illrormam, outros que dique apenas instruem. Es!I' Ilvli 1IIIIIlldo Isso e vai além. Ele nos mbsII ri '11111 iJ nUIlIpl C possível abordar um tema
111 1IIi1 \H
Ido (10 modo novo e desvendar níVldtl dll IlIloI(lção humana até então insus111I11Vlfl:1 qllu

111111111,

1111I1110[i

11

I" ,11, li 1011,
l!llo livro é surpreendente. Ele nos reo:; cumadas mais profundas contidas
11111110 ::Irnples coleção de cartas velhas. No
f'lllllio XVI os jesuítas que aqui chegaram
Illovldo:j por sentimentos pios tentaram rea111(11 umo tarefa única: transformar
os habiIrlllt08 da terra recém-conquistada em súdlIOl; optos da Coroa e de Deus. Pretendiam,
lU convertê-Ias, elevá-Ias à categoria de selOU Ilumanos, como se a condição tribal em
lue viviam não Ihes permitisse atingir tal esIrllura,
O saldo foi melancólico; para não dizer
stroso. A conversão ao cristianismo
carretou mortes, deformações e desengano, Em pouco tempo os povos de língua tupl que habitavam ao longo da costa passaram a sobreviver apenas nos registros dos
cronistas e viajantes que por aqui passaram.
A cruzada cristã, no seu afã de civilizar, sem
se dar conta destruiu muito mais do que poderia justificar perante Deus.
Quem foram os autores da dizimação?
Além dos colonizadores, por certo foram os
missionários jesuítas, agentes por excelência da Conquista. Em suas cartas à sede da
Companhia de Jesus relataram passo a passo seu martírio e o trabalho que faziam pela glória de Deus. A primeira leitura dessa
correspondência nos sugere ter€m sido Os
missionários homens devotos, idealistas e
bnegados. Talvez o fossem. Mas aprofundando a análise do conteúdo dessas cartas,
como o fez Roberto Gambini, chega-se a
uma constatação espantosa: o que os missionários acreditavam ver no indígena não
passava da projeção de tudo aquilo que não
onseguiam reconhecer em si mesmos: erotismo, espor1taneidade, espirltualidade, entro outros aspectos. Ao catequlzar o índio,
Jesuíta queria exorcizar seu próprio demô1)10, Mas ao fazê-I o, revelou apenas sua próVI111I
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de compreender
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PARTE I

PROJEÇÃO
E CONHECIMENTO DO OUTRO

o

fenômeno da projeção sempre foi um assunto de grande
interesse para mim. A idéia kantiana de que moldamos a
realidade no - próprio ato de conhecê-Ia, como se fosse argila mole,
foi uma revelação que sempre motivou em mim um sem-número de
reflexões. Nos círculos universitários,
essa concepção acabou dando
ll!gar a outros sistemas de idéias. Recomendava-se
a noção melhor
de que -a objetividade
do conhecimento,
especialmente
nas ciências
humanas, só pode ser garantida através do uso do método dialético
de investigação
e explicação da realidade social. Conhecimento
e
método passavam a ser indissociáveis.
Quanto à consciência humana em si, já não se duvidava mais que, em última análise, as idéias
são determinadas
pela estrutura social e pela posição que se ocupa
com respeito ao modo de produção. As relações sociais estabeleCidas com vistas à produção material seriam a realidade primeira a
ser levada em conta; o resto, desde idéias até sentimentos religiosos,
não passaria de mera derivação. A maneira de uma pessoa encarar-se
a si mesma, aos outros e ao mundo veio a ser denominada ideologia
e tida como condiCionada pela classe social, portanto relativa. A
única possibilidade de evitar as ilusões engendradas por tantas visões
contrastantes
seria adotar o ponto de vista epistemologicamente
privilegiado dos soCialmente dominados. A identificação com essa perspectiva asseguraria um novo padrão de objetividade e transcendênCia
e nesses termos a velha e inquietante questão de Kant poderia ser
definitivamente
descartada como resquício de uma condição alienada.
Estou é claro caricaturando
ocupado os espeCialistas e que

um problema que tem há muito
requereria
extensiva crítica biblio15

gráfica caso nosso objetivo fosse promovê-Io ou atacá-Io. Para mim,
aquela simples idéia de que moldamos a realidade na tentativa de
conhecê-Ia continuou por muitos anos como um germe vivo que
acabaria por encontrar seu desenvolvimento empírico em meu contato com a psicologia analítica e o modo pelo qual C. G. Jung descreve o fenômeno de projeção.
Como sói acontecer com idéias cruciais, a de projeção tornou-se
com o tempo uma espécie de pedra angular sobre a qual diferentes
sistemas psicológicos têm erigido vastas ramificações teóricas. O
peso de tantos corolários tornou-se tal que a realidade da projeção
passou a ser decifrável apenas para o especialista em psicanálise.
Além disso, o fenômeno denotado por esse termo não é o mesmo
para as diferentes escolas. Com a intensificação de seu uso, a palavra perdeu sua conotação plena e foi reduzida a um lugar-comum,
a uma explicação instantânea do tipo "mas isso não passa de uma
projeção" .
O que me proponho fazer, de partida, é colocar lado a lado
alguns aspectos do fenômeno de projeção pelo prisma da psicologia
junguiana com vistas a recompor sua magnitude e suas implicações.

1. A VISÃO PATOLÓGICA
DE PROJEÇÃO

A·pelo
palavra projeção foi usada pela primeira vez no século XIX
neurologista Meynert em suas teorias sobre a fisiologia
do cérebro e foi nesse contexto que Freud a encontrou. A idéia central era de que o córtex cerebral contém algo denominado "sistemas de projeção", cuja função seria transmitir ao cérebro estímulos
externos, como se um filme mostrando a realidade exterior fosse
projetado numa tela dentro de nossa cabeça. Em 1891, em seu ensaio sobre afasia, Freud menCiona essa teoria ao discutir o modo
pelo qual a imagem do corpo é representada no córtex e diz que
essa representação denomina-se "projeção".1
Freud deve certamente ter trabalhado essa interessante nova
idéia nos anos seguintes, aplicando-a a suas observações. Em 1894,
enfatizou a dimensão psicológica do fenômeno em sua tentativa de
explicar a origem dos estados de ansiedade e, em 1896, das ilusões
persecutórias na paranóia. Freud manteve a noção de representação
interior de uma imagem mas introduziu o elemento de engano ou
distorção. No primeiro caso, afirmou que a ansiedade sentida pelo
sujeito como resultante de uma situação objetiva na verdade deriva
de uma repressão sexual, isto é, um acúmulo de excitação sexual que
passa a ser projetada fora. Esta é a origem da idéia de que projeção
resulta de uma repressão. Dois anos depois, Freud estabeleceu a
1
Para o tratamento deste tópico e os primeiros usos do conceito por Freud.
cf. Frey-Rohn, From Freud to Jung, págs. 251-253 e Sami-Ali, De ia projection,
pág. 14 e segs.
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conexão entre projeção e paranóia. Esses dois aspectos devem ser
levados em conta se quisermos entender de que tipo de fenômeno
psicológico se fala quando se usa o termo "projeção" no sentido
freudiano: distorção da realidade, repressão e ilusão paranóica, tudo
a serviço de uma defesa.
Freud formulou essa idéia ao estudar um caso de psicose paranóica, vários anos antes de aplicá-Ia para interpretar alguns aspectos cruciais de dois de seus mais famosos casos (Dora, de 1905, e
Schreber, de 1911). Nesse contexto, a projeção é vista do seguinte
modo: o ego é incapaz de lidar com um conteúdo incômodo e finge
que o mesmo não existe, suprimindo-o do campo consciente. É então
que surgem os sintomas paranóicos, porque a repressão se deu através de uma projeção. Isto é, o próprio sintoma é uma projeção.
Esse "conteúdo incômodo" quer dizer uma experiência sexual infantil que, quando reativada, causa um sentimento de culpa e é referida pelo sujeito a algum objeto exterior em lugar de seu objeto
original. A pessoa então desconfia dos outros, pois estes lhe aparecem como juízes e acusadores. Eis aí a projeção e a distorção que
causa. Seu objetivo é poupar o ego da dificuldade de reconhecer
uma auto-crítica e uma dolorosa experiência reprimida na origem
desse mecanism9 patológico.
Ao analisar "Dora", Freud considerou as acusações que a
jovem lançava contra os envolvimentos sexuais de seu pai como sendo na verdade uma auto-acusação disfarçada: ela atribuía a outrem
um desejo (em seu caso, pela amante do pai e também por ele),
que se recusava a reconhecer em si mesma. Percebe-se assim que
para Freud a projeção é basicamente um disfarce e uma fonte de
ilusões. Em suas próprias palavras:
"Uma série de acusações contra outrem nos faz suspeitar a
existência de uma série de auto-acusações com o mesmo conteúdo. Basta aplicar de volta ao acusador cada uma de suas
frases. Há inegavelmente algo de automático nesse método de
defender-se de uma auto-acusação lançando-a sobre outrem. Um
bom modelo desse procedimento pode ser encontrado na argumentação infantil do tipo tu quoque ( ... ) Na paranóia, a projeção de uma acusa~ão em outra pessoa sem qualquer alteração de conteúdo e portanto sem a menor consideração pela
18

