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ALUSÕES AO CORPO NA CARTA DE 
CAMINHAI 

Paulo Toledo Machado Filho 

Encontramos na carta escrita por Pero Vaz de Caminha a EI Rei Dom 
Manuel algumas interessantes observações acerca da corporalidade de 
nossos primeiros habitantes. Como é de conhecimento, esta 
correspondência é tida como o primeiro documento escrito sobre o Brasil, 
datado de primeiro de maio de 1500 e redigido em Porto Seguro, na 
então Ilha de Vera Cruz. 

Nas informações biográficas sobre o autor, consta que na realidade 
ele não era escrivão da esquadra de Cabral, mas funcionário da feitoria 
de Calicute, India, onde viria a morrer quando a expedição, lá chegando, 
foi atacada pelos mouros. Não se sabe muita coisa mais sobre o mesmo, 
além da referida carta, que constituiu-se num relato das observações feitas 
nos dias em que a esquadra aqui permaneceu. 

Nesta carta, Caminha descreve geograficamente a terra encontrada, 
faz algumas poucas anotações sobre a flora e a fauna, relata os movimentos 
da esquadra enquanto aqui permaneceram assim como a realização da 
primeira missa, mas o interesse principal do autor recai sobre os habitantes 
nativos, a maneira como estes e os portugueses se relacionaram, além de 
descrever alguns de seus hábitos e costumes, aspectos ligeiros de seu 
caráter, a sua constituição fisica e o modo como se expressavam através 
do corpo. Sobre estes dois últimos pontos, gostaríamos de estender um 
pouco mais nossas observações. 

Na primeira referência descritiva de Caminha sobre o corpo de nossos 
indígenas, observamos a ênfase sobre um dos aspectos que provavelmente 
mais teria chamado a atenção dos visitantes europeus, ou seja, a nudez, 
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impressão que se espalha ao longo de toda a carta. Observemos o texto 
de Caminha: "Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas 
vergonhas." Três parágrafos após: "A feição deles é serem pardos, 
um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. 
Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir 
ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. 
Acerca disso são de grande inocência." 

Descrevendo o corpo dos nativos, Caminha revela um pouco da relação 
que os próprios portugueses estabeleciam com o seu corpo. A referência 
aos órgãos sexuais como "vergonha" na realidade traduz um aspecto ou 
um pressuposto da corporalidade pertinente ao cristão europeu, 
correspondendo a "vergonha" ao efeito de uma humilhação ou à existência 
tomada pública de um "pecado", conforme este surge para a consciência. 
Era para a consciência cristã européia que estabelecia-se a relação sexo/ 
pecado/vergonha, como toda corporalidade aparecia como empecilho 
quando se tratava de direcionar a atenção psíquica (ou libido) para o 
espírito. O corpo, nesta época, raramente aparecia como instrumento ou 
veículo positivo da consciência ao pretender-se este direcionamento. 
Muito pelo contrário, até mesmo práticas de auto-flagelamento eram 
válidas quando se intencionava aumentar a concentração em Deus. Quanto 
à sexualidade, não era aceito que fosse vivenciada senão para finalidades 
reprodutivas; a transgressão a esta regra correspondia então a um caminho 
da consciência oposto ao do espírito; a sensibilidade dos órgãos sexuais 
(a "vergonha" explicitada pelo corpo) e o conseqüente efeito da atração 
sexual deveriam ser dominados; o não conseguimento de tal feito poderia 
denunciar um espírito fraco. 

Mais adiante, na mesma frase, e em outros pontos de sua 
correspondência, como quando descreve as mulheres, encontramos a 
alusão à "inocência" dos brasilíndios com relação à ausência de vergonha 
ou à não consciência do "pecado": "Ali andavam entre eles três ou 
quatro moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e 
compridos pelas costas; e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas 
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e tão limpas das cabeleiras que, de nós muito olharmos, não se 
envergonhavam". Ou mais próximo do final da carta, quando da 
descrição da missa: "Entre todos estes que hoje vieram não veio mais 
que uma mulher, moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram 
um pano com que se cobrisse; e puseram-lho em volta dela. Todavia, 
ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. 
Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria 
maior - com respeito ao pudor". 

