, Paris, Conard, vol. 39, p. 38-39. Publicada
na Mode de 29 de maio de 1830, a crônica apresenta-se sob a
forma de uma carta "à Senhora Condessa d'O ..... t" (d'Outremont).
023) Além de justificar sua afirmação com explicações, desnecessárias
em edição brasileira, o autor do presente estudo diz que "o caimão
chama-se jacaré (jacaré-uassu: jacaré grande, em tupi)." Mais
adiante, acrescenta: "Em compensação, os "poços" naturais pertencem à literatura geográfica da Flórida" (Ver Atala, éd. Weil,
p. 119; Génie du Chrlstianisme, Iere partie, livre V, chap. X;
Voyage en Amérique, éd. Switzer, T. I, p. 191) ." (N . T .)
(124) Ver La Cousine Bette, passim.
022)
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sobre o Brasil, a história literária o diria. Na verdade, ela nos
revela simplesmente que o Brasil continuava a ocupar um lugar
no interesse que o estrangeiro suscitava, em política, geografia
ou literatura (125). Quanto aos índios, apenas os da América
do Norte (Cooper substitui eficazm.ente Chateaubriand) apaixonavam o público que, aliás, começava a cansar-se. (126). De
resto, o próprio Denis não dedicou nenhuma outra narrativa
às florestas do Brasil e, na medida em que contribui para desenvolver e alimentar a curiosidade dos franceses por esse. país, ele

o faz sobretudo - com suas obras de informação: as Scenes de
Ia Nature não são reeditadas, ao contrário o Resumé d'Histoire
du Brésil, a Histoire Géographique du Brésil o são (127). Os
editores, aliás, lançam no mercado obras no gênero: as reviravoltas políticas, que agitam o jovem Império, são objeto de
inúmeros relatórios, panfletos, manifestos (128); a atenção concedida à história recente vai a par do cuidado, por vezes chauvinista, de explicar as origens. As Recherches sur les Voyages
et Découvertes des Navigateurs Nonnands (129) querem provar
que os franceses precederam Cabral; a história natural, brilhantemente representada por Saint-Hilaire, tem servidores mais
modestos (130); a economia, vista do ângulo das relações comerciais, não é negligenciada (131); os relatos de viagem, franceses
ou não, sucedem-se regularmente (132); são traduzidos alguns
poemas brasileiros, notadamente o Canunum cuja importância
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A começar pelo Globe, os jornais e seus folhetins literários
refletem bem esse interesse do público: "a curiosidade pelas
literaturas estrangeiras é um traço comum a todos os criticos da
Restauração" (Ch. M. Des Granges, La Pre§e Llttéralre sous la
Restauration, 1815-lS;lO, Paris, Mercure de France, 1907).
026) Bastante célebre na França, desde a publicação dos Pionniers
(1823), Cooper foi objeto de verdadeiro entusiasmo quando lá
esteve, de 1826 a 1829. Acreditou-se, então, que ele ia "transformar
o romance, alargar seus quadros"; mas, desde 1830, "deixou de
ser um autor em evidência" <G. Bosset, Fenimore Cooper et le
Roman d'aventure en France vers 1830, Paris, Vrin, s. d., p. 4).
Se Balzac o apreciou e, nos Chouans foi talvez influenciado
por ele <ver Bosset, ib., p. 37 et seqs.), Denis não o cita antes de
1825. Entre.t anto, quando o Globe escreve, a propósito de Cooper,
que ter "calocado frente a. frente o estado selvagem e a nova
sociedade americana era um traço de genialidade", pode-se observar que a fórmula também se aplica.ria ao caso d'Os Maxswalis.
(Le Globe, artigo de 12 de maio de 1825, assinado por E. T.;
citado por Bosset, op cit., p. 10). Por outro lado, o herói indigena
dos Pioneiros, Chingachgook (Cobra Grande) lembra Kumurai:
ele é "muito diferente dos índios degenerados com quem os pioneiros estão em contacto"; Cooper descreve com ele "um ser
excepcional que uma natureza privilegiada e um conjunto feliz
de circunstâncias preservaram, em grande parte, da degenerescência quase geral. Chega mesmo a nos dar idéia elevada
das qualidades fisicas e morais da raça vermelha em estado
selvagem, sem com isso fugir ao verossímil, nem ao contexto
dos "settlements". (Clavel, Fenimore Cooper, sa Vie, son Oeuvre,
Imprimerie Universitaire de Provence, Aix, 1938, p. 388-389 e
394). Para situações históricas e sociológicas semelhantes,
soluções literárias semelhantes: não há nada que faça supor uma
influência (de \Íitima. hora), exercida pelo "novo Walter Scott"
em Denis, que parece mesmo ignorar, em 1824, a famosa obra
documentada de Heckwelder a quem Cooper muito devia e
cuja tradução fora feita por Duponceau: Bistolre, Moeurs et
Coutumes des Natlons Indiennes, Paris, de Bure, 1822. (Tratase dos índios da Pensilvânia e dos estados vizinhos)~
(125)

(127)

(128)

(129)
(130)
(131)
(132)
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O Rés. d'Hist. du Brés. (1825) é reeditado no mesmo ano; a
Hist. Géogr. du Brés. (1833) tem segunda edição em 1834. Entretanto, os volumes vendem mal, são resgatados pelo editor
Maumas e a obra reaparece em 1839, na coletânea de Ramiere
d'Elvas, Beautés et Mervellles de la Nature, Paris, 1838. (Ver
Borba de Morais, Bibliographia Brasileira, artigo Denis).
Ver, entre outros, dois panfletos sobre a Independência: Alph.
de Beauchamp, Réfutation de l'éerit intitulé "Coup d' Oell sur
l'état polltique du Brésil au 12 novembre 1823" (Paris, Delaunay,
1824) e, anônimo, L'lndépendance de l'Empire du Brésil, présentée au Monarques européens (Paris, Delaunay, 1824) ; inúmeros textos da nova Constituição: Constitution du Brésil,
arrêtée ( ... ) sur les bases présentées par S. M. I. D. Pedro ler.
(Paris, de Sétier, 1829); Projet de Constltutlon élaboré ( . . . ) sur
les bases présentées Par S. M. I. Don Pedro (Paris, Pillet, 1829);
um Manifeste de Don Pedro, Duc de Bragance (Paris, Casimir,
s. d. -1832 ?-) ; a tradução, de Eugene de Monglave, Correspondance de Don Pedro Premier, Empereur constltutionnel du Brésll, avec le feu Roi son Pere Don Jean VI, Paris, Tenon, 1827.
L. Etancelin (Paris, Delaunay, 1832).
Ver Descourtilz, Oiseaux Brillants du Brésil, Paris, 1834.
Ver Horace Say, Histoire des Relations commerciales entre la
France et le Brésil, Paris, 1830.
Ver em especial o trabalho do responsável pela Missão artistica
francesa no Rio, J. B. Debret, Voyage Pittoresque et llistorlque
au Brésll .. ., Firmin-Didot, 1834-1839, 3 vol. grd. in-fol.; e Rugendas, Voyage pittoresque dans le Brésll, trad. do alemão, Engelment et Cie., Paris-Mulhouse, 1835, grd. in-fol. (As duas obras
são admiravelmente ilustradas).
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Denis assinalara (133); enfim, a erudição, com Ternaux-Compans, começa a tornar conhecidos os textos fundamentais que
esclarecem a história luso-brasileira (134); desenvolve-se o
conhecimento científico do país, os trabalhos de vulgarização
difundem-se. Foi-se o tempo dos pioneiros. Na França, Denis
fora o primeiro dentre eles; daí por diante, não seria mais que um
"especialista" entre outros, sofrendo por vezes dura concorrência (135), antes de receber as honras dos veteranos.
Mas da voga literária de Brasil, zombeteiramente suposta
por Balzac, não há traços, senão o próprio livro que ele deve
ter folheado e que lhe permitiu jogar um pouco de onomástica
poeira tu pi nos olhos dos leitores da Mode. . . Com efeito, um
extenso romance, Jakare-Ouassou, ou les Tupinambas, Chronique Brésilienne ( 136) acabava de ser publicado por dois autores
obscuros, Gavet e Boucher (137). O Brasil, declara um prefácio

entusiástico, é um "país poético ( ... ) sobre o qual é surpreendente que não se tenha ainda escrito obra de imaginação:
Jakàre-O~ou é a primeira" (138). Era fazer pouco caso d' Os
Maxacalis, mas o livro inteiro desmente a intenção insolente:
a dívida dos autores para com Denis é, nele, proclamada por
vasto aparato de referências precisas, citações amiúde muito
longas, sem falar dos empréstimos inconfessados. A intriga
explora as peripécias famosas da luta que, no século XVI, opôs
os tupinambás, senhores das margens da futura Baí3; de· Todos
os Santos, ao donatário Francisco Pereira Coutinho. Portanto,
história parecida com a do Caramum que os autores conhecem
e apresentam, - na Notice, "tal como foi narrada por H. Taunay
e F. Denis" (139). Nessa trama são profusamente dispostos os
elementos de uma informação histórica e etnográfica, tomada
em grande parte a Denis (140). Quer se trate de apresentar a
capitania da Bahia e a· "árvore do descobrimento", de descrever
os povos que participam da ação (tupinambás, caetés), de evocar
os terríveis aimorés, de garantir a exatidão de trechos particularmente importantes sobre os funerais indígenas ou a execução
ritual de um prisioneiro, cita-se o Brésil (141). Mesmo a constante preocupação com as referências lembra aquele a quem elas
são pedidas.._ As obras de caráter documental, escritas por Denis,,
e o espírito da época tornaram impossível a desenvoltura ou a
ignorância de um Sébastien Mercier.
Nesse ponto, Gavet e Boucher manifestam um escrúpulo
muito grande. "Bem desejariam" que sua obra "fosse apenas.
uma seqüência de quadros de costumes, sob forma dramática",
mas, "já que é preciso" (Cooper passou por lá!), escreveram
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(133)

"Ca.ramuru", ou la Découverte de Bahia, Romam-poeme brésilien, par José de Santa-Rita Durão, Paris, Renduel, 1829, 3 vol.
petit in-8.0 • A tradução em prosa é precedida por uma introdução
e pela reprodução das páginas que Denis dedicara ao poema e
ao autor, em seu Rés Bist. Litt. Brés.. Em colaboração com
P. Chalas, Monglave traduz também Marille, Chants éléglaques
de Gonzaga, Paris, Panckoucke, 1825, in-16.
(134) Ternaux-Compans, Blbliotheque Américalne, Paris, Bertrand,
1837. Denis indicara o caminho com a publicação da Lettre de
P. Vaz de Caminha. Sua contribuição ulterior é estimável; descobre, em 1837, na biblioteca Sainte-Geneviêve, a crônica de
Gomes de Azurara sobre a conquista da Guiné; encontra um dos
dois exemplares de Voyage, do padre Yves d'Evreux, que tinham
escapado à destruição e edita a obra (op. clt.) ; nas notas de
Une Fête Brésllienne célébrée à Rouen (Paris, Techener, 1850),
apresenta considerável volume de informações históricas sobre o
Brasil do século XVI e precisas explicações etnográficas sobre
os índios.
(135) ~ o visconde de Santarém que publica, sob o titulo de Chronica
do Descobrimento e Conquista da Guiné, Paris, Aillaud, 1814,
a crônica que Denis se orgulhava de ter descoberto. Dai,
uma duradoura animosidade contra Santarém e a constante
referência à prioridade do achado.
(136) Paris, T. Debray, 1830, in-8.0 , 446 páginas.
(137) Daniel Gavet viveu no Brasil e no Uruguai (1818-1825), aprendeu português e espanhol e escreveu, entre outras obras, "que
se tornaram raras", Zacarla, anecdote brésllienne, que não
pudemos localizar <Ver La.rousse du XIXeme siecle). Philippe
Boucher, nascido em 1811, foi "professor na Société de Civili-
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(138)
(139)
(140)
(141)

sation" <ver Louandre et Bourquelot, La Littérature françalse:
contemporalne, Paris, 1846, p. 370).
Jak:are-Ouassou, p. XI.
lb., p. 30. A esse respeito, em apêndice, longa citação do Brésil,.
p. 419-425.
Depois dele, as fontes mais utilizadas são a His.t oire du Brésil,.
de Beauchamp, e Léry.
Ver, por exemplo, quanto à Bahia e à árvore do descobrimento, p. 20; a nota 3, que remete a citações das páginas
404-407; quanto aos tupinambá.s, p. 23-27, p. 29; para os
aimorés, há uma página citada (p. 436-437); nos funerais,
mais de uma página (p. 444-445); etc.
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um romance; entretanto, "o assunto é histórico. Os caracteres
são históricos. O estilo é histórico" (sic) (142). Românticos quase
a contragosto (143), os autores trataram essa história brasileira
de um ponto de vista que lembra o de seu informante. Os selvagens são capazes da mais elevada nobreza, bem como de traição
e crueldade; seu modo de vida tem aspectos idílicos e aspectos
sangrentos. O conquistador Coutinho, embora cristão, faz do
ouro seu verdadeiro deus (144). Massacrados em grande número,
os tupinambás, como os maxacalis dois séculos e meio mais
tarde, deixam o litoral para se embrenharem ao acaso nas profundezas do país (145).
Ainda que as Scenes de la Nature não sejam, finalmente,
citadas (146), uma intriga amorosa entre o chefe indígena Tamanduá e a filha de Coutinho, lnêt>, - lembra de modo estranho, e
pelo menos uma vez, os amores de Kumuraí e Helena. Ao índio,
que lhe propõe fugir para o mato com ele, Inês responde, lembrando o dever: e meu pai? e minha pátria? A princípio, pouco
sensível a tais argumentos, "Tamanduá adianta-se, com os braços
estendidos para Inês. Seu olhar está inflamado; a virgem faz um
gesto imponente, o cacique fica imóvel; experimenta um sentimento que lhe é desconhecido: uma mulher o intimidou ( ... ).
Tamanduá ainda não vira numa mulher aquela dignidade
simples, quase imponente, aquele olhar altivo ... "(147). O
estilo é diferente, uma convenção expulsa a outra (a sombra de
Bemardin afasta-se, a de Dumas delineia-se), mas já conhecemos a cena.

Enfim, nada mais decepcionante que Jakare-Ouassou.
Alimentado por documentação de empréstimo, desprovido de
qualquer sentimento da natureza exótica (148), caindo por vezes
em exageros cômicos (149), o livro tem a seu favor apenas
certa fertilidade inventiva. Denis f omeceu a dois medíocres, que
tinham praticado Scott e Cooper, a matéria para um folhetim
brasileiro (150); esse Bartram da América meridional não suscitou nenhum Chateaubriand (151).
Devemos ficar surpresos? e pelo fato do exotismo brasileiro não ter encontrado um lugar, em nossa literatura, na época
de Orientales e dos Contes d'Espagne et d'ltalie? Para o mundo
mediterrâneo, para o próprio Oriente, há séculos, um húmus
cultural tinha sido acumulado e preparado por inúmeras obras,
pelo resplendor das artes, pelas inúmeras trocas comerciais. Se
comparados às Cruzadas, ao impulso da Companhia das tndias,
a todos os turcos e persas de nossa literatura como, aliás, à
ocupação do Canadá e da ilha Bourbon - que representavam
dois capítulos de Montaigne e as remotas lembranças da França
Antártica? Lembremo-nos de que, em sua sede de aventura,
o jovem Ferdinand desejara chegar a Bengala . . . E se o
terreno não era adequado à germinação de uma semente brasileira, quantos viajantes iam buscá-la no país de origem? Milhares de comerciantes, colonos, administradores, viajantes, emi-
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(142) Jakare-Ouassou, p. XI.
043) "Liberdade, entusiasmo ( ... ) sempre obedecemos à inspiração.
Se toda a nova escola está nisso, somos românticos" (lb.).
(144) Parece que ele só se preocupa com a filha na medida em que
esta chama a atenção dos portugueses mais ricos; proibe-lhe
o casamento com Fernando, que ela ama, mas que não é
bastante rico. Reconhecemos ai reações do ouvidor de São
Simão.
045) "Para onde ides? Longe, bem longe! responderam os selvagens"
(lb., p. 391).
046) 11: verdade que não constituiam obra de referência "cientifica".
Gavet e Boucher tinham interesse em não lembrar a existência
do volume que continha Os Maxacalls, "obra de imaginação"
consagrada ao Brasil, depois da qual a deles não podia ser
chamada de primeira.
(147) Jakare-Ouassou, p. 56.

(148)
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Ao longo do romance, o leitor do Brésil reconhece diversas descrições de líanas, palmeiras, goiabeiras, pássaros e feras, outros
tantos empréstimos de Denís, às vezes textuais (e de inserção
muito artificial), que constituem a única contribuição, perfeitamente inútil, de Gavet e Boucher ao exotismo tropical brasileiro.
(149) No Brésll, "o indio que atravessou uma floresta espalha a seu
redor os aromas de mil plantas; sua cabeleira é perfumada
seu hálito fresco e puro". . . (lb., p. 21).
(150) Talvez também lhes tenha dado a idéia. Ao falar do "descobrimento da Bahia", assunto do Caramuru, Denis escrevera:
"quase se poderia predizer que esse acontecimento encontrará
mais tarde um novo cantor,. (Rés. HJst. IJt. Brés., p. 535).
051) Comparar Denis a Bartram não significa ver nele o autor de
um relato de viagem qualquer: " Bartram era um escritor de
qualidade: poeta e naturalista, oferecia a Chateaubriand fatos
curiosos e o detalhe de uma fauna desconhecida alhures, mas
também impressões artísticas, visões novas, quadros completos,..
(A. Weil, op. clt., p. LXXVIII-LXXIX). Era o que um escritor
genial poderia encontrar nas Seênes.
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grantes, tinham morado em nossas possessões de além-mar e
nos Estados Unidos; entre eles, achavam-se alguns como Parny e
Bertin, um Bemardin, um Chateaubriand; entre os raros franceses que tinham vindo ao Brasil depois de 1808, qual a probabilidade de encontrarmos um grande criador? No caso,
nenhum lance de dados veio suprimir o acaso; nenhum gênio
fez do J eq?itinhonha, ou de qualquer outro rio brasileiro, um
Meschacebe (153).
Se a fortuna literária d' Os Maxacalis - e das obras de
info~mação anteriores ~ ulteriores - foi quase nula na França,
Den1s encontrou a mais bela compensação que poderia desejar
em outro lugar: no Brasil.
Em 1834, reúnem-se em Paris três jovens brasileiros, José
Gonçalves de Magalhães, Manuel Araújo de Porto Alegre e

Sales Torres Homem (154). Animados pelo sentimento nacionalista que triunfou em seu país, sentem-se ligados aos franceses
que se interessam pelo Brasil, a Jean-Baptiste Debret, a Eugene
de Monglave (155) - e, por intermédio deles, a Denis. A ambição do grupo é dupla: compreender e tornar compreensível a
realidade brasileira, ao mesmo tempo que propõem à jovem
pátria as diretrizes intelectuais que lhes parecem mais fecundas.
Quando a generosidade de um homem de negócios o permite,
fundam uma revista, Nitheroy, que terá papel decisivo na elaboração do Romantismo brasileiro (156). Nesse campo, a influêjncia exercida por alguns europeus, e em particular por Denis,
aparece claramente no mais importante dos primeiros artigos,
o de Magalhães: Emaio sobre a Literatma do Brasil (157).
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Acrescentava-se ainda o fato de ser a literatura luso-brasileira,
com exceção dos Lusíadas, uma terra incógnita. tanto quanto o
Brasil.
053) De modo irrisório, é no nivel da literatura infantil mais medíocre
e numa obra estrangeira, que o nome deformado do rio tão caro á
Denis devia tornar-se familiar a milhares de leitores em embrião.
Da _Alemanha., onde as obras dos Spix e Martius, dos Eschwegw,
excitaram a curiosidade de Goethe, onde a presença de uma
princesa alemã no trono do Brasil contribuira para drenar até
lá. forte emigração - chega uma história de Amália Schoppe,
D1e Huette am Glgitonbonha, adaptada em 1830 por Louis
Friedel: Les :f.:migrants du Brésil, lmité de Madame Amélie
Schoppe, 3 ême éd., Tours, Mame, 1839 (9 edições até 1870). Foi
depois traduzida com diversos títulos: .la Cabane du Gigltonhonru.:. traduit librement de l'Allemand par Mlle. R. du Puget,
Pans, s. d., association pour la publication des Bons Livres; e
Les :f.:migrants au Brésil, traduit de l'allemand par F. C. Gérard,
Rouen, Mégard, 1851, Bibliotêque Morale de la Jeunesse (muitas
vezes reeditado, em diversas cidades e com diversos títulos). ~
nessa tradução, que se apresenta como sendo correta, que lemos
a pobre história de uma família alemã, que desembarca no Rio.
Um dos filhos é escravizado e a família recebe um lote de terra
no distrito dos Diamantes. A distância Rio-Tejucco (a atual
Diamantina) é percorrida em um dia ( ! ) ; além do nome da
cidade e do rio, este em forma aproximada, nenhuma precisão
geográfica; também nenhum pitoresco. A intriga acentua a
vergonha da escravidão (ver p. 75) e o fato de que é possível
adaptar-se ao pais, com muito trabalho, a fertilida.de fabulosa
do solo e a solidariedade entre alemães. A existência dos indios
parece ser ignorada.

052)
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(154) J. G. Magalhães (1811-1882), secretário da embaixada em Paris,
apresenta, com seus Suspiros Poéticos e Saudades, o primeiro
livro romântico do Brasil. Se sua contribuição ao indianismo, o
poema épico A Confederação dos Tamoios (1856), é bastante
tardia (dez anos posterior à. de Gonçalves Dias), a teoria já
está formulada nos escritos de 1834-1836. Nela, como veremos, a
influência de Denis é muito sensivel.
Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879), pintor, pollgrafo,
autor de Brasillanas (1843), poemas de inspiração nacional, e de
uma epopéia, Colombo, fora no Rio aluno de J. B. Debret, que
Denis conhecera na mesma cidade, ao mesmo tempo que os
Taunay, antes de freqüentar sua casa em Paris.
Fr. Sales Torres Homem 0822-1876), autor do artigo sobre as
ciências no Brasil, na Nitheroy, era amigo intimo de Porto
Alegre e ex-colega de Magalhães, na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro. Em Paris, cursou medicina e direito. Carreira
ulterior de jornalista.
(155) Eugene de Monglave que, como assinalamos, tomara a Denis
algumas páginas, para a edição em lingua francesa do Caramuru,
foi oficial a serviço do Brasil de 1814 a 1819. ·
(156) Nitheroy, Revista Braslllense/Sciencias, Lettras y Artes /"Tudo
pelo Brasil e para o E'.rasil/, Tomo I, N. 0 1, Paris, Dauvin et
Fontaine, 1836. "Nitheroy" ("água escondida") é o nome que
os indígenas davam, na época da conquista. à baía de Guanabara (ver Brés. 37, p. 93). A escolha do nome Já revela as
tendências nativistas dos redatores.
(157) Esse Essal sur l'Wstoire de la Littérature du Brésil, que ocupa
as páginas 132-155 do n.0 1 de Nltheroy, retoma uma comunicação do autor, feita por ocasião de sua recepção no "Institut" de
Monglave, e publicada, bem como as comunicações de Porto
Alegre e Torres Homem, no Journal de l'Institut Historique, T. I,
fasciculo 1, Paris, 1834, com o seguinte titulo : Résumé de
l'Hlstoire de la Littérature, des Sciences et des Arts du Brésil,
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Se cada país possui uma literatura, diz o ensaísta, alguns
povos têm a infelicidade de sua literatura ser apenas o reflexo
daquela de um outro povo. Assim a "poesia do Brasil não é
uma indígena civilizada, é uma grega, vestida à francesa e à
portuguesa, e climatizada no Brasil ( ... ) sentada à sombra
das palmeiras da América ( ... ) cuida ouvir o doce murmúrio
de Castália" (158). E, contudo, se os poetas brasileiros tivessem
pensado, "logo teriam abandonado esta Poesia estrangeira
que ( ... ) os cegava na contemplação de uma Natureza grandiosa" (159). Com efeito, o "homem colocado diante de um
vasto mar ( ... ), no meio de uma virgem e · emaranhada floresta, certo, não poderá ter os mesmos pensamentos, as mesmas
inspirações, como se ( ... ) na pacífica Arcádia habitasse" (160).
Dez anos antes, como vimos pelas críticas endereçadas à Marília
de Gonzaga, Denis exprimira as mesmas idéias, quase nos
mesmos termos ( 161).

sário buscar a inspiração poética em fonte que verdadeiramente
lhe pertença" (162). Nos Tr.óp~cos, é ridí~ulo c.~tar a ~rc~~ia?
Denis o afirmara com convicçao. E preciso, dizia ele, 're1e1tar
-as idéias mitológicas provenientes das fábulas gregas: gastas por
nossa longa civilização", no Brasil não se harmonizam "nem com
-0 clima, nem com a natureza, nem com as tradições". A veneração pela Europa literária "deve desaparecer por completo
.diante das inspirações primitivas de uma natureza cheia de
vigor". E qual o jovem nacionalista brasileiro que poderia en·contrar fórmula mais entusiástica do que esta: "a América,
resplandecente de juventude, deve ter pensamentos novos e
enérgicos iguais a ela" (163)? Aliás, Magalhães reconhecia em
Denis o homem que escrevera de modo mais pertinente sobre a
literatura brasileira. Ao notar que ela é mal conhecida, que
nenhum autor "nacional" a estudou, cita, entre os estrangeiros
.que disseram algo a respeito, "Bouterwech (sic), Sismonde de
.Sismondi e Ferdinand Diniz", este com o mérito particular de
ter separado claramente a literatura do Brasil da portuguesa e
.de ter falado quase mais da primeira do que da segunda (164).

A independência política, pensa Magalhães, deve ser seguida
de uma produção literária nacional? Em 1826 o Résumé de
l'~toire Litté1:3ire du Brésil proclamava que ~sse país, "que
sentiu a ne~ess1d~de . de adotar instituições diferentes daquelas
que lhe haviam sido impostas pela Europa ( ... ) já acha necesp~r trois Br~sili~ns membres de l'Institut H.istorique".

(A
hIStória das ciências é escrita por Torres Homem, a evolução
das artes por Porto Alegre).
(158) Nitheroy, I, 1, p. 146-147.
(159) lb., p. 148.
(160) lb., p. 147.
061)

Ver supra, P: CXXXII: Na mesma época, o escritor português
~arrett, mwto conhecido em Paris, manifestara idéias parecidas, sobretudo com relação à Marllia: bela obra, que seria
superior se Gonzaga lhe tivesse dado um colorido brasileiro
"se essa ingênua Marilia tivesse ido sentar-se como a Virgini~
de ~aint:Pierre, à sombra das palmeiras". (0 Parnaso Lusitano,
ParIS, A1llaud, 5 vo., 1826-1837, p. XLVIII>. A influência de
Garrett, no "grupo de Paris" (como na ''Sociedade Filomática"
de São Paulo, outro centro de idéias novas) não é assinalada
por Paul Hazard no artigo sobre Les Origines du Romantisme
au Brésll, essencialmente dedicado a Denis (R. H. L., p. 1927).
José Aderaldo Castello julga que este, nas diretrizes propostas
aos escritores brasileiros, mostra-se "mais minucioso e objetivo
do que o introdutor do Romantismo em Portugal". (Manifestações Uterárias da Era Colonial, in A Literatura Brasileira,
Editora Cultrix, São Paulo, 1962, p. 214).

A homenagem poderia ser mais calorosa. Denis não apenas
apresentou ao público o passado da literatura brasileira, não
.apenas proclamou que ela tinha a obrigação de tornar-se independente e o poder de fazê-lo, mas também indicou com força
e precisão os caminhos e os meios de sua futura grandeza. São
os mesmos propostos pelo romantismo francês: abrir-se à verdadeira natureza e mergulhar no passado do país. Nessa dupla
(162)
.(163)
<(164)

Rés. Hist. Litt. Brés., p. 515.
Ib., p. 515-516.
Nitheroy, I, 1, p. 136. Paralelamente à situação política dos anos
da Independência, dever ser lembrado aqui o declínio, no século
XIX, da influência literária de Portugal sobre a antiga colónia.
(Ver Alceu Amoroso Lima: Quadro Sintético da Literatura
Brasileira, Livr. Agir, Rio de Janeiro, 1959, p. 38). Para
Magalhães, que mostra o caminho, a libertação coincide com
a permanência na França, de 1832 a 1836. As Poesias de 1832
são ainda "francamente arcádicas" (A. A. Lima, op. cit., p. 39) ;
a carta ao Meu Amigo e. B. Monteiro, escrita no navio que
o levava à Europa, e datada do Havre, 1833, já repudia o ideal
clássico respeitado no ano anterior; as comunicações no Instituto de Monglave, depois as páginas da Nitheroy fixam o novo
ideal, inspirado "no movimento romântico europeu e particularmente francês" (A. A. Lima, Ib.).
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fonte, os escritores brasileiros encontrariam força suficiente para
acabar com a obediência à imitação e suas obras seriam dupla•
mente nacionais: proclamariam a grandeza da terra em que
nasceram e a dos homens dessa terra. Mas um brasileiro precisaria aprender com um europeu que, "nessas belas regiões favorecidas pela natureza, o pensamento deve engrandecer-se como
o espetáculo que a ele se apresenta", procurar "um guia apenas
na observação" (165)? A história literária impõe uma resposta:
até 1832, sim, mesmo em se falando de homens cultos, dos mais
abertos aos novos ventos. Porque não se tratava de ver a natureza brasileira, mas de captar, de criar a partir dela uma visão
literária. Se a experiência de um escritor, como já se disse,
é constituída pelos livros dos outros, não parece tão "incrível"
assim que, em país "dominado por uma realidade ecológica e
étnica completamente estranha à cultura clássica" (166), esta
tenha conseguido por muito tempo cegar os que dela se nutriam.
Para que a imaginação deixasse de transfigurar a Arcádia,
- quando a paisagem material era apenas cenário da vida material - era preciso que as obras literárias se interessassem pela
terra, fazendo-a aceder à dignidade dos bosquezinhos franceses
ou portugueses e das moitas de Tempé.
nesse ponto que Denis - com os Neuwied, os SaintHilaire, os Debret - talvez tenha exercido uma influência mais
considerável ainda do que pelas opiniões quanto ao futuro da
poesia brasileira. Ao descrever com admiração a flora, a fauna,
os rios, o litoral, as montanhas, bem como ao estudar com apaixonada atenção a história e os costumes de todas as tribos de
aborígenes, ele contribuiu para que os brasileiros passassem do
orgulho de sua independência política ao orgulho de sua
terra. Ao desdém do europeu pelo "país quente", "colônia'"
e "terra de selvagens", suas obras de caráter documental, assim
como as Scenes de la Nature, e singularmente Os Maxacalis,
opuseram o exotismo fervoroso, a exaltação dos povos autóctones, a admiração diante das riquezas naturais; sua "interpretação entusiástica do Brasil brasileiro" (167) contribuía para
É

(165)
(166)
(167)
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Rés. ffist. Litt. Brés., p. 516.

Soares Amora, op. cit., p. 54.
Com o titulo, "Ferdinand Denis: uma entusiástica interpretação
do Brasil brasileiro", Soares Amora apresenta as páginas que
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o surgimento do mito de que se alimentaria e através do qual se
difundiria o Romantismo nacional, ou seja, o mito da majestade
e da opulência da natureza brasileira, e ainda das eminentes virtudes do homem brasileiro (168).
O homem brasileiro é, antes de tudo, o índio, filho da
terra, que possui esses títulos de nobreza por ter reinado antes
da conquista, por ter resistido aos invasores e p-ór ter sido
um mediador entre o europeu e as forças formidáveis da natureza americana, embora preservando por muito tempo o espírito
de independência. Seu caráter estranho sempre suscitou a
curiosidade, muitas vezes a simpatia; num jovem Império
que se afirma por oposição, que procura ancestrais outros que
não os conquistadores, cria-se em torno do índio um mito
heróico e violentamente pitoresco (169). O autor d' Os Maxa·
calis desempenhou aqui um papel particularmente importante.
Como informante, de início e por ·mais curioso que isso pareça:
no Brasil daquela época, a raridade dos trabalhos históricos e
etnográficos fez com que os seus fossem, durante muito tempo,
dedica à influência de Denis no romantismo brasileiro (op. cit.,
p. sa-67).

Deve-se"ainda notar que a "interpretação entusiástica", dada por
Denis, por mais nova que seja, traz a marca da época, r~ve
lada pela do autor: a herança do passado mescla-se ~stre1t~
mente à promessa do futuro. Com efeito quando, no Brasil, Den1s
se interessa demoradamente por um recenseamento, uma exaltação das riquezas naturais do pais, dos recursos que oferecem
à indústria do europeu, situa-se na linha dos antigos cronistas,
de Soares de Souza Fernão Cardim, Rocha Pita. Quando, nas
Scenes, se refere à s~avidade ou à violência do clima, à graça ou
à exuberância da vegetação, à extensão dos lugares desertos,
a fim de salientar a influência que tais elementos podem exercer
na imàginação do homem (e especialmente do poeta), revela-se
ao mesmo tempo um discípulo de Montesq~ieu, d~ Abb~ d1;1 Bos,
de Cabanis e alguém aberto às preocupaçoes pre-romantic~s e
românticas. Enfim, são as páginas romanescas e precisas,
consagradas ao indio - portanto Os Maxacalis - que oferecem
um esboço da literatura indianista, ainda por nascer no
Brasil.
(169) Antes de constituir-se o indianismo literário, a figura do indio
já era associada ao sentimento "nativista", às aspirações de
independência: na bandeira dos inconfidentes de 1789 devia
figurar um indio quebrando os grilhões (Ver Hist. Gér, Civ. Bras.,
T. I, vol. 2, p. 399-400).