realidade torna-se manifesta enquanto processo formador de
ilusões. "2
Desse ponto de vista, se um paciente projeta ao queixar-se ou
no momento em que acusa alguém ou algo, seu discurso deve ser
ouvido com um intercâmbio de sujeito e objeto para que a situação
real possa ser percebida. A projeção seria então sempre um erro
e seu mecanismo uma série de malabarismos baseados em negação,
reversão e distorção.
Outro aspecto importante é que em sua interpretação da paranóia (o caso Schreber) Freud faz uma conexão entre projeção e
homossexualismo não-reconhecido, afirmando que em tais casos o
paciente nega seus sentimentos, transformando-os em seu oposto
e a partir de então esconde seus inaceitáveis impulsos julgando ser
odiado. A descrição desse mecanismo ficou famosa e pode ser encontrada em qualquer dicionário de psicanálise ou manual de psiquiatria. Em suas linhas básicas, trata-se da idéia de que uma
percepção interior é suprimida e substituída por um conteúdo
distorcido que atinge a consciência como se viesse do mundo exterior. A sensação de perseguição deriva do fato de que o sujeito
altera a naturezá de sua emoção proibida: o que deveria ser sentido internamente como amor é percebido externamente como ódio.3
Neste ponto passa-se para o terreno da lógica, pois a formulação
desse mecanismo é usualmente apresentada em textos psiquiátricos
nos seguintes termos:
"A contradição nesse caso é 'eu não o amo, eu o odeio', mas
como essa afirmação tão familiar não pode se tornar consciente, o mecanismo de projeção entra em cena e ao invés de
dizer 'eu o odeio' ocorre uma transformação do tipo 'ele me
odeia e por isso eu o odeio'. Nesse ponto a contradição realmente passa a ser 'eu não o amo, eu o odeio porque ele me
persegue'. ,,4
S. Freud, "Fragment of an' analysis of a case of hysteria" in Case Histories I,
pág. 67. Tradução minha, como em todas as demais citações de todos os
tipos no decorrer do livro.
3 De Ia projectiol1. pág. 34 e segs.
4
Henderson e GilIespie, Textbook of Psyc1Jiatry, pág. 292. Se quisermos comparar essa formulação com o modo pelo qual fung usa a mesma idéia, veremos
2
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Seria esse então o fenômeno abrangido pelo termo "projeção":
uma estranha manipulação
das emoções e uma confusão das barreiras entre mundo interior e exterior que acabaria levando à lou-

III!

cura. Não pretendo negar que esse aspecto exista; o que me parece questionável é que essa percepção, tomada em sentido demasiado estreito, acabou por contaminar um aspecto muito mais amplo
da psicologia humana e desse· modo impede seu reconhecimento.
É como se esse insight não pudesse Se libertar do magnetismo da
patologia. Creio que não seria injusto dizer que a maioria das passagens na literatura psicanalítica contemporânea
que tratam de projeção ainda carregam esse sinal de origem; de fato, sempre que
projeções são interpretadas
percebe-se um certo grau de "anormalidade".
O leitor pode então descontrair-se,
certo de que só os
psicologicamente
perturbados
projetam ele não.
Em textos psiquiátricos pode-se claramente perceber que o conteúdo reprimido que desencadeia a projeção é um fracasso ou ato
de má conduta, um desejo sexual não admitido ou então um sentimento de hostilidade. Como esses conteúdos são negados e projetados para proteger o ego, o sujeito capta erroneamente
a realidade
e passa a viver num estado de ilusão. No fundo da questão haveria
uma incapacidade
de lidar com sentimentos de hostilidade;
conseqüentemente,
a projeção é encarada como. uma "desordem do caráter". Alguns autores se perguntam de que modo se lida com o
ódio conforme as diferentes estruturas de caráter e chegam à conclusão de que essa emoção pode ser reprimida, dirigida para dentro,
expressa ou projetada. Em geral, considera· se que no estado psicótico "a agressividade
e o ódio são tratados de modo distorcido

que para ele o sujeito não conhece a verdadeira natureza de seus sentimentos
e por isso ocorre a projeção. Jung não fala de reversão de sentimentos ou
mudança de sujeito e objeto. Num de seus seminários ele conta de uma jovem
que amava a natureza e um dia começou a suspeitar que os outros falavam
dela. Jung então diz o seguinte: "como vêem, essa é a origem das idéias
de perseguição.
Em tal condição, o indivíduo não percebe que, ao invés de
amar, odcia os outros; c como não percebe isso, projeta a idéia de ódio c
acredita ser odiado e perseguido pelos outros. Quando alguém diz que ninguém o ama, trata-se invariavelmente
de uma pessoa que odeia aos demais;
naturalmente ninguém a ama, pois ela reage a todos com ódio." Vemos assim
que na raiz dessa condição se encontra um problema de sentimento.
CL The
Vísíons Semínar, vol. 11, pág. 512.
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através do mecanismo defensivo de projeção".5 Como o paranóico
é incapaz de lidar com a própria hostilidade,
a única saída é
projetá-Ia - tal qual uma válvula de escape para liberar um vapor
excessivo e concretizá-Ia
cada vez mais no plano exterior. A
passagem

que segue deixa bem claro

esse ponto:

"O paranóico cai na teia de suas próprias projeções. Não é
capaz de abrir mão de seus medos projetados e redirecionálos porque estes são em si mesmos parte integrante de uma
manobra defensiva para não ser tomado e desintegrado
pela
própria hostilidade. Nesse ponto, a única coisa que pode fazer
é continuar projetando até atingir uma 'realidade' reconstruída
de modo mais estável, que inclua em sua organização suas projeções defensivas."6
A idéia contida nessa teoria é que em primeiro lugar vem a
hostilidade,
e depois a projeção e a ilusão. Nos estágios iniciais
da doença a projeção não tem foco e portanto o paciente não é
capaz de localizar um perigo específico. Com o desenvolvimento
da enfermidade,
essas projeções gradativamente
compõem um quadro organizado de uma realidade exterior na qual os perigosos "outros" são finalmente
percebidos
como um grupo específico num
complô definitivo. O mesmo autor prossegue:
"A pseudo-comunidade
paranóica é uma organização imagllulria, composta de pessoas reais e fictícias, as quais são vistas
pelo paciente como unidas em torno do objetivo de fazer-lhe
algo. A presumida
'ação' corresponde a seus próprios impulsos libidinosos e hostis, que são projetados."7
Podemos aqui perceber como essa abordagem
teórica atribui
à projeção a função ativa de elaborar uma visão psicótica da realidade. Repetindo, essa noção pode ser pertinente à compreensão da
psicose - mas o problema é que o fenômeno da projeção acabou
reduzindo-se
basicamente
a esse aspecto. De fato, essa linha de