A noção expressa através da "inocência" de nossos habitantes de então 
nos remete ao mito bíblico do paraíso. Correspondia a existência no paraiso 
a um estado de ausência de pecado, imagem esta que se projetava através 
destas primeiras impressões de Caminha sobre os índios. O referido estado 
de inocência simboliza também o equilíbrio da existência com as normas 
do sagrado. Mas para o ponto de vista cristão de então, esta relação com 
o sagrado ou o estado de pureza referido, se importante, ainda não era 
suficiente para garantir a salvação das almas daquele ou de qualquer outro 
povo. Nos escritos de Caminha: "E segundo o que a mim e a todos 
pareceu, não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, do que 
entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer 
como nós mesmos; por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria 
nem adoração têm. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar 
quem entre eles mais devagar ande, que logo serão tornados e 
convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, 
não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque então terão 
mais conhecimento de nossa fé ... ". Ou seja, a conversão à fé cristã com 
o reconhecimento de seus dogmas (comunhão e batismo, principalmente) 
também era absolutamente necessário para garantir-se um lugar junto a 
Deus. 

A nudez ou a ausência de vergonha dos indígenas expressava um estado 
de "inocência" que também podia corresponder à inconsciência, surgindo 
os mesmos (os indígenas) como integrados à physis ou Natureza, e a 
presença dos portugueses diante deles, simboliza o encontro da Cultura 
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com a Natureza. A ação cristianizadora ou catequista, neste caso, assim 
como também a ação colonizadora, corresponde ao empenho humano 
civilizado em subjugar as forças espontâneas da Natureza, criando-se a 
Cultura. Esta relação estabelecida equivale simbolicamente à relação 
existente entre o consciente e o inconsciente, na esfera psíquica. 
Observamos ainda que a ação da Cultura é ativa e representa o princípio 
masculino (simbolizado pelo caráter patriarcal do monoteísmo hebraico
cristão) e a Natureza surge como o princípio feminino, receptiva (mas 
nem sempre passiva), através de seu panteão politeista, à referida ação e 
cujo efeito (da ação da Cultura) corresponde à sua despotencialização 
(como tambem ocorre com o inconsciente diante da atividade elaborada 
do consciente). Em resumo, este encontro entre europeus e ameríndios 
simbolizou tambem mais uma etapa na longa trajetória de tentativas de 
abolição de contrastes ou opostos, como diria Jung, percorrida pela 
humanidade em seu processo de individuação, onde além das polaridades 
acima referidas, encontrou-se também a História, juntamente com a 
irrevogabilidade de seu tempo linear, com a condição até então estável, 
perene e eterna da consciência mítica aqui presente. 

A descrição do encontro entre dois índios, que foram conduzidos à 
nau capitânea, com o Capitão da esquadra talvez seja o momento 
paradigmático deste processo, quando toda solenidade e pesado 
cerimonial dos portugueses ("arqueados" de tanta Cultura ... ) foram 
confrontados pela movimentação espontânea e objetiva dos indígenas: 
"O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, 
aos pés de uma alcatifa por estrado; e bem vestido, com um colar de 
ouro, mui grande, ao pescoço. E Sancho de Tovar, e ( ••• ), e nós outros 
que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. 
Acenderam-se tochas. E eles entraram. Mas nem sinal de cortesia 
fIZeram, nem se falar ao Capitão; nem a alguém. Todavia um deles 
fitou o colar do Capitão, e começou a fazer acenos em direção à 
terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia 
ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim 
mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá 
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também houvesse prata!" 