(168)
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obras de referência para os próprios brasileiros ( 170). Como
teórico, também. Quando Magalhães saudoso escreve, durante
a primeira travessia, ao amigo Monteiro: "Como é majestosa
e sublime a baía do Rio de Janeiro! ( ... ) Hei de descrevê-la
no poema em que estou pensando; mas ainda não achei o
assunto nacional que me inspire" ( 171), se já está pensando
no que será mais tarde a Confederação dos 'Thmoios ( 172),
percebe um filão poético que Denis localizara e cuja exploração
aconselhara.
"Que o poeta dessas belas r.egiões", lê-se no R~umé de
I'Histoire Littéraire do Brésil, "celebre desde agora os felizes
acontecimentos do século; mas que não esqueça os erros do
passado; que, por um momento, suspenda a lira aos ramos das
~o:es antigas ~ujas sombras ocultaram tantas cenas de perseg?1çao; que, apos ter lançado um olhar de compaixão sobre os
seculos passad?s, ele a ~etome; qu~ lamente as nações aniquiladas, que excite uma piedade tardia, mas favorável aos remanescentes das tribos indígenas" ( 173). Dada assim a orientação

geral, não faltam informações precisas. Teme-se a falta de
assuntos elevados? Os combates dos índios, "seus sacrifícios,
nossas conquistas, tudo oferece quadros magníficos". Teme-se
a falta de heróis? Os índios, "esses homens de quem não se
podia arrancar um gemido durante o suplício", são dignos de
serem escolhidos: "que têm, pois, que seja inferior aos heróis
dos tempos fabulosos da Grécia?" Deseja-se o maravilhoso?
Não basta, como Santa Rita Durão, passar do pagão ao cristão,
é necessário encontrar o novo "nos velhos costumes" dos indígenas, em suas crenças e lendas. Assim, para o Brasil de
amanhã, o tempo "das fábulas misteriosas e poéticas serão os
séculos em que viviam os povos que aniquilamos ( ... ) a
lembrança de sua grandeza selvagem encherá a alma de orgulho,
suas crenças religiosas animarão os desertos" ( 174) . :É um
convite para ouvir a história - e a etnografia - às portas
da lenda, é invocar a Ilíada americada, que Magalhães não
saberá escrever com sua Confederação dos Tamoios e de que
Gonçalves Dias dará uma idéia nos Timbiras. ( 175) . Mas,
acrescenta o pai d' Os Maxaoalis, para surpreender esses costumes "em todo seu vigor ( ... ) não se deve procurá-los nas
tribos que a civilização lentamente destruiu ( ... ) que se
penetre no seio das florestas, que se interroguem as nações
livres ... " ( 176). As exigências pré-científicas do americanista,
as lembranças do adolescente que desejara conhecer índios de
verdade, guiam o teórico da literatura para caminhos mais
seguros.
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(170)

:S: interessante ver que, em 1865, um dos mestres do indianismo
o pintor entusiasta da natureza. brasileira José de Alencar ci~
ainda Denis como autoridade no seguinte': a presença gen~rali
zada do coqueiro no Brasil desde o século XVI portanto sua
origem indígena., e não asiática. (Ver Iracema, ~d. cit., p. 119).
Mas enquanto Neuwied, Koster, Saint-Hilaire não foram vertidos para o português, observe-se que o Résumé d'Blstoire du
Brésll, traduzido deste 1831, "mereceu ser adotado nas escolas
primárias, por ordem do governo imperial" (Ver Antonio Simões
dos Reis: Bibliografia da Wstória da Literatura Brasileira de
Sílvio Romero, T. I, vol. 1, Livr. Edit. Zélio Valverde 1944
p. 110-111). A tradução, diz S. dos Reis cou talvez a adaptação}°.
seria de Henrique Luis de Niemeyer Bellegarde. A adoção como
manual escolar ocorreu na segunda edição (1834); a 3.ª é de
1845; a 4. ª de 1855. Titulo em português: Resumo da História do
Brasil. Assinalemos que o Brésll (1837) foi traduzido em 1844
CT. U e 1845 CT. II) : Lisboa., typ. da Cunha, e editado no Brasil
pela Garnier, Rio de Janeiro, s. d., 2 vol.
Cl71) Carta ao meu amigo c. B. Monteiro, 1n Poesias Avulsas, Rio de
J&n., Garnier, 1864, p. 334. <Não encontramos o texto em português - N. T.).
Cl72) A Confederação dos Tamoios (1856), poema épico de assunto
indígena, cuja ação transcorre nas cercanias do Rio de Janeiro.
(173) Rés. Hist. Litt. Brés., p. 519. Equivale a. formular posteriormente
a teoria d' Os Maxacalls; a de Palmares segue-se imediatamente:
"e que esse povo exilado, diferente pela cor e pelos costumes, não
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seja esquecido nos cantos do poeta, que ele adote uma nova.
pátria".
(174) Rés. mst. Litt. Brés., p. 516-518.
(175) Filólogo (Dicionário da Língua Tupi), etnólogo, Antonio
Gonçalves Dias (1823-1864) é sobretudo, pelos Primeiros Cantos
(1848), S.e gundos Cantos, 'últimos Cantos, o grande poeta da
primeira geração romântica e um mestre do indianismo com a
epopéia inacabada dos Timbiras (1857). Os poemas de assunto
etnográfico, como o Canto do Piaga ou Y-Juca Pyrama estão
inteiramente na linha das teorias de Denis. Aliás, Gonçalves
Dias sentia grande admiração por ele. Para lhe ser útil,
escreveu uma autobiografia, quando foi pela primeira. vez à
Europa, em 1854 (Ver Gonçalves Dias, Poesia, por Manuel
E&ndeira., Livr. Agir Editora, São Paulo, 1958, p. 5).
(176) lb., p. 518.
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Como Sainte-Beuve que, com o T~bleau de la Poésie
Française au XVleme siecle, cria ancestrais para os românticos
franceses, Denis lembra mesmo, aos futuros escritores brasileiros, que podem achar no próprio país modelos - imperfeitos,
mas cujas deficiências serão instrutivas. E Denis propõe à
atenção deles as obras que contribuíram para fazê-lo conceber a produção literária de seus sonhos. Com o Uraguai,
diz ele, Basílio da Gama mostrou o caminho ( 177) ; se é
"profundamente lamentável que o poeta não tenha delineado
um quadro mais completo do interior das missões" e não tenha
tomado mais conhecida a efêmera civilização criada pelos
jesuítas, pelo menos ele encontrou um v,erdadeiro assunto americano e deu relevo a certos personagens indígenas (178). Mas
é especialmente no Caramum que Denis vê uma obra importante (179). Ao descrever "o gênio ardente e aventureiro dos
077) No poema épico o Uraguai (Lisboa, 1769), J. B. da Gama
(1740-1795) ataca violentamente os jesuitas das missões do
Uruguai. O assunto é a guerra feita conjuntamente por portugueses e espanhóis para reduzir os indios que se opunham,
por instigação dos padres, a uma retificação de fronteiras,
decidida no Tratado de Madri. Denis, apesar de um residuo
de anticlericalismo e embora reconhecesse a importância do
poema consagra.do a um episódio da história do Brasil (ver
Rés. mst. Lltt. Brés., p. 554-566)' não o apreciou tanto quanto
o Caramuru. Na realidade, ainda que o indígena apareça
"já como um assunto mais definido do que nas obras anteriores" pode-se perguntar se manifesta, no Uraguai, um verdadeiro "sentimento nativista" (J. A. Castello, op, cit., p. 159160). Denis também não achava ai o quadro de costumes indigenas, apresentado por Durão doze anos mais tarde. Naquela
obra, que bons criticos preferem entretanto ao Caramuru <ver
G. Le Gentil: La Uttérature Portugalse, A. Colln, 1951, p.
121-122), ele poderia apreciar um sentimento muito vivo da
paisagem brasileira.
078) Rés. Hlst. IJtt. Brés., p. 566.
(179) As lembranças de seus devaneios sob a "árvore do descobrimento" - de toda uma viagem à Bahia - têm algo a ver com
a preferência muito clara que Denis concede ao Caramuru,
em detrimento do UraguaL Mas, sobretudo, ele via no Caramuru
o aproveitamento de abundante documentação etnográfica e
uma descrição da natureza brasileira, feita à maneira dos
naturalistas e de seus queridos poetas descritivos. Além do
longo estudo dedicado ao Caramuru no Bésumé d'IDstolre
Littéraire du Brésll (p. 534-553), Denis conta a história de
Paraguaçu no Brésll (T. IV, p. 48-51) e ainda se refere a ela
nas Scenes (p. 127-129) onde traduz um trecho do canto VI.
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portugueses da época", em oposição "à simplicidade selvagem
de um povo ainda na infância", o poema de Durão sabe
mesclar a esse grande quadro histórico "a descrição de uma
natureza cheia de grandeza ( ... ) , a dos usos que lembram
os tempos primitivos". O assunto era "~igno de. inspirar,. um
poeta de primeira ordem" (180) - e ainda continua a se-lo;
porque é "nacional", ele "indica bem o objetivo ao qual deve
tender a poesia americana" ( 181) .
.
Sabe-se que, durante trinta anos, o romantismo brasileiro
escolheria precisamente essa direção. "Ficarei feliz", lê-se no
prefácio das Scenes, se minha obra "despertar o desejo de
recordar alguns dos grandes acontecimentos ocorridos no Novo
Mundo" (182). A esse apelo, a resposta francesa foi um
Caramuru de folhetim; a brasileira, todo o indianismo.
Mais particularmente o de José de Alencar (183). Se o
indianismo brasileiro em conjunto ilustra efetivamente as teorias
de Denis, o célebre Guarani apresenta ainda um notável parentesco com Os Maxacalis. O romance repousa na estreita combinação de uma aventura "colonial" e uma aventura sentimental
que se desenrola entre um índio e uma jovem portuguesa. Além
(180) Rés. Hist. Lit. Brés., p . 534-535.
(181) lb., p. 553.
Se, de Durão ao indianismo brasileiro, a filiação é bastante
clara, pode-se assinalar, antes de deixar o dominio da poesia,
que com o Caramuru, segundo a observação de G. Raeders,
"pela primeira vez estão reunidos em obra literária os três
elementos fundamentais da raça brasileira: o indio, o português
e o negro importado à força" (Sur une traduction françalse de
"Caramuru" de s. R. Durão, Separata de Paideia, vol. III, T. I,
1956, p. 108). Assim, não somente o romantismo de Gonçalves
Dias, mas ainda o de Castro Alves e da Cachoeira de Pau~o
Afonso podem ser lembrados aqui. Do mesmo modo, Denis
encontrou em Durão um estimulo para escrever a novela negra
dos Palmares ao lado da novela indígena e para propor aos
escritores brasileiros o duplo caminho.
(182) Scenes, Préface, iv.
(183) José de Alencar, com o Guarani (1857), Iracema (1865) e
Ublrajara (1875), é o mestre do romance indianista. Mas muitas
de suas obras - os romances históricos, os romances regionalistas - assim como seu desejo de criar uma llngua diferente.
da portuguesa., respondem às sugestões propostas por Denis:
assuntos históricos, cor local, elaboração de obras propriamente
nacionais.
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das semelhanças e diferenças de detalbe, o assunto é o mesmo
de nossa novela.
As dimensões de sua obra permitem a José de Alencar
apresentar longamente a história do fidalgo D. Antônio de
Mariz, que veio ao Brasil para fundar, sob a égide de um
grande donatário, uma nova Casa. Do outro lado da serra dos
órgãos, cujos cimos cercados de nuvens dominam a costa do
Rio de Janeiro, edificou sua mansão exótica, num cume
rochoso, em plena floresta virgem. Nos contrafortes, deslizam as
águas poderosas do Paquequer. Não é por acaso que esta é a
Casa do Paquequer. D. Antônio decidiu associar seu destino a
ess~ terra selvagem. Ocupa-a em nome de seu Rei, com um
bando de aventureiros sob suas ordens, e mantém à distância as
tri~os mais primitivas, mas não afasta a presença dos índios
mais evoluídos. Assim Perl, índio da tribo goitacá - que pertence à vasta nação guarani - vive à sombra da mansão, humilde, ora desaparecendo na floresta, ora voltando para trazer um
pre~ente ou afastar discretamente o perigo. Por identificar Ceei,
a filha de D. Antônio, à Virgem cuja imagem entreviu numa
capela em ruínas dedica-lhe "um culto, espécie de idolatria
fanática" (184). Por ela, converte-se no gênio tutelar da casa.
Quando sobrevém o ataque de uma horda de aimorés, combin~da com ~ rebelião dos aventureiros, seu conhecimento per~e1t~ ~o meio -!1atural, os dons prodigiosos de observação e de
1ntu1çao bastanam para salvar a família, se o escutassem. Mas
os senhores da Casa do Paquequer, vítimas de antigo e persistente desdém pelo selvagem, são destruídos juntamente com a
casa. Apenas Ceei, milagrosamente salva por Peri, vai com ele
para a floresta.
. . ,~om esse "episódio da história do Brasil nos tempos coloma1s (185), J. de Alencar encontrou, pois, o assunto nacional
?esejado por Denis, ~or.que lhe permitiria evocar, no quadro d~
1~ensa natur~za brasilerr~, o p~ssado do país, os povos que o
cnaram, e smgularmente as vrrtudes do índio. Com o velho
fidalgo, guardião inflexível, na nova terra, das antigas tradições
de honra e valentia, entra para o romance "todo o heroísmo da

Idade Média, todo o espírito ardente e temerário dos tempos
da cavalaria" (186). Quanto à natureza, não apenas está sempre
presente, como n' Os Maxacalis, sob o tríplice aspecto da montanha, do rio e da floresta, mas intervém constantemente na vida
dos europeus que ousaram enfrentá-la. Graças aos presentes de
Peri - os mesmos de Kumuraí - ela penetra até o quarto de
Ceei que se transforma em "pequeno templo dos primares da
natureza brasileira" (187). Mas ela não constitui somente um
cenário que ostenta "mais esplendor" do que na Europa; sua
"força incompreensível" (188), capaz a cada instante de aniquilar o que dela não brotou, torna-se o símbolo da pujança de
um país que ninguém poderá submeter. Na última catástrofe,
quando a fabulosa enchente do Paquequer varre tudo a sua
passagem, o rio surge como o "filho indômito desta pátria de
liberdade" (189). No ponto extremo do caminho traçado por
Denis, a exploração de um assunto nacional, a descrição da
natureza brasileira fazem com que Alencar, patriota suscetível,
chegue à exaltação "nativista".
O índio, produto do meio natural, é o único mediador entre
este e o europeu (190). Se o romance concede pouco espaço à
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(184)
(185)

O 'G uarani, Ed. "Livros do Brasil'', Lisb-Oa, s. d., p. 59.
~ o subt1tulo do romance.

(186) Era o que pedia o Rés. Hist. Lit. Brés., p. 518.
(187) O Guarani, p. 51.
(188) Rés. IDst. Lit. Brés., p. 517.
(189) O Guarani, p. 9.
(190) Alguns indios, pelo menos. No romance e na novela, com efeito.
a evocação das tribos é diversificada. Os aimorés são descritos
como seres monstruosos, que só podem inspirar o terror ou a
vigilância militar; inversamente os goitacá, mais ainda que os
maxacalis, são o tipo mesmo das tribos capazes de sentirem
"a superioridade de educação" das "criaturas civilizadas" (0
Guarani, p. 119). Entretanto, por não explicar tais diferenças
e os problemas criados para as tribos com a instalaçã-0 dos
europeus, a obra de Alencar não tem o mesmo valor histórico
da obra de Denis. Do mesmo modo e guardadas as devidas
propor.ções, o pitoresco indígena é ainda mais discreto do que
n' Os Maxacalls. Reduz-se quase à. captura de uma onça viva
por Peri e à tradicional cena da cerimônia de execução de
um prisioneiro. Discreção essa acentuada pela da própria
linguagem, nesse ponto igual à. de Denis. Alencar critica, em
diversos indianistas, "o abuso dos termos indígenas acumulados
uns sobre os outros, o que não só quebrava a harmonia da
llngua portuguesa, como perturbava a inteligência do texto."
On Iracema, Ed. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 1964).

CLXXX

CLXXXI

Os MACHAKALIS

INTRODUÇÃO

vida tribal - apenas um grupo de aimorés é descrito - , a
presença indígena impõe-se por um indivíduo de elite, o guarani,
que representa toda sua raça. Embora Alencar, romancista verdadeiro, crie diversos personagens e entrelace diversas intrigas,
Peri está no centro do romance, como Kumuraí no centro da
novela. Os outros personagens são, finalmente, secundários, salvo
Ceei, essa outra Helena, que encarna face ao índio o que a
Europa e a civilização podem oferecer de mais delicado. Como
n' Os Maxacalis, o homem selvagem é subitamente subjugado
por um ser, fascinante por sua beleza e doçura, e que a raça, a
posição, situam a vertiginosa distância. Mas Peri é infinitamente
mais "primitivo" que Kumuraí. Não foi educado no meio de
europeus, não se revolta contra sua posição de animal doméstico, escravo da casa de quem se aceita o devotamento (191).
Isso não implica em baixeza alguma: ele, "tímido e modesto"
só se mistura aos civilizados, que nele vêem um "bárbaro" (192),
para proteger sua Dama. Escravo voluntário no mundo de Ceei,
ele pertence a outro mundo, à floresta, onde é rei.
E, nas solidões desertas do Brasil dos primeiros séculos, é
o filho das florestas que reúne a verdadeira força. Já quando é
admitido como vassalo de D. Antônio, no momento de perigo,
nele resplandece por um instante essa "força selvagem" de que
se orgulha Kumuraí (193). A última fase da luta contra os
aimorés e os rebeldes revela ao velho senhor português um
Peri de estatur~ insuspeitada; mas apenas Ceei, depois da catástrofe, descobrirá toda a sua grandeza. No espaço deserto e
opressivo, onde ele lhe preparou um abrigo, ela o vê crescer
diante de seus olhos, porque ao mesmo tempo foram varridas,
com o pequeno mundo civilizado em que vivia, as hierarquias

artificiais aí vigentes e o índio, em seu meio natural assumiu
enfim, para ela, suas verdadeiras dimensões: "todas as diferenças
desapareciam; o filho das matas, voltando ao seio de sua mãe,
recoórava a liberdade; era o rei do deserto, o senhor das florestas, dominando pelo direito da força e da coragem" (194).
Como a Helena, mundo civilizado e vida indígena se oferecem a Ceei para uma escolha que poderia ser dramática e que
a força da situação torna quase natural. Infinitamente menos
adiantada do que Helena nos caminhos do sentimento (195), mas
desobrigada pela morte dos seus de parte dos deveres, Ceei
despreende-se do passado familiar, português, civilizado, como
de uma parte de si mesma que a solicita menos imperiosamente
do que o presente. E o presente é Peri, o amigo escravo de
ontem, seu salvador, que agora ela chama de irmão. A atração
exercida pelo índio aparece plenamente no momento em que
Ceei toma uma decisão. Pensando de início em se fazer levar
à capital, onde ainda tem parentes, um pensamento a retém:
"numa cidade, no meio da civilização, o que seria um selvagem,
senão um cativo, tratado por todos com desprezo?". Ao cabo da
"revolução" que nela se opera desde que viu Perl "livre, grande,
majestoso como um rei" (196), escolhe, por afeição fraterna
- é o que imagina - , aquilo que será um dia, talvez, a felicidade com Peri, que preserva em todo caso a felicidade e a gran..
deza de Peri: a vida na floresta, seu mundo. Nas últimas linhas
do livro, José de Alencar mostra-nos o índio e a jovem portuguesa, levados pela correnteza gigantesca do Paquequer .para
um destino comum, que será talvez a morte e talvez, em algum
refúgio da floresta, a união das raças de onde saiu o Brasil.
"}';: bastante lamentável que não se ache no Brasil um novo
Cooper", escrevia Denis em 1826. Era desejar o aparecimento
de uma obra em que a fertilidade romanesca viesse animar um
material que ele mesmo já apresentara. O Guarani responde a
esse desejo (197). José de Alencar publicou o primeiro e mais

(ln

(191)

Iracema, Ed. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 1964: Carta ao

Dr• .Jaguarlbe, p. 98).
Não podemos, pois, concordar com G. Raeders, quando escreve:
"Perl é simplesmente Chactas". (Origines - Françalses du Romantisme brésilien, Separata da Revista Paldela, vol. II,
T. I, 1955, p. 161).

(192) Ver O Guarani, p. 119.
(193) Ver O Guarani, p. 119: "Enquanto falava, um assomo de orgulho
da força e da coragem lhe brilhava nos olhos negros, e dava
certa nobreza ao seu gesto. Embora ignorante, filho das
florestas, era um rei; tinha a realeza da força".

(194) Ib., p. 365.
(195) No fim do romance, Ceei, está saindo do mundo de inocência
onde a natureza e a educação a mantiveram.
(196) lb.
(197) As deficiências que ele apres~nta, em matéria de etnografia
1nd1gena, são largamente compensadas - se considerarmos a
obra indianista de Alencar em seu conjunto - pela riqueza de
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célebre dos romances indianistas, aplicando as teorias enunciadas no Résumé d'Histoire Littéraire do Brésil, servindo-se de
uma informação histórica e etnográfica fornecida em parte pelo
Brésil e o Résumé d'Histoire do Brésil, orquestrando amplamente os dois temas de que Os Maxacalis constituem o desdobramento inicial.
A única diferença significativa entre as duas obras explicase por um parentesco profundo (198). Se o episódio inserido nas
Scenes de la Nature sous les Tropiques é favorável ao índio,
como muitas outras páginas do livro, há certa reserva e medida,
que já conhecemos. Do ser racional, sonhado por Rousseau, da
"fera sanguinária" que por oposição a Enciclopédia apresentava,
Denis fez, em determinada situação étnica e histórica, exatamente um homem: um ser capaz de todas as fraquezas, bem
como da íntegra dignidade da natureza humana. José de Alencar
simplesmente vai mais longe. Avido de exaltar o componente
autóctone da população brasileira, de encontrar títulos antigos
para a recente independência nacional, não lhe basta que o
índio seja igual aos outros homens: ele o quer superior (199).
O personagem Peri é assim o produto de extraordinária idealização do aborígene. Tem todas as qualidades humanas e nenhuma fraqueza. Belo, forte, corajoso, de uma abnegação, de um
devotamento inauditos, superior a todas as situações, ele não
é grande, é sublime. E isto porque é índio, ou sej~, a planta
humana crescida naturalmente no solo brasileiro. E o Adão de
um novo Éden. E, nessa perspectiva quase mística, se houve
queda com a conquista, houve Redenção com a Independência.
Filho gigante do índio e da Europa, do solo americano e de
uma civilização que ele adapta às suas exigências (200), o

Brasil é uma nação privilegiada. Uma vez mais, o fato indígena
conduziu o homem civilizado do exame objetivo ao devaneio
fascinante. Aos sonhos do Paraíso reencontrado, acariciados
no tempo dos Descobrimentos, ao mito filosófico vindo do
século das Luzes, substituiu-se um mito do século XIX,
nacionalista, político.
É nessa perspectiva brasileira que Os Maxacalis encontram a verdadeira dimensão. Não que a influência exercida por
uma obra seja garantia de qualidade, pois Gonçalves Dias cita
Goethe, Byron e, na França, Turquéty (201), para registrar sua
dívida em relação ao romantismo europeu. Mas, se "a qualidade do autor influenciado ( ... ) valoriza a influência" ( 202) ,
que melhor destino para Denis que o de ter contribuído para o
surgimento do indianismo brasileiro, para o despertar de uma
literatura propriamente brasileira?
Sem dúvida, todas as circunstâncias favoráveis estavam
reunidas para que o Brasil acolhesse a semente ofertada e a
fizesse germinar vigorosamente. O orgulho nacional - nós o
vimos em Magalhães - aspirava a desdobrar a independência
política, recentemente conquistada, até as produções do espírito;
a resistência aos modelos portugueses - por saturação e por
serem portugueses - facilitava a abertura às produções do
resto da Europa; enfim, as obras francesas exerciam um.a
atração particular (203). Se, contudo, entre os estrangeiros, nem
Southey, nem os viajantes ingleses, nem os naturalistas alemães

documentação de Iracema, "poema" no estilo de Ata.Ia e, sobre..
tudo, a narrativa de Ublrajara, verdadeiro sumário de etnografia.
(198) Deixamos de lado as diferenças puramente técnicas, ligadas ao
fato de que o Guarani é um romance extenso e Os Maxacalls,
uma narrativa curta.
099) Paul Teyssier assinalou esse aspecto do "mito indianista" que o
converte na procura da pátria .profunda, baseada na dignidade,
oposta à Europa, de cuja cultura pode-se então participar sem
"complexo". (Ver Le Mythe Indianiste dans la llttérature brésillenne, Annales publiées par la Faculté des Lettres de Toulouse,
1958, fase. 1-2, p. 99-114),
(200) No campo literário, lembremos o esforço de José de Alencar
para imprimir cunho brasileiro à Ungua portuguesa e a

..
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atividade do "grupo de Paris", que pede à Europa receitas
para uma literatura propriamente americana.
(201) Ver as citações desses autores, colocadas em epigrafe aos
poemas Canção do Exílio (Goethe), A Tarde (Byron) e, quanto
a Turquéty, O Mar e Seus Olhos, in Gonçalves Dias, Poesia,
por Manuel Bandeira Ced. cit.), respectivamente p. 11, 13,
17 e 21.
(202) Cl. Pichois et A. M. Rousseau, La Littérature Comparée,
Armand Colin (Coll. U2), 1967, p. 76.
(203) A França continuava, escreve Gilberto Freyre, "a representar
para os latino-americanos mais inquietos a civilização européia
nas suas expressões mais elevadas"; em particular suas idéias
mais "liberais", mais "democráticas", eram "mais capazes do
que todas as outras idéias européias, quaisquer que fossem
elas, de inspirar a liberdade ao Brasil ... " (Um Engenheiro
Francês no Brasil, José Olympio ed., Rio de Janeiro, 1960, T. I,
p. 47). Por outro lado, não se deve desprezar a atração que a
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êmulos de Neuwied, nem Chateaubriand, nem mesmo Garrett,
são considerados como inspiradores do romantismo brasileiro
do mesmo modo que o autor das Scenes de la Nature sous les
Tropiques ( 204) , o fato explica-se por razões particulares de
Denis. Determiná-las é completar o quadro das atividades dos
anos 1821-1826 (205), que lhe permitiram escrever Os Maxacalis; é, enfim, situar o escritor e sua obra na história
literária.
"Quando se trata de conhecer a história e a geografia do
Brasil, em tempos passados, é perfeitamente natural que lhe
façamos apelo. :E: um dever" (206). As palavras do imperador
D. Pedro lembram a que disciplina Denis se dedicou com mais
assiduidade. Nele, o historiador é o pai do escritor. É por ter
longamente compulsado, e por vezes traduzido, os textos consagrados à terra de Santa Cruz que pôde mostrar, a propósito
de sua tribo favorita, uma situação histórica tão antiga quanto
o país, e responder, tanto pela novela quanto pelo Résumé
d'Histoire du Brésil, às aspirações de um povo que buscava,
no conhecimento do passado, títulos de nobreza e um esteio
suplementar para a consciência nacional. Historiador dos anos
de 1820, Denis fica mais próximo do Abbé Raynal do que de
Fustel de Coulanges, mas associa o gosto pelo documento mais
antigo, pelo testemunho mais direto (207) ao desejo de criticá-los. De um outro ponto de vista, sua imaginação histórica
é viva: diante da paisagem de São Salvador, basta-lhe a
"árvore do descobrimento" para ver os tupinambá erguerem
tabas sob as folhagens, singrarem a baía com suas canoas.
O passado pitoresco ressurge-lhe diante dos olhos. Se Denis
não pode figurar ao lado dos mestres que admira - Thierry
e sobretudo Michelet (208) - , acha um lugar, útil, entre os

viajantes eruditos, que alargaram o campo de investigação da
história. Dos seis volumes do Brésil, enfim, à Arte Plmnaria,
meio século mais tarde, esse pioneiro do americanismo soube
curvar-se à evolução do gênero histórico e passar das sínteses
apressadas à pesquisa especializada.
Ocupando-se do passado brasileiro em época anterior à
criação da história moderna, estudou os povos primitivos antes
do nascimento da etnografia, da sociologia. Não passa, pois,
de um bom especialista - livresco - do índio. Mas, desde
o tempo d' Os MaxaCalis, ele o foi de vários modos: não apenas
alia a informação histórica às observações contemporâneas Vaz de Caminha e Staden a Neuwied e Saint-Hilaire - como
ainda lhes acrescenta sua dupla cultura literária, francesa e
portuguesa. As leituras que o farmaram - todo o século XVIII,
Humboldt. Chateaubriand - legaram ao jovem Ferdinand um
mundo de idéias sobre o selvagem cruel ou bom, o estado de
natureza, a civilização, as conquistas européias, a emancipação
da América. Tais idéias talvez fossem confusas, mas logo se
tornaram familiares e misturaram-se a sua substância, fermento
dos sonhos. Foram elas que o lançaram, com todos os riscos,
à região do Jequitinhonha e aos índios, e dirigiram também
sua exploração do domínio literário luso-brasileiro. Por tê-lo
enfrentado, como ao próprio Brasil, munido de uma ideologia
(bastante vaga para ser aberta) e de simpatia orientadas, distinguiu mais facilmente, nos cronistas civis e jesuítas, em Rocha
Pita, e sobretudo no Uraguai e no Caramum, os traços de encantamento diante da realidade brasileira, as linhas· básicas desse
nativismo que hoje, aos olhos do historiador, imprime caráter
propriamente brasileiro às "manifestações literárias da era
colonial" (209). Nativismo, altivez exclusivista (210), que

renovação da inspiração religiosa, em nossas Letras, exerceu
sobre o católico Magalhães.
(Não encontramos o texto original de Gilberto Freyre,
consultado por Bruyas - N. T.).
Ver supra, p. CXCVII.
Em 1821, publica-se o primeiro tomo do Brésil; 1826 assiste à.
publicação do Résumé d'ffistolre Utt.eráire du Brésil
Carta citada por Pierre Moreau, op. cit., p. 16.
Lembremo-nos da tradução da Lettre de P. Vaz de Caminha,
de suas preferências por Staden e Léry.
"Michelet, o homem do século que eu desejava encontrar",
escreve ele em seu diário, ao voltar de uma reunião (P. Moreau,

op. clt., p. 70). Michelet é, com Humboldt, um dos homens que
mais considera.
(209) Com esse titulo, "Manifestações Literárias da Era Colonial",
J. A. Castello apresenta. as obras anteriores à independência,
nas quais é dificil distinguir o que constitui puro "prolongamento da literatura portuguesa" do que já revela uma "intuição
particularizadora ( ... ) ligada à pátria de adoção ou de nascimento" (op. clt., p. 110).
(210) :e o célebre uf anismo "que pode ser definido como a celebração
orgulhosa e um pouco ingênua da terra, do clima, dos animais
e das plantas" (P. Teyssier, op. clt., p. 110).
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muitas vezes, bem antes do Romantismo, tinham levado ao
respeito e admiração pelo índio, filho da terra ( 211) .
Ainda que americano tanto quanto europeu, esse enfoque
do selvagem não conduzia Denis aos caminhos da etnografia
científica, apesar de sua inclinação pela pesquisa de campo
(212). Mas, nenhum de seus contemporâneos conquistou, sob
esse aspecto, a benevolência dos especialistas modernos (213).
Em compensação, tal aproximação preparava-o muito bem,
juntamente com sua bagagem de historiador e "naturalista",
para mostrar a vida de uma tribo, os sentimentos de um chefe,
as relações de ambos com os europeus, iluminando-os de modo
mais novo para o leitor francês, mais familiar e revelador para
o leitor brasileiro, e diferente do proposto pela teoria do Bom
Selvagem. Enfim, levava-o diretamente a definir uma nova
literatura do índio brasileiro, depois de ter dado o exemplo (214).

Com efeito, não se podem dissociar o teórico e o autor
d' Os Maxacalis. Busca.ti o assunto de uma obra "em fonte que
( ... ) pertença verdadeiramente ao Brasil", tratá-lo de modo
que o escritor "lamente as nações destruídas" e "excite uma
piedade favorável pelo resto das nações indígenas - eis as
recomendações do Résumé d'Histoire Littéraire (215) e o que a
novela realiza. Desejar heróis indígenas que nada tenham de
"inferior" aos da Grécia, procurar o maravilhoso na "força
incompreensível da natureza tropical (216), é invocar Peri e
definir Kumuraí, é sugerir a Alencar a utilização da enchente
do Paquequer e evocar as tempestades que rugem à volta dos
guerreiros que arrancam "o ouro da terra" (217). O que v.eio
primeiro, a obra ou a doutrina? Depois de redigidas ou durante
sua elaboração, ambas necessariamente se sustentaram (218).
Na v.erdade, todas as obras dos anos 1821-1826 formam um
feixe denso onde se mesclam variedades, mais ou menos nobres
ou banais, de uma mesma espécie. O essencial é que elas têm
em comum três características: o autor descreve a realidade
brasileira com precisão (para a época); apresenta-a com admiração entusiástica; deseja elevá-la à dignidade literária.
Com efeito, não bastava o profundo conhecimento do país:
o Romantismo brasileiro não nasceu de Aires de Casal. Era
preciso que o material fosse idealizado pelo entusiasmo, assumido por uma doutrina, e que doutrina e entusiasmo fossem
literários. As Scenes de la Nature, escrínio d' Os Maxacalis,
adquirem, desse ponto de vista, toda sua importância. Pelo
encantamento de europeu letrado diante de uma realidade exótica, pela convicção de que tal realidade pode enriquecer a
poesia, Denis trouxe uma revelação. Pouco importam aqui as
fraquezas do estilo e as curtas análises, que impediram o livro
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(211) Bem antes da. Independência, observa Teyssier, "certas fanúlias
reivindicavam origens indígenas, à custa de genealogias mais ou
menos fantasistas. ~ o que se chamou de "nobreza tupinambá"
(lb., p. 103).
(212) Não pensa.mos apenas no fato de Denis ter subido o Belmonte
mas no enunciado de um método, didaticamente proposto ao~
brasileiros. Nele, sugere que se interroguem os "habitantes do
interior", que vêm à costa para comerciar, consignando-se suas
informações num "diário hebdomadá.rio"; seria preciso "não
se descuidar de nenhuma tradição interessante"· o autor
''lemb ra.-se de ter lido num dos números da. Idade
'
d'Ouro
um trecho extremamente curioso sobre os selvagens do Rio
Doce ( ... ) : infelizmente tais escritos são muito raros quase só
se conhece o Brasil pelos relatos que os estrangeiros publicaram" (Rés. Hlst. Litt. Brés., p. 591-592).
(213) "Mesmo sábios como Humboldt, Ma.rtius ou d'Orbigny ( ... )
foram observa.dores bastante superficiais, quando se tratou de
descrever os costumes das tribos indígenas". (A. Métraux: Les
Indlens Kamakan, Pataso et Kutaso d'apres . . . J. B. Douville,
Revista dei Instituto de Etnologia de Tucuman, 1930, p. 240).
(214) A originalidade de F. Denis, em sua apresentação literária de
uma realidade familiar aos brasileiros, evidencia-se melhor
quando se pensa que o "rousseauismo" mais convencional ainda
estava. em curso. A prova é Sousa Caldas que, após uma discussão - em 1783, é verdade -, escreveu, a respeito do Segundo
Discurso (Deuxleme Dlscours), uma Ode ao Homem Selvagem
de onde retira.mos a seguinte estrofe: "O Razão, onde habitas?
na morada/Do crime furiosa,/Polida mas cruel, paramentada/Com as roupas do Vício; ou na ditosa/Cabana virtuosa/Do
selvagem grosseiro?" (António Pereira de Sousa Caldas, Obras
Poéticas, Paris, Rougeron, 1821, p. 129).