J. Michaels, "Character Structure, Character Disorder", in Amerícan Hand·
book o/ PsycJiiatry, vol. I, pág. 518.
6 N. Cameron,
"Paranoid Conditions and Paranoia", in American Handbook
o/ PsycJiiatry, vol. I, pág. 518.
7 Ibidem, pág. 519.
5
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pensamento condiciona o uso do termo nos mais variados contextos.
Seria bom lembrar que se encaramos
uma "ilusão paranóica"
a
partir de um ponto de vista simbólico poderemos chegar a resultados muito diversos. Em meu trabalho analítico em Zurique, tive
oportunidade
de tratar de uma mulher que numa certa altura de
sua vida viu-se em meio a grandes dificuldades
psicológicas que
culminaram na convicção de que seu marido estava tentando envenená-Ia. A "evidência"
de que dispunha
consistia num pequeno
ponto irritado em sua pele; mas para ela isso indicava que seu
marido havia lhe aplicado injeções de veneno enquanto
dormia.
Não conseguindo mais compreender
o que se passava, ela decidiu
chamar a polícia. Nessa época a relação matrimonial
estava péssima e as brigas eram muito freqüentes.
Como ela era estrangeira
e não falava nem o alemão nem o dialeto suíço, o marido entendeu-se com a polícia, declarando
que ela tinha enlouquecido;
com base nessa informação,
as autoridades
levaram-na
para uma
clínica psiquiátrica.
O diagnóstico então feito sustentava que ela
tivera um ataque esquizofrênico
de natureza paranóide;
a paciente
foi então internada e medicada por um curto período, retomando
a casa sem nenhum tratamento
psicoterapêutico.
O diagnóstico se
baseava principalmente
nas informações forneci das pelo marido, visto
que ninguém podia de fato falar com ela e penetrar em sua situação psicológica. ·Pouco tempo depois o marido deu entrada a
um processo de divórcio alegando que a esposa estava mentalmente
perturbada
e totalmente incapacitada
para o desempenho
de suas
funções domésticas. Ela nunca pôde pronunciar-se
em defesa própria no tribunal, assim como jamais compreendia
as acusações que
lhe eram feitas além de não conhecer a língua, seu nível educacional era bastante rudimentar.
Não demorou muito e ela teve
que abandonar a casa do marido, lá deixando todos os bens que
haviam adquirido juntos; viu-se então forçada a viver apenas com
uma pequena pensão. Devido a suas limitações, acabou se empregando como faxineira num hospital.
No início da terapia ela mal conseguia se comunicar
e
não tinha um ponto de vista a partir do qual pudesse julgar sua
situação. Traço algum de ilusão paranóica
evidenciou-se
durante
a terapia. A história de seu casamento só começou a vir à tona
depois de muito tempo. Para começar, ela nunca quis casar com
esse homem; sua intenção era antes ter com ele uma experiência
num país estrangeiro e ver o que aconteceria.
Ele porém insistiu
22

e ela acabou concordando.
Nos primeiros
anos de sua vida em
comum ela trabalhava
numa fábrica e entregava mensalmente
o
salário ao marido para ajudá-Io a montar um pequeno negócio.
Nesse tempo ela se sentia cheia de energia e entusiasmo,
sempre
encorajando-o
quando ele vacilava diante da aventura
que escolhera. A essa altura ela sentiu necessidade de aprender o dialeto
suíço para melhor integrar-se
no novo ambiente
mas o marido
impediu, alegando não haver necessidade visto que lhe daria tudo
o que fosse preciso. Algum tempo depois, ele começou a insistir
que ela ficasse em casa o máximo possível e passou a controlá-Ia
como um detetive. Nesse ponto ela demitiu-se da fábrica, limitandose a trabalhar em casa exclusivamente
para o negócio do marido
e sem qualquer remuneração.
Ele costumava
dizer que esse esforço todo era um investimento
em seu empreendimento
comum.
Pouco a pouco, todos os seus laços exteriores foram cortados. A
situação chegou a tal ponto que ele passou a exigir que ela usasse
camisola o dia inteiro, argumentando
ser essa a única vestimenta
adequada a uma dona de casa que passa o dia no lar. Não demorou muito e ela teve uma depressão, perdeu toda a energia e
começou a ter diálogos imaginários
com uma amiga fictícia que
lhe fazia companhia.
No seu sexto ano de casada essa mulher
vivia uma vida cativa, esgotada e sem a menor compreensão
do
que de. fato estava se passando. Foi então que um dia ela teve o
"delírio paranóico"
de que o marido a estava envenenando.
Seria
correto dizermos que seu problema era apenas a projeção de hostilidade reprimida e que ela tinha um caráter paranóico?
Sua projeção continha um grão muito importante
de verdade simbólica
sobre sua situação psicológica e a realidade de seu casamento, além
de conter um pedido de socorro. Evidentemente
ela não era apenas
uma vítima inocente de um marido psicopata,
pois foi sua própria constelação interior que a levou àquela experiência. Mas compreender sua projeção de que estava sendo envenenada
apenas no
sentido patológico só serviria para agravar sua condição ainda mais,
além de ser um' grave equívoco.
É interessante notar que o próprio Freud, originador da vlsao
essencialmente
patológica de projeção na medida em que partiu do
pressuposto de que se ligava à paranóia, revelou-se apesar de tudo
mais aberto que alguns de seus seguidores a outras perspectivas
mais amplas para compreender
esse complexo fenômeno. Pelo menos é o que parece depreender-se
da passagem que segue, extraída
23

de A Psicopatologia da Vida Cotidiana, embora a idéia não seja
desenvolvida. No texto em questão, Freud vem falando de projeção
e num certo ponto afirma que "na paranóia muitas coisas fazem
pressão para entrar na consciência, coisas essas cuja presença no
inconsciente de pessoas normais e neuróticas só podemos demonstrar através da psicanálise".
O paranóico seria então alguém mais
receptivo a conteúdos inconscientes mas a ênfase acabaria sendo posta pela teoria na própria repressão desses conteúdos. Freud
prossegue:

"Num certo sentido, portanto, o paranóico está certo, pois ele
reconhece algo que escapa à pessoa normal: ele vê mais claramente que alguém de capacidade intelectual normal, mas o
fato de deslocar para outras pessoas a situação que reconhece
torna inútil seu conhecimento. Espero que não me peçam agora
para justificar as várias interpretações paranóicas. Mas a justificação parcial que concedemos à paranóia ( ... ) nos permitirá atingir uma compreensão psicológica do senso de convicção com que o paranóico faz todas essas interpretações. Há

!II

de fato alguma

verdade

nelas

( ... )."8

Parece-me que esse germe de idéia foi logo posto de lado porque levaria logicamente a uma compreensão distinta da relação entre projeção e o inconsciente que acabaria por contradizer a teoria
dos mecanismos de defesa e do inconsciente
como algo que contém principalmente
(o advérbio é importante
lação do próprio Freud) material reprimido.
asseguram que Freud desenvolveu essa idéia
dade no delírio paranóico em seus escritos
que isso se deu em outra direção, ou seja, a
e da história segundo postulados arraigados
Creio
essa idéia

e aparece na formuAlguns comentadores
de um núcleo de verposteriores, mas parece
interpretação
dos mitos
em sua teoria.

porém não ser preciso ir muito longe para
se desenvolve basta continuar
a leitura

alguma verdade nelas", Freud passa a examinar o fenômeno da
superstição, que novamente interpreta
como uma projeção de motivações interiores
subjacentes
a ações fortuitas.
Assim fazendo,
Freud nega-se a admitir qualquer possibilidade
de uma interação
significativa
entre a psique e eventos externos, visto que não se
inclinava a encarar o inconsciente
como algo que pudesse transcender os limites de uma dada personalidade.
Como sua preocupação básica era encontrar
as motivações secretas ou inaceitáveis por trás dos erros e ações fortuitas de nossa vida cotidiana,
ele passaria a ver em toda parte esse problema. O jogo mental de
intenções e seus disfarces seria então a realidade psicológica .primeira, desprovida de fundo, sem nada além do alcance da consciência e é precisamente
essa visão redutiva da realidade psíquica que ele chamou de "metapsicologia".
Creio estar aí a raiz
de toda a diferença entre Freud e Jung e, no que nos concerne
aqui, de sua compreensão
diversa do que seja a projeção.
No encadeamento de idéias que vimos examinando, Freud passa
da paranóia à superstição
e daí nega toda e qualquer transcendência que ele pejorativamente
denomina "metafísica",
um eufemismo, aqui, para não dizer mera ignorância do sujeito. Como
seu foco era primordialmente
desmascarar
impulsos mentais negativos escondidos atrás da fachada do comportamento,
Freud acabou
concluindo que "a superstição deriva de impulsos suprimidos cruéis
e hostis" . Diante de tal asserção, deveríamos ter em mente o rico
simbolismo contido nas crendices,
superstições
e no folclore do
mundo inteiro, e o modo pelo qual esse material pode tornar-se
significativo enquanto expressão do inconsciente coletivo. Mas para
Freud essa questão evidentemente
estava fora de cogitação pois preferencialmente
pensava na projeção de uma motivação. Se nos perguntarmos em que consistiria tal motivação, encontraremos:

"A superstição é em boa parte uma expectativa de um problema iminente; alguém que tenha abrigado desejos maléficos
freqüentes contra outrem, mas que por ter sido educado para
ser bom tenha reprimido tais desejos no inconsciente, estará
especialmente inclinado a esperar um castigo para sua maldade inconsciente sob a forma de problemas que o ameaçam
no plano exterior."9

ver como
de alguns

parágrafos no mesmo capítulo mencionado
acima Tendo discutido
o comportamento
dos paranóicos, e após grifar a frase ..há de fato

S. Freud. The Psychopathy 0/ Everyday Li/e, capo XII: "Determinism, Belief
in Chance and Superstition - Some Points of View", pág. 318. Grifado no
original.
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Ibidem, pág. 323.
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Devemos notar que Freud deixa de lado superstições positivas
como bons. presságios, simpatias, etc., pois seu foco está nas intenções malévolas escondidas que espreitam no inconsciente e que
serviriam de mecanismo de projeção como uma espécie de porta
para o mundo exterior. Ao mesmo tempo, a irracionalidade
enquanto
tal não teria o direito de existir, sendo quando muito conseqüência de um sentimento de culpa. A partir desse ponto, só falta um
passo para negar também o significado psicológico da mitologia e
reduzi-Ia a uma expressão projetada do jogo travado entre desejos,
motivações e proibições no âmbito do inconsciente pessoal. A passagem seguinte requer especial cuidado, pois seus termos-chave podem levar a confusão:

"Na verdade, creio que boa parte da visão mitológica do mundo, que se insinua nas religiões modernas, não passa de uma
psicologia projetada no mundo exterior. O obscuro reconhecimento ( ... ) de fatores e relações psicológicas no inconsciente
se espelha - é difícil expressá-lo em outros termos, e aqui
a analogia com a paranóia nos serve - na construção de uma
realidade
sobrenatural,
destinada a ser novamente revertida
pela ciência na psicologia do inconsciente.
Poder-se-ia dessa
forma tentar explicar os mitos do paraíso e da queda do homem, de Deus, do bem e do mal, da imortalidade, etc., transformando a metafísica em metapsicologia. ,,10

I'

Aí temos o quadro completo e agora podemos ver a que levou a idéia de um "grão de verdade" na projeção. Ao pensar em
projeção, Freud parte da paranóia e desemboca no problema da
origem da religião, que no fim revelaria a mesma natureza ilusória.
Voltaremos adiante a essa noção de que a psique (e não uma "psicologia") pode ser projetada
no mundo exterior apoiando-nos
num
ponto de vista completamente
diverso, ou seja, a descoberta
de
Jung dos arquétipos e do inconsciente
coletivo, e nesse momento
a imagem de espelho será novamente
usada. Ao dizer que toda
essa insensatez mitológica deveria ser reduzida pela ciência a uma
"psicologia do inconsciente",
Freud de fato encara o mito como
espelho ou derivativo
da patologia,
do jogo que postula entre

motivações
na verdade
rece que o
sobrenatural"
à proposição
presentações

secretas, e não como expressão de um inconsciente que
circunda a consciência por todos os lados. A mim pamodo segundo o qual Freud relaciona essa "realidade
aos conteúdos reprimidos do inconsciente
é análogo
de Marx de derivar a "superestrutura"
de idéias, ree cultura das condições materiais da produção econômica.

Obviamente,
o passo seguinte dessa argumentação
teórica seria dizer que então os sonhos também são uma projeção e não
algo em si mesmos e como é sabido, é exatamente essa a conclusão a que Freud chega, novamente postulando uma similaridade
entre paranóia e o processo de formação do sonho.11 A idéia é
que sonhar é em si um ato narcisístico,
pois a libido reflui do
mundo exterior e volta-se para o ego visando proporcionar-lhe
uma
satisfação alucinatória
de seus desejos - o que explicaria por que
a figura central nos sonhos é sempre o próprio sujeito. É como
se, tendo sonhado, a pessoa pudesse continuar
dormindo em paz,
uma vez que um problema interior seria retratado desenvolvendose e sendo solucionado
no plano externo. Assim a teoria afirma
que o sonho é uma projeção, posto que externaliza
um processo
interior e transforma
um pensamento
ou desejo pré-consciente
em
imagens. No que diz respeito a nosso tópico, a conclusão freudiana
é de que a regressão do ego a um nível narcisista é condição sine
qua non para a projeção, o que seria demonstrado pelos sonhos.
E como para Freud todo sonho contém uma distorção produzida
pela "censura", novamente podemos perceber que para ele projeção
c distorção vêm juntasY Sem nos aprofundarmos
ainda mais no
assunto, eu diria que em sua tentativa de compreender
a estrutura
de nôsso "aparato mental" (como diz) postulando
a existência de
duas "agências",
uma que expressa um desejo e outra que o censura, Freud estava de fato projetando no inconsciente algo que na
verdade pertencia à sociedade em que vivia. Seria interessante contrastar esse fato com a negação, por parte de Freud, do modo pelo
qual os povos antigos lidavam com sonhos, isto é, sua crença de
que os mesmos tinham origem divina, eram capazes de predizer

Sami-Ali, op. cit., pág. 51.
S. Freud, The Interpretation o/ Dreams, capo IV:
págs. 224-226.
11
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Ibidem, pág. 321. Grifado no origina!.

"Distortion

in Dreams",
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o futuro, tinham um efeito curativo e. podiam ser interpretados
simbolicamente:
"A visão pré-científica dos sonhos adotada pelos povos da Antiguidade estava de certo em completa harmonia com sua visão
do universo em geral, a qual os levava a projetar no mundo
exterior como se fossem realidades coisas que na verdade só
eram reais em suas próprias mentes."13
111"1

Isso certamente se liga à redução feita por Freud daquilo que
denominou "realidade sobrenatural" ou "metafísica". Como vimos,
ao mesmo tempo em que projeta um aspecto historicamente condicionado da sociedade vitoriana na natureza do inconsciente, Freud
acusa a antiga concepção, tão combatida por sua mente científica,
de projetar o inconsciente no mundo - quando esta última projeção, como será discutido adiante, revelava de fato as "agências"
do inconsciente, ou seja, os deuses: A "mente pré-científica" sustentava que os sonhos provêm de outro mundo, e isso podemos
perfeitamente compreender no sentido de que os mesmos se originam num nível do inconsciente que ultrapassa de longe o alcance de nossa consciência. Mas como para Freud isso seria mero
obscurantismo, ele agarrou-se à convicção de que os sonhos seriam
a projeção de um conflito interior e nada mais.
Como é de conhecimento geral, todos os seus insights sobre
projeção e aspectos correlatos foram classificatoriamente elaborados num sistema teórico, no qual a projeção ocupa um lugardefinido. Como não se encontrará jamais algo do tipo na psicologia
junguiana, seria talvez conveniente sumarizar as linhas mestras do
esquema freudiano para clarificar nossa discussão.
Freud postulou a existência de cinco modos distintos de uma
pessoa resolve'r frustrações, conflitos ou ansiedade: (l) identificação,
(2) deslocamento, (3) sublimação, (4) transformação dos instintos
através de fusão e compromisso e (5) mecanismos de defesa.14 A
teoria afirma que os mecanismos de defesa surgem para auxiliar
o ego a lidar com perigos e ameaças que afetam a pessoa e provocam ansiedade. Neste caso haveria duas possibilidades: ou o ego
Ibid., capo I: "The Scientific Literature