É de se imaginar o impacto deste momento em que os dois índios nus 
subiram à nau capitânea e foram solenemente recebidos pelo capitão
mor da esquadra, circundado por todas as outras pessoas importantes 
então presentes, ostentando todos as insígnias que definiam sua 
importância e poder e na expectativa do cumprimento de rígidas normas 
de etiqueta! Na realidade, sabe-se hoje que os indígenas também possuem 
as suas próprias regras cerimoniais, e que seria praticamente impossível 
apresentarem-se naquele momento, ao menos para o entendimento dos 
protagonistas presentes, todo o conjunto de pressupostos correspondentes 
a cada cultura. Mas ainda assim é interessante imaginarmos à respeito 
das ressonâncias que tal encontro teria produzido, tanto para os 
portugueses como para os indígenas; muito possívelmente ainda estamos 
elaborando os efeitos deste encontro. Toda dificuldade que verificou-se 
na história posterior, referente ao relacionamento entre índios e brancos, 
corresponde ainda à incompreensão do significado e da importância 
daquele momento paradigmático. Embora naquela hora os portugueses 
colocaram-se abertos e disponíveis para um contato sem truculências, 
como podemos observar na sequência do texto de Caminha : "E 
concordaram em que não era necessário tomar por força homens, 
porque costume era dos que assim à força levavam para alguma 
parte dizerem que há de tudo quanto lhes perguntam; ( •.• ) E que 
portanto não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem 
de fazer escândalo; mas sim, para os de todo amansar e apaziguar, 
unicamente de deixar aqui os dois degredados quando daqui 
partíssemos", parece que este intento perdeu-se ao longo da história, 
confonne verificaremos mais adiante. 

Na verdade, no prosseguimento daquele encontro ressalta-se 
justamente o cuidado na maneira como foi conduzido, quando os índios 
donniram na nau; a espontaneidade e o despojamento (até pela nudez) 
deles continuou a impressionar os portugueses: "( .•. ) E então estiraram
se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de 
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encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas; e as cabeleiras 
delas estavam bem rapadas e feitas. 

O Capitão mandou pôr por baixo da cabeça de cada um seu coxim; 
e o da cabeleira esforçava-se por não a estragar. E deitaram um 
manto por cima deles; e consentindo, aconchegaram-se e 
adormeceram" . 

Na seqüência, os indígenas foram reconduzidos à terra, num momento 
aparentemente dramático conforme a cena descrita por Caminha, quando 
estes, trazendo presentes dados pelos portugueses, eram aguardados por 
cerca de duzentos guerreiros com arco e seta nas mãos. Ao aceno destes 
que eram acompanhados pelos portugueses, aqueles depuseram as armas, 
e posterirmente, o autor da carta relata: "E saídos não pararam mais; 
nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais 
correria. E passaram um rio que aí corre, ( ... ) E muitos outros com 
eles. E foram assim correndo para além do rio entre umas moitas de 
palmeiras onde estavam outros. E ali pararam." Certamente 
impressionou-se Caminha com a motricidade e a desenvoltura corporal 
dos indígenas, o que possivelmente representaria, naquele momento, um 
outro referencial relacionado com o corpo para os europeus, cuja atitude 
motora era comprometida tanto pelos indicativos de uma educação 
corporal contida (pelos pressupostos culturais e religiosos) como também 
pelos pesados indumentos utilizados, como as botas, sobretudos, 
sombreiros, etc .. 

Em outros pontos de sua correspondência, era justamente a partir das 
observações sobre o corpo que Caminha parecia reunir a maior quantidade 
de referências possíveis para aquele momento sobre os nossos indígenas, 
como os hábitos de higiene, o relacionamento da mãe com o filho, a 
pintura corporal, as perfurações labiais, etc., quando então o corpo 
revelou-se mais preciso na indicação de informações sobre a mitologia e 
a cultura destes, do que as palavras poderiam tê-lo feito. 

Ao falar sobre a higiene, o autor chega a comparar os indígenas com 
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aves livres que não precisam de morada para viver, espantando-se no 
entanto com sua saúde e limpeza: ( •.. ) "Mas apesar de tudo isso andam 
bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que 
são como aves, ou alimárias montezinhas, as quais o ar faz melhores 
penas e melhor cabelo que às mansas, porque seus corpos são tão 
limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais!". 
Lamentamos que ele não faça referências comparativas com o que deveria 
ser a higiene entre os portugueses naquelas naus ... Observamos a relação 
simbólica que normalmente se estabelece entre limpeza e pureza; parece
nos que muito da impressão que se configurou à respeito deste primeiro 
encontro, para o imaginário do europeu identificado por Caminha, deve 
ter correspondido ao cantata com uma cena paradisíaca, sobressaindo
se a ingenuidade, a pureza/limpeza, a espontaneidade de um povo a quem 
tudo seria dado, numa relação direta com uma ordem divina ou sagrada. 
A limpeza configura-se como ausência de máculas, condição esta que do 
corpo se projeta para o espírito. Como consequência deste raciocínio, 
tivemos a expectativa assinalada por Caminha, em outro ponto da carta 
(e referido anteriormente), quando da descrição da participação dos 
indígenas na primeira missa, de que para este povo, a salvação, 
correspondendo à interiorização da consciência cristã, seria muito fácil. 