(215)
(216)
(217)
(218)

Rés. mst. Litt. Brés., p. 515 e 519.
lb., p. 517.
Max., p. 23.
As datas de publicação, únicos documentos de que dispomos,
não têm aqui significação. O Résumé d'Histoire Litt.éraire é de
1826, mas Denis leu o Caramuru na Bahia e traduziu alguns
trechos para o tomo IV do Brésll (1822), para as Scenes (1824);
em 1821, traduziu a Lettre de Vaz de Caminha, em 1823
cinco Chefs d'Oeuvres du Théâtre Portugais, etc. E, como já
vimos, não se pode determinar precisa.mente a. data de composição d' Os Maxacalis.
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de comover o público francês: para despertar as consciências
brasileiras, bastavam a atitude adotada, as intenções proclamadas. O essencial, nas Scenes, é que os temas mais nobres nelas
recebem desdobramentos americanos: que a Noite seja a do
sertão, o Oceano, aquele que se quebra nas costas cabralinas,
a Religião, a Música, a Melancolia, a Coragem, do índio; que
a palmeira se tome o equivalente da oliveira, que as florestas
da Mantiqueira se coloquem vantajosamente ao lado dos bosquezinhos de Virgílio . . . As próprias deficiências do escritor
podem, então, servi-lo. Quando, após algumas linhas desiste de:
descrever a floresta virgem e desce às exclamações e aos epítetos
laudatórios, presta homenagem à beleza e convida a evocá-la
melhor do que ele; quando se abriga atrás de Neuwied, a
página que, nesse autor, poderia parecer documentária adquire
subitamente valor, porque citada como descrição, isto é anexada
- e com ela, o assunto - ao domínio das Letras.
Melhor ainda: transformada em matéria poética, a realidade brasileira obtém a preferência. Não apenas tudo no Brasil
é, para Denis, "mais forte, mais rico, mais belo" (219), como
o que poderia ser simples predileção pessoal converte-se nas
Scenes, em doutrina. Apoiada em considerações "filosóficas" e
"científicas", sob a égide de Montesquieu, Humboldt, Cabanis,
invocando Homero, Ossian, Chateaubriand, Delille, uma teoria
literária imponente afirma que o clima, a vegetação, a nobreza
e as infelicidades dos povos da América (de que são testemunhos Os Maxacalis e Palmares) devem fecundar a imaginação
dos poetas, inspirar novas produções. Poetas, produções que
poderão em futuro próximo não ser apenas europeus (220) ...
Da ampla "corografia", que era o Brésil, à definição profética
de uma literatura propriamente brasileira, passando pela "cena"
exemplar, consagrada ao índio, vê-se quanto a trama é contínua. Por estar profundamente impregnado, graças ao trabalho
e à simpatia, pela realidade antiga e presente do país, Denis
conseguiu antecipá-la, num ponto preciso, e escrever teoria essa que Os Maxacalis ilustram - o capítulo de introdução ao Résumé d'Histoire Littéraire que "pode e deve ser
considerado como o manifesto do Romantismo brasileiro" (221) .
(219)
(220)
(221)
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Scenes, p. 1 e 2.
Ver Scenes, p. 79, 86 et passim.
A IJteratura. no Brasil, direção de Afrânio Coutinhi, Editorial
Sul Americana S . A., 1956, Vol. 1, T . 2, p. 842.
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Desde a grande aventura truncada do Jequitinhonha, susci.tada pelas leituras e devaneios da primeira adolescência, tudo,
pois, prepara D.enis para tomar-se, entre a França e o Brasil,
um "desses intermediários, desses agentes de ligação" que desempenham "um papel útil na história das idéias" ( 222 )'. No
caso, agente de uma ligação evidente nos dois sentidos, de
verdadeira troca. Lançando ao Brasil um olhar maravilhado,
Denis ajuda os brasileiros a verem, no próprio país, uma maravilha e a cantá-Io como tal; inversamente, a natureza brasileira
inspira-lhe idéias acerca do exotismo literário, fornece-lhe
imagens novas e verdadeiras que a França de 1824, segundo
Sainte-Beuve, esperava. E quando Os Maxacalis fazem uma
descrição nobre e dolorosa desses "selvagens" supostamente
autóctones, apresentam-nos, no domínio das idéias, o equivalente do conhecido vaivém econômico: a matéria-prima tropical
é reexportada, após transfarmação na Europa, para o país de
onde foi tirada.
Intermediário precioso, por que, entretanto, Denis conten ..
tou-se, depois das Scenes, com ser na França, e talvez na
Europa, o homem que melhor conhecia o Brasil ( 223)? Mesmo
se considerarmos a parte, infelizmente essencial, das deficiências
do escritor, pode surpreender-nos o fato de ele não haver
tentado explorar, para o público francês, uma matéria que
dominava. Quando se "inventa o romance do preto, o romance
indígena" ( 224) , por que não retomar a matéria de Palmares,
e sobretudo d' Os Maxacalis, para escrever obras mais vastas?
No artigo que saudava a publicação das Scenes, Sainte-Beuve
indicava os modelos a seguir: Walter Scott, Fenimore Cooper.
Por outro lado, os romances escritos por Denis, Ismael ben
Kaizar, Luiz de Souza, mostram que ele, pelo menos, podia ser
profuso e, como vimos, tinha forjado uma doutrina fecunda ...
Mas as Scenes são um malogro. Em vão o exotismo continua a florescer: será espanhol, italiano, grego, do Oriente
Médio, enquanto o enxerto brasileiro, tentado por Denis, não
pega. O Brasil está muito longe; seu passado, seus selvagens,
P. Hazard, Les Origines du Romantisme au Brésil, R . L . C.,
1927' p. 115.
(223) Confirmando as opiniões, já citadas, de D. Pedro II e SaintHilaire, tal é a de A. Soares Amora, op. clt., p. 58.
(224) G . Le Gentilf op. cit., p. 181.

(222)
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não despertam muitos ecos. Se a "catástrofe" do Forte Rosalie,
sobrevinda na Lusiânia francesa, parece de pequeno interesse a
mais de um leitor dos Natchez (225), que seria de um ataque
botocudo contra uma obscura cidade, de um choque entre
paulistas e guaicuru? Após Os Maxacalis, com Voyage en
Amérique que se acrescenta ao "ciclo de Chactas" nas Oeuvres
Completes de Chateaubriand, com a voga de Cooper (226), o
índio, para o público francês, é mais do que nunca o índio da
América do Norte.
Para um Denis de volta às suas desconfianças, o sucesso
de Cooper deve precisamente incitar mais ao silêncio do que à
emulação. Na exploração literária do índio, a produção do
romancista americano marca com efeito uma mudança decisiva.
Os Pioneiros, O último dos Moicanos instalam o autor em uma
realeza resplandecente, mas breve e ambígua. O que, por exemplo, um Balzac admira nele? As paisagens do lago Ontário, a
arte de incorporar cenário e ação, Bas-de-Cuir. Isto significa
uma natureza muito pouco exótica (a não ser pelas dimensões),
a existência romanesca que ela permite e o homem que aí vive:
um caçador (227). Preferências signüicativas. Se a vida selvagem conserva seus atrativos, a expressão mudou de sentido.
A vida indígena tem aí um lugar, mas associada a um duplo
aspecto da vida americana: o contacto com a natureza, grande e
livre, e o pioneiro. Quanto ao "magnífico hermafrodita moral,
nascido do estado selvagem e da civilização" (228), não é ele
o índio, transformado pela proximidade dos settlements, mas
Bas-de-Cuir, um branco dignificado pela Pradaria. Balzac, ao ler
o Lago Ontário, sonha, na verdade, com uma vida poderosa>
(225)
(226)

(227)

( 22-8)
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Ver a Revue Encyclopédique, vol. XXXV, 1827, citada por M.
Regard, in Chateaubriand, O.euvres Roamnesques et Voyages,
Bibliotheque de la Pléiade, T. I, p. 158.
Sem esquecer a acolhida favorável, feita ao livro de Heckwelder,.
traduzido por Duponceau: Histoire, Moeurs et Coutumes des
Nations Indiennes, Paris, de Bure, 1822, que trata dos indígenas
da Pensilvânia e dos estados limitrofes.
Ver Balzac: Lettres sur la Uttérature, le Théâtre et les Arts,
na Revue Parisienne, 25 juillet 1840. As alusões a Cooper
multiplicam-se em Balzac, a partir dos Chouans (Ver Bosset..
op. cit., p. 37, et seqs. Deixamos em francês o nome do herói
de Cooper, em inglês Leather-Stocking (N. T .).
Balzac, ib., p. 68.
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rude, que se desdobra no espaço como um galope de cavalos
selvagens: é a aventura. A posteridade de Cooper, para além
do romance do pioneiro, do pirata, está no faroeste. Depois
dele, entre o romance para crianças - a que desde logo reduzem sua obra - e o tratado de etnografia, não há mais lugar
para uma literatura do índio.
Salvo no Brasil. Mas por Denis ter compreendido profundamente como o interesse pelo índio estava ligado às aspirações da jovem nação, ao desejo de uma epopéia das origens,
persuadiu-se de que apenas os escritores brasileiros podiam
apresentar com dignidade essa nova transfiguração do Homem
Selvagem. Nas páginas consagradas ao Caramum, deplora "no
Brasil", e não na França, a ausência de "um Cooper", capaz
de dar à Europa "uma idéia precisa" das nações indígenas (229).
Razão suficiente, após um malogro pessoal e diante do sucesso
extraordinário de Cóoper, para não tentar escrever outro
Maxacalis. Devemos lamentar o fato? Se julgarmos pelos
romances de Denis, ele teria provavelmente criado um Jakare·
Ooassou.
Mas seu silêncio, num domínio onde tudo lhe alimentava a imaginação, é também o do escritor incapaz de escolher
entre duas estéticas. Sainte-Beuve acena-lhe em vão com os
mestres do momento, ele próprio define inutilmente o futuro
indianismo. Destinada a um público francês, uma aventura
indígena, para ele, fica presa à estética do exotismo e, apesar
de sua contribuição pessoal, ao exotismo de ontem. Associada
aos "quadros" da natureza tropical, ela só poderia ser uma
"história comovente", que interessaria os "corações sensíveis"
pelo destino de alguns "filhos da natureza" (230). O americanista conseguiu estabelecer uma ligação preciosa entre dois
mundos, o escritor agita-se entre duas épocas.
Comparar o Résumé d'Histoire Littéraire do Brésil e as
Scenes é, a esse respeito, revelador. Denis indica com precisão
os objetivos e os caminhos do futuro Romantismo brasileiro,
quando o francês ainda não acabara de se definir, o que é um
mérito incontestável. Mas a lucidez, a abertura de espírito do
(229)
(230)

Rés. Hist. Utt. Brés~ p. 545.
Bemardin de Saint-Pierre, Avis sur l'édition de 1806 de
Paul et Vlrginie; ver P. Trahard, op. cit., p. CLX.
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autor limitam-se ao domínio de eleição. Quando ele propõe ao
Brasil uma literatura que se inspire no passado nacional, ouça
a alma primitiva, liberte-se dos cânones herdados do classicismo, as Scenes, que pretendem ser inovadoras, fazem apelo
a Parny, Delille, Castel, Victorin Fabre. A incoerência nada
tem de surpreendente: Denis introduz novidades lá onde uma
experiência decisiva fecundou-lhe o espírito e a sensibilidade,
é ousado lá onde nenhuma tradição alguma pesa-lhe demasiado
nos ombros. Após a Independência, a literatura brasileira,
pouco à vontade diante das coações do arcadismo, estava
"atrasada em relação à alma do país" (231); viajante fervoroso,
historiador atento, crítico orientado por suas simpatias "nativistas", Denis soube pressentir as aspirações dessa alma. Mas,
na França, o protegido de Ginguené e Fabre tem as mesmas
reações dos escritores brasileiros: continua ligado ao passado,
a formas literárias nulas ou fora de uso, à poesia descritiva do
Império, a Bernardin. Embora pertença a uma época em que
se renovam os modos de sentir e a arte de escrever, ilustra
a influência paralisadora de uma tradição literária (232). Nesses
tempos de indecisão, como escolher o caminho que será, depois
o do futuro? É preciso ser gênio para dar um passo livre um passo que, na verdade, liberta-se penosamente: os ouropéis
neoclássicos de Atala e o que resta de Parny nas Méditatiom
bem o demonstram. Denis, a quem a genialidade foi recusada
hesita entre os gostos herdados e os ensinamentos retirados d~
uma experiência pessoal enriquecedora (233). Gostos esses
compartilhados ainda como sua obra e Sainte-Beuve
assinalam - por inúmeros contemporâneos, mas que, aos mais
lúcidos, parecem resquícios de outra época (234).

As Scenes de la Nature sous les Tropiques, como acontece
com obras de segundo plano, reduzem-se facilmente a reflexo
de seu tempo. Entretanto, elas o representam, menos por marcar o ponto extremo atingido, em 1824, pela evolução de um
gênero, um assunto, uma maneira de escrever, do que por reunir
bom número dos elementos que produziram tal evolução. No
conjunto do livro, camadas de idade diferente imbricam-se: são
aquelas que a geologia literária há muito localizou, em proporções variáveis, na produção de onde saiu, por filiação ou
ruptura, nosso romantismo. Desejando renovar a literatura pela
introdução de novos temas, Denis alimenta a mesma ambição
do Chateaubriand do Génie e de Victorin Fabre, quando escreve
poemas inspirados por Ossian, em versos racinianos. Ao partir
de impressões tropicais para integrá-las ao território literário
francês, o teórico do exotismo situa tardiamente suas reflexões
na esteira de Madame de Stael, de Sismondi. Esses exercícios
descritivos levam o leitor até Buffon, lembram-lhe o magistério
que exerceu a falecida Décade Philosophique, o prestígio conservado por Delile. Milagre modesto, Os Maxacalis não
refletem tanto assim a diversificação de influências ou intenções.
Na medida do possível, o autor desaparece por trás de seu material. Mas não pode impedir que o estilo - isto é, em parte,
sua própria visão - seja o de ontem e a novela, uma pálida
história pré-romântica. Ela é o produto do duplo passado de
Ferdinand Denis: o do viajante, do americanista dos anos de
1820, que o impacto de poderosa realidade despertou para o
futuro e o do adolescente que leu, sonhou, na biblioteca de um
homem do século XVIII.
Toda a sua vida guardou a marca desse duplo passado.
Sem dúvida, depois das Scenes, seus trabalhos não têm mais
o Brasil como assunto quase único: amigos, a moda, a necessidade material farão com que ele se volte para as ciências
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(231) Paul Hazard, op. clt., p. 111.
(232) Ilustração tanto mais significativa quanto Denis, quando opera
em terreno mais desimpedido (no campo da literatura brasileira), sabe avançar livremente.
(233) Suas melhores páginas de narrativa ou critica são inspiradas
pelo Brasil. Seu caso, por isso, corrobora a teoria defendida
nas Scênes: a realidade exótica enriqueceu, aumentou a inspiração e o julgamento do critico.
(234) O primeiro Racine et Shakespeare é publicado um ano ántes
das Scenes, o segundo um ano antes do Résumé d'ffistoire
Littéraire du BrésiL Stendhal teve os mesmos mestres que
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Denis; ideólogos e herdeiros do classicismo. Como ele, concebe
"uma doutrina do modernismo artistico" ao contacto de um
pais estrangeiro que aspira "a uma espécie de nacionalismo
politico e de liberalismo"; o tempo que levou para livrar
seu gosto da influência de La Harpe" CH. Martineau, L'Oeuvre
de Stendhal, Le Divan, 1945, p. 250 e 242), lembraria,
se necessário, quanto demorou a nova estética para definir-se e
impor-se e quanto a ajudou o exemplo de diversas literaturas
estrangeiras.
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ocultas, o pitoresco ibérico, o romance marítimo, a filosofia e
a literatura populares (235).
Mas a inspiração primeira não se exaure, ressurge a cada
instante como de um veio inesgotável. As melancolias de André,
o Viajante, são as do Ferdinand de 1816: o encantamento, as
curiosidades, as indignações também. Na Madeira, acha que
está entrando "no paraíso terrestre"; em Orotava, procura vestígios dos extintos guanchos ("lá havia uma nação inocente;
chegamos; em alguns séculos, ela desapareceu do país onde
habitava"); a Guiana faz com que descubra, ao mesmo tempo, o
mundo d' Os Maxacalis e de Palmares: uma escrava de pai indígena e mãe africana (uma cafusa, diriam os brasileiros) vive, de
modo muito eloqüente para ele, as implicações românticas, melodramáticas, de sua situação. "Sim, sim, sinto-o por mim, de
duas raças proscritas, só pode sair um infeliz em que se conjugam os males de ambas" (236). As mesmas preocupações, sete
anos mais tarde, no Brahme Voyageur: das profundezas da
1ndia, esse irmão de Ahasverus chega a Pernambuco. Lá, o terrível provérbio, "Bater num negro é alimentá-lo, bater num
índio é matá-lo", parece-lhe expressar "o sombrio desespero do
americano" - e Denis, por um momento "Jeune-France" (237)
no tom, concluiu que é preciso exclamar com Shakespeare: oh
horrible, most horrible!" (238)
Em 1837, ao remanejar o Brésil de 1822, o tom muda, os
trabalhos, como o requer a evolução dos tempos, fazem-se mais
científicos. Com eles, porém, Denis abre apenas novas galerias

no filão antigo, nessas "minas gerais" do conhecimento e da
lembrança que o Brasil e o índio constituem para ele. Ao dedicar um artigo aos Omements de la levre inférieure en usage chez
quelques peuples de I'Amérique ou uma tardia monografia à
Arte Plumaria; ao explicar com toda a erudição a Fête lndienne
célébrée à Rouen; ao editar Voyage, do padre Yves d'Evreux viagem essa ao Maranhão - , que faz Denis, senão reavivar
dentro de si a lembrança da incursão às solidões da Mantiqueira, ao prestigioso Belmonte, que para ele não guardara diamantes? Os Maxacalis, André le Voyageur apresentam o mesmo
final a que os últimos anos do ancião imprimem caráter premonitório: envolto na penumbra, um ser votado ao isolamento se
compraz apenas na lembrança. Na novela, ao termo da viagem
em comum, Kumuraí dirige ao amigo este adeus: "quando, de
volta à pátria, tua alma se transportar a nossas terras distantes,
olha-me na cabana isolada; nossos pensamentos hão de se encontrar, vencendo os mares." Não tenhamos dúvidas: na dignidade austera da Bibliotec~ Sainte-Genevieve, e depois na casa
obscura da rua de Tournon, o viajante que tanto amara os Trópicos só deixou de pensar nessas radiosas plagas para mergulhar
dentro da noite.

CXCIV

(235)

A amizade de Sénancour tem algo a ver com o Tableau ... des
Sciences occultes (Paris, 1830), a moda da Espanha com as
Chroniques chevaleresques d'Espagne et du Portugal; em
Ismael ben Kaisar (Paris, 1829), Denis aproveita a voga do
romance histórico e, como Eugene Sue em Kemok, Ed.
Corbiere no Négrier, Balzac na Femme de Trente Ans, serve-se
da moda do romance marítimo, lançada por Cooper no Corsário
Vermelho; Le Brahme Voyageur, ou Ia Sagesse de toutes Ies
Nations é publicado no mesmo ano que Ahasvérus (1833).
(236) André Ie Voyageur, p. 23, 25, 34.
(237) Nome dado a um grupo de jovens e excêntricos poetas românticos, que se ·constitui por volta de 1830 e cujo maior objetivo
é escandalizar o adversário, ou seja, o escritor clássico. Com
eles, surge uma nova moda: o dandismo. (N. T. ) .
(238) Le Brahme Voyageur, p. 211-212.
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OS MAXACALIS

Episódio das Scenes de Ia Nature sous les Tropiques, capítulo
XVIII, Os Maxacalls, e XIX, Continuação d' Os Maxacalis.
Texto integral da edição única (1824).

Os Maxacalis

Ninguém desconhece os povos que outrora habitavam o
Canadá e a Flórida e lembramos ainda com assombro a coragem
que eles tantas vezes mostraram contra os inimigos de sua independência. As diversas nações brasileiras fixaram menos a
atenção do viajante: ainda hoje, são mal conhecidos os
guaicurus (1), os maxacalis (2), e os ferozes aimorés (3), que
os portugueses tiverarp. tanta dificuldade em vencer, quando
quiseram apoderar-se do belo país por eles ocupado.
Vi os restos dessas tribos infelizes a errarem pela terra de
seus antepassados (n). Elas se debilitam dia a dia e logo terão
desaparecido dos lugares onde eram temidas, e seus gritos de
guerra não mais farão ressoar as imensas florestas do São
Francisco e do Belmonte que, por sua vez, começam a cair
sob o machado do infeliz africano.
A história desses povos ofereceria. sem dúvida tristes lições
à Europa. Nela se poderia ver a felicidade de cem nações, ainda
no estado de inocência, sacrificadas ao amor das riquezas, e
a verdadeira coragem vencida pelos mais negros artifícios.
Mas não me imporei uma tarefa tão difícil, desejo apenas
relatar a história que um jovem chefe contou há tempos nessas
terras longíquas. Ele percorrera quase todo o Brasil e falava
das diferentes nações que cobrem aquele vasto território, de
modo a excitar vivamente a curiosidade. Fez também uma ingênua pintura dos costumes de sua tribo e provou, pelo relato
de seus infortúnios, que o poder nem sempre é a garantia da
felicidade, mesmo entre os simples filhos da natureza.
Toda essa vasta extensão de costa que se encontra entre
o Rio de Janeiro e São Salvador é quase deserta; se a história
não o atestasse, seria difícil acreditar que foi essa a primeira
parte do Brasil povoada pelos portugueses. A cadeia dos
Aimóres, que nasce na capitania de Porto Seguro, dá-lhe o
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mais pitoresco aspecto e sua fertilidade parece censurar os
europeus por sua indiferença para com as riquezas agrícolas
do Novo Mundo. Rios importantes banham essa bela porção
da América Meridional. O Doce, o São Mateus, o Mucuri, o
Pardo, o Belmonte se lançam no Oceano, a pouca distância um
do outro, mas nem todos são igualmente navegáveis: grandes
cascatas interrompem freqüentemente seus cursos e atemorizam
o ousado navegador que desejar conhecer suas nascentes longínqüas. As imensas florestas, que cobrem suas margens, servem
de abrigo a muitas tribos indígenas que ainda não se conseguiu
levar para o cristianismo; vivem ali da caça, do mel e de frutos
selvagens, e lamentam a sorte de seus antigos compatriotas
que os portugueses seduziram com promesas vãs, para tomálos seus tributários e quase seus escravos.
Com efeito, o viajante pergunta dolorosamente a si
mesmo o que ganharam esses índios infelizes ao abandonarem
as tribos de seus pais e que conhecimentos os europeus lhes
deram em troca da feliz despreocupação em que viviam; reunidos em aldeias miseráveis, desprezados pelos brancos e mesmo
pelos africanos, atormentados por novas necessidades que não
podem satisfazer, não os vemos, depois de alguns anos de civilização, integrarem-se à população do Brasil, mas desaparecem
pouco a pouco, sem que se possa assinalar a verdadeira
causa do aniquilamento de todo um povo.
__
Ao regressar do Brasil há vários anos, um jovem português
narrou-me, a fim de dar encanto. ao tédio de uma longa navegação, o que se vai ler; ele pareceu-me descrever os hábitos dos
selvagens daquelas regiões retratando-lhes, aliás, os infortúnios.
Ver-se-á que, sem dúvida, ele não permanece alheio ao
nosso assunto.
Algum tempo após minha chegada da Europa, disse-me
o companheiro de viagem, experimentei o vivo desejo de
visitar algumas dessas aldeolas que os índios fundaram na
costa oriental; queria também avançar terra adentro e nada
negligenciar para conhecer a maneira como vivem as nações
indígenas que escaparam, pela sua coragem, a três séculos de
destruição e às horríveis doenças que se propagam entre elas
com rapidez realmente assustadora.
Parti: a travessia foi penosa, mas tive, enfim, a felicidade
de alcançar a embocadura do rio Salsa e foi com prazer que

meus olhos, cansados de só terem visto durante muito tempo
a triste extensão do mar, repousaram. na ·natureza rica e
fecunda que conservava ainda a grandeza primitiva. Eu chegara
a Canavieras, pequena povoação recém-fundada pelo governo
para proteger o comércio de Minas Novas. Mal desembarcara,
alguns índios vieram a meu encontro: uma tristeza profunda
estampava-se em seus rostos e formava notável contraste com
a risonha fertilidade do país que nos cercava. Cantos fúnebres
logo chegaram aos meus ouvidos. Colonos, pretos, selvagens,
reunidos pela dor, acompanhavam um caixão que seria depositado na igreja da aldeia. A maior parte vertia lágrimas, mas
vi que os selvagens, sempre extremados naquilo que os afeta,
lançavam os gritos mais sentidos. Juntei-me ao cortejo e soube
por um velho índio que o capitão-mor da província fora encontrado, na véspera, agonizante numa floresta vizinha, para
onde o amor a caçadas perigosas o conduzia amiúde. Atacado
por um jaguar, defendera-se durante muito tempo, mas o feroz
animal o ferira mortalmente mais de uma vez, antes de
sucumbir. Protetor da colônia incipiente, amigo tanto do índio
civilizado como do selvagem, ele levava consigo os lamentos de
todos; pude convencer-me, nessa ocasião, de que, se o sentimento de dor é o mesmo no coração de todos os homens, há
muitas diferenças na maneira de exprimi-lo. Os botocudos ( 4)
e os maxacalis tinham vindo a esse cortejo; as duas tribos
achavam-se reunidas provavelmente pela primeira vez e a dor
silenciara a inimizade que reinava entre elas (5). Meu olhar
deteve-se, a princípio, nos botocudos, outrora designados pelo
nome de aimorés. Esses índios ainda estão em completa barbárie ( 6): pintam o corpo do modo mais extravagante (7) e
só deixam crescer o cabelo bem acima das têmporas (8).
Conservaram o costume de furar os lábios e as orelhas, para
neles introduzir um pedaço de madeira leve, arredondada como
uma moeda grande (9). Esse ornamento, que nos chefes adquire
dimensão verdadeiramente extraordinária, dá às suas fisionomias
o mais terrível aspecto e parece ser, entre eles, marca distintiva
do poder.(*)

4

(•)
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Para a representação desse ornamento veja-se a Viagem do
Sr. Principe de Neuwied, traduzido por Eyries. Veja-se igualmente Le Brésll ou moeW'S, coutumes, etc., t. 6.
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Menos selvagens que seus companheiros, os maxacalis
contentam-se em pintar o rosto com urucu e jenipapo (*): seus
cabelos negros e brilhantes caem-lhes sobre os ombros e algumas roupas de pano grosso cobrem sua nudez. Quase todos
têm presa à cintura uma rede de ticu (n) e nela conservam bolas
de argila que lançam geralmente com um arco de duas
cordas (11)
Durante a caminhada, as mulheres, sobretudo, manifestavam sua dor do modo mais ruidoso e os soluços cessavam
apenas para dar lugar a mil práticas singulares (12). Os homens
levavam na mão um maracá (* *), fazendo-as ouvir os sons desse
instrumento selvagem e induzindo-as a cantarem ainda mais
alto as virtudes daquele que lamentavam.
Entretanto, não tardamos a chegar à capela onde devia
ser depositado o caixão. Era uma cabana um pouco menor do
que as outras, situada às margens do rio e cercada pela natur.eza mais risonha e fértil; palmeiras elegantes, grandes
sapucaias, cobertas de lianas e balançando no ar a folhagem
de um rosa brilhante, limitavam a vista a uma distância
pequena; mas do lado oposto nada a detinha até a altura do
mar costeado por florestas imensas e rochedos cobertos de
soberbos aloés.
Eu nunca vira funerais parecidos e os lamentos conjuntos
desses homens, tão diferentes pela cor, pelos costumes e pelo
temperamento, eram a meu ver uma oração fúnebre muito
comovente.
Os índios guardaram profundo silêncio, quando o pastor
da aldeia pronunciou as · palavras consagradas pela religião
cristã; mas, logo depois, continuaram suas cerimônias fúnebres.
"Adeus, meu pai, exclamou um jovem índio que eu vira
à frente dos maxacalis; se eu estivesse perto de ti na floresta,
teria talvez deixado de existir, mas tu viverias ainda. Adeus,
pois. Que teu espírito proteja os pobres índios, pois aqueles
<*)

(* *)
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Quase todos os indios da América do Sul usam essas duas tintas:
uma é vermelha e a outra é de um negro azulado; a última
dura normalmente nove dias (10).
Instrumento sagrado composto de uma colocíntida atravessada
por um bastão e cheia de grãos secos. Era. usado pelos tupinambás
e todas as outras nações da costa. V. Léry, mstoire d'un Voyage
fait au Brésll. V. Staddi Navlgatlo. (13)
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que chamavas de teus filhos estão agora sem guia e o maligno (*)
Anhangá deve inspirar-lhes a crueldade e o amor da pilhagem,
de que só tu podias desviá-los.
o chefe dos botocudos não sabia expnm1r-se em português: começou um canto sentido, no qual lembrou as virtudes
do capitão-mor e disse, chorando: "Era um grande caçador, um
amigo sincero dos índios". Os maxacalis responderam-lhe por
três vezes: "Ele está morto e nós estamos de luto; agora só o
veremos atrás das montanhas negras onde ele se regozija com
nossÓs pais" (15); depois ordenaram às mulheres que, antes. de
se retirarem, trouxessem flores, frutos e caça, para depositar
no túmulo, como um dom expiatório oferecido ao espírito
maligno ( 16).
Esse encontro de duas tribos, reunidas para chorar um
homem que sempre as protegera, obteve um efeito dos mais
felizes: as palavras dé amizade ·foram ditas de parte a parte
e entoaram-se cantos de paz, após os abraços.
A figura do jovem chefe dos maxacalis impressionara-me:
sua estatura era mais elevada do que a dos outros índios, o andar
altivo; os olhos fulgurantes anunciavam coragem e, entretanto,
um ar de profunda melancolia dava-lhe uma expressão q~e não
se poderia descrever bem. Os cabelos negros estavam a:I.1sados
com cuidado e caíam em tranças sobre os ombros; um snnples
calção de pano branco, uma camisa de algodão azul, amarrada
em volta dos rins por um cinto de pele, era toda sua roupa;
e ele segurava na mão um arco menor do que aqueles que
habitualmente usam os homens das outras nações indígenas (17).
"Generoso guerreiro, disse-lhe eu, aproximando-me, o
espírito de seu pai aconselhava a paz, e .ele foi ouvido; agora
não haverá mais inimigos e as caçadas serão felize~'· "~o
ainda a guerra, respondeu o jovem chefe, mas tu o ves, minha
tribo está-se aniquilando e as vitórias me foram funestas. Vou
voltar para nossas florestas pois, segun~o nossas. conve~ções,
a costa não deve pertencer-me. Que fana eu aqui? Sua imensidão me fatiga, ela é sem limites como minha dor. Amanhã
embrenhar-me-ei pelo interior e ignoro onde hei de parar, pois
agora meu protetor está morto e seus conselhos não me guiam
mais". Compreendi, entretanto, pelo resto de suas palavras,

(•)

o

gênio do mal para as nações brasileiras. 04)
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que ele queria subir novall!ente o ~.elmonte e vi com prazer
que o teria por companhetro de viagem nos desertos aonde
devia ir.
No dia seguinte, fui procurá-lo; logo ele ia pôr-se a
caminho; os guerreiros estavam armados com arcos; as
mulheres levavam as crianças. Disse, ao ver-me, que estava
satisfeito por ter a mim como companheiro de viagem e que
eu podia considerar seus caçadores como se fassem meus.
Não tardamos, pois, a caminhar pela beira do mar para chegar
à embocadura do rio; os pretos, que carregavam nossas bagagens, andavam à frente e o eco repetia seus gritos cadenciados;
mas os índios, mais calmos, · só cuidavam da sua nova viagem
e dos prazeres que os esperavam nas florestas. Após duas horas
de marcha penosa pelas areias, a natureza que até então oferecera cenas alegres, mudou de repente e só apresentou a imagem
da desolação. Enormes blocos de rochedos, despojados de toda
vegetação, estavam amontados na praia e aí vinham as ondas
quebrar-se com estrondo. Algumas palmeiras espinhosas, algumas mimosas queimadas pelo sol atestavam, entretanto, que
nem tudo estava morto naquele triste deserto onde os olhos
espantados observavam, com pavor, uma vasta porção de
floresta atingida por horrível esterilidade e apresentando apenas
troncos enormes despojados de qualquer folhagem ( *).
Transpusemos rapidamente aqueles lugares selvagens cujo
horror era ainda aumentado pelo grito das águias e dos abutres
e procurei dissipar, na conversa com o jovem chefe, a tristeza
que me inspirara a região que acabávamos de atravessar.
"Verás, disse-me ele .sorrindo, campos menos selvagens e
sobretudo mais férteis. Meus rochedos são desertos, mas não
são assustadores. Neles ressoam os cantos da patativa e do
azulão (n). Serei bastante feliz se tornar a encontrar minha
cabana: quis mostrar aos meus guerreiros que a felicidade não
se encontra nas viagens longínquas". Depois ele calou-se e caiu
em profundo devaneio.
·
Entretanto, o cenário não tardou a adquirir outro aspecto:
a natureza animava-se à medida que nos aproximávamos do
Belmonte e logo perdemos de vista as florestas estéreis do
litoral. Evitamos a aldeia e ficou decidido que acamparíamos a
(•)