on Dreams", pág. 60.
C. HalI, A Primer o/ Freudian Psychology, capo 111, "The Development
Personality", passim.
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rem uma constituição saudável e é capaz de contornar o perigo
adotando métodos realistas para solucionar problemas, ou então
envereda por um caminho patológico e adota métodos que negam,
falsificam ou distorcem a realidade e impedem o desenvolvimento
da personalidade. Dependendo de como o ego lida com situações de
perigo (excluindo-se todos os meios racionais), entraria em ação um
dos seguintes mecanismos de defesa: (a) repressão, se o ego negar
o perigo; (b) formação de reações, se ocultá-Io; (c) fixação, se
permanecer imóvel; (d) regressão, se fugir; e finalmente (e) projeção, se o ego externalizar o perigo.
f: importante tentarmos compreender como Freud concebia
esses mecanismos, pois só assim poderemos realmente captar o sentido da projeção para ele. Além de falsificar a realidade. esses cinco
mecanismos de defesa impediriam o desenvolvimento psicológico na
medida em que comprometem uma certa dose de energia que o
ego poderia usar para outros fins.J5 O ego então se enrijece e vê-se
permanentemente ameaçado por um segundo perigo, ou seja, a possibilidade de seus mecanismos de defesa falharem - caso em que
perderia o controle e seria tomado pela própria ansiedade da qual
procurava defender-se. Essas defesas são portanto danosas e só
têm razão de ser porque o ego infantil - que lança mão de todas - é demasiado fraco para poder integrar todas as pressões
que o afetam. As defesas só persistem enquanto o ego for incapaz
de se desenvolver, pela simples razão que a energia necessária para
tanto está toda investi da nas defesas - e aí se estabelece o círculo vicioso. A teoria sustenta que a solução seria o amadurecimento sob a forma de mudanças orgânicas no sistema nervoso.
Em condições ideais de educação infantil tais mecanismos não deveriam persistir além do necessário. Ê claro que nesse encadeamento de idéias a projeção é uma das causas do subdesenvolvimento da personalidade, quer dizer, seria uma das forças responsáveis pela estagnação mórbida. A projeção é então algo a ser
definitivamente diagnosticado e erradicado, sendo substituída, na
personalidade "estabilizada", pelo pensamento realístico.
Essa concepção de projeção permanece basicamente inalterada
em boa parte da literatura psicanalítica mais recente. A despeito
de toda uma gama de elaborações teóricas, o fato é que, nessa

af
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J bid.,

pág. 96.
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bCll1cffe.:iode uma personalidade
fragmentada
cujas partes enconll'llIn-sc projetadas. Nesse caso a projeção é vista como um ato de
elxCI'cção, imagem a bem dizer apta para quem sempre vê uma
cl'iança por trás de todo ato psicológico. Através do mecanismo
ullsim postulado, o paciente faria com que o analista se sentisse
uo mesmo modo como se sentiu face a seu progenitor negativo e
() pl'Opósito de todo esse malabarismo inconsciente seria "encontrar
um lugar seguro para proteger a vulnerabilidade
do self infantil" .20

abordagem psicológica, pouco ou nada se discutiu c cxplurou ~obre o que viria a ser a manifestação
empírica mais gcral desse
estranho
fenômeno denominado
"projeção".
Temos aí um caso
clássico de uma teoria excessivamente
bem elaborada
fechando a
porta a um contato vivo e não preconceituoso
com a realidade da
psique. Hoje há quem chegue a se perguntar
se a projeção não
resultaria de lesões cerebrais,16 ou a usar o termo como critério
central para caracterizar
a psicologia dos "casos limÍtrofes".
Por
exemplo:
"São narcisistas; seu superego e seu julgamento são pouco desenvolvidos, sua motivação é fraca, apresentam nítidos distúrbios da volição, e sua relação com a realidade é problemática. Relutam ou são incapazes de atribuir conseqüências
a
seu comportamento
e fazem excessivo uso da projeção e dos
mecanismos de negação. "17

!llllf

Quanto a diferenciações
teóricas recentes do conceito, gostaria
de examinar brevemente alguns exemplos, esperando poder demonstrar que permanecem num nível formal e só se aplicam à limitada
esfera da experiência clínica, quer dizer, à transferência,
sem jamais abrir-se a áreas mais amplas da vida e ainda menos da
cultura. O tom patológico está sempre presente. Isso se percebe,
por exemplo, no modo de Melanie Klein usar o conceito de "identificação projetiva",
caso especialmente
negativo de transferência
que essa autora concebe como uma espécie de inveja primitiva.IR
Outros autores igualmente preocupados
com esse problema conceitual tentam aproximar Klein e Jung, a meu ver equivocando-se
e
patológica.19
Desse ponto de vista, a
limitando-se à transferência
"identificação
projetiva"
é uma tentativa de criar uma fusão em

16
H. Brosin, "Psychiatric Conditions FoIlowing Head Injury", in American
Handbook of Psychiatry, vol. II, pág. 1.188.
17
M. Schneideberg, "The Boderline Patient", in American Handbook of Psychiatry, vol. L pág. 412.
R. E. Money-Kyr1e. "British Schools of Psychoanalysis - I. Melanie Klein
and Kleinian Psychoanalitic Thought" in American Handbook of Psychiatry,
vol. I1I, pág. 228.
19
Por exemplo, R. Gordon, "The Concept of Projective Identification"
in
fUlana/ of Ana/ytica/ Psych%gy,
vol. 10, n.' 2.

EHSUS interpretações
podem ser de grande utilidade para quem conCelntl'a toda a atenção na transferência,
como se esta fosse o único

uudo inconsciente;
mas os fatos que pretendem
relatar só podem
Hell' apreendidos
pelos que dominam a teoria. Caberia então perguntar se a própria teoria não estaria antes de mais nada criando
luis fatos, posto que ao olho comum eles não se apresentam
de
lul forma. Se a projeção fosse unicamente um tópico de discussões
cspccializadas
poderíamos perfeitamente
viver sem jamais nos preocuparmos com ela. Mas não se trata disso, como o presente estudo
pl'ctende relembrar.
A mesma crítica

pode ser feita ao trabalho

de Sami Ali sobre

li teoria e o uso clínico da projeção. O autor serve-se da comparação
dc Freud entre um sonho e um rébus e aplica a mesma analogia
II projeção,
que passa a ser vista como um texto hieroglífico não
decifrado. Concebendo a projeção não como um modo fundamenlul de expressão do inconsciente,
mas antes como uma condição
deturpada
e circunscrita,
o autor faz a seguinte descrição
do
fenômeno:
..Esse mundo cifrado fala uma língua que o sujeito capta sem
poder compreender.
Tudo se transforma em signos, misteriosas
intenções se escondem
atrás de coincidências
fortuitas e o
povoado de
acaso é excluído de um universo repentinamente
premonições.
Nem as pessoas nem as coisas são o que parecem. da mesma forma que as palavras e os gestos aludem
a um sentido que se pode apenas entrever sem qualquer certeza de tê-lo adivinhado, e os acontecimentos,
dada sua correspondência, querem dizer algo que permanece indizível. "ZI

IR
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Ibid., pág. 140.
Sami-Ali, De /(1 projectiol1. pág. 127.
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Essa abordagem parte do pressuposto de que a projeção é uma
espécie de defeito ou disfunção do aparato perceptivo e, o que é
pior, a pessoa que vê o mundo a tal ponto distorcido acredita ver
uma l"ealidade objetiva em contraste com aqueles que, por denesse
finição, perceberiam
a realidade tal qual é. f: exatamente
aspecto que me parece estar a redução da abordagem patológica,
pois esta só apreende uma fração do fenômeno e ignora o resto.
A crítica neste caso seria no mesmo espírito daquela feita P0l" Jung
ao dogma freudiano de que todos os sonhos são a realização de
um desejo. Alguns certamente o são, mas outros são de natureza
completamente
diversa. A partir do momento em que se reconhece,
através da observação empírica, a generalidade
da projeção, podese igualmente
abrir mão da abordagem
patológica.
Sami-Ali, porém, opera com cortes abruptos; para ele, projeção e falsidade andam juntas e o problema passa a ser do tipo ou ist%u
aquilo.
não se deve projetar, como
Para perceber a realidade corretamente
se isso dependesse de uma auto-disciplina.
Como diz esse autor, "o
contrário da projeção não é portanto o real mas o verdadeiro" .22
Trata-se assim, segundo suas palavras, de um processo psicótico;23
a percepção, voltada para a satisfação de um desejo inconsciente,
funcionaria
exatamente como uma alucinação.24

fez uma conferência sobre a psicanálise e não deixou de perceber
esse ponto. Disse então: "a expressão 'polimorfo-perverso'
foi tomada de empréstimo da psicologia da neurose e projetada regressivamente na psicologia da criança, onde na verdade está completamente fora de lugar".26 O modo de Jung usar o conceito não
como um mecanismo de defesa! - numa época em que procurava
explicar para um público mais amplo o que era a psicanálise revela
que a projeção, desde o começo, era para ele algo muito diverso.