Sobre o contato da mãe com o filho, encontramos uma rápida alusão, 
que culmina também com outra observação sobre a nudez: "Também lá 
andava uma outra mulher, nova, com um menino ou menina, atado 
com um pano aos peitos, de modo que não se lhe viam senão as 
perninhas. Mas nas pernas da mãe, e no resto, não havia pano 
algum." Mais recentemente, os antropólogos M. Mead e G. Bateson, 
pesquisando a sociedade balinesa2, assinalaram a importância do cantata 
somestésico entre mãe e filho no desenvolvimento psicomotor da criança, 
inclusive chegando a compará-lo com o da criança norte-americana, na 
década de cinqüenta, que crescia envolvida em camadas de panos e quase 
que sem possibilidade de receber estímulos táteis. Assinalamos, por ~!1d. 
vez, a importância de tal cantata para o seu desenvolvimento afetivo; 
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infelizmente, na medida em que, entre nós, a ação da Cultura se sobrepôs 
à Natureza, também aumentou a distância somestésica entre a mãe e o 
filho (principalmente entre as camadas sociais mais "cultas"), o que 
conseqüentemente implicou tambem num maior distanciamento afetivo 
entre ambos. Mas estas reflexões deverão prosseguir em outro espaço. 

O corpo dos indígenas também expressava informações importantes 
sobre seus mitos, suas crenças, sobre os rituais e até sobre as divindades, 
através da pintura corporal, das escarificações, das perfurações e dos 
adereços que carregavam. Caminha fez muitas observações em seu texto, 
referentes a estes costumes. 

Sobre a pintura corporal, os indígenas usavam tintas feitas de urucum 
(cor vermelha) ou jenipapo (cor preta). O modo como se pintavam tinha 
relação com os rituais, com a guerra, com o luto, com atividades como a 
caça, a pesca, atividades estas que, na realidade vivida por nossos índios, 
sempre possuíam um sentido sagrado, podendo a pintura sobre o corpo 
expressar aspectos deste sentido. Outras vezes a pintura corporal podia 
demarcar papéis ou funções sociais, como também a relação com 
determinados grupos ou clãs familiares. Algumas descrições que colhemos 
na carta: "Andava lá um que falava muito aos outros, que se 
afastassem. Mas não já que a mim me parecesse que lhe tinham 
respeito ou medo. Este que os assim andava afastando trazia seu 
arco e setas. Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas e 
pelos quadris, coxas e pernas até baixo, mas os vazios com a barriga 
e estômago eram de sua própria cor [preparado para luta?]. E a tintura 
era tão vermelha que a água lhe não comia nem desfazia". Mais 
adiante, referências sobre a pintura corporal nas mulheres: "( ... ) Também 
andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, 
não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho 
até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta; e todo 
o resto de sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com a!t 
curvas assim tintas, e também os colos dos pés; e suas vergonhas tão 
nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso 
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desvergonha nenhuma". E a descrição do preparo do urucum: "( ... ) E 
estavam cheios de uns grãos vermelhos, pequeninos que, esmagando
se entre os dedos, se desfaziam na tinta muito vermelha de que 
andavam tingidos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos 
ficavam". 