Essa floresta seca existe realmente e sua esterilidade vem talvez
da passagem subterrânea das águas do mar. (18)
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pouca distância do rio, porque os índios fogem daquilo que possa
lembrar-lhes a escravidão de seus irmãos e procuram lugares
solitários, dos quais se sentem donos. Num instante, as cabanas
foram construídas, as fogueiras acesas, as redes penduradas;
o bambu selvagem, a palmeira forneciam material para nossas
habitações humildes, em forma de cones arredondados e impenetráveis tanto à chuva mais violenta, como aos raios do sol
mais ardente (19).
Nossos índios, entretanto, trocaram diversos objetos por
aguardente de cana; começaram a beber e logo o acampamento
tornou-se palco da mais ruidosa orgia. A todo instante, as
mulheres traziam enormes cabaças, cheias de vinho de mandioca; nós as víamos brigar entre si, para decidir quem as
ofereceria aos guerreiros; e ouvíamos suas vozes esganiçadas
confundirem-se com os sons roucos do maracá. As danças
organizavam-se de todos os lados, os cantos animavam-se e o
chefe pedia, em vão, um pouco de calma na alegria. Sou o
maior caçador da tribo, dizia um índio jovem, sou mais terrível
do que o jaguar: minhas forças se igualam à minha coragem,
sou temido por todos os guerreiros. Um ancião quis avançar
para reprimir seu orgulho, mas tropeçou, balbuciando algumas
palavras e as mulheres que o ajudavam a andar, caíram a seu
lado, sem forças para segurá-lo.
Finalmente, tudo se acalmou e o sono devolveu ao acampamento a tranqüilidade perdida; mas o jovem chefe, insensível
à alegria de seus guerreiros, afastara-se. Vi-o sentado à margem
do rio. As vezes, parecia agitado por lembranças penosas e
caía, de repente, numa calma assustadora. Aproximei-me, ele
não se afastou; seu olhar, ao contrário, cravou-se em mim, com
dolorosa tranqüilidade, parecendo pedir-me algumas palavras de
consolo.
A dor não pode ser contínua, disse-lhe eu, um. guerreiro
deve vencê-la. Sim, respondeu-me, não existirei para sempre e
meus males morrerão comigo; porque o deus de minha nova
religião é justo o bastante para me punir por alguns erros
com o desespero eterno. Vendo, pois, que era cristão, eu quis
saber onde recebera o batismo e compreendi que a perda do
capitão-mor não era o único motivo de suas mágoas. Ele
contou-me, então, a série de sofrimentos que o trouxeram até
o litoral.
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Nem sempre fui nômade no deserto, disse-me, e gostaria
de nunca ter deixado minhas florestas. Tu não ouvirias minhas
queixas; eu gostaria da vida de caçador e participaria dos
festins dos guerreiros. Mas, tu o vês, sou insensível à alegria
e meus lamentos vão a terras que não percorrerei jamais.

curus(**), nossos antigos inimigos, que adotaram os costumes
estrangeiros, sem mudar os de seus pais. Sim, respondiam aqueles insensatos, os guaicurus criam animais para que estes lhes
sirvam de alimento; percorrem nossos vastos desertos em cavalos que souberam domar, mas não os obrigam a cultivar uma
terra sempre ingrata para os índios.
A dor não tardou a apoderar-se do coração de meu velho
pai e ele arrependeu-se amargamente de ter abandonado a bela
região que é banhada pelo Sambabaia. Dizia-me, às vezes, chorando: - ~scutei, dur~te a noite, o canto plangente do acauã;
o mensageiro dos esp1ntos falava-me de meus pais e pressagiava muitos males. Vai, não levarás a vida miserável do índio·
os estrangeiros são poderosos e felizes, irás viver entre eles nas'
cidades que excitam nosso espanto. Eu era muito jovem, e~tre
tanto suas palavras me faziam chorar; não previa a infelicidade
'
mas já lamentava nossas florestas. .
. . Até aquele mo~ento tínhamos vivido em paz com nossos
vizinhos, mas um dia, em nossos campos, ecoaram gritos de
guerra dos aimorés e dos capoxos (26); desejavam apoderar-se
de nossas plantações e esperavam fazer um medonho festim com
os corpos de nossos guerreiros (27). Esses povos são temidos
por sua ferocidade e a coragem não pôde preservar-nos das
flechas que lançam com tanto vigor quanto habilidade. Fomos
felizes o bastante para poupar as mulheres e as crianças de
sua raiva; mas tivemos de errar durante muito tempo no deserto
e só paramos para nos instalarmos no Capibaribe, a meio dia
de jornada da vila de São Simão; nossa tribo estava agora reduzida a quinhentos caçadores, dos quais um grande número pereceu em conseqüência de doenças.
Meu pai ia sempre à cidade; levava para lá animais vivos,
grãos de ouro que eu apanhara às margens do rio, sapucaias,
jabuticabas e todo tipo de frutos de nossas florestas; em toda
parte o acolhiam, pois sabiam que ainda era um chefe
poderoso.
Um dia, fui com ele e ele apresentou-me ao chefe ao qual
se obedecia na cidade. Eis meu filho, disse-lhe, será um dia um
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Minha tribo foi poderosa, por muito tempo habitou a vasta
província de Mato Grosso (*); nesse tempo, meu pai, Vapubaçu (21), a comandava e, como sua coragem igualava 3: prudência, ele a fazia temível até mesmo para os europeus, dos
quais gostaria de ser aliado, mas não escravo. Naquele tempo,
nossa religião era simples como nossos costumes e, todas as
manhãs, nós nos contentávamos em entoar à divindade um hino
de agradecimento, que era cantado primeiramente pelos anciãos
e repetido por nós em seguida; os gênios benfazejos nos davam
coragem e desse modo éramos temidos pelos outros índios (22).
Ora, meu pai cansou-se da vida errante e quis cultivar as
florestas e as planícies que tantas vezes percorrera. Nunca serei
escravo, disse ele, uma vez que, como os mambarés e os
bucuris (23), os maxacalis acostumaram-se a uma série de
coisas estranhas a seus pais, derrubarão as florestas e farão com
que a terra produza. Atravessamos, então, vastas regiões e só
nos decidimos a parar nas Mantiqueiras, não longe dos estabelecimentos portugueses, dos quais esperávamos obter ajuda para
o novo tipo de vida que iríamos adotar.
Mas meu pai enganara-se singularmente nos seus planos:
nossos caçadores não quiseram trabalhar, preferiram perseguir
o jaguar nas florestas e deixavam às mulheres o trabalho de
cultivar a terra (24). A vizinhança dos portugueses não tardou
também a ser funesta; trocavam, com eles, peles de tapir e de
veado por licores inebriantes que bebiam em excesso. Então,
perdiam a cabeça e lutavam cruelmente entre si; os enfeites
de que se envaideciam, até então, pareceram-lhes ridículos
e eles arrancaram a pena brilhante que outrora usavam no lábio.
Vapubaçu propunha-lhes, entretanto, o exemplo dos guai-

e••)
(•)

Imensa provincia do interior, que confina com o Peru e que é
maior que toda a Germânia. V. Corografia Brasillca, t. 2. (20)

Os guaicurus ou índios cavaleiros formam ainda uma nação
poderosa. nos confins do Paraguai. São pastores, mas dedicamse ainda muito pouco à agricultura. V. Corografla Brasíllca,
t. 2. (25)
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bravo guerreiro, mas não quero para ele a felicidade dos índios
porque agora eles só a encontram nas bebidas de fogo qu~
tiram a razão. Darei ouro, irei procurar pedras preciosas, e ele
viverá perto de ti e tu o olharás como a um filho.
Então ele afastou-se e deixou-me com os portugueses.
Os hábitos dos estrangeiros não me agradavam; não podia
acostumar-me a um repouso contínuo e a lembrança de nossas
florestas arrastava-me, por vezes, para bem longe de uma
cidade onde tudo me lembrava a escravidão. Nos primeiros
t~mpos, não ousa~a, entretanto, voltar para meu pai pois, um
dia, em que ele viera ver-me e abraçar, dissera: Não te aproximes de nossa infeliz aldeia, o espírito destruidor a abateu com
um terrível flagelo e nossos guerreiros enlanguescem com
doenças que eram outrora desconhecidas.
Aprendi logo a domar um cavalo e a servir-me das armas·
foi tudo . o 9ue desejei saber. Percorria, algumas vezes, po;
semanas inteiras, as margens desertas do Mucuri e gostava de
trazer cristais brilhantes e pepitas de our9, porque o chefe da
cidade, acolhia-me, então, com alegria, ou dava-me em troca
belas vestimentas.

Foi também nessa época que meu pai abandonou para
sempre a morada dos homens. Ofereci-lhe funerais magníficos;
seus arcos e suas flechas foram depositados a seu lado e trinta
guerreiros lamentaram-se durante três dias sobre sua sepultura;
no quarto dia, ergueram no lugar uma cúpula de verdura; e as
penas brilhantes da arara e do canindé (n) ornaram a última
morada do velho Vapubaçu. (28)
Foi a minha vez de ser proclamado chefe, como meu pai
o fora após a morte de meu avô (29), e a minha tribo começou
a prosperar, pois eu fizera aliança com os portugueses contra
meus inimigos e meus guerreiros tinham decidido cultivar a
terra.
Caçava um dia na floresta e perseguia um tapir quando
escutei o ruído de muitos cavalos que avançavam em direção
à cidade. Deveria ter ficado junto a meus caçadores e não
correr ao encontro de todos os males. Mas, vencido pela curiosidade, fui ver os viajantes. Jamais encontrara nas solidões um
cortejo tão brilhante e tão numeroso; chamei meus guerreiros,
eles juntaram-se a mim e compartilhavam meu espanto, quando
vi uma jovem senhora transportada por pretos numa bela
rede.(*) Seus olhos fixaram-se em mim com doçura,_depois ela
se pôs subitamente a sorrir vendo um pobre selvagem admirá-la
como a uma divindade; eu a segui sem pronunciar uma palavra,
seu olhar me atraía, já não podia mais fugir dela. Ouvi-a subitamente dizer aos escravos: A sede devora-me e ignoro ainda
quando iremos parar, pois meu pai deseja chegar hoje à cidade.
Os pretos apressaram-se logo a colher alguns frutos de caju
para oferecer-lhe, mas eu desapareci imediatamente e fui procurar na floresta um desses cálices naturais que a bromélia
forma com suas folhas grandes e que o orvalho enche todos os
dias de água fresca e límpida. Essa previdência da natureza
pareceu-lhe uma maravilha; bebeu apressadamente e deu-me,
como recompensa de meu esforço, um belo colar de pérolas
azuis. Ah! disse-lhe eu, apertando-o contra o peito, ele vale a
meus olhos todas as riquezas das cidades; não o deixarei mais
um· só instante. Seus olhos exprimiram então a surpresa de me
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Várias anos transcorreram assim. Via reinar nas cidades
muita traição para querer adquirir os costumes de seus habitantes; conservei toda a minha rudeza, tomei-me apenas um bravo
c~ç.ador e li~rei as. florestas vizinhas dos animais ferozes que o
via1ante temia; assim todos me amavam. Não quis entretanto
~ piedade que me testemunharam, quando meu pr~tetor volto~
a morada das almas e conservei minha independência em meio
a um povo de escravos.
Visitava sempre a tribo, muito diminuída pelas doenças(~), e lev~va a ~eu pai pre.sentes
.
d~ toda a espécie; então
ele ficava fehz e dizia-me: Seras a gl6na dos meus índios· os
aimorés não terão flagelo mais terrível do que tu.
'
~~o obstante não tardou ~ ·se espalhar entre os portugueses
a noticia de que um novo o~vidor (*), enviado da capital, viria

para. o lugar daquele que ainda era lamentado e que muitos
infelizes pensavam não poder ser jamais substituído.

(•)

(•)

O titulo corresponde mais ou menos ao de "préfet".

Ainda se viaja desse modo na capitania de Pernambuco e no
interior. Ver Koster, Voyage au Brésil. (30)
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ouvir falar a língua dos portugueses, e ela respondeu-me: Adeus,
jovem caçador, tua gratidão vale bem mais do que meu
presente.
Eu a segui ainda até São Simão; queria ser testemunha das
honras que pre·stariam a seu pai, novo comandante em lugar
de meu antigo protetor; mas foi necessário retornar às nossas
florestas e foi aí que senti a espantosa revolução que se fizera
em meu coração com a visão da jovem estrangeira.
Qual é, pois, seu poder, exclamei, escalando um rochedo
de onde ainda podia ver a cidade; e o que tem ela, pois, de
arrebatador que me força sempre a lembrar seu doce sorriso?
Meus guerreiros cantam a beleza de suas mulheres; mas elas
nunca me fiz.eram experimentar algo semelhante; não, o que
sinto, minha alma o revela pela primeira vez; ela me faz
conhecer prazeres que receio e penas que têm sua doçura. Florestas que habitei em minha infância, vales que tantas vezes
percorri, mudaram de aspecto, a ponto de meu coração não
mais lhes achar encantos e meus olhos não mais saberem
admirá-los! A cidade está mais bela, a ponto de eu agora
desejá-la para morada? Estou, enfim, tão mudado que o amor
à liberdade me abandona?

manifestar a seus olhos o que eles chamam de minha força selvagem, ela desdenharia as bumildes homenagens que eles vêmlhe prestar: ela verá tanto amor no meu orgulho! Pobre
de mim! cheguei, não vi a jovem portuguesa e meus presentes
foram desprezados, pois não eram ouro.
Voltei ainda uma vez à floresta, reuni novamente meus
caçadores; vagamos ao longo dos rios, cruzamos a terra e
consegui juntar uma grande quantidade de pepitas de ouro e de
pedras brilhantes; a fadiga me era doce, eu devia ver aquela
cujo sorriso me pagaria um século de sofrimentos.
Dessa vez, a acolhida que recebi foi igual à riqueza de meus
presentes; um festim esplêndido estava preparado para os guerreiros e o governador fez-me falsos agrados, como o olhar da
jararaca que atrai a zabelê {*)
Nem todos os meus presentes foram oferecidos, disse eu,
vendo surgir a filha do ouvidor, a doçura deve unir-se à
doçura, e apresentei-lhe duas rolinhas com manchas de um
azul brilhante. Obrigada, bondoso caçador, disse-me ela, cobrindo de beijos os inocentes pássaros, serei para eles uma mãe
tema, meus carinhos hão de fazê-los esquecer a perda da liberdade. Quanto a mim, olhava-a em silêncio e sentia-me feliz com
sua alegria.
A partir desse momento, vi-a quase todos os dias e seu
pai recebia-me favoravelmente, porque o ouro er3: o que ele
mais amava no mundo; quanto a ela, jamais consentia em
receber algo que não fossem as simples produções de nossas
florestas. Mas também tudo que existia naquelas solidões, eu
teria desejado consagrar-lhe para obter um~ flor que ela amava.
Não temia transpor os rios ou confiar nos galhos frágeis das
árvores mais altas; minhas mãos dilaceradas pelos espinhos
ficavam algumas vezes ensangüentadas; os braços machucados
mal sustentavam meu corpo dilacerado; mas eu desdenhava
esses sofrimentos, ainda que isso me custasse a vida; se eu
respirava o perfume com o qual me embriagava perto dela, meu
cansaço era esquecido. Quando conseguia arrancar a encantadora flor que desabrochava longe de todos os olhares, dizia:
quero enfeitá-la com algo que outras não poderiam possuir.
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Reuni no dia seguinte todos os nossos caçadores, percorremos as vastas solidões que nos circundavam e animais de
toda a espécie caíram sob nossos golpes. As mulheres, empenhadas em me agradar, tinham enchido cestas de flores, de
frutos e grãos de diversas cores. No dia seguinte, dirigimo-nos
a São Simão, para ver o novo ouvidor. Ah! dizia a mim
mesmo, aproximando-me, possa a beleza conceder-me ainda um
doce olhar e possam meus presentes simples lhe serem agradáveis! Um de meus guerreiros quis vestir-me, antes de entrar na
cidade, com um rico manto tecido pelos europeus, mas desdenhei aqueles vãos enfeites. Não, disse-lhe, é coberto com
nossos antigos ornamentos (31) que desejo aparecer aqui;
quando eu entrar no palácio, quero que reconheçam um chefe
indígena; se queremos imitá-los, eles parecem olhar-nos como
se fôssemos os últimos dentre eles, quando somos verdadeiros
filhos das florestas, eles nos temem. Esses guerreiros, esse aparato, essa nobre segurança que brilha ainda em nossas frontes
a comoverão talvez, dizia a mim mesmo. Oh! se eu pudesse

e•>

Todos conhecem esse tipa de influência que a cobra exerce sobre
os pássaros. E.5tes deixam-se atrair pelo brilho do olhar.
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Sim, eis os únicos instantes de minha vida que eu não
gostaria de esquecer; eram eles de alegrias rápidas, é verdade,
mas que não me deixavam prever mágoas. Ainda encontrava
prazeres longe dela, e perto nada os alterava. Feliz quem prolonga os doces instantes quando ainda se acham encantamentos
num deserto.

súbita inspiração, levantava-se e contava com entusiasmo a história de seus pais, as vitórias obtidas contra os pérfidos estrangeiros, a felicidade que lhe prometia o canto longínquo do
acauã.
Quanto a mim, não tardei a reunir-me ao jovem chefe; um
sentimento mais vivo do que a piedade atraía-me e ele dizia
sentir-se menos infeliz quando me falava de suas mágoas. Sentamos, pois, ao pé de um jacarandá e assim ele retomou o relato
de suas aventuras.
Aos poucos, minha paixão cresceu e meus desejos não
conheceram limites. Quis ser amado. Um olhar bondoso não
mais satisfazia a meu coração e eu teria dado a vida por uma
palavra de ternura. Ai de mim! Tinha refletido, pensado na
diferença que havia entre o destino dela e o meu. O senhor
ignora o tormento de saber que, por imposição da sorte, está
longe daquela que não pode deixar de amar. Eu teria dado o
poder para não ser mais um estrangeiro perante as leis da civilização; creio que teria visto, sem estremecer, minhas florestas
abatidas e cobertas por suas colheitas. Entreguei minha cabana
às chamas, de tal modo ela me pareceu desprezível ao lado
dos palácios; recolhi-me a uma gruta selvagem, porque os rochedos onde mandei escavá-la eram mais altos do que edifícios e
porque nas obras da natureza encontrava ainda grandeza e
superioridade.
Foi-me impossível ocultar dela por mais tempo o fogo que
me devorava; um dia ela notou minha agitação e eu disse-lhe:
Porque sou apenas um pobre índio, pensas que não sei distin...
guir entre a doçura e a beleza? Eu te amo, Helena, porque o
som de tua voz me faz estremecer de felicidade e meus guerreiros dizem, em seus cantos, que só são felizes quando ouvem
a voz de suas amadas. Tua imagem me persegue sempre; ontem,
verti lágrimas amargas na solidão; essas lágrimas talvez sejam
as primeiras que um índio jamais derramou. Helena, acreditas
que possas ser mais amada?
Essa confissão não a surpreendeu. Sorriu e fechou-me a
boca com a mão mais branca do que a flor do mangará:
"Kumuraí, disse-me ela, se queres conservar a amizade, evita
falar em amor." Mas eu era um insensato que a razão não
podia convencer, não tinha mais o poder de obedecê-la. Vem
visitar minha tribo, dizia-lhe eu algumas vezes, meus índios te
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Aqui o jovem chefe parou. A noite estavª avançada e ele
convidou-me para irmos repousar na cabana que as mulheres
tinham construído (32).
'
No dia seguinte, os cantos dos guerreiros nos acordaram:
entoavam o hino da m~nhã. Conservavam o costume de seus
antepassados e dir-se-ia estarem celebrando o sol que se livrava
lentamente das nuvens que o cercavam, para derramar suas
ondas de luz sobre as vastas florestas do Belmonte.
Alguns maxacalis que não tinham assistido aos funerais
do capitão-mor, vieram apanbar-nos em canoas que tinham preparado e não tardamos a navegar pelo rio. A medida que
avançávamos, desfrutavámos de um espetáculo cada vez mais
magnífico. De todos os lados, árvores velhas como o mundo
limitavam nossos olhares, mas suas flores eram tão variadas
quanto sua folhagem e os olhos não se cansavam de admirar
as formas que ostentavam. Algumas vezes, uma trepadeira de
tlores . azuis coroava um palmital elegante e copaíbas imensas,
juntando em cima seus galhos enormes, formavam uma arcada
natural, sob a . qual se via brilhar uma multidão de colibris
cintilantes das mais vivas cores.
Há na natureza uma harmonia que as palavras não conseguiriam exprimir. O animal feroz deserta quase sempre as
paisagens alegres e a águia prefere os rochedos estéreis aos
campos cultivados; assim os jaguares não apareciam, mas
{lmiúde um veado tímido saía de repente da folhagem e fugia,
antes que a flecha pudesse atingi-lo.
Paramos só à noite e ergueu-se o acampamento perto do
Uhubu (33), pequeno rio tributário do Belmonte. Dessa vez,
nossos índios ficaram sóbrios; estavam tranqüilamente sentados
em volta de um fogo, cujo clarão agonizante derramava-se sobre
todos os objetos ao redor, e lembravam a história de seus amores ou de suas caçadas. Algumas vezes um deles, movido por

19

FERDINAND DENIS

Os MAXACAIJS

contemplam como uma divindade benfazeja; se quisesses que
eu fosse teu esposo, eu reuniria riquezas imensas e tu mandarias em tudo o que me rodeia, eu mesmo não teria outra vontade senão a tua. Então, ela afastava-se como se minha
temeridade a tivesse assustado, ou dizia-me: "Preciso morar
nas cidades, essa felicidade que se experimenta no deserto não
foi feita para mim; nunca me verás em tua cabana."
Entretanto, negra melancolia não tardou a apossar-se de
meu coração; invejava mesmo o destino do infeliz africano e não
desdenharia uma condição ainda mais triste, se ela me devolvesse
a tranqüilidade.
Ah! dizia eu, percorrendo nossos campos, reencontro por
toda parte esse sentimento funesto, mas o pássaro o revela
num canto mais doce e isso exprime sua felicidade. Se o h~bi
tante selvagem dessas florestas o proclama por toda a região
com seus gritos majestosos, um grito atravessa a solidão e responde-lhe. Que vantagens não têm sobre mim os estrangeiros,
exclamava eu com mais raiva, e que devo pretender com todo
meu amor? Uma triste compaixão pode satisfazer-me? Não,
quero ser amado. Depois lembrava-me de repente, para minha
infelicidade, que muitas vezes meus lamentos tinham sido escutados e, então, palavras mais doces do que aquelas de simples
piedade tinham reanimado minha esperança.
O amor que me devorava tomou-se, por fim, tão violento
que todos os obstáculos desapareceram aos meus olhos; concebi
um projeto que devia dar-me a felicidade ou livrar-me de todos
os meus males e fui procurar o ouvidor para que ele decidisse
de minha sorte. Peço tua filha para esposa, disse-lhe eu. Minha
tribo é ainda poderosa e minha coragem conhecida. Mas, antes
que me concedas semelhante favor, quero dar-te mais riquezas
do que aquelas contidas na cidade poderosa que governas. Tradições velhas como nossos anciãos ensinaram-me onde estão
reunidos esses tesouros que todos procuram com tanto ardor.
Dá-me tua palavra e os perigos não me assustarão mais.
Meu discurso o surpreendeu, mas não hesitou em me
prometer o que eu exigia com tanto ardor. Muito decidido a
me lançar nos desertos desconhecidos onde talvez fosse encontrar a morte, não desejei afastar-me sem rever Helena, cuja
imagem devia sustentar-me em meio aos sofrimentos cruéis a
que ia submeter-me.

Uma tristeza súbita recobriu-lhe os traços, ao saber da
intenção que me animava. Tentou deter-me e descreveu com
força todas as penas que eu teria de superar, todos os perigos
que devia temer; mas seu pavor deu-me nova coragem. Embriagado por um amor sem limites, prosternei-me a seus pés: "Não,
disse-lhe eu, não tentes mais enfraquecer minha resolução; nesse
olhar onde se esboça a inquietude, encontrei força nova; ao ver
tua dor, pela primeira vez, tive esperança.
Algumas lágrimas caíram sobre minha fronte ardente,
pareceu-me que tudo estava mudado, um fogo ativo circulou
em minhas veias, uma alegria rápida emocionou todo meu ser.
Vi que era amado, o plano que eu tinha feito pareceu-me muito
humilde ainda para valer tão grande felicidade e havia instantes
em que me sentia tentado a adotar projetos mais vastos e mais
gloriosos.
Retornei à tribo, reuni todos os anciãos e disse-lhes:
Lembrem-se da juventude; que os lugares outrora percorridos
apresentem-se à memória, pois prometi riquezas aos estrangeiros
e quero conhecer os lugares para onde eu poderia levar meus
caçadores. Helena será o prêmio de meu trabalho e inúmeros
presentes tomarão minha tribo mais poderosa do que a de
outros índios.
O mais velho dos guerreiros tomou a palavra. O olhar
era severo, uma pena brilhante enfeitava-lhe ainda os lábios (n)
e, fiel aos nossos antigos costumes, tinha o corpo pintado de
diversas cores. Por que, jovem chefe, deixas-te enganar por
uma vã esperança e por que tens necessidade de reunir tesouros
inúteis? Não conheces a perfídia do estrangeiro? Se a ignoras,
os anciãos ainda não a esqueceram e um grande desgosto foi
tudo o que receberam pela antiga confiança. Não desposarás
Helena, digo-te eu, as pessoas se regozijarão com teu infortúnio
e tuas riquezas só encontrarão ingratos. A sorte reservou o
litoral para os portugueses. O que vêm eles procurar em nossas
florestas? que querem de nós? que pedem eles, enfim? Outros
indicarão os lugares onde podes encontrar a morte. Meus conselhos jamais te serão funestos, sempre desprezei os falsos
agrados dos europeus. Por que não escutei, então, aquelas palavras de sabedoria! Talvez me restasse ainda a esperança e eu
não teria apressado o momento de minhas dores. Todos os
guerreiros não foram igualmente inflexíveis; guardaram silêncio
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por algum tempo, mas um dele, que se debilitara com longos
sofrimentos, falou nestes termos: "Não desfrutei muitas vezes
a felicidade de estar entre meus irmãos; minha velha companheira não me via sempre na tribo e meus mais belos anos foram
passados longe de nossas florestas. Numa guerra longa que
tivemos de sustentar contra os poderosos guaicurus, fui feito
prisioneiro e segui rumo à nascente do lguaraçu, com a tribo
errante de meus novos senhores. Estes tinham-se tornado temíveis às outras tribos de Mato Grosso(*), mas nunca servem
os prisioneiros como alimento. Vangloriam-se de ter domado,
como os portugueses, esses animais soberbos que os transportam
rapidamente aos lugares mais distantes. Menos sábios talvez do
que nós, vêmo-los procurar com ardor grãos de ouro e de prata
com que fazem ornamentos para usar nos lábios e nas orelhas.
Cobrem também, com penas brilhantes, os braços e as pernas
pintadas de urucu e jenipapo. Os adivinhos que os dirigem
em seus trajetos, depois de consultarem o canto do acauã (**),
decidiram que nós abandonaríamos os lugares onde estávamos
e transportaríamos nossas cabanas para as margens de um
outro rio. Nosso grupo avançou no deserto como uma torrente
devastadora e atravessamos aldeias abandonadas pelos caiabavas (36), que fugiram com nossa aproximação para se esconderem nas florestas.
Os algodoeiros, que esse povo cultiva para fazer suas
vestimentas, foram inteiramente arrasados e fez-se a colheita
dos campos de Arachis (37), que constituem sua principal alimentação.
Vi alguns desses infelizes índios. Usam nos lábios um
pedaço de resina brilhante; ·os corpos são pintados com urucu e
vestem-se com uma roupa longa, fiada por suas mulheres.(***)
Continuamos nosso caminho e passamos em frente do
monumento que atesta o poder de estrangeiros, pois que divide
entre duas nações todas as terras de nossos antepassados.(****)

Decidimos entrar nas montanhas dos Pariris (40), onde nasce o
Paraguai para dirigir-se ao vale dos Sete Lagos, onde logo se
ergueram as cabanas dos conquistadores. Vi nesse lugar mais
riquezas do que jamais poderias encontrar. Os rios que saíam
da montanha rolavam em seu curso o ouro, a prata e as pedras
brilhantes; mas não paramos aí muito tempo e ignoro se os
estrangeiros já o descobriram.
Um outro ancião continuou assim: Quando teu pai vivia,
eu era seu companheiro mais fiel e sustentava-lhe a coragem
nas aflições cruéis. Lembro-me de que, durante uma dessas
longas viagens que fizemos juntos, chegamos ao país dos
antigos goiás onde vivem ainda os caiapós (*), que se tomaram
temíveis aos portugueses por causa de seu tacape pesado (42).
Fomos encontrá-los para nos aliarmos a eles. Estavam acampados nas montanhas Douradas, que são visíveis a pouca distância das Tabocas; (**)ao nos oferecerem hospitalidade, incitaram-nos a desprezar, como eles, as riquezas que os cercavam e
pelas quais queriam escravizá-los.
Um terceiro aconselhou-me a ir à terra dos araris (43),
subir o rio Negro e depois de entrar nas Mantiqueiras, procurar
um lugar deserto, rodeado de rochedos inacessíveis onde a
natureza tinha reunido, dizia ele, toda espécie de metais.
Ele mal acabava, quando um jovem caçador, chamado
Keroê, que já se tomara temível pela coragem e destreza,
levantou-se de repente e disse-me com uma espécie de irritação:
Que necessidade temos de ir procurar em terr~s longínquas
aquilo que temos perto de nós? Não conheces os desertos dos
Americanos? (* **) Se te lembras das falas de teu pai, os tesouros do universo lá estão reunidos. Que os perigos não te assustem, saberemos vencê-los; a amizade sabe também desprezar
o perigo. Irias acreditar? Vinte vezes pensei em visitar essa
região tão temível e já estarias de posse dessas riquezas, se
as tivesses desejado diante de mim.
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(••)

e•••)
e••••)

Apenas os paiaguás não os temiam e, nos rios, eram mesmo
mais poderosos do que eles. Os espanhóis e os portugueses
quase os exterminaram. (34)
Confiam, mais ainda do que os tupinambás, no canto desses
pássaros de que já falei. V. Corografia. (35)
Corografia Brasillca. (38)
~ a pilastra de mármore que separa as possessões das duas
coroas. Ver Corografia Brasillca. (39)

(•)
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Antes da publicação da obra do Sr. Aires de Casal, não se tinha
a menor noção do estado atual dessas tribos e de muitas
outras. (41)
e••) As doradas (sic). Ver Corografia BrasWca.
(•••) Os habitantes do interior do Brasil contam histórias extraordinárias dessas regiões. Segundo eles, é uma espécie de
Eldorado. <44>
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Apoderei-me imediatamente dessa idéia em que ainda não
tinha pensado. Afastei mesmo da lembrança tudo o que meu
pai dissera daquelas horríveis solidões nas quais propunham que
eu penetrasse. Foi em vão que os anciãos esforçaram-se por
reter-me; Keroê, inflamado por nova coragem, reunia nossos
caçadores. Falava-lhes com entusiasmo das vantagens que iríamos conquistar na longínqua incursão e logo eu próprio fui
obrigado a moderar-lhes a impaciência. Partimos, enfim: apenas
ao cabo de 5 dias de caminhada contínua, começamos a entrar
em terras desconhecidas. Somente o curso do rio Negro podia
orientar-nos. Eu sabia que o rio dos Americanos(*) se unia ao
rio Negro a longa distância; assim tinha resolvido não deixar
suas margens, mas rochedos inacessíveis as escondiam algumas
vezes de nossas vistas durante dias inteiros e, então, só éramos
guiados pelo ruído distante das cascatas. Cerca do nono dia,
encontramos uma tribo de patachos (46), que disputou conosco
a passagem. O combate foi terrível. Atacaram-nos aos gritos e
não começaram a fugir senão quando nossas flechas acabaram.
Mais rápido do que o raio, eu os perseguia e imolava ao meu
furor. Meus guerreiros, conduzidos por Keroê, disputavam
comigo a primazia de abatê-los e todos pereceram antes que
estivéssemos cansados de feri-los.
Um dia depois, começamos a penetrar numa floresta
profunda onde continuava seu curso o rio cuja nascente eu
procurava. Novos perigos nos esperavam; as onças e os jaguares
faziam ressoar a cada instante o eco de seus terríveis rugidos.
Nossos arcos eram insuficientes para nos defender contra sua
raiva e foi somente à arma fulminante dos estrangeiros que
devemos nossa salvação.
Todavia, não conhecíamos ainda os horríveis sofrimentos
que era preciso suportar, antes de conquistar os vãos tesouros
que procurávamos. Saímos da floresta, mas tivemos de entrar
num pântano onde não se via uma única árvore que nos abrigasse
dos raios ardentes do sol; só se escutava o ronco da serpente
boa saindo de seu refúgio lamacento. A fome surpreendeu-nos
no deserto medonho e os répteis mais repugnantes serviram a
nossa alimentação. Só Keroê não se deixava abater; suas palavras animavam os outros caçadores e dir-se-ia que ele era insen-

sível à fadiga. Entretanto, eu só o olhava dolorosamente. Meu
coração dilacerava-se ao ouvir os infelizes companheiros soltarem tristes gemidos e pararem com pavor pªra observar as
planícies que nos cercavam. Vinte vezes lastimei não me ter
exposto sozinho a todos os perigos e amaldiçoei com raiva meu
funesto desígnio. Contudo, após três dias de marcha, chegamos
ao fim de nossa viagem e vimos que não estávamos enganados.
Nas torrentes que desciam pelo vale, rolavam mais tesouros do
que jamais os portugueses poderiam reunir. Apareciam à superfície da terra, no fundo das águas, no cimo dos rochedos. Percorri aqueles lugares desconhecidos; pensei que as montanhas
coroadas de densas florestas eram mais ricas do que as planícies
que tínhamos visitado primeiro; chegamos a escalá-las, mas
nuvens sombrias acumulavam-se continuamente sobre nossas
cabeças e era sob o fragor prolongado do raio que arrancávamos
o ouro da terra.
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(*)

Ver a Corografia Brasilica. (45)