O interessante
é que essa teoria toda se sustenta numa fantasia sobre a vida intra-uterina
e não numa observação empírica
da psique. A idéia é que a projeção, assim como os sonhos, seria
um mecanismo primitivo operante no interior do útero e no decorrer de toda a primeira infância para reduzir as tensões do bebê.
Como tais teóricos conseguem observar tais fatos é algo que me
escapa! Tanto a projeção como os sonhos seriam então vestígios
desse estado inicial. Como diz o autor, "somente quando esse jogo
se revela inútil é que a criança busca alhures. Esse 'alhures' é o
real".25 O que se passa aqui é de fato irônico: os autores dessa
linha projetam no momento exato em que tentam explicar o que
é projeção, mas recusam-se a reconhecer
aquela de sua autoria.
Já em 1912, na época em que começava a romper com Freud, Jung
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2. O MECANISMO DE PROJEÇÃO

Distintamente
de Freud, Jung não se preocupava
essencialmente em erigir um sistema teórico e articular conceitos
definitivos. Seu interesse era antes o de expressar de forma sempre renovada as descobertas que fez no decorrer de uma longa e
persistente observação empírica da psique. Quem se interessar pelo
mecanismo de projeção - expressão que Jung jamais usou terá
diante de si um longo trabalho,
pois em sua vasta obra Jung
freqüentemente
se refere a projeção em diferentes contextos, sempre apresentando
o fenômeno a partir de um ângulo novo. Como
pretendo demonstrar, a atitude de Jung a esse respeito permaneceu
estritamente consistente e mesmo o mais classificatório
dos pesquisadores não encontraria
a menor base para falar de "diferentes
fases" nas várias descrições e interpretações
da projeção enquanto
fenômeno psíquico encontráveis nas Obras Completas e em escritos
de outra natureza. Isso se deve ao fato de que Jung não se sentia
compelido a reformular seus conceitos de tempos em tempos para
ajustá-Ios a um sistema; muito pelo contrário, o que se percebe
através da leitura de sua obra de 1902 a 1956 é que novos campos de investigação
sempre deram lugar a novas ramificações
e
implicações. Por essa razão, não me parece necessário abordar o
nosso tópico acompanhando
os trabalhos de Jung em ordem cronológica. Na verdade, não encontrei um "conceito"
de projeção,
uma formulação
teórica do tipo "se presumirmos
que a psique
humana é assim e assado, e se postularmos que funciona de modo
')5

tal e tal, então projeção é isso ou aquilo"; pelo contrário, o que
se encontra, na maioria dos casos, são descrições, exemplos e explicações do que ocorre, num certo caso, ao nível psicológico.
Não seria este o lugar para discutirmos
até q1je ponto Jung
assimilou ou reformulou
as idéias de Freud e nem cabe a mim
fazê-lo. O fato é que já em 1902, .em sua dissertação de doutoramento e antes de seu contato com Freud, Jung mostra como os
conteúdos inconscientes
são projetados, sem no entanto usar o termo. Vê-se assim que desde seu primeiro exame do problema, Jung
nunca associou projeção a repressão ou a qualquer outro mecanismo psicológico postulado
por definição, mas simplesmente
encarou-a como um fato natural inerente à psique humana.1
Comecemos perguntando
o que é projeção. Em primeiro lugar, é um fato que ocorre involuntariamente,
sem qualquer interferência da mente consciente,
quando um conteúdo
inconsciente
pertencente
a um sujeito (um indivíduo ou grupo) aparece como
se pertencesse
a um objeto (outro indivíduo ou grupo ou o que
quer que seja, desde seres vivos até sistemas de idéias, a natureza ou a matéria inorgânica).
Como isso ocorre involuntáriamente
e inconscientemente,
o sujeito não sabe que uma projeção está
ocorrendo, da mesma forma como é incapaz de produzi-Ia ou impedi-Ia. O que pode fazer, ex post jacto, é talvez reconhecer que
o que à primeira
vista parecia pertencer
ao objeto poderia na
verdade ser seu. Mas como isso nem sempre ocorre, pode-se dizer
que vivemos e temos sempre vivido sob condições de incomensuráveis projeções pois é assim que funciona a psique humana.
A chave para compreender
o que é projeção está no fato de
que através dela tudo o que é desconhecido
na psique _ ou seja,
inconsciente
pode se manifestar,
uma vez que não pode ser
visto ou integrado diretamente.2 Esse modo de expressão é um fato
natural e não uma patologia de uma personalidade
perturbada,
pois
o inconsciente
aparece inicialmente
de forma projetada.3 Os conteúdos inconscientes não podem "subir" diretamente
à consciência,
pois se assentam fora de seu campo de luz; só conseguem apro-

1
Como diz Jung em Mysterium Coniunctionis: "( ... ) a projeção não é um
ato voluntário;
é um fenômeno natural fora da interferência da mente consciente e peculiar à natureza da psique humana." (CW 14, §131).
2
Essa idéia aparece em CW 10, §714 e em CW 16, §469.
3 CWI6,
§383.
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ximar-se da área limítrofe, e a questão que se coloca é o grau de
abertura
e a habilidade
da atitude consciente
para "pescá-Ios" .
Essa situação peculiar deve-se ao fato de que apesar da consciência ser gerada, envolvida e nutrida pelo inconsciente, esta só pode
aproximar-se dele gradualmente,
caso contrário corre o risco de aniquilamento. A observação empírica deste processo tem demonstrado
suficientemente
que o próprio inconsciente determina o andamento
e o grau de sua absorção. Cada integração de um conteúdo inconsciente implica uma alteração da consciência; se repentinamente
invadida pelo inconsciente,
esta perderia sua continuidade
e assim
o continente não abrigaria conteúdo algum. 'É preciso lembrar que o
dinamismo desta relação peculiar entre um campo de luz relativamente recente e outro sombrio e muito anterior é dado pelo fato
de que este' último quer ser reconhecido
e o faz através da via
indireta da' projeção. Ocorre que a intensidade
de uma projeção
é proporcional à abertura relativa da atitude consciente. Se a consciência combater obstinadamente
a emergência de um conteúdo inconsciente, este poderá recorrer a medidas drásticas para ser re"
conhecido. Como? Segundo Jung, "o inconsciente o faz claramente
através da projeção, extrapolando
seus conteúdos num objeto, que
passa então a refletir o que antes nele se escondia."4

2,1. O desconhecido
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Uma das melhores situações para esse modo de expressão do
inconsciente surge quando o homem confronta o desconhecido, seja
em outra pessoa, outra cultura, uma idéia diferente, um novo ambiente ou tudo aquilo ainda por ser explorado e investigado. Este
ponto, que Jung iluminou através de seu estudo da alquimia, com
sua suposta descoberta
das leis da natureza pelo iniciado, é de
enorme importância
para a teoria do conhecimento.
Tudo o que
é obscuro, e precisamente por isso, é um espelho. Em Psicologia e
Alquimia pode-se ler:

"Tudo o que é desconhecido e vazio está cheio de projeções
psicológicas; é como se o próprio pano de fundo do investigador se espelhasse na escuridão. O que vê no escuro, ou
CW 10, §609; também Marie-Louise von Franz, The Psychological
01 Redemption Motils in Fairytales, pág. 98.
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acredita poder ver, é principalmente um dado de seu próprio
inconsciente que aí projeta. Em outras palavras, certas qualidades e significados potenciais de cuja natureza psíquica ele
é totalmente inconsciente."5

citado, Jung afirma que "a bem dizer, não se faz uma projeçao,
ela simplesmente ocorre". Esse fato natural se dá porque tudo o
que é desconhecido no plano exterior é como um eco de um desconhecido interior. E prossegue: "na obscuridade de tudo o que
é exterior a mim encontro, sem reconhecê-Ia como tal, uma vida
interior ou psíquica que é minha". Não se trata de narcisismo, mas
de uma afirmação sobre a condição humana e a relação entre
psique e mundo. No ensaio O Espírito Mercurius encontramos outra referência ao desconhecido que igualmente diz respeito a projeção:

o desconhecido atua portanto como uma espécie de estimulante da projeção. B interessante notar que o trecho acima tem
um certo toque kantiano; a diferença, porém, é que enquanto Kant
enfatizaria a impossibilidade de um conhecimento' objetivo direto
desprovido de uma dimensão subjetiva, Jung mostra que através
da projeção a psique sub-repticiamente se infiltra frente aos olhos do
observador no momento em que ele acredita estar vendo outra
coisa. Creio que a descoberta de Jung sobre a natureza da projeção e sua relação tanto com o inconsciente como com o desconhecido foi a chave que lhe permitiu penetrar nas obscuridades
da alquimia e nela encontrar um sentido. Se tivesse adotado uma
compreensão restritiva e patológica de projeção como expressão de
um conflito pessoal reprimido, Jung não teria sido capaz de perceber que o inconsciente coletivo revelava alguns de seus aspectos
mi visão que o alquimista desenvolveu sobre a matéria e suas transformações. Em suas próprias palavras,

"A experiência prática tem repetidas vezes evidenciado que
qualquer preocupação mais prolongada com um objeto desconhecido funciona como uma isca quase irresistível para que o
inconsciente se projete na natureza desconhecida do objeto e
para que se aceite a percepção resultante, bem como a interpretação dela deduz ida, como algo objetivo."7

o mecanismo de projeção posto em ação quando nos defrontamos com o desconhecido é admiravelmente bem descrito por um
esquimó que explicava a Knud Rasmussen como o mundo foi
criado. Ele dizia que é muito difícil saber como viemos a existir
e o que acontece quando morremos, visto haver escuridão tanto
no princípio como no fim. Daí ele prossegue e diz algo absolutamente análogo à idéia de Jung de que o inconsciente se projeta
nas brechas de nossos pensamentos:

"( ... ) a verdadeira raiz da alquimia deve ser buscada não
nas doutrinas filos6ficas, mas nas projeções de investigadores
individuais. Com isso quero dizer que enquanto trabalhava em
seus experimentos químicos o operador tinha certas experiências psíquicas que lhe pareciam estar expressando as peculiaridades do próprio processo químico. Como se tratava de projeção, o alquimista naturalmente não tinha a menor consciência
do fato de que o experimento não tinha nada a ver com a
matéria em si."6

o que se deve ter em mente é que tais projeções ocorriam
involuntariamente. No linguajar comum, dizemos que alguém projeta, como se isso implicasse uma ação consciente. Não é o ego que
projeta; o inconsciente é que se projeta. No mesmo parágrafo acima

"Ninguém pode saber nada ao certo sobre o começo da vida.
Mas quem abrir seus olhos e ouvidos e tentar lembrar-se do
que diziam os velhos poderá preencher o vazio de seu pensamento com esse ou aquele conhecimento."8
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Através desse "vazio no pensamento" o inconsciente se projeta e produz um mito de criação, o qual, como diz Marie-Louise
von Franz, retrata a origem não de nosso cosmos, mas da consciência que o homem tem do mundo.9 O mesmo mecanismo apa-

J'
CW 13, §253.
Citado por M.-L. von Franz in Creation Myths, pág. 21.
9
Ibidem, pág. 8. Ver também seu Alchemical Active Imagination, pág. 16:
"( ... ) como sempre ocorre quando nos defrontamos com o desconhecido, a
imaginação hiconsciente projeta hipotéticas imagens arquetípicas."
7

8

CW 12, §332. A mesma idéia aparece novamente no §345.
CW 12, §346.
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rece de forma gráfica ao analisarmos mapas antigos, como von Franz
sugere em Creation Myths: no centro do campo visual, por exemplo, estaria a Grécia. Nas margens os contornos estão ligeiramente
distorcidos e os países vizinhos se fundem numa espécie de conglomerado disforme; a área conhecida é circundada por um Uroboros
e nos quatro cantos do mapa os quatro ventos sopram em direção
ao centro. O mesmo pode se observar nos mapas desenhados pelos
descobridores do Novo Mundo: apesar de mal terem tocado a costa,
eles retratam a terra inteira, primeiro como ilha e depois como todo
um continente, com as mais inesperadas formas e habitada por estranhos seres e animais mitológicos. Vemos assim que a descoberta
de Jung sobre o mecanismo de projeção na alquimia pode aplicarse a várias outras áreas da experiência humana. Nas palavras de
von Franz, "esses mapas demonstram
ad oculos que onde cessa
a realidade conhecida, lá onde se toca o desconhecido uma imagem arquetípica é projetada."1O

2.2. O papel dos complexos
ção:

Acabamos de examinar um aspecto do mecanismo de proJeseu caráter involuntário,
sua relação com um conteúdo in-

consciente que se desloca em direção à consciência
exercida pelo desconhecido. A questão que se coloca
o quc desencadeia a projeção. Para responder a essa
vemos considerar o que a psicologia junguiana tem
o papel dos complexos.

e a ativação
agora é saber
pergunta, dea dizer sobre

Em seu ensaio Os fundamentos
psicológicos da crença em espíJung nos fornece um claro exemplo bíblico desse problema
comentando a conversão de Saulo. A idéia básica é que um complexo autônomo, ou seja, não associado diretamente
ao ego, pode
aparecer através da projeção como se não pertencesse ao sujeito.
Saulo cra inconscientemente
cristão, mas como sua consciência _
ritos'l

assim como a consciência
coletiva dominante
em seu tempo _
não podia aceitar tal fato, ele odiava e perseguia os que prOfessaaparece provam essa fé. O momento em que esse complexo-Cristo
jetado exteriormente
sob a forma de visão deixando de lado as

10

Creatíon Myths. pág. 5.
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FOllndations of Belief in Spirits. CW 8, § 582-584.