As perfurações ou as escarificações corporais, como também a 
utilização de determinados adereços naquelas perfurações (como ossos, 
penas, pedaços de madeira), que geralmente eram feitas nos lábios 
inferiores, no nariz ou nas orelhas (as escarificações eram em todo o 
corpo), correspondiam a motivos relacionados com os processos rituais 
que assinalavam os momentos importantes de suas vidas e da vida coletiva. 
Estes adereços eram colocados nos momentos rituais, exigindo do iniciado 
(no caso dos ritos de iniciação) ou do participante do processo um certo 
domínio psico-fisico sobre a dor e o desconforto corporal e esta 
participação (que correspondia tambem à aquisição de uma nova 
consciência, determinada pela temática mítica evocada) ficava para sempre 
assinalada no próprio corpo. Algumas das descrições feitas por Caminha 
foram bastantre precisas: "( ..• )Ambos traziam o beiço de baixo furado 
e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão 
travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como 
um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que 
fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E 
trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe 
estorvo no falar, nem no comer e no beber". 

A não-compreensão da motivação ritual de tais objetos corporais por 
parte dos portugueses motivou algumas situações confusas e até 
hilariantes, como a descrita a seguir: "Trazia este velho o beiço tão 
furado que lhe cabia pelo buraco um grosso dedo polegar. E trazia 
metido no buraco uma pedra verde, de nenhum valor, que fechava 
por fora aquele buraco. E o Capitão lha fez tirar. E ele não sei que, 
diabo falava e ia com ela para a boca do Capitão para lha mete ... 
Estivemos rindo um pouco e dizendo chalaças sobre isso. E então 
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enfadou-se o Capitão, e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra 
um sombreiro velho; não por ela valer alguma coisa, mas por ~rnostra. 
E depois houve-a o Capitão, creio, para mandar com as ~dtras coisas 
a Vossa Alteza". 

Pelas referências dadas por Caminha, parece-nos que estes primeiros 
instantes de contato entre os dois povos ocorreram de modo harmonioso, 
sem imposições ou outros contratempos que fossem permeados de 
unilateralidades ou com conseqüências conflitivas; ocorreram atitudes 
que poderiam sugerir alguma imposição, da parte dos portugueses, no 
que concerne à transmissão da religiosidade cristã. Na verdade, é 
importante considerarmos que, naquela época os próprios portugueses 
viviam submissos à realidade determinada pela Igreja Católica. Nas 
descrições dos preparativos e da própria primeira missa, no entanto, 
observamos que a participação dos indígenas parece ter sido espontânea, 
motivada principalmente pela curiosidade e ressaltada pelo mimetismo 
corporal, com os índios imitando o procedimento dos portugueses: "Ao 
sairmos do batel, disse o Capitão que seria bom irmos em direitura 
à cruz que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser 
colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos 
e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E 
assim fIZemos. E esses dez ou doze que lá estavam, acenaram-lhes 
que f"lZessem o mesmo; e logo foram todos beijá-Ia". Mais adiante, na 
descrição da primeira missa, os movimentos indígenas parecem 
orquestrados com o dos portugueses: "( .•• ) Ali disse missa o padre frei 
Henrique, ( •.• ). Ali estiveram conosco, a ela, perto de cinqüenta ou 
sessenta deles, assentados todos de joelho assim como nós. E quando 
se veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos 
levantadas, eles se levantaram conosco, e alçaram as mãos, estando 
assim até se chegar ao fim; e então tornaram-se a assentar, como 
nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles 
se puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas, e 
em tal maneira sossegados que certifico a Vossa Alteza que nos fez 
muita devoção". 
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Infelizmente, na continuidade do processo civilizatório, a catequização 
acabou por impor-se, e a produzir rupturas irreparáveis na unidade cultural 
dos indígenas. Talvez algum elo com a índole destes primeiros navegant~:; 
tenha se perdido posteriorrnnente. Neste sentido, a relação da Companhia 
de Jesus com a antiga Ordem dos Templários3 teria sido determinante, 
fazendo com que aqueles primeiros viajantes, além dos interesses políticos 
e comerciais, também pretendessem um espaço mais pluralista onde eles 
próprios se incluiam. E esta também teria sido a primeira índole da Terra 
Brasilis, o que verificou-se na história posterior, de terra de acolhida 
pluralista de povos, raças e religiosidades. Mas, no momento seguinte ao 
do descobrimento, a ação viril dos colonizadores e os interesses 
mercantilistas da Coroa, assim como o posterior tráfico de escravos 
negros, produziram sérias fraturas aos princípios que teriam sido atribuidos 
por aqueles primeiros navegantes. 