Não me cansei senão quando senti que a avareza seria
saciada. Acumulei tantas riquezas que, ao lembrar, encho-me de
espanto. Estrangeiros, exclamei, se essa sede de ouro que os
consome puder ser um dia apaziguada, seus desejos serão, enfim,
satisfeitos. Fora preciso a mais doce das esperanças para que
os tesouros, outrora desdenhados, tivessem valor para mim. Mas
quase louco, confesso, eu os olhava com avidez e parecia-me
encontrar neles a felicidade. Ai de mim! Não estavam na
minha pátria. Pusemo-nos em marcha, já extenuados pelo cansaço. Ainda não tínhamos chegado à metade de nossa viagem e
já os guerreiros jogavam o ouro com desprezo no meio do
deserto; era preciso que um olhar de seu infeliz chefe os reanimasse ainda e eles retomavam uma parte do fardo, mas eu
os ouvia dizerem suspirando: Se pudéssemos rever nossas florestas! Se pudesses também não estar enganado como predisseram nossos anciãos! Oh! dizia-me Keroê, estes homens não têm
nem força nem coragem, pois que dizem tais coisas; os anciãos
só vêem a perfídia, mas eu sei puni-la; este arco vinga minhas
injúrias e as de meus amigos.
Depois de mil perigos, chegamos enfim a terras habitadas,
com o resto de nossos tesouros. A tribo recebeu-me com alegria
e eu próprio não fui insensível à felicidade de revê-la. O senhor,
que está agora longe de seu país, em breve o saberá; o retomo
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é uma nova existência, as felicitações de nossos amigos fazemnos esquecer as penas da viagem e ninguém entre nós ousaria
simular as doces lágrimas da alegria (47).
No dia seguinte, encaminhei-me cheio de temores à cidade.
Tendo chegado ao instante que deveria decidir minha sorte,
estremecia ao pensamento de tomar-me o joguete dos homens
como já o era de minhas paixões; mas se algumas vezes sentia
que me entregara a uma esperança excessiva, em outros momentos essa esperança estava já realizada. Como dizer-lhe?
Apresentei-me, enfim, ao governador; seus olhos foram ofuscados pela quantidade de ouro que eu lhe trazia. Distribuiu
presentes a meus guerreiros; quis também oferecer-me armas,
cavalos, escravos, mas recusei os bens que ele me dava. Havia
um outro que eu tinha direito de exigir e pedi a mão de sua
filba, que minha coragem conquistara. Ele hesitou muito tempo
antes de responder e não ousou recusá-la a princípio. Todavia,
acabou por dizer que eu devia deixar os deuses de meus pais
antes de pretender uma aliança. Para me decidir ao sacrifício,
bastou rever Helena. Desprezei de novo a voz dos anciãos e, em
breve, adotava a religião cristã. Foi, então, que só me restou a
esperança de felicidade que ela promete para o futuro, pois tive
de renunciar à felicidade que eu podia desfrutar na terra; meus
sofrimentos, minha coragem de nada valeram e enganaram-me
com perfídia, no momento em que os ministros de Deus pres..
creviam sobretudo a fidelidade a meu juramento. Eu acreditava
que meu desespero não podia aumentar e enganava-me; não
tardei a saber que aquela que devia ser feliz vertia, na solidão,
lágrimas amargas pela minha sorte. A partir daquele instante,
não quis mais viver; desprezei o poder que tinha sobre os
guerreiros e pensei que podia pôr um fim a meus sofrimentos,
entrando no deserto onde a morte não tardaria a alcançar-me.
Escolham um outro chefe, disse eu um dia aos anciãos; minha
dor só pode acarretar-lhes desgraças funestas. Não é aquele
que não mais conhece a si mesmo quem pode governar os outros
e de um insensato não se deve esperar a felicidade. Não me
prendam à vida por vãos pesares; a. amizade compassiva é um
tormento a mais na minha aflição e não é sem um pungente
desgosto que posso abandonar meus amigos e a cabana de meu
velho pai. Mas um murmúrio queixoso partiu do seio da
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assembléia e ~enti esvanec~r-se minha triste resolução antes que
as censuras viessem advertir-me do que eu devia à minha tribo.
Kumuraí, disse-~e o ~ncião cuja s~bedoria quisera sempre
preservar-me de projetos msensatos, nao tentarei consolar-te
pois não são as palavras vãs que silenciam a dor, mas escut~
um instante meus conselhos. Se a coragem renascer no teu coração, tu te afastarás dos estrangeiros, fugirás com teus índios dos
lugares que eles habitam. Não viste alguma vez um pássaro de
D:ossas flor~~tas regressar ao ninho deserto? ele procura aí, meu
f1l~o, a fehc1dade que desfrutou em outros tempos. Acredita-me,
vai rever nossas antigas florestas.
As torrentes podem parar? disse um outro ancião. Percorremos de novo os inúmeros anos que se passaram desde nossa
infância? Que nosso jovem chefe fique nos lugares aonde o
conduziu seu pai. O céu não é .sempre tempestuoso; o vento
quando derruba as florestas, acalma seu furor; se a infelicidade perseguiu-me durante muito tempo, desfruto agora o
repouso e fico perto de minha fiel companheira.
Alguns dias se passaram ainda sem que eu pudesse decidirme a tomar um partido. Se tivesse escutado os conselhos de
Keroê, vinte -xezes teria levado a guerra aos estabelecimentos dos
arredores e meu furor teria imolado tudo. Ai de mim! pareciame ver Helena suplicante e todos meus projetos de vingança
eram abandonados. Algumas vezes, é verdade, a lembrança de
sua tema compaixão reanimava em meu coração a tênue luz de
uma esperança, mas ela esvanecia-se como a luz desses insetos
alados que brilbam na escuridão e desaparecem imediatamente
aos olhos do viajante.
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Aqui os gritos dos índios advertiram que o dia ia surgir
e era preciso preparar-se para uma dessas grandes caçadas que
eles fazem sempre durante as viagens. As mulheres já tinham
apresentado as armas aos guerreiros; os cachorros ladravam
com impaciência e só se esperava o chefe que devia decidir a
que parte da floresta se dirigiriam eles. Vamos para o grande
lago, disse ele, as florestas imensas que o cercam prometem
caça abundante. Imediatamente os gritos recomeçaram e todos
lançaram-se à floresta. Mas então um profundo silêncio sucedeu
aos ruidosos sons das vozes dos caçadores e, em breve, não se
ouviu nada além do canto pungente e compassado do serrador.
Depois de transpor mil obstáculos, alcançamos enfim o grande
lago Juparanã (48). Mal tínhamos chegado e já os cães começaram a caçar. Por toda parte, viam-se índios a correr com ligeireza, parar, escutar, esticar o arco e disparar na folhagem uma
flecha rápida que o animal não podia evitar. Em breve, latidos
terríveis informaram que um jaguar tinh~ sido desentocado. Os
ecos repetiam seus horríveis rugidos e os gritos dolorosos dos
cachorros que imolava à sua raiva. De repente, ele aparece, sem
dúvida irritado por ver o homem: quer fazer um último esforço,
joga-se contra uma árvore, ameaça ainda os inimigos numerosos
e cai em seguida atravessado por vinte flechas que o atingem na
espádua e o privam da vida, tirando-lhe a força para se defender.
Os inocentes pássaros não são mais felizes do que esse
animal temível; guiado pelo canto, o índio consegue surpreendêlos; armado então com um arco de duas cordas, lança com
força uma bola de argila e tira-lhes a vida sem que um grito
de dor anuncie aos outros a sorte que os espera.
Entretanto, um sol ardente avisa-nos que é preciso repousar.
As mulheres, instruídas pelos maridos, vão procurar os animais
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que eles mataram; guiadas por fracos vestígios, elas conseguem
encontrá-los e logo as vemos chegar com os cachorros ofegantes,
que pulam em volta, pedindo ~ rec.ompensa d~ seus esforços.
Todo o dia transcorreu na mais ruidosa alegna. Uma caçada
feliz fizera esquecer muitas fadigas e, em toda parte, só se ouvia
cantar a felicidade dos índios. Estranha inconstância! disse-me
Kumuraí, dentro de alguns dias vão querer cultivar a terra e
exaltarão a antiga tranqüilidade.
No dia seguinte, subimos o rio e fui testemunha de um
novo espetáculo. Uma espécie de canal natural, inteiramente
seco naquela época, apresentava aos nossos olhos uma estrada
sem fim, plantada com árvores majestosas: lianas que a elas se
enlaçavam até o cume tomavam a cair em longas guirlandas de
verdura e vinham cobrir de flores as colocíntidas selvagens que
atapetavam a areia; jacutingas de patas escarlates, taquaras de
caudas compridas(n), uma multidão de rolas animavam ainda
essa risonha paisagem e fugiam ao verem os macacos que
vinham despojar o jambeiro de seus pomos rosados. Lamentei não poder parar nossos barcos ligeiros e só tive um instante
para admirar essas belas solidões que as águas deviam em
breve invadir.
O sol ia desaparecer quando decidimos desembarcar; os
raios moribundos douravam ainda o cimo das florestas; milhares de insetos brincavam na superfície das águas e o barulho
da rã mugidora tinha substituído o canto dos pássaros. Em breve,
só era visível no horizonte uma barra brilhante que se confundia
entre as nuvens de fogo, mas esse espetáculo durou apenas alguns
instantes; tonalidades alaranjadas, cinzentas e lilases apareceram
pouco a pouco num céu azul, avisando que tudo na natureza
ia entregar-se ao repouso.

gens do rio. Kumuraí veio sentar-se perto do fogo de minh~
cabana e continuou assim:
"Decidi não me afastar e continuar a dirigir minha tribo
fraca; mas eu acreditava que os sofrimentos eram suficientes
para trazer o fim de meus males, pois não me sentia mais com
bastante coragem para suportá-los por longo tempo. Meus
guerreiros não tinham, entretanto, deixado de ir a São Simão e
um deles trouxe-me um dia três flores misteriosas, (*) cuja linguagem os estrangeiros tinham-me ensinado. Significavam piedade, dor e resignação. Helena as mandara. O triste presente
arrancou-me lágrimas ardentes, mas uma dor mais calma sucedeu aos meus funestos transportes e senti-me ligado à vida por
um novo sentimento de gratidão.
Soube pouco tempo depois que aquela que sabia compartilhar meus sofrimentos devia em breve deixar São Simão para
ir a uma cidade mais afastada, perto de uma irmã de quem era
muito querida. Meu coração deveria estar acostumado a não
esperar mais nada e, contudo, não pude ver sem um novo
desgosto que Helena ia morar numa cidade brilhante. Pareciame que longe da solidão nada lhe recordaria meu amor e novos
prazeres iriam fazer com que esquecesse a perfídia que recompensara minha constância."
Mal acabara ele de dizer essas palavras, quando ouvimos
um barulho repentino, semelhante ao prolongado estrondo do
raio; mas o céu estava sereno e a calma mais profunda sucedeu
a esse gemido da natureza.
"Nunca viu, disse ele observando minha surpresa, um
emboaba soberbo (49), tenuemente seguro por suas raízes, desprender-se lentamente da colina, rolar de repente e arrastar com
estrépido as árvores que o cercavam. (* *)? Assim derrubou-me a
adversidade: as paixões minaram minha existência e só a dor
conserva-me a vida."
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Então, senti que é no deserto que a harmonia exerce seu
poder e um canto selvagem cria emoções profundas. As vozes de
nossos índios misturando-se ao murmúrio das águas; ó grito de
alguns aléctores que pareciam responder à distância; os acentos
pungentes dos guaribas cbamando os companheiros na hora em
que o dia se vai; tudo me fazia cair numa melancolia que
não se consegue evitar e que se experimenta apenas na solidão.
Mal a noite tinha chegado e já os guerreiros, extenuados
de cansaço, adormeceram em redes suspensas a estacas, às mar-

( •)
(**)
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Sem dúvida, os portugueses herdaram dos árabes esse modo de
comunicar os sentimentos. Nós o encontramos em todas as
cidades do Brasil.
Esses desmoronamentos ocorrem amiúde nas florestas primitivas
e muitas vezes encontra-se grande número de árvores abatidas,
nos lugares onde o homem ainda não penetrara.
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Terminando essas palavras, caiu em profundo devaneio
e não pareceu mais se aperceber de tudo o que o rodeava. Respeitei-lhe o silêncio, mas não tardou que ele próprio o rompesse
e continuasse assim:
"Uma noite, quando deixava o pensamento vaguear pelo
futuro cruel que se apresentava diante de mim e já diversas vezes
o rugir do jacaré tinha anunciado a borrasca, saí de minha
cabana. A natureza estava agitada e tudo parecia pressagiar
uma horrível tormenta: nuvens espessas rolavam ao redor de
nossos rochedos, o vento fazia estremecer as florestas. Logo
fez-se ouvir o raio e suas descargas sucediam-se com estrondo,
quando vozes tumultuosas, acompanhadas da trompa, chegaram
de repente aos meus ouvidos. Não tardei a reconhecer o canto
de meus caçadores. Avanço e percebo, ao clarão dos relâmpagos,
Helena carregada no meio deles. Contemplo-a com olhar desvairado e procuro, tocando suas vestes, assegurar-me de que
não é uma dessas vãs ilusões que tantas vezes me oferece o
sono. Anjo de bondade, quem a traz, disse-lhe enfim, caindo
a seus pés, e o que vem procurar no meio dessas florestas?
Kumuraí, disse-me ela, é a confiança que me trouxe aqui, pois
a morte poderia ter-me subtraído à violência e só te teriam
entregue um corpo inanimado, se eu não conhecesse tua alma
generosa.
A essas palavras, levantei-me. A cólera mais terrível apoderou-se de meus sentidos; ja mostrar a meus guerreiros o que
um chefe irritado tinha de temível, mas uma voz adorada intercedeu e fui desarmado. Oh! exclamou ela com bondade, não os
castigues pela falta de um só. Ele já encontrou a morte no meio
dos meus e foi a sua audácia que dirigiu estes infelizes, que
agora te imploralll..

possuí-la. Pois bem, ele te deu a felicidade e reservou para si
a morte.
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Keroê não existe mais, disse-me então um caçador, na
língua de nossos pais, os estrangeiros o lll.assacraram. Ele notara
teu sofrimento e seu coração não podia lll.ais suportá-lo. Venhalll, disse-nos ele um dia, e que nosso chefe não se sinta mais
infeliz. Havemos de vê-lo impiedosamente entregue ao desespero; ouvirelll.os seus gemidos sem nos comovermos? Vamos
dar-lhe o prêlll.Ío que recusalll. a sua coragem. A bela Helena
atravessa nossas florestas para se dirigir a uma cidade afastada:
levemo-la para nossa solidão, só nosso chefe é digno de

Minha cólera acalmara-se. Não pude conter minhas lágrimas à lembrança de meu infeliz amigo e enderecei a Helena um
olhar que pedia a recompensa de tantos males~ Ela compreendeu-me, sem dúvida, e disse com amargura: Sou a causa de
muitas infelicidades, mas não se pode nem mesmo encontrar a
esperança junto de mim.
A tormenta aumentava sempre: logo meus guerreiros afastaram-se e supliquei-lhe que entrasse em minha gruta. Não
temas, disse eu, meu respeito é mais forte do que meu amor
e com uma única palavra podes afastar-me. Fiz com que sentasse num leito de folhagem e coloquei-me a seus pés, pedindo-lhe para mandar no que a cercava. Não mandarei, disse ela,
espero tudo de tua generosidade; leva-me de volta à cidade e
verás o que pode minha gratidão. Tuas mínimas vontades, se
meu coração adivinhá-las, serão imediatamente cumpridas. Mas
a uma única dessas vontades não posso submeter-me. Qual! eu
ficaria isolado nesses lugares que embelezas com tua presença;
quando te chamasse para trazer algum consolo a este coração
dilacerado, ninguém responderia a minha voz; a mais nobre dedicação de um amigo enfim se tornaria inútil? Não, não, um índio
não é capaz de tão grande sacrifício! Nas cidades, alguém o
faria?
Ela caiu, então, em profunda aflição e disse que meu coração
endurecido nunca a amara; prodigalizou-me mil nomes cruéis,
verteu lágrimas e não fui bastante forte para resistir-lhe. Sua
dor ao lembrar-se do pai venceu minha resolução. Pois bem,
disse-lhe eu, privo-me de todas as esperanças de felicidade; para
agradá-la é preciso elevar-se acima dos homens. Mas só se
reservam tormentos aos que podem ainda amá-la. Seu olhar cheio
de doçura tinha encontrado o meu, confesso, e quase esqueci o
penoso sacrifício que acabava de fazer; senti-me desarmado~
Sim, acrescentei, minha única felicidade será a de ter obedecido
a teus menores desejos. Todavia, se não quisesses abandonar
um infeliz, teu pai, com todo seu poder, jamais te obteria de
mim. Estas florestas, sob minhas ordens, se eriçariam de flechas,
nenhum dos seus homens nela poderia penetrar. Mas, tu o vês,
minha bem amada, a noite é profunda, a chuva cai em torrentes
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e o trovão ribombeia na floresta. Amanhã retornarás a São
Simão, antes, por que não repousar entre nós? Poderás ver que
os índios desfrutam a felicidade junto de suas companheiras,
mesmo no meio das tempestades.
Ela consentiu, então, em ficar na minha simples habitação
e disse-me com o sorriso da bondade: Quero trazer aqui a felicidade, quero que estes campos férteis comecem a ser cultivados.
Mas, vendo uma alegria inquieta brilhar de repente em meu
•olhar, pareceu arrepender-se das palavras que lhe tinham escapado e seus olhos fixaram-se em mim com dolorosa compaixão.
Tu te enganas, compreendi teu pensamento, exclamei, não
me fujas, não retornes jamais à cidade. Onde encontrarás a
felicidade, se deixares nossas florestas? A idéia de que eu podia
perdê-la para sempre apresentou-se ainda a meu espírito com
tudo o que ela tinha de horroroso; eu quisera esquecer minhas
promessas. Caí no desvario e supliquei, apertando-a ao peito,
que não me abandonasse. Não, disse eu, jamais acreditaria que
semelhantes tormentos me estavam reservados. Se fugires, esse
será apenas o começo de um suplício ainda mais cruel. Meu
amigo, respondeu ela, livrando-se de meus braços, seremos infelizes se não escutares a razão. Talvez um dia eu seja tua com·
panheira, talvez meu pai abençoe nossa união, há acontecimentos na vida que suavizam os corações mais duros; e uma f elicidade inesperada muda muito nossas resoluções. As últimas palavras lembraram-me pensamentos mais tr~nqüilos; eu estava perto
dela e todas as ilusões da esperança começavam a renascer no
meu coração.
Naquele momento, o raio ribombava ainda a distância e os
cantos dos índios confundiam-se ao fraco rugir da floresta. Vê,
disse-me ela, a calma sucede à tormenta; como a natureza, teu
coração reencontrará a tranqüilidade. Ela acrescentou: Talvez
também como a tempestade, teu amor se dissipará. Mas perguntei-lhe se o amor de que dependia toda nossa existência podia
extinguir-se; ela respondeu-me apenas com um sorriso cheio de
ternura.
A noite não estava ainda avançada e os caçadores vieram
suplicar-lhe que participasse do festim que tinham preparado.
Como uma divindade. ela espalhava a alegria sobre tudo o que
a cercava; também meus guerreiros diziam-lhe numa lingua-

gem simples: Fica entre os índios; a aldeia tornar-se-á uma poderosa cidade e apenas cantos de felicidade hão de ressoar nas
nossas florestas.

'
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As mulheres desvelavam-se a seu redor e pediam-lhe também para que não as deixasse. Como se ela as -tivesse compreendido, trançaram um risonho quadro da vida das índias e dissiparam, por alguns instantes, com inocentes carícias, o desgosto
profundo que parecia agitá-la.
Algumas horas ainda e o dia ia trazer para a tribo a tristeza e o desânimo. Abatida pelo cansaço, Helena adormecera
num leito de folhagem, no meio de suas novas companheiras,
e eu a contemplava no silêncio da noite. Não podia persuadirme de que tinha prometido levá-la de volta para seu pai mas,
aos primeiros raios do sol, quando seus belos olhos se abriram,
e seu olhar encontrou, o meu, tiye de lembrar minba triste promessa e senti desvanecer-se a felicidade como um sonho.
Tentei novamente persuadi-la a não deixar nossas florestas.
Foi inútil. Ela conjurou-me a não retê-la por muito tempo e
levá-la a São Simão; mas nada pode igualar o desgosto e o
espanto de meus caçadores quando souberam que íamos afastar-nos. Eu lhes parecia um verdadeiro insensato que recusava
a felicidade para buscar novos sofrimentos e não concebiam que
o amor pudesse tornar-me capaz de um sacrifício que devia
excluir até a esperança; todavia impus silêncio aos murmúrios e
escolhi vinte dentre eles para me acompanhar.
Não tardamos a nos encaminhar para a cidade. Helena era
carregada numa rede e eu andava a seu lado. Dessa vez estava
feliz pelos obstáculos que amiúde retardavam nossos passos e,
se lianas agitadas pela brisa da manhã vinham balançar suas
flores sobre a fronte virginal, eu me inclinava para ela com
embriaguez e as afastava lentamente. O sabiá, o bem-te-vi, o
feiticeiro, a araponga pareciam chegar de todos os lados para
encantar nossa viagem e meus tristes pressentimentos eram dissipados por seus cantos de amor. Antes da metade do dia,
atingimos as vizinhanças de São Simão: tropas que, sem dúvida,
tinham sido enviadas à procura da filha do ouvidor, deram
gritos de alegria quando nos viram. Várias pessoas juntaram-se
a nós e outras correram diligentemente para a cidade, a fim de
anunciar a feliz notícia de nosso regresso. Aí chegamos logo,
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acompanhados por um cortejo numeroso de portugueses. A
alegria espalhou-se em todos os traços do ouvidor ao rever
Helena, mas, quando seu olhar voltou-se para mim, não pôde
dissimular o embaraço que sentia em manifestar uma gratidão,
a que era forçado, e que só podia provar concedendo-me a mão
de sua filha. Eu esperava minha sorte com ansiedade, quando
Helena encorajada pelas carícias do pai, abraçou seus joelhos e
disse-lhe com a mais viva ternura: Oh! meu pai! Fiz esforços
inúteis para vencer meus sentimentos e sinto que meu coração
só poderia pertencer ao jovem chefe dos maxacalis. O senhor
não quer minha infelicidade, não posso duvidar disso; o que
oferecerá, pois, a ele em troca de tanto amor e como recompensará tanta generosidade? Dando-lhe riquezas? Nisso sua
terra natal é pródiga. Fazendo com que obtenha honrarias?
Ele prefere a nobre independência. Não rejeite meu pedido,
talvez não esteja longe o tempo em que o senhor não lembrará,
sem derramar lágrimas, de que poderia ter feito minha
felicidade.

Afastei-me, contudo, e voltei com os caçadores a nossos campos
solitários. Vários dias se passaram sem que eu recebesse notícias
de São Simão e, finalmente, soube que o ouvidor, escoltado por
um cortejo numeroso, fora com a filha para a capital de Minas
e que tomara a decisão de ficar lá por vários anos. Essa última
circunstância aumentou ainda mais meus sofrimentos; senti que
fazia esforços vãos para trazer resignação a minha alma, pois
que estava destinado a conhecer sempre novas mágoas.
Oito dias depois, vi chegar ao meu refúgio um dos mais
respeitáveis habitantes da cidade, que sempre me tinha demonstrado a maior afeição. Ele ficou horrorizado com a mudança
que se operara em mim, mas a princípio ofereceu o consolo
vago que cansa mais do que alivia a dor; ao ouvi-lo, sentia
crescer meu abatimento, ficava insensível a suas falas e pronunciava o nome de Helena. Terá forças para ouvir-me? disse
ele. Fui encarregado de transmitir-lhe palavras que lhe darão
a resignação que parece desdenhar. Como! disse eu, podem
ainda fazer-me desfrutar um momento de felicidade sobre a
terra e demoram! Fale, oh! fale! Cada instante a mais agrava
meu tormento. As ciências que seu orgulho despreza e que
desejei ensinar-lhe vão mostrar-lhe como sofrer. É a própria
Helena quem vai falar-lhe e minha voz não passará de um
intérprete. Tirou então do seio uma carta que guardei depois.
Embora os caracteres traçados sejam mudos para mim, minha
memória reteve o que exprimem. Tu, que tanto mereces minha
confiança por te interessares por meus sofrimentos, possuis o
talento, entre nós ignorado, de recordar os pensamentos de um
outro tempo; repete-me o que tantas vezes ouvi. Há nessas
palavras, quando me chegam aos ouvidos, um encanto de que
não posso cansar-me; os conselhos, ditados pela lembrança de
minhas penas, parecem vir do alto; gostaria de ouvir sempre
os acentos de piedade; enfim, ao ouvi-los não sei mais se ainda
sou infeliz". Entregou-me a carta e eu li:
"Parto, Kumuraí; antes de afastar-me destes lugares, meu
coração quer ainda falar-lhe. É muito infeliz, mas o que me
disseram de seu desespero sombrio mostra-me que não sabe
suportar seus males. Entretanto, nada o obriga a conter-se
sempre; é uma vantagem que possui e que as mulheres, nas
nossas cidades, não têm. Imagine nossos tormentos: sofremos
sem queixa; somos forçadas a suportar as dores da alma com
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Essas últimas palavras enterneceram, por um momento, o
ouvidor, mas seu natural triunfou e, após balbuciar algumas
palavras insignificantes, pediu tempo para refletir sobre uma
coisa, dizia ele, tão importante. Então, não me iludi mais com
uµia vã esperança e ia entregar-me a toda indignação que me
inspirava sua perfídia; mas um olhar de Helena conteve meu
furor. Kumuraí, disse-me ela, volta sozinho para tuas florestas,
já que não posso ir contigo; se o céu me tivesse feito nascer
uma pobre índia, eu teria sido mais feliz sem dúvida, porém
não estava destinada a ser tua companheira. Entretanto, não
pude deixar de te amar. Escuta ainda meu pedido: promete
que vencerás tua dor, promete que tentarás afastar-te. Vai,
tua aflição despedaça-me o coração, continuou ela chorando,
não acrescenta a todas as minhas penas a idéia horrível de que
pude privar-te para sempre de tua feliz tranqüilidade. Mas
contemplei-a em silêncio e fiquei como que insensível a suas
palavras. O pai, então, fez novo esforço para arrastá-la dali:
caí a seus pés soltando fundos gemidos e ela já se afastara
quando meus braços ainda a procuravam. Saí daquele lugar e
errei pela cidade como um insensato; meu espírito engendrava
mil projetos de desespero, não sei que força prendia-me à vida,
quando a morte teria sido para mim o fim de tantos males.
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a coragem que os guerreiros se envergonhariam de não mostrar
em meio aos sofrimentos com que, às vezes, a morte os cerca.
Escute, pois, aquela que não está alheia a seus males; apenas
ela os conhece, apenas ela pode consolá-lo. É nas lembranças
que estão suas penas, é nelas também que poderá encontrar
a resignação. Se, ouvindo apenas o sentimento cego das paixões,
não lhe tivesse resistido, sua alma, cuja nobreza eu vi, estaria
gemendo muito mais. É horrível não poder dizer em voz alta
porque somos infelizes: que teria para confessar a quem o las~imasse? Acaso diria que, vencido por um amor funesto, ultraJOU aquela a quem amava e que a lembrança dela em lágrimas
o persegue sempre, que chorou também sem ser digno de
consolo? Acaso diria que prendeu nas florestas uma mulher
indefesa que chamava pelo pai e a quem a dor teria matado?
Ousaria mostrar-me como uma suplicante diante de sua inflexibi!idade? Ousaria dizer que uma alegria odiosa respondia aos
gntos que me arrancavam continuamente os tormentos? Diga
ao contrário: arrastada por uma violência em que não tomei
parte, ela veio até mim, sua confiança a trouxe e, se a expressão
de um amor ardente procurou mudar sua resolução, descrever-lhe a felicidade com que eu desejaria envolvê-la, não suportei
sem horror a vista de suas lágrimas e essas lágrimas bastaram
para me decidir. Descreva minha gratidão, amigo; não tema descrever minha ternura, ela é sua e, para mim, ela é mesmo um
dever; não tema que o tempo suavize um sentimento que não
depende, nem de nossos usos, nem de nossos costumes, nem
de minha vontade. Para mim, meu amigo é um ser diferente
de todos os homens, o filho da natureza que a civilização não
pôde corromper. Desprezo esta civilização de que tanto nos
orgulhamos, porque o amo. O tempo não concede longos dias
àqueles que o fizeram mais rápido pelo ardor funesto de seus
sentimentos; hei de precedê-lo talvez no túmulo, mas lá chegarei
menos dolorosamente, se pensar que é para revê-lo. Quando
nos quiseram desunir, eu o aproximei de nossa religião para
associá-lo a uma felicidade eterna. Não esqueça, Kumuraí:
em seus últimos momentos, as preces deste coração aflito serão
suas e, se a fraqueza apagá-las em meus lábios, nem por isso
deixarão de ir ao trono da divindade. Os últimos desejos de
uma alma pura devem ser os mais poderosos."
.
Durante a leitura, eu não ousara olhar o jovem chefe. Há
instantes em que tememos a própria emoção. Quando as des-

graças já vão longe, a dor que manifestamos pode reanimá-las
e ela mostra o que há de terrível nos males sofridos, pois eles
comovem tão fortemente o coração de um estrangeiro. Suspiros
abafados avisaram-me do que se passava na alma de Kumuraí.
"Sim, disse-me ele, jogando-se em meus braços, sim, devo
enfim resignar-me; a esperança que ela me dá é bastante bela,
mas já pudeste julgar se os queixumes que me acabrunham
devem ser perdoados.
Há mais ou menos dois anos, continuou ele após guardar
silêncio por algum tempo, os anciãos fizeram-me levar a tribo
para as bordas do mar onde outrora eles tinham feito muitas
trocas com os portugueses. Esperei que as viagens pudessem
distrair a melancolia e decidi deixar nossas florestas por vários
anos. Mais felizes do que eu, muitos de nossos guerreiros
pereceram em diversos embates que tivemos com os botocudos,
antes de atingir Canavieras. Quando de minha chegada, o
capitão-mor da província estava nessa vila; acolheu-me com
bondade, contei-lhe minhas desgraças e ele com seus conselhos
prudentes procurou afastar as tristes lembranças que cobriam
de sombras meu coração. Não repetirei aqui todas as falas
que lhe inspirou a inquietude quanto à minha sorte. Seus esforços foram inúteis, eu as esqueci, mas guardei duradoura lembrança de sua terna compaixão e darei ainda muitas lágrimas
a sua memória."
Kumuraí parou, então, de falar e guardamos, por longo
tempo, um profundo silêncio. Eu teria desejado dar-lhe alguma
esperança. Não ousava fazê-lo, entretanto, e via com mágoa
que só era possível lastimá-lo,. sem tentar despertar em sua
alma um sentimento que devia ser afastado para sempre.
Lembrei-lhe, porém, as palavras que Helena lhe dirigira, ao
deixá-lo, e esforcei-me por persuadi-lo de que podia ainda experimentar alguma felicidade na terra, se procurasse realizar a
de seus índios que logo estariam dispersos como os de outras
tribos, caso ele não os convencesse de novo a cultivar as terras
que tinham abandonado. Minhas últimas palavras causaram-lhe
profunda impressão e ele prometeu que tentaria ~astar os
pensamentos que incessantemente o ocupavam. Mas eu mesmo
sentia com pena que só o tempo poderia dar-lhe coragem.
Depois de viajarmos ainda vários dias, a natureza começou
a apresentar outras paisagens. Já tínhamos ultrapassado os

38

39

40

FERDINAND DENIS

morros de Cachoeirinba (50) cujos cimos, sempre cobertos de
florestas, ainda se ofereciam aos nossos olhares, no meio das
nuvens. As colinas que nos cercavam desciam em suave inclinação até a margem e o pau-d'arco de flores amarelas desdobrava para todos os lados seus ricos enfeites. Uma planta trepadeira, semelhante à convulvulácea, cobria com os braços
flexíveis uma multidão de pequenos arbustos pouco elevados;
ela lhes dava mil formas regulares e clir-se-ia, a alguma distância, que um gênio se teria deleitado em erguer às margens do
Belmonte, magníficos jardins onde se viam, de todos os lados,
como que berços elegantes, assentos de relva e pirâmides de
verdura. Várias canoas que vinham de Minas Novas passavam
naquele momento, em direção a Belmonte, e apenas o barulho
dos remos rompia o silêncio da solidão. Entretanto, quase ao
fim do dia, começamos a ver blocos de. granito que suspendiam
suas massas enormes acima das águas; alguns rochedos estranhamente talhados elevavam-se no meio do rio e pareciam
querer detê-lo em seu curso. Mas as vagas impetuosas transpunham rugindo os obstáculos que a natureza opunha e arrastavam com rapidez as pirogas dos habitantes de Minas, que
não receavam confiar as frágeis embarcações à habilidade dos
índios. Víamos que eles batiam com o remo, ao mesmo tempo,
em vinte rochas diferentes e arremetiam como um raio rumo
às férteis praias que acabávamos de deixar.
Subimos penosamente algumas cascatas, ora empurrando
as canoas, algumas vezes puxando-as por cordagens, e cheguei
enfim ao lugar onde os maxacalis deviam tomar um caminho
diferente. la deixar Kumuraí para não mais revê-lo: percebia
com sofrimento quanto seu coração ainda estava agitado e esforcei-me de novo para trazer-lhe resignação. Mas, no dia seguinte,
ao amanhecer, quando tivemos de nos afastar, vi o que lhe
custava a separação. Adeus, disse ele apertando-me a mão,
regressarei aos nossos desertos e não encontrarei um amigo;
estarei só com minhas lembranças; todas as minhas dores renascerão e ninguém jamais saberá quanto sou infeliz. Mas tu, não
me esqueças pelo menos e, quando de volta à pátria, tua alma
se transportar a nossas terras distantes, olha-me na cabana
isolada; nossos pensamentos hão de se encontrar, vencendo os
mares. Prometi-lhe que nunca o esqueceria; abracei-o e separamo-nos para seguir novos caminhos.

NOTAS

Notas de F. Denis

Página 3. Os Maxacalis.
Todas as descrições deste episódio foram feitas, quando a
lembrança dos lugares ainda era recente para mim.
Página 6. Uma rede de ticu.
Ou de ticum. É uma espécie de cânhamo, produzido por
uma palmeira. Os índios o tingem em geral com "rocou". (Trata-se provavelmente do urucu - N.T.)
Página 8. A patativa e o azulão.
E sses dois pássaros têm um canto agradável, sobretudo o
último, que se distingue pela plumagem azul quase preta. V.
Viellot.
Página 12. Visitava sempre a tribo, muito diminuída pelas
doenças.
É difícil fazer uma idéia das devastações causadas pela
varíola, nas diversas tribos do interior e, sobretudo, da beiramar.
Página 13. Da arara e do canindé.
O canindé é a arara de plumagem azul e amarela. Lê-se,
na obra de Léry, que os tupinambás em seus cantos celebravam.lhe a beleza.
Página 19. Uma pena brilhante enfeitava-lhe ainda os
lábios.
Era o uso, há muitos anos, em algumas tribos dessa nação.
Os maxacalis que o senhor de N euwied visitou, punham um
caniço no lábio inferior. V. t. 2, p. 200. Nada mais esquisito
que esse gosto dos americanos. A madeira leve, as pedras, as
penas, a resina e o ouro eram usados para enfeitar os lábios,
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ou melhor, para desfigurá-los. Américo Vespúcio, em sua primeira viagem, fala desse costume extravagante, que era então
muito difundido. "Vi um, entre outros, diz ele, com sete desses
buracos, no rosto, onde carregava o peso de dezesseis onças em
pedras diversas" .. V. o presidente des Brosses, t. 2, p. 96 (51).
Mas, o que há de mais singular, Vancouver encontrou o
enfeite dos botocudos na baía da Restauração; só que era de
forma oval. Voyage autour dn Monde, t. 1, p. 182.
Página 30. Taquaras de caudas compridas.
Acho que têm esse nome porque vivem nos lugares onde
crescem os caniços.
Página 40. Onde se viam, de todos os lados, como que
berços elegantes, bancos de relva, etc. (52)
O mesmo efeito foi observado pelo senhor Humboldt, mas
era causado por um arbusto chamado sauso.

No tas

. (1) Tribo indígena da região meridional de Mato Grosso, cuja

existência os bandeirantes descobriram por volta de 1725.
Esses índios, cavaleiros, belicosos, fizeram aliança com os
portugueses em 1791. Se eram desconhecidos na Europa
(com exceção de Portugal) como a maioria das tribos brasileiras, Denis encóntrara sobre eles informações abundantes, na Corografia Brasílica do padre Aires de Casal (Rio,
1817), à qual remeteremos sempre, porque foi sua principal fonte de informação. (Quanto aos costumes dos
guaicurus, ver especialmente T. J, p. 193-198). Denis retomou e desenvolveu essas informações no Brés., III, p.
122-156, e no 'Brés. 37, p. 3·14-324. Acerca desse povo,
ver ainda, em Os Maxacalis, p. 1O, 20 e as notas correspondentes.
(2) Denis preferiu falar dà vida dos maxacali (ou :maxacari),
porque encontrara alguns desses índios, às margens do
Jequitinhonha, em agosto-setembro de 1819. Hoje desaparecido, o grupo maxacali estava, já naquela época, em
vias de extinção: elementos esparsos, reduzidos por vezes
a algumas famílias, localizavam-se nas bacias dos rios Pardo, Mucuri, Jequitinhonha, no. nível das montanhas costeiras (ver Mapa, p. 92-A). Quanto ao estado atual
de nossos conhecimentos sobre essa tribo, ver Introd., p.
· ..LXIX-LXXIV. As fontes principais, de que Denis
. . ' dispunha, eram a Corografia (1, .p .. 279; II, p. 55) e sobretudo o príncipe de Neuwied e Auguste de Saint-Hilaire.
, Muito sumariamente estudados no Brésil (IV, p. 249252), os maxacali, no Brés. 37, constituem apenas objeto
... .. . .de alusões .dispersas.
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(3) Os aimorés ou botocudos constituíam a mais poderosa das
nações, instaladas nas montanhas costeiras da Província de
Porto Seguro. Muito primitivos, amiúde ferozes com efeito,
esses descendentes dos antigos tapuias espalhavam o terror,
e mesmo a repulsão, que José de Alencar descreveu de
modo impressionante nos capítulos XI e Xlli do Guarani.
Na época das viagens de Neuwied, Denis, Saint-Hilaire,
suas incursões eram temidas até no litoral. É na bacia do
rio Doce que a ameaça aimoré fazia-se mais duramente
sentir. Depois de ter lançado contra eles verdadeiras operações militares (especialmente no governo do Conde de
Linhares), tentou-se adotar a política de pacificação que
o Conde dos Arcos aplicara vitoriosamente no vale do
J equitinhonha. "Os aimorés são tão selvagens que os próprios bárbaros os consideram bárbaros" (Brés. 37, p. 210).
Ver Botocudo, inira, n. 4 e n. 9.
(4) Outro nome dos aimorés, como Denis o indica mais
adiante. Vem da palavra botoque, que designa uma peça
de madeira usada, por diversos índios, para distender o
lóbulo da orelha. Sobre o uso desse enfeite, bem como do
enfeite para o lábio, ver infm, n. 9.
(5) Na época em que se situa a narrativa (1800-1820 aproximadamente), a maioria das tribos, que andava pelas montanhas costeiras, vivia com m_çdo dos aimorés. Ao dizer
que os homens das duas tribos encontravam-se "possivelmente pela primeira vez", Denis refere-se a uma reunião
pacífica. A seqüência da narrativa mostra, com efeito, um
encontro anterior, sangrento, durante o qual os maxacali foram quase exterminados (ver Max., p. 11). "A
nação botocudo detesta particularmente os patachos e os
maxacalis" (Brés., IV, p. 244).
. (6) Quanto à já referida barbárie dos aimorés (ver supra, n. 3),
as declarações de Denis são pouco homogêneas e refletem
assim, com exatidão, uma realidade etnográfica móvel.
Segundo o Brésil, "pa~~ que eles não tinham dado nenhum passo a caminho da civilização" (IV, p. 212); o
viajante, entretanto, os viu levar, no Jequitinhonha, uma
vida "bastante inocente" (ib.); em carta aos pais - que

Os MAXACALIS

47

visa, é verdade, a tranqüilizá-los sobre a expedição próxima - , descreve-os como inofensivos, alegres e simplesmente famintos (Lettres, 39). Na verdade, entre esses
indígenas e os europeus, naquela época e naquela região,
tudo dependia da atitude, brutal ou conciliadora, dos portugueses e da relação de forças. As informações mais circunstanciadas sobre os botocudo foram trazidas pelo príncipe de Neuwied (Voyage, II e III, passbn); Denis deve-lhe
muito.
(7) Na Guyane (li, p. 75), no Brésil (em especial I, p. 199)
e no Brés. 37 (p. 6, 13, 213, etc.), Denis não perde oportunidade de assinalar a prática das pinturas corporais, que
sempre mereceram a atenção dos viajantes. Nesse ponto,
acrescentava às lembranças de Belmonte o exemplo de
seus informantes prediletos, antigos e modernos: Vaz de
Caminha (Carta, pp. 210, 211, 215), Hans Staden, Léry
(Histoire, 1, 26), Neuwied (Voyage, li, 222-223). Quanto
aos ingredientes utilizados pelos indígenas. ver inira, n. 1O.
(8) A célebre tonsura parcial, de importância e forma variáveis, era praticada pelos índios da América do Sul com a
ajuda de um caniço cortante ou de uma lasca de quartzo
(ver Léry, Histoire, 1, 124; Neuwied, Voyage, II, 218-219;
Métraux, Civilisation, 183). Ela foi várias vezes descrita
por Denis: o botocudo, diz ele, raspa "com cuidado ...
minucioso os cabelos lisos e selvagens, que passam a formar no alto da cabeça uma calota preta" (Brés. 37, p. 212).
(9) O uso do enfeite para o lábio e a orelha, encaixado no
lóbulo, foi descrito, com luxo de pormenores realistas,
por Thévet (ver Brésil et Brésiliens), (p. 125-127) e Léry
(Histoire, I, 125). Denis, rico de lembranças, nada lhes
fica a dever, quando fala desses dois enfeites entre os
botocudos. As placas de madeira, alojadas no lóbulo da
orelha, é o que se lê no Brés. 37 (p. 213), o distendem
"até fazer com que toque os ombros". Quanto ao enfeite
do lábio tem "um diâmetro quase tão considerável ... ; o
lábio, que o segura, fica com a aparência de um anel muito
fino, ou melhor, de uma fita. Se o índio é jovem, o botoque se erguerá altivamente e em sentido horizontal; se é
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velho . . . o lábio abaixà de modo hediondo . . . O botoque
pode ser posto e tirado à vontade. Vimos alguns que nos
pareciam ter o diâmetro das peças grandes do triquetraque. . . O mais horrendo, sem dúvida. . . é que, com o
tempo, o lóbulo da orelha ou o lábio se rasgam; o aspecto
da boca torna-se, então, horrível até que tenham costurado
os dois bordos do lábio com uma liana muito fina".
Entre os tupinambás (ver Métraux, Civilisation, p.
163), o enfeite do lábio adorno exclusivamente masculino
(enquanto, entre os botocudos, as mulheres o usavam)
era, para os jovens, de madeira, osso, ou talhado numa
concha, e para os adultos, de pedra, preferivelmente da
cor verde (ver Léry, Thévet, op. et Ioc. cit.; Brés. 37,
p. 211). Em àrtigo do Magazin Pittoresque, Paris, 1850:
Des Ornements de la Ievre inférieme en usage chez que!·
ques peuples de I'Amérique, Denis descreve os dois tipos
então encontrados: o batoque cilíndrico ou cônico, mais
comprido do que largo (5 ou 6 cm. por 2 cm.) e o "botão
labial, disco chato, que podia chegar a ser bastante largo".
Na novela, o uso dos dois enfeites entre os maxacalis está em vias de desaparecimento, bem como as pinturas corporais, porque a tribo vive, há dezenas de anos,
em contacto com europeus. Esse abandono do costume
é atestado por Neuwied, Voyage, 1, 377.
(1.0) O urucu é uma substância tintorial, de cor avermelhada,
extraída dos grãos contidos no fruto do urucuzeiro (Bixa
Orellana L.). Os índios se untam com ela para fins cosméticos e insetífugos (ver Métraux, Civilisation, p.
189-191 e Lévy-Strauss, Tristes Tropiques, p. 226). Seu
uso é descrito por Thevet (ver Brésil et Brésiliens, p.
101 e 251, n. 2), Aires de Casal (Corografia, 1, 65) e
Denis (ver especialmente Brés., I, p. 146).
Dos frutos do jenipapeiro (Genipa Americana L.),
árvore grande de madeira dura, tira-se um suco primeiro
incolor, "que se toma azul-escuro por oxidação" (LévyStrauss, Tristes Tropiques, p. 226). Quanto à persistência
do efeito, a informação, dada por Denis, é confirmada em
particular por Léry (Histoire, I, 126).
. Piso (Hist. Naturalis, p, 270) assinala as virtudes do
Urucu e do Ianipaba.
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(11) .E: o arco para bolas, o pellet-bow dos etnólogos cujo emprego entre os maxacali é assinalado por N ordenskjold.
Julga ele que se trata de instrumento introduzido em época
pós-colombiana e tem origem indiana (Handbook of S. Am.
Indians, Vol. V, p. 244). Paul Rivet atribui-lhe origem
malaio-polinésia (Origines, p. 300). Está muito bem descrito no Brésil (IV, 251), a propósito dos maxacali, que
"matam pássaros. . . com um arco de duas cordas, unidas
no meio por um pedaço de pele no qual se coloca uma
bola de argila". Naturalista amador, Denis admirara muito
esse tipo de arco, que permite abater os pássaros, sem
estragá-los. O mesmo resultado, aliás, pode ser obtido
quando se lançam, com um arco comum, flechas sem
ponta (ver Yves d'Evreux, Voyage, éd. Denis, p. 199).
Entre os cadiueu do Paraná, Lévy-Strauss viu precisamente o que Os Maxacalis descrevem: caçadores de
pássaros que se servem desse arco carregando "a tiracolo,
as aljavas de cesta onde estão os projéteis de argila seca"
(Tristes Tropiques, p. 160).
(12) Os ritos funerários indígenas, muito conhecidos pelos etnólogos, foram várias vezes descritos por Denis: ver Max.,
p. 15; Brés., 1, p. 219-221; Brés. 37, p. 31-32 (entre os
tupinambá), p. 224 (entre os botocudo). Os aspectos que
põe em relevo - lamentações, função das mulheres, elogios
ao defunto, uso do maracá, deposição de presentes no
túmulo - são todos atestados, especialmente por Thevet
(ver Brésil et Brésiliens, p. 96-100), Léry (Histoire, II,
119-121) e por autores que Denis só conheceu após 1824:
Fernão Cardim (Tratados, p. 177-178) e Soares de Sousa
(Notícia, II, 287-288).
(13) O maracá entre os índios, tapuia e tupinambá, era antes
de tudo um objeto de culto, enquanto "receptáculo de um
espírito". Acreditava-se que o som produzido pelo instrumento "não era outro senão a voz dos espíritos" (Métraux,
Religion, p. 7 4). A partir de informações, fornecidas por
Staden, Léry, Pison, Claude d'Abbéville, Yves d'Evreux,
Denis percebeu muito bem o uso musical do objeto, utilizado para "guiar as danças guerreiras", e sua natureza pro-
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priamente religiosa: entre os tapuia, "essa cabaça oca ...
repousa como uma espécie de tabernáculo, sob uma coberta
de algodão, e aquele que deseja implorar o gênio superior
vem lançar algumas baforadas de fumo por cima da abertura" (Brés. 37, p. 7-8). As danças dos indígenas eram
essencialmente rituais, é o caráter religioso que define o
maracá; por seu intermédio, fazia-se bom número das intervenções mágicas dos pajés, piagas, adivinhos, isto é,
xamãs. "De origem provavelmente centro-americana", tendo às vezes "a aparência de um rosto humano", o maracá
teria evoluído (ver Métraux, Religion, p. 77) "do chocalho
ao ídolo", até "simulacros antropomórficos", atestados por
Yves d'Evreux, no Maranhão (S. Lussagnet, in Brésil et
Brésiliens, p. 118, n. 1). Denis, por sua vez, afirma que o
maracá da América do Sul é análogo ao chichikoué dos
índios dos Estados Unidos, muitas vezes evocado por Chateaubriand. Ver Voyage en Amérique, p. 225, 246, 254,
etc. Ver Thevet (Brésil et Brésiliens, p. 117-118), Léry
(Histoire, 1, 130-131, II, 73-74), etc.
(14) "Os seres sobrenaturais, que os tupinambá sentiam a sua
volta, pertenciam a duas categorias: uns eram forças individualizadas e más, que podem ser comparadas a nossos gênios e demônios; outros eram espíritos propriamente ditos"
(Métraux, Religion, p. 57). Quer Anhangá tenha representado para os indígenas "os espíritos", a presença de almas
errantes ou um gênio da mata (atormentador), os missionários, no desejo de encontrar no panteão indígena seres
- e sobretudo termos - nos quais pudessem fixar as
noções cristãs de Deus e de Diabo, transformaram-no no
"ser oposto ao Deus favorável" (Brés. 37, p. 18), assim
como elevaram Tupã, simples gênio do trovão, à categoria
de Deus senhor do mundo.
( 15) Os índios da América tinham a noção bastante vaga de
uma "sobrevivência relativa" das almas, e não, como pensaram os viajantes europeus, o conceito de alma imortal
(ver S. Lussagnet, in Brésil et Brésiliens, p. 85, n. 2). A
isso associava-se ou não a idéia de uma viagem - na
qual Métraux vê uma viagem de provas (ver Religion, p.

Os MAXACALIS

51

122) - para um país distante, situado geralmente para
além das montanhas do poente, isto é, os Andes. A distinção, feita por certos autores, entre um local paradisíaco
para os guerreiros corajosos e um local com a presença
de "Aigan" (Anhangá) para os covardes (Thevet, Brésil et
Brésiliens, p. 85; Léry, Histoire, li, 62; Yves d'Evreux,
Voyage, p. 127), pode ter sido inspirada pela própria religião dos civilizados; Fernão Cardim (Tratados, p. 161162) não a menciona.
(16) Denis mistura aqui dois costumes: o de colocar no túmulo,
junto com os objetos pessoais do defunto, alimentos destinados a sustentar a alma durante a viagem e o de proteger os despojos dos ataques de Anhangá (ver Léry, Histoire, II, 120). Uma outra cerimônia fúnebre é evocada
n' Os Maxacalis, p. 12-13.
(17) O Handbook of South American In~s (Vol. 5, p. 344)
assinala a pequenez relativa de alguns arcos dos maxacali;
ao contrário, Denis fala amiúde do "arco imenso" dos botocudo (Brésil 37, p. 209).
( 18) As paisagens descritas, nesse parágrafo, são as que Denis
descobriu durante a expedição que, em 1819, o levou a
subir o Belmonte. A floresta morta também é descrita por
Neuwied (Voyage, II, 97).
(19) E a descrição perfeita da oca de viagem, de palmeira pindó,
comum a quase todos os índios: "Os tupinambá, em viagem ou em campanha, abrigavam-se de noite em cabanas
pequenas e provisórias, constituídas por quatro estacas
que estavam fincadas na terra e sustentavam o teto de
ramos e folhas de palmeira (Métraux, Civili~on, p.
50). Denis ·guardou viva lembrança das "cupolazinhas tão
elegantes dos maxacalis" (Brésil 37, p. 216), que provam
"a superioridade de sua inteligência sobre a dos buticudos"
(Brés., IV, p. 249).
(20) Denis traduziu para Nouvelles Anneles des Voyages, de
Malte-Brun (t. XI, année 1821) os capítulos de Aires de
Casal sobre Mato Grosso; na verdade, o trecho acha-se no
tomo 1 da Corografia, cap. VI (ed. cit., p. 172-220).
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(21) Denis, embora deformando-o, tirou esse nome da geografia da região onde se passa parte da novela; foi Aires
de Casal quem o forneceu:· "Vupabussu (vocábulo brasílico
que significa lagoa grande)" é o nome de uma lagoa chamada também, desde há muito, "Lagoa Dourada", aliás
encantada, por não aparecer aos que em nossos dias a têm
procurado. Crê-se estar na parte orient~ de Porto Seguro"
(Corografia, T. 1, p. 253, n. 2). A escolha do nome é
ainda um indício da atração que o mito do Eldorado
exercia em Denis.

(24) Mesmo nas tribos habituadas à agricultura, a divisão sexual
do trabalho reserva às mulheres o trabalho da terra, pelo
menos depois da primeira limpeza do solo. Lévi-Strauss
descreveu as mulheres nambiquara, armadas "com o bastão de cavar, que lhes serve para tirarem as raízes" (Tris·
tes Tropiqoes, p. 290).
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(22) Paralelamente aos maus espíritos, existiam, para os índios,
gênios benfazejos que muitas vezes, entre os tupinambá,
povo agrícola, eram protetores das culturas, senhores da
chuva, etc. São lembrados em Brés. 37, p. 19.
Se Denis descreve com muita precisão, para 3: época,
certas práticas rituais dos índios, como os funerais, por
outro lado procura ver, na religião deles, uma espécie de
deísmo, sem dogmas, nem obrigações: concepção muito
próxima da "religião natural" para não ser inspirada pelos
Filósofos. O "hino da manhã" parece igualmente muito
depurado na novela: em Aires de Casal os guaicuru
àcompanham o canto de "movimentos extravagantes"
(Corografia, I, p. 199).
(23) Tribo indígena da região drenada pelos rios Juruena e
Arinos, afluentes do Tapajós, no lado oriental de _Mato
Grosso, a noroeste de Cuiabá. Em parte alguma, Denis
fala nela com pormenores; cita-a segundo a Corografia,
T. I, p. 216. A. Métraux identifica os mambarés (ou mahibarez) com os modernos uaimaré, que vivem na mesma
região do J uruena ou mais a sudeste no alto rio Verde
(Handbook of S.A. lnd., III, 346-360). Mas o artigo de
Lévi-Strauss, sobre os nambiquara, no mesmo volume,
indica também, para essa tribo, - os nomes mamJiyuara,
mahibarez (p. 361).
Quanto aos "bacuris" (bacuri, bacairi), a Corografia
(I, 216) diz que são vizinhos dos mambaré e sua presença
era atestada, até 1928, um pouco mais a leste, no Paratininga, subafluente do Tapajós. (Ver Lévi-Strauss, in
Handbook of S.A. Ind., m, 322-324).
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(25) Com efeito, rebeldes à agricultura, os guaicuru, adaptados
à grande estepe da parte meridional de Mato Grosso, praticavam a criação de gado e alimentavam-se essencialmente de carne (Ver supra, n. 2).
(26) Até cerca de 1800, os índios capoxo (que não eram tupi)
ocupavam a bacia do alto Mucuri, ao lado dos mucuni,
panhame, aimoré e maxacali (ver Corografia,. 1, 279;
Brés. 37, p. 358).
(27) N'Os Maxacalis, esta é a única alusão à antropofagia. Em
outras paisagens, Denis inclina-se a apresentar tal prática
como sendo rara e exagerada pelos antigos cronistas.
Percebe-se, entretanto, uma evolução: em 1821-1822, o
Brésil faz, a respeito, uma defesa dos índios mais convicta
do que a obra de 1837, na qual Denis não mais tenta
contestar "esses costumes medonhos", comprovados por
todos os cronistas, e limita-se a lembrar que usos semelhantes existem em outros povos primitivos, em todos os
continentes, inclusive na Europa de outrora (Brés. 37, p.
27-31; ver também Brés., 1, p. 224-229). Como seus contemporâneos, ele mal-e-mal distingue significação ritual de
antropofagia e consider~-a como efeito de "uma vingança
extrema".
(28) Ver supra, nota 21 (onomástica), notas 12 e 16 (ritos
funerários).
(29) A função do chefe não era automaticamente hereditária,
nas tribos indígenas. Entretanto, tendo igual valentia e
inteligência, o filho do chefe estava mais bem situado para
a sucessão. Por sua parentela enorme (a poligamia era
difundida sobretudo entre os chefes) e, assim, por seus
recursos em armas e víveres, ninguém melhor do que ele
na tribo para colocá-la em condições de guerrear. A fun-
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ção, com efeito, era sobretudo militar. Denis lembra a
resposta dada por um chefe indígena a Montaigne, que o
interrogava sobre o poder: era "ser o primeiro a ir para
a guerra" (ver Essais, Pléiade, p. 253, e Brés. 37, p. 21).
Em tempo de paz, as estruturas da tribo e da família garantiam harmonia suficiente entre os grupos. Os litígios
eram levados a um ancião particularmente venerado ou a
um grupo de anciãos.
(30) Henry Koster é um comerciante inglês, autor de Traveis in
Brazil (Londres, 1816), a quem Denis muito deve. Quanto
à variante brasileira da liteira e da "filanzane", tinha o
nome de bangüê; as damas da sociedade não tinham outro
meio de locomoção.
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224-225. Numa carta de 1718, um missionário jesuíta
descreve os "payaguas. . . às voltas com dois inimigos
temíveis. . . guaycureanos e brasileiros" (paulistas), que
lhes levaram mulheres e crianças "para escravizá-las"
(Lettres Edifiantes, éd. Aimé-Martin. Paris, Desrez, 1837,
T. II. p. 97). ·
(35) A Corografia mostra bem que os guaicuru atribuíam um
caráter augurai ao canto do acauã (1, p. 196), mas, nesse
ponto, não faz comparações entre os tupinambá e eles.
(36) Caiabav3;S (ou caiavabas): nome dado pelos guaicuru, se-

(32) Na divisão sexual do trabalho, tal como era e é ainda
praticada pelas tribos indígenas, cabe efetivamente às
mulheres a tarefa de construir cabanas provisórias, durante
as viagens.

gundo Aires de Casal, aos cauãs, tribo da parte meridional
de Mato Grosso, que a Corografia cita numa lista de tribos
que foram vítimas permanentes dos guaicuru. Os caiavaba
cultivavam alguns legumes, amendoim e, como Denis o
dirá, algodão. Uma vez mais, verifica-se que a Corografia
(aqui, 1, p. 195 e 199) é, para Denis, a principal fonte
de informações geográficas e etnográficas. Os relatos do
ex-prisioneiro dos guaicuru são, para o autor, uma oportunidade de sair do quadro geográfico próprio da intriga
(Porto Seguro, Estado de Minas Gerais) e levar o leitor
para o interior do país, tão mal conhecido nessa época.
A idéia veio-lhe de sua tradução do capítulo de Aires de
Casal sobre Mato Grosso (ver supra, n. 20).

(33) Grafia influenciada pela pronúncia indígena e negra, em

(37) A maiúscula e a ortografia, herdadas dos naturalistas,

(31) Trata-se evidentemente dos enfeites de penas cuja técnica
atingia, entre os índios do Brasil, elevado grau de refinamento. Ornamentos como esses foram descritos por Denis,
a partir de múltiplas fontes e de acordo com suas lembranças na Arte Plumaria, Paris, Leroux, 1875.

lugar de Urubu.
(34) Na parte meridional de Mato Grosso, no Paraná e afluentes,
onde dispunham de verdadeiras flotilhas de pirogas grandes, os paiaguá, "senhores do rio" (Brés. 37, p. 314),
opuseram obstinada resistência aos paulistas. Quando os
guaicuru, seus poderosos rivais, aliaram-se (na verdade,
submeteram-se) aos portugueses (ver supra, n. 1) os paiaguá preferiram o campo espanhol e foram radicar-se progressivamente mais ao sul, justamente além de Assunção
(durante o século XVII). As lutas selvagens contra os
portugueses e a rivalidade com os guaicuru acarretaram
senão a destruição, pelo menos o desaparecimento dos
paiaguá, enquanto "nação", ·enquanto confederação de
tribos. Ver Handbook of South American Indians, 1, p.

apenas disfarçam o nome do amendoim.
(38) Com efeito, a Corografia indica que os caiavaba sabiam
fiar e tecer (1, p. 199). Ao falar apenas da fiação, Denis
lembra-se talvez da bela descrição que Léry fez dessa técnica (IIlstoire, II, p. 96-97). Pelo menos, ele se acha (intencionalmente?) de acordo com o costume indígena mais
comum: os tupinambá não praticavam uma verdadeira
tecelagem, e sim uma espécie de entrançamento, mais ou
menos cerrado, que permitia a confecção de redes, cestos,
aljavas. Os guarani, entretanto, talvez possuíssem técnica
mais avançada (ver Métraux, Civilisation, p. 229-230).
(39) Materializando, na parte oriental de Mato Grosso (na confluência do Paraguai e Jauru), a fronteira entre posses-
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sões espanholas e portuguesas - tal como o determinara
o Tratado de Madri - o monumento é lembrado na Co·
rografia (1, p. 203): "se colocou em 1754, um magnífico
Padrão de mármore europeu, com os escudos do Fidelíssimo e Católico, virados para as Possessões respectivas. Tem
sido e será sempre olhado pelos índios com admiração.
Lêem-se nele as seguintes inscrições:
Sub Joanne Quinto Lusitanorum
Rege Fidelissimo
Sub Ferdinando Sexto Hispanias
Rege Catholico
J ustitia et Pax osculatae sunt.
Ex Pactis Finium Regundorum
Conventis. Madriti ldib. Januar.
M.DCC.L."
(40) Lapso de F. Denis, a quem a Corografia indicava que o
Paraguai na "Serra do Pari. . . porção da dos Paricis" (1,
p. 205). A menção à nascente do Paraguai não deixa dúvidas quanto à região em questão, que se localiza a noroeste
de Cuiabá. O nome Parleis é o da tribo indígena que os
portugueses aí encontraram.
(41) Os índios caiapó ocupavam o território que se tornou distrito da Província de Goiás, a oeste d~ atual Goiânia. Deles
vem o nome de Caiapônia, que é hoje o nome de uma
cidade muito importante, terminal da estrada de ferro
Goiânia-Cuiabá-fronteira boliviana. Antigamente os caiapó
atacavam os comboios de mulas que iam abastecer as minas
de ouro de Cuiabá; a ameaça desses índios pesava mesmo
até os confins da Província de São Paulo. Denis utiliza-se
aqui de breve indicação da Corografia (1, p. 232). Ver
"Southern Cayapo", Handbook of South American lndians,
I, 519.
(42) A célebre maça ou "espada de madeira" dos índios foi
descrita por numerosos cronistas, em especial. Léry (Hist.,
li, p. 32) e Thevet (in Brésil et Brésiliens, p. 279). A
indicação de Aires de Casal, de que Denis se serve no
caso, quanto à maça caiapó, "roliça na parte por onde
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, se maneja, e espalmada com forma de remo na outra"
e cujo golpe é fatal (Corografia, 1, p. 232), poderia
. também aplicar-:-se à arma de qualquer tribo. Denis utiliza
ainda Thevet e Aires de Casal para a descrição do "tacape
do sacrifício" (op. e Ioc. cit.): "Fabricado com madeira
dura, incrustrada de grãozinhos brancos, apresentava
ainda desenhos de uma espécie de mosaico feitos com
cascas de ovos de cores variadas. Penachos compridos de
penas brilhantes enfeitavam uma de suas extremidades"
(Brés. 37, p. 29).
(43) Com o novo interlocutor de Kumuraí, saímos de Mato
Grosso. Os índios arari viviam nas florestas da serra do
Mar, no interior do Rio de Janeiro. Aires de Casal indica
a aldeia de Valença como o ponto em que eles se agrupavam e descreve-os como sendo "de pele clara e bem
feitos" (Corografia, 1, p. 20). Esse trecho de A. de Casal
é a única fonte que o Handbook of S.A. Ind. 1, 524,
· considera.
( 44) Certamente, Denis pensou muito numa nota da Corografia
(1, p. 279, n. I) e, em especial, nas informações recolhidas
na Bahia, junto a viajantes (ver Lettres, 11), sobre o rio
das Americanas, subafluente do Mucuri (ver Mapa) e
assinalado como um reservatório de pedras preciosas. Toda
a narrativa posterior da expedição de Kumuraí ao suposto
Eldorado origina-se desses dados e desses sonhos (ver
Introd., p. XXXII-XLVII).
(45) A referência exata Gá fornecida na nota anterior) é: Coro·
grafia, 1, p. 279, n. 1.
(46) lndios tapuia, como os maxacali, os patacho ocupavam,
no início do século XIX, a região compreendida entre o
rio do Norte e o rio do Sul, cuja reunião forma o
Jucurucu (ou Sucurucu) ao norte do Mucuri (ver Mapa).
, . ..Os índios patacho foram descritos por N euwied (Voyage,
li, pp. 51-53), que fala tanto dos choques entre eles e os
maxacali, como da aliança entre ambos contra os botocudo. O viajante alemão achou os patacho "desconfiados...
reservados ... com um ar frio e triste" (op. cit., p. 5).
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(47) Filho e irmão afetuoso, Denis sofrera, aos dezessete anos,

por deixar a família e vir ao Brasil em busca de fortuna.
A evocação das alegrias do retorno, se lembra Greuze e
Diderot, também muito deve a emoções recentes.
(48) Ao conduzir os índios, das margens do Belmonte ao

J uparanã, para uma simples caçada, Denis parece cometer
um erro singular. Esse lago, com efeito, está situado na
bacia do rio Doce, a uns 450 quilômetros mais ao sul.
Entretanto, tal engano quando se trata do baixo vale do
Belmonte, região cara a Denis entre todas, seria demasiado grosseiro. Na verdade, o autor quer falar aqui de
certa Lagoa Dourada (ver Corografia, II, p. 59, n. 1),
situada no vale do rio Piauí, que se lança no Belmonte
em Salto Grande. E precisamente o local onde o viajante
parou, vítima da febre, em setembro de 1819. Em outra
perspectiva, · Saint-Hilaire propõe (Voyages, II, p.
189-190) identificar essa lagoa com a famosa e um tanto
mítica Vupabuçu, Lagoa Grande, aliás Lagoa Encantada,
célebre desde as expedições que parti~ à procura de
ouro - de Marcos de Azevedo a Fernão Dias Pais. No
caso, manifesta-se, portanto, uma vez mais, a atração
exercida pelos maciços (a serra de São Simão e, além dela,
o "deserto de Americanos") que o jovem Denis teria visto
de Salto e dos quais os viajantes, como Aires de Casal,
faziam um Eldorado. Quanto à menção ao "grande lago
Juparanã", quando Denis está particularmente bem informado, trata-se seja de um lapso (na mesma página da
Corografia II, 63, apenas dez linhas separam as palavras
Belmonte e J uparanã), seja de escolhia arbitrária de um
nome de lago célebre da província, uma vez que o nome
Vupabuçu já fora utilizado para o pai de Kumuraí.
(49) Ao escrever emboaba, Denis é vítima de um lapso. Com
efeito, a palavra designa, não uma árvore, mas um pássaro
cujas patas são recobertas de penas. Também se diz:
embaúba, imbaúva e umbaúba (Ver Dicionário de Cândido
de Figueiredo).
(50) Sempre as lembranças da viagem pelo Jequitinhonha.
Depois de deixar Belmonte a 17 de agosto de 1819, Denis
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chegou a Cachoeirinha, dia 27: "tempo considerável" mas,
por causa da seca, fora "amiúde necessário meter-se
dentro d'água para empurrar a canoa". O viajante esteve
alguns dias em Cachoeirinha: devia mudar de embarcação (tomar outras mais leves para o vale médio do rio)
e, a sua chegada, ele não encontrara canoas preparadas.
É o que escreve a Plasson (Lettres, 44). Ver Map~ O
lugar é descrito pelo príncipe de Neuwied, op. cit., li,
p. 141.
(51) Trata-se da Histoi,re des Navigations aux Terres Australes,
Paris, 1756, obra menos conhecida do que Lettres sur
l'Italie, do célebre presidente "des" Brosses (sic).
(52) Denis remete, de modo impreciso, a seu texto que diz:
"assentos de relva".

APÊNDICE

Apêndice

1

AS SCENES DE LA NATURE SOUS LES TROPIQUES
E A IMPRENSA
As Scenes de Ia Nature não foram acolhidas apenas pelo
artigo de Sainte-Beuve. De qualidade muito inferior, as demais
resenhas que lhe foram consagradas, entretanto, não deixam de
ter interesse. Também elas atestam a persistente voga do exotismo e salientam tanto suas raízes antigas quanto os aspectos
recentes. Os juízos sobre Bernardin de Saint-Pierre, Atala, a
escola descritiva, não apenas situam as Scenes, como exprimem
notável apego ao espírito das Luzes e a vivacidade das "resistências pseudo-clássicas" (1) à nova corrente literária. O fato
nada tem de surpreendente. Todos os artigos, que encontramos,
apareceram em folhas e revistas que defendiam as idéias
daqueles liberais "partidários do progresso social e político",
mas "imóveis em crítica literária" (2). Enquanto a Quotidienne,
o Journal des Débats ignoram Denis, o livro é noticiado favoravelmente no Moniteur Universei, que foi ravolucionário e conta
com Ginguené entre seus colaboradores; no Journal de Paris,
órgão do partido filosófico, durante o Império, e onde Garat
amiúde escreve (3); no Mercure, naquele momento favorável
aos clássicos; na Semaine de Victorin Fabre, glória do Ateneu;
Des Granges, op. cit., p. 187.
(2) Des Granges, ib.
(3) Ver Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, Paris, 1866, p. 78.
(1)

na Revue Encyclopédique, onde diversos membros do Instituto,
entre os quais Garat, dão o tom (4).
Afinidades ideológicas, e mesmo a camaradagem, também
ditaram os elogios concedidos a Denis. Se têm peso me~?r,
sua simples presença e natureza esclarecem o estado de espmto
de um grupo, bem co~o o gosto d~ ,P~rte do .Públ~co. de 1824.
Por essa razão, extraunos dos penodtcos acima md1cados os
fragmentos que se seguem.
La Semaine (números reunidos em 4 volumes, Paris,
Firmin-Didot, 1824-1825):
Tomo 1 (penúltimo número de 1823, p. 430). Anúncio das
Scenes assinado por Salfi (5):
"tal é o título de uma obra do senhor Ferdinand Denis,
já conhecido por outras apreciadas produções. Esta nova obra,
que deve ser publicada dentro de poucos dias ( ... ) promete
uma leitura interessante, sobretudo numa época em que o
Novo Mundo conserva todos os olhares do antigo fixados nos
seus futuros destinos".
Tomo 1 (último número de 1823, p. 473-474). Anúncio,
não assinado, com uma citação:
· "Anunciamos a publicação próxima de uma obra inti~ulada ( ... ) Hoje vamos citar a comparação do caráter poético
africano e americano, que se encontra no capítulo XX".
Tomo II (décimo-primeiro número de 1824, p. 285-287).
Breve notícia não assinada.
Análise das idéias diretrizes do livro (p. 225-226). Elogio
ao paisagista: "Na maneira de pintar as massas da paisagem,
e sobretudo de. descrever os pormenores, muitas vezes se re:onhece o feliz discípulo de Bernardin de Saint-Pierre". Conclusao:
"Um livro que congrega tantos tipos de interesse deve obter
sucesso rápido. Faremos sua análise num próximo número"·
(p. 287).
(4)
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Ib, p. 24.