Finalmente, é interessante assinalarmos também algumas referências 
descritas por Caminha onde poderíamos considerar que os portugueses e 
os índios interagiram corporalmente, pela proximidade e necessidade 
integrativa das ações, de forma às vezes mais contida, outras com maior 
desenvoltura, através da troca de objetos, do trabalho e da alimentação, 
como também através da música e da dança. Estes movimentos ocorreram 
com surpreendente harmonia, tanto pelo pouco tempo de contato que 
tiveram até então, como pela diferença das disposições culturais. 
Observemos também a orientação afetiva e otimista de Caminha no texto 
a seguir: "( .•• ) Alguns deles traziam arcos e setas; e deram tudo em 
troca de carapuças e por qualquer coisa que lhes davam. Comiam 
conosco do que lhes dávamos, e alguns deles bebiam vinho, ao passo 
que outros o não podiam beber. Mas quer me parecer que, se os 
acostumarem, o hão de beber de boa vontade! Andavam todos tão 
bem dispostos e tão bem feitos e galantes com suas pinturas que 
agradavam. Acarretavam dessa lenha quanta podiam, com mil boas 
vontades, e levavam-na aos batéis. E estavam já mais mansos e 
seguros entre nós do que nós estávamos entre eles". 
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Em dois trechos do texto encontramos alusão à dança, que se estabelece 
entre os grupos como um interessante meio de comunicação, 
sobressaindo-se no primeiro a descrição da corporalidade do dançarino 
português ao som da gaita, e na continuação (que aparece mais no fim da 
carta), a dança como um movimento integrativo e traduzindo um final 
feliz: "E além do rio andavam muitos deles dançando e folgando, 
uns diante os outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. 
Passou-se então para a outra banda do rio Diogo Dias, ( ... ), o qual é 
homem gracioso e de prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com 
sua gaita. E meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos; e 
eles folgavam e riam e andavam com ele muito bem ao som da gaita. 
Depois de dançarem fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão, 
e salto real, de que se eles espantavam e riam e folgavam muito. E 
conquanto com aquilo os segurou e afagou muito, tomavam logo 
uma esquiveza como de animais montezes, e foram-se para cima". 
Alguns dias depois, a esquiveza parece ter sido superada: "Nesse dia, 
enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, 
ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do 
que nós seus". 

Estas referências colhidas na carta de Caminha corresponderiam ao 
começo de nossa história corporal (se considerarmos como inicial o 
momento em que os dois povos entraram em contato), que nem sempre 
pode ser contada de modo tão feliz. O encontro do princípio masculino 
representado pelo colonizador europeu e seus pressupostos patriarcais 
da cultura cristã e histórica com o princípio feminino representado pelos 
indígenas, integrados à natureza (physis) e com outros pressupostos, 
relativos a uma consciência mítica e matriarcal, teve um início promissor, 
mas que, como em todo casamento onde prevalecem unilateralidades, o 
desenrolar foi contlitivo. No prosseguimento desta história, aquele 
primeiro princípio referido subjugou o segundo, tanto através da ação de 
seres humanos sobre seres humanos, como da ação destes sobre a terra 
que, violada, sangrada, desbastada, desertificada, mostra cicatrizes 
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profundas que acabam por refletir e revelar-se na própria estrutura 
corpórea do povo brasileiro. E que se somente o suportamos até então, 
talvez isto se deva à generosidade e riqueza características daquele 
princípio materno que nos acolheu, como sinteticamente aparece na 
descrição afetuosa de Caminha: "( ... ) Contudo a terra em si é de muito 
bons ares ... ( ..• ) Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a aproveitar, dar-se á nela tudo; por causa das águas 
que tem!" 

No momento em que este casamento comemora quinhentos anos, 
encontramos o estímulo para fazermos avaliações e reflexões, como este 
confronto com nossas origens (através da narrativa de Caminha), onde 
pela leitura possível das referências corporais entendemos poder em parte 
compensar a ausência de registros com o ponto de vista de nossos índios 
e tentar se estabelecer alguma coisa nova em nível de consciência. 
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