(5) F. Salfi. continuador de Ginguené na Bistóire littéraire del'ltalle,
já tinha feito, na Revue Encyclopédlque CT. XV, 44 eme cahier,
aoftt 1822), uma resenha moderadamente benévola de BuenosAyres et le Paraguay.
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Tomo III (vigésimo número de 1824, p. 65-74) Artigo
assinado por A. (6).
Longa introdução geral: influência dos climas. Elogio ao
paisagista (p. 67) "as descrições revelam um verdadeiro talento:
por elas se reconhece um discípulo de Bernardin de Saint-Pierre;
e, às vezes, o senhor Denis encontra as tonalidades brilhantes
com que o autor de Paul et Virginie e dos Etudes de la Nature
coloria seus magníficos quadros". (Citação: descrição do colibri,
Scenes, p. 46-47). Em especial, elogio da descrição de costumes, crenças, etc., e da sensibilidade do autor: "Ao percorrer
aquelas belas regiões, seu coração amiúde ficou tão comovido
quanto o espírito empolgado e o olhar surpreso " (p. 67). Elogio
da "generosidade de sentimentos" de F.D.: antiescravista (p. 68).
Poderoso interesse (p. 70) "que inspiram as duas novelas
introduzidas como episódios, no meio da composição. A
primeira (a história do jovem chefe d' Os Maxacalis) tem, de
modo geral, muito encanto, mas só me deterei na de P~
cujo assunto é mais importante" (a escravidão!).
Quanto ao estilo da obra toda (citações), é (p. 73) "quase
sempre de bom gosto; tem amiúde brilho e suavidade, algumas
vezes energia. O que se poderia sobretudo desejar é um pouco
mais de arte" ( ... ) Encontram-se até incorreções, mas a maior
parte ( ... ) de fácil eliminação".
Conclusão: "no total, existem poucas obras recentes que se
leiam com tanto prazer quanto esta que nos ocupa. Ela terá
certamente sucesso rápido" (p. 73).
· Le Mercure de France (Vol. VII, último número, p. 529538) Artigo assinado por Ader.
Introdução que desenvolve o tema: "a América foi descoberta e todas as vis paixões das outras partes do globo precipitaram-se sobre a presa" (p. 529).
Chega enfim o tempo dos sábios e dos escritores (p. 530):
"Bernardin de Saint-Pierre e o senhor de Chateaubriand mostra(6) Trata-se de Jean-Joseph, antigo colaborador dos irmãos Hugo,
no Conservateur Littéraire, que se tornou liberal e foi para o
Mercure onde publicou um artigo sobre as Scênes, citado mais
adiante. (Ver Le Conservateur Uttéralre, éd. J. Marsan, T. I,
p. XXlll).
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ram tudo, fizeram com que sentíssemos tudo, conhecêssemos tudo
da natureza americana, das emoções que seu aspecto desperta,
dos costumes morais dos indígenas". Entretanto, um e outro "se
comprazem talvez em demasia na pintura dos sítios que os impressionaram: as descrições multiplicadas parecem confusas como
a própria superfície do Novo Mundo". Chateaubriand "freqüentemente exagera as imagens, intumesce as expressões; em lugar
de traduzir o pensamento, vai além dele". B.S.P. "feliz, sem
dúvida, por ter sido o primeiro, fechou-se nos limites estreitos da
natureza" (p. 530). Humboldt (p. 531) é difícil, desmedido. O
livro publicado por Denis é "accessível". Longe de afastar as
"observações científicas" (p. 532) "é o lado poético das coisas"
que o autor "considerou especialmente". F. D. "leu o senhor de
Chateaubriand e meditou sobre Bemardin de Saint-Pierre. As
suas descrições, mesclam-se sempre considerações morais: pela
escolha feliz das individualidades, ele nos cativa para o que tem
interesse geral; não contente em ser pintor, tenta ainda ser filósofo". As Scenes são agradáveis para todos, "mas é sobretudo aos
poetas" que hão de trazer "grandes vantagens". Esgotamos as
fontes da antigüidade; nossa literatura precisa retemperar-se nas
águas de um novo Permesse e talvez esse rio poético deslize hoje
entre duas orlas selvagens". "Feliz o poeta que seguir o senhor
Denis em suas caminhadas ( ... ) Naquelas regiões ( ... ) tudo
tem um caráter novo".
F.D. "faz-nos ·conhecer tambem o homem daquelas regiões
( ... ) por toda parte nossa passagem foi marcada por vícios e
nossas conquistas por degenerescências". Entretanto, se restam
"desertos ( . .. ) é lá que encontraremos homens tais quais a
natureza os fez ( ... ) O americano dos Trópicos apega-se à·
terra natal como as plantas que lhe sombrearam o berço; a
musa selvagem se compraz nos cantos melancólicos e vagos; os
guaicurus, os maxacalis são românticos. E essa escola, antes
de se estabelecer às margens do Sena, florescia há séculos nas
bordas do Mucuri. B lá que se ouve, sob os ramos das grandes
sapucaias, o som queixoso do maracá que talvez um dia substitua a lira de Apolo" (p. 535).
Uma página citada (Scenes, cap. VII): o selvagem não pode
viver longe de sua terra; o europeu sente a falta de seu país, sob
céus mais belos (p. 536-537).
.
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"Essa citação pode dar uma idéia do talento com o qual
o senhor Denis apresenta os pensamentos: sua maneira não está
isenta de afetação mas, pelo menos, ele tem a felicidade de
mostrar os objetos que viu e de fazer com que suas emoções
sejam compartilhadas: esta é a primeira lei do escritor" (537). (7)
Le Moniteur Universel (Número de 26-27 de dezembro de
1824). Artigo não assinado que respira complacência.
"Acaba de ser publicada uma obra digna de nota ( ... )
Tentar alargar o horizonte de nossa poesia é merecer a república das letras" ( ... )
"Essa obra, fruto das viagens do senhor Denis e de profundas pesquisas, nas quais apoiou suas opiniões. parece-me
que interessará a muitos. As pessoas da sociedade nela encontrarão episódios comoventes e impregnados de cor local, as
senhoras, pormenores instrutivos sobre os costumes, os vegetais
( ... ) pinturas tocantes do amor nos povos semi-selvagens, e
nossos poetas uma nova mina a ser explorada".
O estilo de F. D. é "fácil, brilhante e harmonioso".
Journal de Paris (Número de 29 de janeiro de 1825). Artigo não assinado; apresenta semelhanças com o precedente.
O autor "observou os costumes, as cenas da natureza, a
literatura das tribos que visitou e mostra, a todo momento, o
partido que artistas e escritores podem tirar daí, a fim de produzir novos efeitos entre nós".
O estilo do autor é "elegante, h~rmonioso e brilhante ( ... )
Episódios interessantes irradiam encanto, variedade e colorido
melancólico nessa obra que já tem seu lugar na biblioteca dos
sábios, dos artistas e dos literatos; mas ela será devorada pelas
pessoas da sociedade, sobretudo as mulheres".

(7) Assinalemos que Denis .escreveu para o Mercure (Vol. XllI,
p. 61-67) um artigo, Etablissement des Jésuites au Paraguay.
Esse artigo devia ser seguido por diversos outros e não o foi.

II

EDOUARD

CORBI~RE

E AS ELEGIES BRESILIENNES

As Elégies Brésiliennes, suivies de Poésies Diverses et d'une
Notice sur la Traite des Noirs foram publicadas em junho de
1823 (1). Fazendo as vezes de prefácio, uma Lettre à M.Ad.
E .............. sur les Brésiliennes (Carta a ... ) é, em parte,
consagrada às circunstâncias que levaram o autor a escrever
esses poemas.
Uma viagem ao Brasil e as ·"impressões profundas'' que o
país teria deixado na "imaginação" de Corbiere, estariam na
origem da coletânea (2). Essa, a afirmação essencial cuja veracidade ou falsidade não conseguimos estabelecer. As notícias
biográficas, que nos informam sobre Corbiere, só falam das viagens que ele fez entre as Antilhas e o Havre, como capitão de
longo curso. Entretanto, é possível que tenha estado no Brasil,
antes da composição das Elégies. (3) A Carta, em todo caso,
Paris (Brissot-Thouars), Rouen, Le Havre, in-12 de 58 páginas.
(2) Elégles brésWennes, p. I. A. Carta. ocupa as páginas de 1 a 6.
(3) A carreira de Edouard Corbiêre 0793-1875) é conhecida em suas
grandes linhas: oficial da marinha imperial, jornalista liberal,
romancista maritimo (ver R. Martineau: Promenades ·Biographiques, Paris, Sant'Andrea, 1920). Sobre a época que nos
interessa, seu amigo Levavasseur (Notice blographique sur Ed.
Corblêre, Rouen, s.d., 23 páginas) dá as seguintes precisões:
como marinheiro, Corbiere foi aprisionado, metido a ferros e
só voltou à. França, em 1814, para demitir-se, devido a suas
convicções republicanas. Em 1822, funda e redige em Rouen,
a Nacelle, jornal logo proibido por ação do Ministério Público.
COrbiêre conhece as prisões francesas, depois volta ao mar.
Levavasseur, filho de armador, entrega-lhe um navio velho, o
N"ma, que será substitu1do, no ano seguinte, pelo Royal-Louis.
J!: a época das viagens entre o Havre e as Antilhas. Algumas
podem ter chegado até a Bahia, mas as Elégies já estavam
publicadas. · Contudo, quanto aos anos 1814-1822, o laconismo do
biógrafo permite muitas suposições: Corblêre "ora colaborou

(1)
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fornece, acerca de Plasson e seus companheiros, informações
detalhadas, algumas das quais corretas. Corbiere teria conhecido
o protetor do jovem Denis na Bahia? no Rio? (8). Sem ir ao
Brasil, tê-lo-ia pelo menos encontrado (no Havre?) durante um
tempo suficiente para ouvir de sua boca o relato da expedição
que o fizera subir o Jequitinhonha, antes de Denis e ir mais
longe do que este? Teria encontrado o próprio Denis, quando
de seu retomo à França? Ou algum outro "jovem" que se
associou, como Ferdinand, a este ou aquele dos projetos
agrícolas de Plasson? A Carta-Prefácio é muito vaga para que
se possa fazer aqui algo mais do que uma seleção do exato, do
possível e do inverossímil (9).
Em compensação o inverossímil - ou melhor, o impossível - triunfa, quando Corbiere apresenta as Elégies como a
tradução de "heróides" indígenas, cantadas "há tempos imemoriais", e vertidas por um companheiro de Plasson. O autor
esperava mesmo dar essa impr:essão? Apresentar "cantos" como
traduções de um novo Ossian, ou um romance como transcrição
de texto ilegível recuperado - eram convenções de estilo.
Menos interessante, o fim da Carta mostra, entretanto,
o que, em 1823, um francês de cultura média conhecia do
Brasil, desde que circunstâncias particulares o tivessem levado
a se interessar mais de perto por esse país (10).
Lettre à M. Ad. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . , sur les Brébiliennes
"Falei muitas vezes de minha viagem ao Brasil e das
impressões profundas que ele deixou em minha imaginação.
Outros vão em busca de ouro no Novo Mundo: eu, só trouxe
lembranças". (Como esquecer que a Europa semeou a ruína
por lá?) .

. "No i;neio de tr~stes pensame:itos, que arrastava por assim
dizer comigo em minhas excursoes, uma reflexão veio interessar-me e consolar. Por que, perguntava eu, um dia, a alguns
portugueses, arracam-se negros à Guiné para escravizá-lós nas
colônias? Não existiria mais natural (sic) no interior do
Brasil (11)? Não, responderam-me, não há mais para nós. São
muito desconfiados para se deixarem prender e demasiado
altivos para se tomarem bons escravos. Qual o povo civilizado,
exclamei, que hoje mereceria semelhante elogio? Não foi preciso
mais nada para que eu me entusiasmasse pelos selvagens do
Brasil. Desejaria criar exércitos para vingá-los da injustiça dos
portugueses; mas eu tinha apenas uma lira ( ... ) e, como não
podia ser o vingador dos brasileiros, resolvi cantá-los. Uma
ocasião ofereceu-me os meios para isso ~ eis como.
"O senhor de Plasson, ex-cônsul francês na Bahia, movido
pelo desejo extraordinário de criar um estabelecimento no
interior do Brasil, subira, em 1818, um rio da capitania dos
Ilhéus, acompanhado apenas por alguns jovens a quem inspirara
sua audácia e esperanças (12). Dois anos se passaram sem que
se ouvisse falar desses interessantes aventureiros ( 13) . Acredita-
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em diversas publicações, nas qÜais a politica procurava desempenhar um papel", ora "navegou a bordo de navios mercantes"
(op. cit., p. 4). Ao longo desses oito .anos, é possivel que tenha
feito escala no Brasil (para um tráfico triangular, que o levaria
mais tarde a escrever Le Négrier?).
(8) Plasson, após a permanência na Bahia, viveu no Rio, de 1819 a
1831. <Ver L. Bourdon, op. cit., Notes addittonnelles).
(9) ~ o que fazemos nas notas com que acompanhamos, abaixo, as
passagens impcrtantes da Carta.
<IO) Para o conjunto da Carta, colocamos, entre parênteses, o resumo
das passagens pouco interessantes.
··

{11) Em francês: ""N'existerait-il plus de naturel (sic) dans l'intérieur du Brésil? (N. T.).
(12) Foi precisamente em 1818 (a 16 de setembro) que Plasson partiu
para "subir o Belmonte . .. , dirigir-se a Minas Gerais por aquela
via tão pouco freqüentada" e voltar em seguida. "à Bahia, por
terra" <Denis, Lettres, 33). Tendo desistido de ser nomeado cônsul,
o agente consular planejara, com efeito, entre outras coisas, criar
um "estabelecimento" ou seja, organizar uma plantação em qualquer lugar do interior (ver Introd., p. XXV-XXVI). Vimos
que uma operação com o algodão de Minas Novas, de que Dents
foi encarregado, em 1819, constituiu o único resultado dessa
viagem de propecção.
A indicação da "capitania de Ilhéus" só não é exata pela
palavra "capitania", em 1823: o Belmonte servia de fronteira
entre a Província de Porto Seguro e a comarca de Ilhéus, dependente da Província da Bahia. e antiga capitania.
Na verdade, Plasson estava acompanhado, não por "alguns
jovens", mas pelo criado Georges, que também acompanharia
Denis no ano seguinte, e por "um francês, que já conhecia os
indios". Quanto a Ferdinand, não pudera "seguir <suas> inclinações: o trabalho o retivera na "chancelaria." (Lettres, ib).
(13) De fato, Plasson retomava à Bahia. antes de 23 de maio de 1819;
a expedição durara, pois, nove meses.
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va-se mesmo que eles se tivessem transformado em comida de
antropófagos, quando um deles, cansado de viver entre os
naturais, voltou sozinho para a Bahia, através dos obstáculos
e perigos mais inconcebíveis (14). Forçado a conquistar a benevolência dos selvagens, entre os quais o jovem viajante e seus
companheiros viveram, ele estudara os costumes e a língua
deles; suas preferências levaram-no a traduzir alguns heróides
que aqueles povos cantavam há tempos imemoriais, com melodias tão informes e monótonas quanto a poesia deles. O repertório que reunia aqueles singulares monumentos literários
foi-me transmitido ( ... )
"Eu poderia dispensar-me ( ... ) de confessar gratuitamente
que minhas Brésiliennes não passam de tradução de algumas
canções selvagens ( ... ) Mas ( ... ) pensarão que as canções dos
povos não civilizados são menos frívolas do que nossos "vaudevilles" e as árias de nossa ópera cômica. Raramente a alegria as
produz, é a paixão que as inspira, o entusiasmo que as repete (15); e o hino que os baianos cantavam, quando iam combater os portugueses assemelha-se muito pouco, garanto, às
copias que fazíamos contra os cossacos e os prussianos" (16)
"Existem talvez umas sessenta histórias do Brasil ( 17); li
algumas com a desconfiança filosófica que se deve ter diante
de todas as bistórias ( ... )".

(Seguem-se quatro páginas que tratam dos seguintes lugares·comuns: entre os índios, não há propriedade, não há chefes em
tempo de paz, respeitam-se os velhos.)
Quanto à Notice sur la Traite des Noirs que encerra o
volume (p. 45-56), ela oferece, com indignação, o habitual
quadro da vida nos navios negreiros, encontráveis em Palmares,
bem como em Tam.ango (18).
Para terminar, oferecemos abaixo a lista das "elegias" de
Corbiere. Quando o título de um poema não for suficiente·
mente claro, daremos, entre parênteses, breve indicação do conteúdo. Acreditamos que a impressão causada pelo livro, a de
uma construção artificial, cujo pitoresco é factício, ficará suficientemente clara.
1 . L'lnondation. (Tempestade; Zelabar salva Olinda)
[A Inundação.]
2. Les Aveux.
[As Confissões.]
3. Chant d'Amour.
[Canto de Amor.]
4. Le Manglier. (Plantada no nascimento de Zelabar, será a
testemunha de sua felicidade com Olinda)
[A Mangueira.]
5 . Chant d'hymen.
[Canto do Himeneu.]
6. Les Serments. (Tão ameaçadoras quanto amorosas: cas·
tigo terrível, em caso de adultério.)
[As Juras]
7. L'lnvasion. (Os portugueses desembarcam)
[A Invasão.]
8 . Chant de guerre. (copias)
[Canto de guerra.]
9 . La défaite. (Por causa das armas de fogo)
[A derrota.]

7.2

04)

Que pensar desse viajante corajoso, ainda refratário à vida no
mato? A rigor, poderia ser o "francês, que já conhecia os indios"
e partira com Plasson para o interior, a fim de tentar fortuna.
Ou, na memória de Corbiere, haveria confusão entre duas aven-turas distintas e o retomo solitário seria, um pouco dramatizado
(pelo próprio herói?), o de Ferdinand? Talvez aqui estejamos
simplesmente em plena fábula, como no caso da instalação definitiva de Plasson no sertão.
(15) Gosto pré-romântico pela literatura "primitiva" . . . Uma pas-·
sagem das Scenes, já citada, exprime a mesma idéia em termos
parecidos. O que inspira semelhantes cantos "é a necessidade de
extravasar um sentimento profundo, é a necessidade de exalar
um fogo que devora" (p. 77).
<16) Se o termo "baianos" designa, como quer o contexto, os indios
que se opuseram à instalação portuguesa na Bahia, ele é impróprio; se, o que é pouco provável, Corbiere está pensando nas
agitações antiportuguesas que estouraram na cidade em maio de
1822, o texto não tem muita coerência.
(17) Sic. Sobre o assunto, eram accessiveis dois livros na Frariça, em
1823: a Hlstoire de Beauchamp e o Brésll de F. Denis.
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(18) Apenas nwn estudo das fontes dessas duas obras é que o texto
de Corbiere mereceria um exame.
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16.
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Les Tombeaux. (Zelabar, que não pode morrer no combate, promete suicidar-se)
[Os túmulos.]
Le Délire. (Zelabar, tendo caído nas mãos do inimigo,
toma-se escravo: opróbio!)
[O Delírio.]
Le Suicide. (Enfim, conseguiu achar o veneno!)
[O Suicídio.]
Chant de mort. (Tradicional provocação do inimigo, feita
pelo prisioneiro que vai morrer)
[Canto de morte.]
Chant de mort d'une jeune brésilienne. (Uma virgem
lamenta ter de morrer ... virgem!)
[Canto de morte de uma jovem brasileira.]
IMITATION de Cbansons brésiliennes. CHANSON d'une
jeune épouse. (Erótica)
[IMITAÇÃO de Canções brasileiras. CANÇÃO de uma
jovem esposa.]
La Fontaine de Sergippe. (Invocada por jovem beldade
como fonte da juventude, para dias futuros).
[A Fonte de Sergipe.]
Les Regrets, traduction d'une Elégie de Miss Paouly,
Imitée du Brésilien. (Dois versos indicam o tema e o tom:
"Si les plaisirs ont leurs alarmes,
Les peines Ónt leurs voluptés". (19)
[Se os prazeres têm alarmas,
As dores têm volúpias.]
[Pesares, tradução de uma Elegia de Miss Paouly, Imitada
do Brasileiro.]
1
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Atlas do Brasil (Prof. Jurandyr Pires), Rio de Janeiro, segunda tiragem,
1959.
Atlas Nacional do Brasil, I.B . G.E., Rio de Janeiro, 1966.
AZEVEDO (Aroldo de) : Geografia do Brasll, Cia. Editora Nacional,
São Paulo, 1969.
BARLAEUS (Gaspar van Baerle): Gasparis Barlael rerum per octennium ln Brasllia ... gestarum, Anstelodami, MDCXLVII, in-fol
BALBI (Adrien) : Atlas Ethnograpbique du Globe, Paris, Rey et Gravier,
1826, in-fol.
BEAUCHAMP (Alphonse de) :Blstoire du Brésil depuls sa découverte
en 1500 jusqu'en 1810. ( ... ) , Paris, Eymery, 1815, 3 vai. in-8.0 •
- L'lndépendance de l'Empire du Brésll, présentée aux Monarques
européens, Paris, Delaunay, 1824.
BITTENCOURT (Gean-Maria): A Missão artística francesa de 1816,
Petrópolis, 1967.
BRY (Théodore de) : Americae tertia pars ... memorabllem Provlnclae
Brasiliae mstoriam continens, 1592, Francfort, in-fol. (Hans Staden
e Jean de Léry).
CARDIM (Fernão): Tratados da terra e gente do Brasil, Introdução
e notas de Baptista caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia,
Rio .de Janeiro, Editores J. Leite e Cia., 1925.
CASAL (Pe. Aires de) : Corografia Brasillca, ou Belaçáo Bistórlco-Geográflca, F.<Uções Cultura, São-Paulo, 2 vai. in-8.0 , 1953.
Contitution du Brésil, arrêtée sur les bases présentées par S.M.I. Don
Pedro ler, Paris, de Sétier, 1829.
CORTESÃO (Jaime): A Carta de Pero Vaz de Caminha, com um estudo
. de, Rio de Janeiro, Ed. Livros de Portugal, 1943.
Diálogos das Grandezas do Brasil, Ed. Academia Brasileira, com notas
de R . Garcia e introd. de J. Cortesão, Rio de Janeiro, Dois Mundos,
1943.
ENNES (Ernesto): As Guerras dos Palmares, São-Paulo, Imprensa
Nacional, 1938.
ESCHWEGE (Wilheim L. von) : Idées générales sur la constitution
géologiquei du Brésll, "Annales des Mines", 2eme série, T. II,
Paris, 1817.
- Observations sur la mantere de voyacer dans l'intérieur du Brésll,
et Tableau de cette partie du pays, "Nouvelles Annales des Voyages",
T. Ili, Paris, 1819.
- Voyage de Rio de Janeiro au Comarca d'llba Grande (Extrait traduit du Journal von Braslllen), "Nouvelles Annales des Voyages ",
.T. XX. Paris, 1823.
FREYRE (Gilberto): Sobrados e Mucambos, Lisboa, F.dição "Livros do
Brasil" 2 vol. s. d.
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JORNAIS. REVISTAS.

Biblos, Fac. des Lettres de Coimbra.
Brasllia, Fac. des Lettres de Coimbra.
Courrler França.is (Le), Paris (Année 1820).
Décade Phllosophlque (La), Paris, 1793-1812, 54 vol. in-8.0 •
Globe (Le), Paris (Année 1824).
Idade d'Ouro (A), São-Salvador da Bahia.
Journal de Paris (Le), Paris (Année 1825).
Nacelle (La), Rouen, 1822.
Nitheroy, Revista Brasiliense, Paris, 1836.
Quotldienne (La), Paris (Année 1821-1825).
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro.
Revue de Littérature Comparée.
Revue de l'Orient, Paris, 1843-1848.
Revue d'Bistolre Uttéraire de la France.
Revue Encyclopédique, Paris (Années 1821-1825).
Revue Parisienne, Paris (Années 1824-1825).
III -

BRASIL

HISTôRIA. GEOGRAFIA. CIVILIZAÇÃO. ETNOGRAFIA.
ABREU (Capistrano de): Caminhos antigos e povoamentos do Brasil,
Rio de Janeiro, Briguiet, 1930.
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Maítres et F..sclaves (Casa Grande e Senzala.), traduit par Roger
Bastide, Paris, La Croix du Sud, Gallimard, 1952.
- Terres du sucre <Nordeste), traduit par J. Orecchioni, Paris, La
Croix du Sud, Gallimard, 1956.
- Um Engenheiro Francês no Brasil, Prefácio do Professor Arbousse
Bastide, José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1960, 2 vol. com
39 illustrações.
GAFFAREL (Paul): mstoire du Brésil françiais au XVIeme siecle,
Paris, Maisonneuve, in-8.0 , 1978.
- (Ver Léry, Jean de.).
GANDAVO (Pero de Magalhães): Tratado da. Terra do Brasil. Wstória
da Província. de Santa Cruz, Editora Obelisco, São-Paulo, 1964.
(Ver TERNAUX-COMPANS).
GARDNER (George): .T raveis in the Interior of Brazll ... during the
years 1836-1841, London, 1848, in-8.0 •
GOELDI (Emilio-Augusto): As Aves do Brasil, Livraria Alves, Rio de
Janeiro, São-Paulo, 2 vol. in-16, 1894 (1) et 1900 (li).
HAUBERT (Maxime): L'Eglise et Ia défense des "Sauvages". Le Pere
Antoine Vieira au Brésll, Académie Royale des Scienecs d'OutreMer, Bruxelles, grand in-8.0 , 1964.
- La Vie quotidienne au Paraguay sous Ies Jésuites, Paris, Hachette,
1967.
HAUY (Abbé René-Just): Mémoire sur les topazes du Brésil, "Annales
du Muséum d'Histoire Naturelle", T. I, Paris, 1802.
HERRERA (Antonio de): mstoria Genarel de los Hechos de los Castellanos en las Islas 1 Tierra Firme dei Mar Oceano, E.A.E., Madrid.
HERVAS (Lorenzo) : Catálogo de Ias naciones conocidas (T. I., Lenguas
y na.clones americanas), Madrid, 1800.
HOLANDA (Sérgio Buarque de): Visão do Paraíso, Rio de Janeiro, José
Olympio Editora, 1959.
LA BEAUMELLE (Vte Moise Angliviel de): De l'Empire du Brésil,
considéré sous ses rapports politiques et commerciaux, Paris,
Bossanges, 1823, in-8.0 •
LANGSDORFF (Baron G. Heinrich von): Mémoire sur le Brésil, pour
servir de guide à ceux qui veulente s'y établir, Paris, Denugon, 1820,
in-4.0 , 20 pp.
LAS CASAS (B): Obras escogidas de fray Bartolomé de Las Casas,
B. A. E . ( CX), Madrid, 1958.
LOUKOTKA (Chestmir): La familia lingüística Kamakan dei Brasil,
"Revista del Instituto de Ethnologia de Tucuman", 1932.
- 1..es Langues non-tupi du Brésll du Nord-Est, "Anais do XXXI
Congresso internacional de Americanistas", T . II, São-Paulo, ed.
Anhembi, 1955.
Manifeste de Don Pedro, Due de Bragance, Paris, Casimir, s.d. (1332).
Mapa. . Geral do Estado da Bahia (1/1.000.000), Ed. J. E . Schaeffer,
Rio de Janeiro, 1965.
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Mapa Geral do Estado de Minas Gerais (1/ 1.000.000), Ed. J. E . Schaeffer, Rio de Janeiro, 1966.
ME'l'RAUX (Alfred): Les migrations historiques des Tupi-Guarani,
Paris, Geuthner, 1927.
- La Civillsation matérielle des tribus Tupi-Guarani, Paris Geuthner,
1928.
- La rellgion des Tupinamba, Paris Leroux, 1928.
- Les Incllens Kamakan, Pataso et Kutaso d'apres le joumal de route
inédit de l'explorateur français J. B. Douville, "Revista del Instituto
de Ethnologia de Tucuman", 1930.
- (Ver PLOETZ).
PINTO (Estevão): Os Indígenas do Nordeste, São-Paulo, Cia. Ed. Nal.
1935, in-16.0 (Brasiliana, 5.ª série, vol. 44).
PISO (G) et MARCGRAW (G): Historia Naturallls Brasiliae, Lugduni
Batavorum, apud F. Hackium, 1648, in-fol.
PLOETZ (Hermann et METRAUX (A): La civilisation matérielle et la
vle sociale et rellgieuse des Indiens zé du Brésil méridional et
oriental, "Revista del Instituto de Ethnologia de Tucuman", 1929.
ProJet de Constitution élaboré sur les bases présentées par S.M.I. don
Pedro, Paris, Pillet1 1929.
ROCHA PITTA (Sebastião de): Historia da América Portugueza, Rio
de Janeiro, Garnier, s. d.
SARAIVA (A. J. ) : Le pêre A. Vieira et la llberté des Indiens, Tilas III,
"Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg", mai-juin 1963,
pp. 483-516, in-8.0 •
SCHADEN (Egon) : Aspectos fundamentais da cultura guarani, Difusão
Européia do Livro, São Paulo, 1962.
SOUZA (Gabriel Soares de) : Notícia do Brasil, Introdução, Comentário
e Notas por Pirajá da Silva, São Paulo, Livraria Martins, s. d.
2. vol.
STADEN (Hans): Véritable bistoire et description d'un pays habité par
des hommes sauvages, nus et anthropopbages, sltué dans le Nouveau
Monde nommé Amérique, in Ternaux-Compans (Henri) : Voy~ges,.
Relations, Mémoires originaux pour servir à l' histoire de l'Aménque.
20 vol., Paris, 1837-1841. (Sta.den: T. III; ed. orlg., Marburg, 1557;
ed. latina, de Bry, Francfort, 1592).
THEVEr (André) : in Les Français en Amérique pendant la premiere
moitié du XVIeme siêcle, T. n, Le Brésil et les Bréslliens, par A.
Thevet, choix de textes par S. Lussagnet, Paris, P. U. F., 1953.
IV -

OBRAS E HISTóRIAS LITERARIAS. RELAÇõES
DE VIAGENS

ACUNA (Padre Christobal de): Belation de la Blvlere des Amazones,
adaptation par feu Mr. de Gomberville, Paris, 1682, 4 tomes en
2 vol. in-12.
ADER (Jean-Joseph): Les Scenes de la Nature sous les Troplques, et
·
de leur Infiuence sur la Poésle .. . , par F. Denis, "Mercure de
France", Vol. VII, 1824.
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ALBA (V) : Les Indiens et la Naissance de la llttérature latlnoaméricalne, "Preuves", mars 1952.
ALENCAR (Herch de) : Esquema para o estudo do tema do lndlo na
Literatura Brasileira, "lli.0 Coloquio Internacional de Estudos luso
- brasileiros", Lisboa, 1957 (Actas, l).
ALENCAR (José de): .O Guarani, Lisboa, Ed. "Livros do Brasil", s. d.
- Iracema, Rio de Janeiro, Ed. Letras e Artas, 1964.
- Ublrajara, Rio de Janeiro, Ed. Letras e Artas, 1964.
AZARA (Don Felipe de ) : Voyage dans l'Amérlque mérldlonale depuls
1781 jusqu'à 1801 ... , avec notice par C.A. Walckenaer et notes de
G. Cuvier, Paris, Dentu, 1809, 4 vol. in-8.0 , et un atlas in-fol.
BALDENSPERGER <Femand): Orientations étrangeres chez Honoré de
Balzac, Paris, Champion, 1927, in-4.0 •
BALZAC (Honoré de ) : Oeuvres Completes, édition Bouteron - Longnon, Paris, Conard, 40 vol., 1938.
BARROW (John): Voyage à la Cochlnchine par les Des de Madere, de
Ténerlffe et du Cap Vert, le Brésil et l'ile de Java, trad. de l'anglaís
par Malte-Brun, Paris, 1807, 2 vol. in-8.0 et un atlas in-4.0 •
BARTRAM (William): Voyage dans les partles sud de l'Amérique
septentrionale .. . , trad. de l'anglais par P.V. Benoist, Paris, Carteret,
1798.
Beautés de l'histoire• de l'Amérique, d'apres les plus célêbres voyageurs
et géographes . .. , Paris, ~ery, 1818, 2 vol.
BOILEAU: Oeuvres Completes, Paris, Les Belles Lettres, 4 vol. 1960,
(Art Poétlque, T. IV).
'
BORY de SAINT-VINCENT (J .B.G.): Voyage dans les quatre principales Des des Mers d'Afrique, Paris, grand in-4.0 , 1804.
- Essai sur les Iles Fortunées et l'antique Atlantide, ou Précis de
l'ffistoire Générale de l'Archipel des Canarles, Paris, in-4.0 •
BOSSET (Georgette) : Fenimore Cooper et le roman d'aventures en
France vers 1830, Paris, Vrin, 1920.
BOURDON (Léon) : Lettres familieres et fragments du journal intime
de Ferdinand Denis à Bahia (1816-1819), Separata de "Brasilia",
vol. X, Coimbra Edit., 1957.
BOUTERWEK (Frédéric-Aug.): Wstoire de la Llttérature espagnole,
Paris, Renard, 1812, 2 vol. in-8.0 •
BUFFON: Hlstolre Naturelle, édition Flourens, Paris, Gamier, 18531855.
BURGELIN (Pierre) : La Philosoplie de l'exlstence de J. J. Rousseau,
P. U. F ., 1951.
CABANIS (Pierre-.G eorges) : Rapports du Physique et du Moral de
l'homme, Paris, Masson, 1867, 2 vol. in-18.
CANTEL (Roger) : Prophét.Jsme et Messianisme dans l'oeuvre d' Ant6nio
Vieira, Poitiers et Paris, S. F. I. L. et Texier, 1960.
- La Llttérature populalre imprimée, Supplément littéraire du
"Monde", 21 juin 1969.
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CASTEL (Louis-René): Les Plantes, poême, Paris, Migneret, an V, 1797.
CESAIRE (Aimé) : Toussaint Louverture, Club Français du Livre, Paris,
1960.
CHAMBOLLE (Monique) : Les Voyageurs françals au Brésll au XIXême
stecle, Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine, 28 rue St
Guillaume, Paris, s. d. <mimeografado).
'
CHAMFORT (Sébastien): La Jeune Indlenne, Paris, Cailleau, 1764.
CHASTFLLUX <François-Jean de) : Dlscours sur les avantages et
désavantages de la découverte de l'Amérlque, Londres, 1787.
CHATEAUBRIAND (Fr.-René de): Atala, éd. crit. A. Weil, Paris, José
Corti, 1950.
- Les N atchez, éd. crit. G. Chinard, Paris, Droz, 1932.
- Voyage en Amérique, éd. crit. R. Switzer, Paris, Didier, 1964, 2 vol.
- Oeuvres Completes, Paris, Ladvocat, 1827.
- Oeuvres Romanesques et Voyàges (éd. M. Regard), Paris, Gallimard,
Biblioth. de la Plêiade, 2 vol., 1969.
CHENIER (Marie-Joseph de): Tableau hlstorlque de l'état et des
progres de la llttérature française depuls 1789, Paris, Pigoreau,
in-8.0 , s.d.
CHINARD <Gilbert): L'Exot.Jsme amérlcain dans la llttérature française
au XVleme siecle, Paris, Hachette, 1911.
- L'Amérlque et le rêve exotique dans la llttérature françalse du
XVIIeme et du XVWeme siecles, Paris, Hachette, 1913.
- L'exotlsm.e américain dans l'oeuvre de Chateaubriand, Paris, Hachette, 1918.
- Ver X .. . (PALISSOT de BEAUVOIS?).
CLAUDE D'ABBEVILLE: Histoire de la Misslon des Peres Capucins en
l'Ile de Maragnon et terres circonvolsines, Paris, Huby, 1614, in-8.0 •
CLAVEL (Marcel) : F.e nimore Cooper, sa vie, son oeuvre, Aix, imprimerie
Universitaire de Provence, 1938.
·
- Fenimore Cooper anil bis Critics, Aix, Imprimerie Universitaire de
Provence, 1938.
COOPER (Fenimore) : Oeuvres Completes, trad. Defauconpret, Paris,
· Gosselin, 1823-1843, ~-12.
CORDIER (Henri): Ferdinand Denis, 1789-1890, in-8.0 (nem lugar nem
data, nem edit.; necrologio).
CORBIERE (Edouard) : Elégies Brésiliennes, sulvles de Poésles dlverses
et d'une Notice lilur la Traite des Noirs, Paris, B~t-Thouars,
. in-12, 1823.
- Le Négrler, Aventures de Mer, 2eme éd., Paris, Denain et Delamare,
1834, 4 vol. in-12.
- Voir LEVAVASSEUR, LEVOT, MARTINEAU (René).
DEBRET (Jean-Baptiste): Voyage pittoresque et hlstorlque au Brésll;
depuls 1816 juqu'en 1831, Paris, Firmin-Didot, 1834-39, 3 vol. gr.
in-fol., illustré.
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DELILLE (Abbé Jacques): L' imagtnation, Paris, Giguet et Michaud,
1806.
- Oeuvres, Paris, Lefebvre, 1844, 2 vol.
DES GRANGES (Charles-Marie) : Le Romantisme et la critique. La
.p resse llttéraire sous la Restauration, 1815-1830, Paris, Mercure de
France, 1907, in-4.0 •
DIAS (Gonçalves): Poesia, por Manuel Bandeira, Agir Editora, Rio de
Janeiro, 1958.
DIDEROT (Denis) : Oeuvres Completes, éd. Assézat et Toumeux, Paris,
Garnier frêres, 1875-1877, in-8.0 (T. VI: Court Essai sur le caractêr.e
de l'homme Sauvage).
DORIA (Escragnolle): Um amigo do Brasil, "Revista do Instituto Histórico e Geográphico Brasileiro", 1912, T . LXXV, Parte I, pp. 219-230.
DOUVILLE (Jean-Baptiste): Trente mois de ma vie, Paris, l'auteur,
18331 in-8.0 , 399 p.
DROUIN DE BERCY: L'Europe et l'Amérique comparées, Paris, Rosa,
1818, 2 vol. in-8.0 •
DURAO (Fr. José de SANTA RITA): Caramuru, Lisboa, 1781 (Trad.,
ver MONGLAVE, Eugêne de).
EYRIES (Jean-Benoit): Abragé des voyages modemes depuis 1780
jusqu'à nos jours, Paris, Ledoux, 1822-24, 14 vol. in-8.0 •
- Nouvelles Annales de la Géographie et de l'Wstoire, (éditeur des)
Paris, 1819-1839, 85 vol in-8.0 •
- Ver HUMBOLDT, MAWE, NEUWIED (trad. de).
F ABRE (Victorin) : Opuscules en vers et en prose, Paris, Panckoucke,
1806, in-8.0 •

GIBB (Miss Margaret Murray) : Le roman de Bas-de-Cuir, étude sur
Fenimore Cooper et son influence en France, Paris, Champion, 1927.
GOMARA (Lopez de) : Histoire généralle des lndes occldentales,
Traduction de Fumée, Paris, Sonnius, 1568, in-8.0 •
GONNARD (René): La légende du Bon Sauvage, contribution à l'étude
des origines du soclalisme, Paris, Librairie de Médicis, 1946, in-16.0 •
GRAHAM (Maria) : Diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada
nesse país durante parte dos anos de 1821-1822-1823, tradução e
notas de A. Jacobina Lacombe, São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1956.
(Orig.: Mary Graham: Journal of a Voyage do Brasil and Residence
there during part of the years 1821-1823, London, 1824.
HAZARD (Paul): De l'ancien au nouveau monde: les origines du
Romantisme au Brésil, "R.L.C. ", Janvier-Mars 1927.
- La Pensée Européenne au XVIIIeme slecle de Montesquieu à
Lessing, Paris, Boivin, 3 vol., 1946.
Handbook of South-America.n Indians, Washington, J. H. Steward ed.,
7 vol. in-8.0 , 1946-1950.
HECKWELDER (William) : Hlstoire, Moeurs et Coutumes des Nations
Indiennes, traduit de l'anglais par Duponceau, Paris, de Bure, 1822.
HUMBOLDT (F.M . Alexandre von): Voyage aux régions équlnoxlales
du nouveau continent fait en 1799-1804 par Bumboldt et Bonpland.
Paris, Schoell, 1807, 3 vol. in-fol.
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Dlscours en vers sur les voyages, Paris, Colas, 1807, in-8.0 •
Tableau littérare du XVffieme siecle, ou Essai sur les grands
écrivains de ce siecle et les progres de l'esprlt humaln en
France, Paris, Baudouin, 18101 in-4.0 •
- La Semaine•, gazette littéraire, par un Comité secret de rédaction,
Paris, Didot, 1824-25.
- Oeuvres de Victorin Fabre, édit. par J. Sabatier, Paris1 Paulus, 1844,
2 vol. in-8.0 •
FRIEDEL (Louis) : Les Emlgrants au Brésll, imité de Madame Amélle
Schoppe, 3ême édit., Tours, Mame, in-8.0 , 1839.
GAMA <José Basílio da) : Uraguai, Lisboa, 1769.
GARRETI' (João Baptiste. de Almeida) : Camões, Poême, Paris, Librairie nationale et étrangêre, 1825.
GAVET (Daniel) et BOUCHER (Philippe): Jakaré-Ouassou, ou les
Tupinambas, chronique, brésilienne, Paris, Dehay, 1830, in-8.º, 446 p.
GENTY (Abbé Louis): L'Influence de la découverte de l'Amérique sur
le bonheur du genre humain, Paris, Nion, l'ainé, 1787.
GINGUENE (Pierre-Louis): Bistoire llttéraire d'I1alie, T. I à IX
continuée par F. Salfi, T . X à XIV), Paris, Michaud, in-8.0 , 18111835.
-
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Tableaux de la nature, tra.d. par J. B. B. Eyries, Paris, Schoell,
1808, 2 tomes en 1 vol. in-12.0 •
- Essal polltlque sur le Royaume de la Nouvelle Espagne, Paris,
Schoell, 1811, 2 vol. in-fol.
JAMESON (Russel P.): Montesquieu et l'Esclavage, Etude sur l'origlne
de l'opinion anti-esclavagiste en France au XVllleme slecle, Paris,
Hachette, 1911.
JOURDA (Pierre) : L'Exotisme dans Ja Littérature Françalse, Paris,
Boivin, 2 vol. grand in-8.0 , 1938.
'
JULIEN (Charles-André): Les voyages de découverte et les premiers
établlssements, "Colonies et Empires", troisiême série, Histoire de
la colonisation et de l'expansion française, tome I, Paris, P. U. F.,
•
o
'
1948, m-8.
.
,
KOS'l'ER (Henry): Voyages dans la partie septentrlo:o1ale du Brésll
depuis 1809 jusqu'en 1815 ... , trad. de l'anglais par M.A. Jay, Paris,
Delaunay, 1818, 2 vol. in--8.º. (Ed. orig.: Traveis ln Brazll, London,
1816, in-4.º·).
LAFITAU (P. Joseph-François): MoeUl'S des sauvages amériqualns
comparées aux moeurs des premlen temps, Paris, Saugrain, 1724.
- Blstoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le
nouveau monde, Paris, Saugrain, 1733.
LA HARPE (Jean-François) : Voir PREVOST.
LE GENTIL <Georges): La Littérature Portugalse, Paris, A. Colln,
2eme éd., 1951.
-
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Découverte du Monde, avec une préface de Ch. A. Julien, Paris
P. U .F., 1954.
- Ferdlnad Denls, Iniciador dos estudos Portugueses e brasileiros,
"Biblos", Coimbra, juillet-AoO.t 1928.
LERY (~an de) : Bistoire d'un voyage fait en la terre du Br&ll,
Introduction et notes par P. Gaffarel, Paris, Lemerre, 1880, 2 vol.
in-16.0 •
Lettres Edifiantes et Curleuses concemant l' Asle, l'Afrique et l'Amérlque,
publiées sous la direction de M. L. Aimé Martin, Paris Desrez, 1837,
3 vol. in-4.0 •
LEVAVASSEUR (Charles): Notice sur Edouard Corbiere, Rouen, s. d.,
23 p.
LEVI-STRAUSS (Claude): Tristes Troplques, Paris, Plon, 1955.
The Tribes of Upper Xingu River, in Bandbook of South-American
Indlans, T. III.
.
LIMA (Alceu Amoroso): Quadro Sintético da Literatura Brasileira,
Rio de Janeiro, Agir, 1959.
LEVOT (Pierre) : Notice blographlque sur Edouard Corbiere, Brest,
Lefournier, 1877, 19 p.
LOY (J. B. Aimé de): Le Brésil, épltre à MM. Adrlen, et Théodore
Taunay, à Tyjuka, parle commandeur João de Loy, Rio de Janeiro,
Plancher, 1825.
- Six pieces nouvelles, par l'auteur des ·"Préludes Poétlques", Besançon, Montarsolo, 1830.
- Feuilles au Vent, Poésies par leu Aimé de Loy, Lyou, Boitel, 1840,
in-8.0 •
LUSSAGNEI' CS) : Voir THEVET.
MAG.ALHãE.S <Gonçalves de): Suspiros poéticos e saudades, Paris, 1836.
MALOUET (Pierre-Victor, baron): Mémoire sur l'esclavage des negres,
/
Neufchatel, 1788, in-8.0 •
- Voyage à la Guyane, in Suard, Mélanges de Llttérature, T. I,
Paris, Dentu, an XII, 3 vol.
- Voyage dans les forêts de la Guyane, nouvelle édition par F. Denis,
Paris, Sa.ndré, 1853.
MALTE-BRUN CConrad Malthe-Bruun, dit) : Annales des 'foyages, de
la Géographle et de l'Blst.oire, Paris, 24 vol. in-8.0 , 1801-1814.
- Nouvelles Annales des Voyages, Paris; 1818-1826, Tomes I et U
- Ver BARROW.
MARMONTEL (Jean-François) : Les Incas, ou la destruction de
l'Emplre do Pérou, Paris, Lacombe, 1777.
- Eléments de Lltterature (Tomes V à X des Oeuvres Completes),
Paris, Née de la Rochelle, 1787, 17 vol in-8.0 •
MARTINEAU <Henri): L'Oeuvre de Stendhal, Le Divan, 1945.
MARTINEAU (René) : Promenades blographlques, Paris, 1920. <Um
estudo sobre Ed. Corbiêre).

MAWE (John) : Voyages dans l'intérleur du Brésll ... 1809 et 1810
trad: de l"angl~. par J. B. B. E,vriês, Paris, Gide, 1816, 2 vol in-8.o'
(Ong.: Traveis 1n the Interior of Brazll, Londres, 1812, in-4.º ).
MELO FRANCO (Afonso Arinos de): O :fndio Brasileiro e a Revolução
Francesa, Rio de J aneiro, 1937.
- Algumas cartas copiadas no arquivo de Ferdlnand Denis, "Brasilia"
II, 1943, pp. 649-667.
MERCIER CSébastien) : Fictlons Morales, Paris, Imprimerie du Cercle
Social, 1792, 3 vol. in-8.0 • (T. II, L'Homme Sauvage).
MERIMEE (Prosper): Romans et Nouvelles, éd. Henri Martineau Paris
Gallimard, Biblioth. de la Plêiade, 1962.
'
'
MILLEVOYE (Charles) : Oeuvres, Précédes d'une Notice de SaintBeuve, Paris, Garnier, 1865.
MONGLAVE (François Eugêne GARAY de) : Marllle, Chants éléglaques
de GONZAGA, traduits du Portugais par E. de Monglave et P.
Chalas, Paris, Panckoucke, 1825 in-16.
•
- Correspondance de Don Pedre Premier, Empereur constitutlonnel du
Bi'ésil, avec le feu Rol son pere, Don Jean VI, traduit par., Paris,
. Tenon, 1827.
- Cara.muru, ou la Découverte de Bahla, Roman-poême bré.silien, par
José de Santa Rita Durão, Paris, Renduel, 1829, 3 vol. petit in-8.º.
MONGLOND (André) : Hlstolre intérleure du Préromantlsme trançais,
José Corti, 2 vol., 1965.
- Sénancour et un voyageur du Brésil. Lettres lnédltes à F. Denis,
"R.~L.C. ", janv. 1931.
MONTAIGNE (Michel de): Essa.is, Biblioth. de la Plêiade, Paris, 1950.
MONTF.SQUIEU: Oeuvres Completes, éd. R. Caillois, Gallimard,
Biblioth. de la Pléiade, 2 vol., Paris~ 1964-1966.
MOREAU (Pierre) : Ferdinad Denls et les Romantiques, d'apres des
documents lnédits, ''R.H.L. ", 1926.
- Journal de Ferdinand Denls <1829-1848), éd. crit. avec introd. et
notes par., Fribourg-Paris, 1932.
- Le Classlcisme des Romantlques, Paris, Plon, 1932.
MORELLET (Abbé): Observations critiques sur le roman intitulé:
Atala, Paris, Denné Jeune, an IX, 1801.
MORNET (Daniel) : Le Roma.ntisme en France au XVIIIe siecle,
Paris, Hachette, 1912.
- Les Sclences de la Nature en France au XVIIIe slecle, Paris,
Hachette, 1911.
- Le Sentiment de la Nature en France de J. J. Rousseau à Bemardln de Saint-Pierre, Paris, Hachette, 1907.
OSôRIO DIAS GONÇALVES (Maria da Conceição): O :fndio do Brasil
na literatura portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIIL "Brasilia"
•
XI, Coimbra, 1961, p. 97·209.
PARNY <Evariste): Oeuvres Completes d'E. Pamy, Paris, 1831, 4 vol.,
in-12.0 •
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PAUW <Cornélius de): Recherches philosophiques sur les Américains
ou Mémolre intéressants pour se.rvir à l'hlstoire de l'espêce hmnaine,
par M. de P ... , Berlin, Decker, 1768-1769, 2 vol. in-8.0
PICHOIS (Claude) et ROUSSEAU (André-M): La Littérature Comparée, A. Colin (Collection U2), Paris, 1967.
PIMENTEL (Alberto) : Figuras Humanas, Lisboa, 1905, (p. 15-21 sobre
Denis).
PRADT (Abbé de) : Des Colonies et de la Révolution actuelle de
l'Amérique, Paris Béchet, 1817, 2 vol., in-8.0 •
- Trois dernlers mols de l'Amérique et du Brésll, Paris, Béchet, 1817.
- Slx demiers mols de l'Amérique et du Brésll, Paris, Béchet, 1818.
- L'Europe et l'Amérique em 1821, Paris, Béchet, 1822, 2 vol.
PREFONTAINE (Chevalier de): La Maison rustlque à l' usage des
habitants de la partie de la France équinoDale connue sous le nom
de Cayenne, Paris, C.J .B. Blanche, 1768, in-8.0 •
PREVOST (Abbé) :Histoire générale des Voyages, Paris, Didot, 1746,
XX vol. in-4.0 , (Brésll: T. XIV).
- Abrégé de l'Hlstolre générale des Voyages, par La Harpe, Paris,
1780-86, 23 vol. in-8.º (T. I: Découvertes et conquêtes desPortugais;
T. XIII: Brésil).
QUESNAY <François) : Philosophie rurale, ou Economle générale et
polltlque de l'Agriculture, par Mirabeau et Quesnay, Amsterdam,
1768, in-4.0 •
RAEDERS (Georges): Ouvrages français sur le Brésil au début du
XIX e siêcle, São Paulo, 1956, in-8.0 , 16 pp. (Separata da "Revista
da Universidade Católica de São Paulo", vol. 10, fase. 18-19; junhosetembro de 1956).
- Origines - françalses - du Romantisme brésillen, Sorocaba, Separata da Revista "Paideia", vol. II, t. 1, 1955.
RAYNAL (Abbé Guillaume François) : Histolre phllosophlque et polltique des établissements et du commerce des Européens dans les
deux Indes, Amsterdam, 1770, 10 vol. in-8.0 •
REGARD (Maurice) : Sainte-Beuve, Paris, Hatier, 1959.
- Edit. de Chateaubriand, Oeuvres Romanesques et Voyages, Biblioth.
de la Pléiade, 2 vol., 1969.
RIVET <Paul) : Les origines de l'homme amérlcain, Paris, Masson, s. d.
in-8.0 •
- Langues américaines, in: Meillet et Cohen, Les Langues du Monde,
Paris, 1924, p. 597-712.
RONSARD (Pierre de) : Oeuvres Complêtes, édition Garnier, s.d. (Ver
les Poêmes, T. IV).
ROUSSEAU (Jean-Jacques): Oeuvres Diverses, Neuchâtel (Paris), 1764,
5 vol. in-12.
- Correspondance générale, éd. P. P. Plan, A. Colin, 20 vol.
SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin de ) : Ferdinand Denis, Scênes de
la Nature sous les Tropiques, et de leur Infuence sur la Poésle ... ,
in "Le Globe", 18 déc. 1824.

Notice sur Bemandin de Saint-Pierre ln Paul et Virginie, éd.
Curmer, Paris, 1938. (com breve estudo sobre André le Voyager, de
F. Denis).
- Chateaubrland et son groupe llttéraire sous l'Empire, Nouv. éd.
annotée par Maurice Allem, Paris, Gamier, 2 vol., 1948.
- Oeuvres, T. I: Premiers lundis, Portralts Littéraires (começo),
Biblioth. de la Pléiade, 1956.
SAINT-HILAIRE (Auguste de): Aperçu d'un voyage da.ns l'intérieur du
Brésll, la Province Cisplatlne et les Missions dites du Paraguay,
Paris, 1823, in-4.0 , 73 p.
- Voyages dans l'intérleur du Brésil, compreendendo:
I : Voyage.i dans les Provinces de Rio de .Janeiro et de Minas
Geraes, Paris, Grimbert et Dorez, 2 vol, 1830.
II : Voyage dans le Distrlct des Dia.mans et sur le littoral du
Brésil, Paris, Gide, 2 vol., 1833.
llI : Voyage a.ux sources du Rio de San-Francisco et dans la
Province de Goyaz, A. Bertrand, 2 vol., 1847.
IV : Voyage dans les Provinc_e s de Saint-Paul et de SainteCatherine, A. Bertrand, 2 vol., 1851.
SAINT-PIERRE (Bemandin de) : Oeuvres Completes, Paris, Méquignon,
1818, 12 vol. in-8.0 (T. I et II: Voyage à l'De de France; T. III à VII:
Etudes de la Nature).
- Paul et Vlrginie, Ed. P. Trahard, Paris, Garnier, 1964.
SAND (George): Lélla, éd. crit. P. Reboul, Paris, Gamier, 1960.
SCHOPPE (Amelia) : La Cabane du Gigitonhonba, trad. librement de
l'allemand par Melle R. du Puget, Paris, s. d., Association pour la
publication des bons livres.
SENANCOUR (Etienne de): Rêverles sur la Nature primitive de
l'homme, éd. J. Merlant, Paris, Droz, 1939, (Ver T. I, 4ême, et
llême Rêveries).
SISMONDI (J. C. Leonardo Sismonde de) : De la Littérature du Midi de
l'Europe, Paris, Treuttel et Wurtz, 1813, 4 vol.
SOUSA CALDAS (Antônio Pereira de): Obras Poéticas, Paris 1820-1821,
2 vol. in-8.0 (T. n: Poesias Sacras e Profanas).
STAEL (Madame de): De la Littérature considérée dans ses rapports
avec des Institutlons sociales, édition critique par P. Van Thieghem,
Genêve, Droz, Paris, Minard, 1959, 2 vol. in-16.
STEDMAN (J. Gabriel): Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la
Guyane, traduit de l'anglais par P. F. Henry, Paris, F. Buisson,
An VII de la République, 3 vol. in-8.0 (Reed.: Club Français du
Livre, 1960).
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STENDHAL: Courrier Anglais, Paris, Divan, 1935, 3 vol. in-16.
- Mélanges Intimes et Marginalia, Paris, Divan, 1936, 2 vol. in-16.
TAUNAY(Affonso de Escr.): A Missão artística de 1816, Rio de Janeiro
Min. de Educação e Cultura, 1936, in-4.0 •
TAUNAY (Hippolyte): Ver Denis (F).
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TERNAUX-CO:MPANS <Henri): Voyage, Relatlons, Mémoires orlglnaux
pour servir à l'Hlstolre de la conquête de 1'Amérlque, 20 vol., Paris.
1837-1841. Para Hans Staden, Vérltable IDstoire ... ; Jean de Léry,
Histoire d'un Voyage ... ; Pero de Magalhães Gandavo, Histolre de
la Province de Sancta Cruz).
TEYSSIER (Paul) : Le Mythe indianiste dans la llttérature bréslllenne,
"Annales de la Faculté des Lettres de Toulouse", fase. 1-2, janv.
1958.
THEVEI' (André) : ln Les Français en Amériqu~ 2, Le Brésll et les
Brésiliens por A. Thevet, choix de textes et notes par S. Lussagnet,
introd. par Ch. A. Julien, P. U. F., 1953.
TOLLENARE (L. F. de): Notes Dominlcales, ms., legs. F. Denis,
Biblioth. Saint-Genevieve. n.0 3434.
- Essai sur les entraves que le commerce éprouve en Europe, Paris,
Janet et Costelle, 1820, in-8.0 •
TRAHARD (Pierre) : Les Maitres de la sensibilité française au
XVIIlême siecle, Paris, Boivin, 4 vol. grand in-8.0 , 1931-1933.
- La Sensibilité Révolutionnaire (1789-1794), Paris, Boivin, grand
in-8.0 , 1936.
- Ver Saint-Pierre <B. de).
TULARD (Jean): L'Amérique Espagnole en 1800 vue par un savant
allema.nd, Humboldt, Paris, Calmann - Lévi, 1965.
VAN TIEGHEM (Paul): Ossian en France, Paris, in-8.0 , 1917.
- L'Année littéralre en France comme intermédialre des Littératures
étrangêres, Paris, in-8.0 , 1917.
- Le Sentiment de la Nature dans le Préromantlsme européen, Nizet,
1960, in-8.0 •
VERNEUR (J. Th.): Journal des Voyages, Découvertes et Navlgatlons
modemes, ou Archlves géographiques et statlstlques du XIXeme
siecle; vol. II à XII, livraisons de 1819-1821. CANOT. VIII, trad. de
Lettre de Pero Vaz de Caminha par F. Denis).
VIEIRA (Padre Antônio) : Obras Escolhidas, com prefácio e notas de
António Sérgio e Hernâni Cidade, Coleção de clássicos Sá da Costa,
Lisboa, 1951, 12 vol.
VOLNEY (Constantin-François, comte de) : Tableau du Climat et du Sol
des Etats-Unls d'Amérlque, Paris, Courcler, an XII - 1803, 2 vol.
in-8.0 •
VOLTAIRE: Essai sur les Moeurs (Oeuvres Completes, T. XXIV), Paris,
Garnier, 1928.
WEIL(Armand): Ver Cha.teaubriand.
WIED-NEUWIED (Maximilien de): Voyage au Brésil dans les années
1815, 1816, 181'1, trad. de l'allemand par J. B. B. Eyriês, Paris, A.
Bertrand, T. I et II: 1821, T. Ill: 1822.
.
X ... <PALISSOT de BEAUVOIS ?) : Une Soeur ainée d' Ata.la, Odérahl,
Bistolre amérlcaine, éd. avec introduction et notes par O. Chlnard,
Paris, Clavreuil, 1950. (Primeira publicação, "Veillées Américalnes",
1796).

YVES D'EVREUX: Voyage dans le Nord du Brésil fait durant les
années 1613 et 1614, par le Pere., Introd. .et notes par Ferd. Denis,
Paris, 1814, A. Franck, in-8.0 •
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OBRAS DE F. DENIS
A)

MANUSCRITOS

Os manuscritos de F. Denis que chegaram até nós são conservados pela Biblioteca. Sainte-Geneviêve, Réserve, Fonds Denis. Os mais
'importantes foram indexados por Charles Kohler, em 1913, no
Supplément au Cataloque des Manuscrlts daquela biblioteca. Um indice
suplementar datilografado foi feito ulteriormente. Assinalamos aqui
a.penas os manuscritos que nos pareceram apresentar uma. relação
bastante direta com os Machakalls.
Manuscritos que figuram no Supplément Kohler:
-

: 3417

Journal des années 1829-1848 (édité par
M. P. Moreau).
ff. 88-89

3427, fol. 2

. -

9

. -

67

Lettre de F. D. (1822
travaux littéraires.

?)

sur ses premiers

Deux listes alphabétiques de "vieux voyageurs frança.is", dont une de la main
de F. D.
Traduction (incomplete) des chapitres de
la Corografla d'A. de Casal sur les Provinces de Bahia et de Mato-Grosso.
Instructions à F. D. pour naturaliser
oiseaux et insectes (lettre recueillie par
M. Bourdon dans son édition des Lettres
de F. D.).

3504, ff. 279-280

Notes de F. D. sur le voyageurs anglais
Gardner.

3507

Voyage chez les Sauvages du Brésil et
les Machacalis (sic), fait pendant les
années 1833, 1834, 1835, par J. B. Douville.
(Frag. du ms. autographe de l'auteur,
donné à Denis par le naturaliste Sander
Rang.)

3430

Piêce signée de José-Joachim Nabuco,
gouvemeur de la Provinoe de Bahia,
concemant l'octroi au França.is Alexis
Martin de terres situées entre le Rio Belmonte et le Rio Salsa (Bahia, 4 juillet
1817).
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Manuscritos que constam do indice datllografado:
3968 (5)
Exposé sur le labret (botoque).
Développement sur Thevet et Léry, avee:
3969 (5, 17)
extraits.
B)

OBRAS IMPRESSAS E ARTIGOS

A lista das obras de F. Denis, impressas durante. sua vida,.
assim como os principais artigos que publicou em diferentes revistas,
foi apresentada por P. Moreau, em sua edição do Joumal 0829-1848)
do autor. Aqui, assinalamos apenas as obras ou trabalhos de que nos:
servimos para o presente estudo.
1. Le Brésil ou Histolre, Moeurs, usages et coutumes des habitants
de ce Royaume, par M. H. Taunay et M. F. Denis. Ouvrage orné
de nombreuses gravures d'aprês les dessins faits dans le pays·
par M. H. Taunay. T. I et II, Paris, Nepveu, 1821, 2 vol. in-18
avec 16 planches. T. III à VI, 1822, 4 vol. in-18 avec 30 planches.
(Collection "Moeurs et Usages, Arts et Métiers de tous les,
Peuples").
2. B~nos-Ayres et le Paraguay, ou Histoire, moeurs, usages et
coutumes des habitants de cette partie de l'Amérique, Paris,
Nepveu, 1823, 2 vol. in-18 avec 18 gravures. (Même collection).
3. La Guyanei, ou Histoire, moeurs, usages et coutumes des habitants
de cette partie de l'Amérique, Paris, Nepveu, 1823, 2 vol. in-18
avec 16 planches. (Même collection).
4. Scenes de la Nature sous les Tropiques et de leur influe.nce sur·
la. Poésie; suivies de Camoens et Jozé Indio, Paris, L. Janet,.
1824, in-8.0 , avec une planche.
5. Chefs d'Oeuvre du Théâtre Portugais, Paris, chez Ladvocat, 1823,.
in-8.0 ("Chefs d'Oeuvre du Théâtre Etranger", XIVême livr&i.son) ~
6. Notice historiqu.e et expllcative du Panorama de Rio de Janeiro,.
par MM. H. Taunay et F. Denis, Paris, Nepveu, 1824, in-8.0 •
7. Résumé de l'mstolre du Brésil, suivi de Résumé de l'Histoire de·
la Guyane, Paris, Lecointe et Durey, 1825, in-18.
8. André le Voyageur, Histoire d'un marin, Paris, 1827, L. Janet,.
in-18, avec figures.
9. Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal, suivi de Résumé de
l'Histolre llttéralre du Brésil, Paris, Lecointe et Durey, 1826,
in-16.
10. Résumé de l'Histolre de Buenos-Ayres, du Paraguay et des Pro-·
vinces de la Plata, suivi du résumé de l'Histoire du Chlll, Paris,
Lecointe et Durey, 1827, in-18.
11 . Ismall ben Kaizar ou la Découverte du Nouveau Monde, roman
historique, Paris, Gosselin, 1829, 5 vol. in-12.
Voyages dans l'Intérieur du Brésil, "Revue des Deux Mondes",.
avril-juin 1831. (Compte-rendu des deux premiers volumes des.
Voyages d'A. de Saint-Hilaire).
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12 · Les Navigateurs, ou ·C hoix de Voyages anciens et modernes
recueillis par M. F. Denis, Paris, L. Janet, 1833, in-18, ave~
4 gravures.
13. Le Brahme . voyag":u1: ou la ~gesse populaire de tou~ Jes
nations, ParIS, Casmur, 1833, m-18. ("Bibliothêque Populaire"
d'Ajasson de Grandsagne).
Précé~é d'un Essai sur la phllosophie de Sancho, Paris, Ledoux,
1834, ~-18 av~~ 3 gra~res. (Ouvrage couronné par l'Académ.ie
Française.) Snaeme édition, Paris, Firmin Didot, 1873, in-16.
14. IDstolre Géographique du Brésil, Paris Casimir 1833 in-18
("Bibliothêque Populaire").
'
'
'
15. B.résil, pa~ F. Denis, Colombie et Guyanes, par C. Famin, Paris,
~ D1dot! 1~37, deux parties en 1 vol. in-8.º. (Collection
L'Uruvers, Histoire et Description de tous Ies Peuples").
16. Chronlque.s chevaler~ues de l'Espagne et du Portugal, suivies
du T~rand ~e Ségovie, drame du XVIIeme siecle, publiées par
F. Den1s, Paris, Ledoyen, 1839, 2 vol. in-8.º.
Des Omements de la levre inférieure en usage chez quelques
peuples de l'Amérique, Paris, "Magasin Pittoresque", 1850.
17. Voyage dans le Nord du Brésil falt durant les années 1613 e.t 1614
par le .Pere Yve~ d~Evreux, publié pa.r F. Denis, Leipzig et Paris:
1864, m-8.0 , (B1bliotheca Americana, II).
18. Arte Pluma.ria. Les plumes, leur valeur et leur emploi dans lt.s
arts au Mexlque, au Pérou, au Brésll, dans les Indes et dans
l'Océanie, Paris, Ledoux, 1873, in-8.0 •
C)

EDIÇÕES CR1TICAS

Estes livros revelaram os mais importantes textos pessoais,
conservados entre os papéis do autor.
BOURDON (Léon)

MOREAU (Pierre)

:

Lettres famllleres et Fragments du .Journal
intime de F. Denls à Bahia (1816-1819),
Coimbra, Separata de ''Brasilla", vol. X.
F. Denls, Journal (1829-1848), avec une Introduction et des Notes, Paris, Fribourg,
1932.

SIGLAS E ABREVIATURAS
Os Maxacalls

(n)

notas adicionais de Denis, ao texto.
Revistas

R.H.L.
R.L.C.

Revue d'mstolre Littéralre de la France.
Bevue de Llttérature Comparée.
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Obras de F. Denls
Le Brésll (1821-1822) . Ver Bibliografia,
Denis (l)

Brés.
Brés. 3'7
mst. Geogr. Brés.

Le Brésil (1837), (Denis, 15).
Histolre Géographlque du Brésil (14) .

Macb.

Les Machakalls.
Résumé d'IDstoire du Brésil, primeira
parte de (7).
Résumé d'IDstoire Uttéraire du Brésll,
segunda parte de (9).

Rés. Hist. Brés.
Rés. Wst. Lit. Brés.
Scenes

Scenes de la Nature sous les Troplques
( 4), consideradas em conjunto ou excluindo Os Maxacalls.
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