possibilidades
metafísicas e focalizando
apenas o nível psicológico
- corresponde à sua abrupta associação ao ego. Esse é pois o mecanismo: Saulo, ou de fato qualquer pessoa com idéias persecutórias,
atribuía a outrem as peculiaridades
de seu complexo desconhecido,
encarando os demais como hostis porque ele próprio era hostil para
com seu complexo. Essa, em suma, seria a descrição de um fenômeno psíquico imemorial.
Podemos acompanhar
o desenvolvimento
desse mesmo pensamento no Comentário sobre o Segredo da Flor de Ouro. Nesse ensaio Jung diz que complexos dissociados, isto é, conteúdos' psíquicos autônomos, são uma experiência que todos nós temos e que seu
efeito desintegrador
sobre a consciência
manifesta-se
quando os
mesmos se tornam um sistema psíquico separado e fragmentário.
Tais sistemas, que apresentam as características
de "pessoas" distintas do sujeito, aparecem com toda a força na doença mental, em
casos de cisão da personalidade
e em fenômenos mediúnicos
assim como na fenomenologia
da religião. Segundo Jung, "conteúdos inconscientes
ativados sempre aparecem primeiro como prójeções sobre o mundo exterior, mas no decorrer do desenvolvimento
mental eles são gradualmente
assimilados pela consciência e re/ormulados em idéias conscientes desprovidas de seu caráter original
autônomo e pessoal".J2 Enfatizo mais uma vez que não se trata de
uma condição patológica em si (apesar desta poder vir a prevalecer), pois tais tendências à dissociação são inerentes à psique humana caso contrário, conteúdos dissociados não seriam proJetados e nem espíritos ou deuses teriam jamais existidoY O perigo
psicológico reside exatamente em negar a existência de tais sistemas autônomos, pois eles continuam a funcionar de qualquer jeito,
criando distúrbios dos mais variados tipos - e nesse caso não serão
compreendidos
nem assimilados, permanecendo
como resultado de
algo maléfico operando fora de nós. Quando "os deuses" não são
reconhecidos
cai-se na egomania não há nada senão o ego. o
único senhor da casa - e aí já se está perto da doença. Percebemos assim o dilema e a sutileza da projeção: ou se aceita tais conteúdos como psicologicamente
reais, ou então eles se tornam concretamente
reais enquanto
projeções no mundo exterior. Jung é
12
Commentary on "1'he Secret of the Golden Flower",
nosso, )
13
Ibídem, §51.
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muito claro a esse respeito, lembrando-nos que tendências dissociativas configuram-se como verdadeiras personalidades possuidoras
de realidade própria:
"São 'reais' enquanto não reconhecidas como tais e conseqüentemente projetadas; são relativamente reais quando se estabelece um relacionamento com a consciência (em termos religiosos, quando há um culto), mas são irreais na medida em que
a consciência se desliga de seus conteúdos. "14
No antigo texto chinês comentado por Jung há uma ilustração
mostrando um sábio sentado na posição de lótus numa atitude de
profunda meditação. Uma aura que contorna sua cabeça irradia
cinco correntes mentais que se abrem, cada uma, como plataformas
para cinco outros homens em dimensão menor. A mesma dissociação ocorre novamente, e cinco homens emanam de cada uma das
cinco personalizações anteriores. O sábió meditante contempla assim
a dissociação de sua própria consciência e a progressiva diferencia.ção de cada fragmento. Ao meditar, estabelece com os conteúdos
inconscientes um relacionamento que os integra, mantendo-os porém
dentro do receptáculo de sua própria psique. Permite que se projetem a si mesmos e adquiram forma humana em sua tela mental para
atingir um nível de consciência no qual não se é mais apanhado ou
confundido com essas figuras. O aspecto mais importante para a
nossa discussão é que esse indivíduo certamente não precisa projetar esses conteúdos exteriormente e combatê-Ios ou amá-Ios lá
onde não se encontram.
Talvez não me engane de todo ao suspeitar que o insight de
Jung sobre projeção e complexos autônomos - que tão bem pôde
formular no momento em que um velho texto chinês lhe foi enviado pelo amigo Richard Wilhelm - já estava presente como germe
quando estudou fenômenos de medi unidade no princípio de sua
carreira (isto é, 27 anos antes). Com alguma reserva, poderíamos
dizer que a médium observada por Jung teve uma experiência similar à acima descrita, ou seja, figuras espirituais gradualmente emergiram de Sua mente sob forma humana e se manifestaram verbalmente. A diferença óbvia é que a jovem médium não meditava,
14

sendo antes a vítima passiva de um ataque por parte de conteúdos
inconscientes que ela interpretava como espíritos vindos do além.
Esta atitude, é claro, impede qualquer possibilidade de assimilação
e tem um efeito negativo sobre o desenvolvimento da personalidade.
Como já indiquei, Jung não usava nessa ocasião o termo "projeção".
Sua interpretação do que observou, na tese intitulada Sobre a Psicologia dos Assim-Chamados Fenômenos Ocultos, é, em suma, a
seguinte:
"A influência da escuridão sobre a sugestibilidade ( ... ) é bem
conhecida. ( ... ) A paciente se encontrava num estado de hipnose parcial, e além disso uma personalidade subconsciente
intimamente ligada à área do discurso já se havia constituído.
( ... ) Tratava-se provavelmente de uma dissociação da personalidade existente, e essa parte separada apropriou-se do material disponível mais próximo para expressar-se. "15

2.3. Ilusões, subjetividade e "participação mística"
Fazendo um pequeno desvio, passaremos a encarar o problema
que nos interessa a partir de um novo ângulo, ou seja: se é que a
projeção interfere nos atos de cognição e percepção, como conseguirei de fato ver em sua própria realidade esse Outro que se coloca
diante de mim? Será que só vejo pedaços de mim refletidos nele
no momento em que acredito estar vendo sua verdadeira face? Se o
Outro e o Mundo não passam de espelhos de minha psique, haverá
também um sujeito e uma realidade do outro lado do vidro? Com
base em Jung, afirmamos que a projeção é um mecanismo intrínsecO
da psique humana, e que simplesmente nos deparamos com ela. Por
outro lado, a projeção isola e cria um relacionamento ilusório com
o ambiente. Como diz Jung em Aion:
"As projeções transformam o mundo numa réplica de nossa
face desconhecida. Em última análise, portanto, levam a uma
condição auto-erótica ou autista na qual sonha-se um mundo
cuja realidade permanece para sempre inatingível. ( ... ) Quanto

Ibidem, §55.
15

CW 1, §97.
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mais projeções existirem entre o sujeito e o ambiente, mais dificuldade terá o ego de ver através das ilusões. "16
Jung serve-se da imagem de um fator inconsciente tecendo ilusões em torno de uma pessoa como um casulo, que no fim poderia
envolvê-Ia por completo. Um bom modo de discutir esse problema
seria seguir de perto as considerações de Jung a respeito do nível
subjetivo de interpretação de material inconsciente em seu ensaio
Aspectos Gerais da Psicologia dos Sonhos. Procurarei sintetizar o
argumento central.
Todos nós criamos uma série de relacionamentos imaginários
porque sempre presumimos que o mundo é tal como o vemos e os
outros como os imaginamos. O problema é que não existe nenhum
teste para provar que isto é uma realidade e aquilo uma projeção.
A única saída desse emaranhado - ou casulo - seria o auto-conhecimento, empreitada sempre longa, dura e dolorosa. Isso se dá "porque a mente, em seu estado natural, pressupõe a existência de tais
projeções. Para os conteúdos inconscientes, a coisa mais natural
é serem projetados".17 Toda pessoa normal prende-se ao ambiente
em que vive através de um sistema de projeções; na medida em que
as coisas caminham sem maiores complicações, não se tem a menor
idéia do caráter compulsivo dos relacionamentos. A solução, ou alteração desse estado, só surge no momento em que a imagem (Jung
usa o termo imago) que se espelhava no objeto exterior é restituída,
com seu sentido, ao sujeito - que a partir de então pode reconhecer o valor simbólico do objeto. O ponto crucial da questão - base
para qualquer trabalho psicológico - é que imago e objeto não
são a mesma coisa, apesar do primitivo em nós preferir permanecer
nesse estado de identificação com o objeto. No momento em que
tomamos consciência de uma projeção perdemos uma ponte de ilusão e daí somos obrigados a carregar nas costas tudo o que sempre
detestamos nos outros. O interessante é que o neurótico, através da
terapia, é forçado a dar esse passo - e não a assim-chamada "pessoa
normal". Talvez seja essa uma das razões que levou Jung a dizer
que a neurose pode ser um ato de graça. .

16

CW 911. §17.

17

CW 8, §508. O sumário

que segue cobre §508-524.

É esse o valor de interpretar material psicológico a nível subjetivo. Somente assim a relação entre imago e objeto pode ser examinada. Mas aí nos defrontamos com um novo problema, ou seja:
até onde deve ser levada a interpretação subjetiva? Algum traço
qualitativo pode de fato pertencer ao objeto. Poder se-ia ainda assim
falar de projeção? A resposta de Jung a essa questão é que mesmo
em tal caso a projeção ainda tem um significado puramente subjetivo na medida em que exagera o valor daquela qualidade no objeto.
De modo que se uma projeção corresponde a uma qualidade no
objeto - o que não é sempre o caso - esse conteúdo está ao mesmo tempo presente no sujeito, posto que a imago do objeto é psicologicamente distinta da percepção do mesmo. Em outras palavras,
trata-se de uma imagem baseada na percepção mas independente
dela, pois em última instância sua base é um arquétipo, uma disposição a priori.18 Não é possível perceber que essaimago é autônoma e realmente pertence a nós enquanto coincidir com o comportamento do objeto externo. Isto é, a projeção torna a realidade
do objeto tão forte que esta encobre o conteúdo interior. O resul·
tado desse mecanismo é que, devido a essa identidade, o objeto por exemplo, uma situação ou pessoa que "vemos" como extremamente negativa - adquire um acesso direto a nossa psique, algo
assim como um poder mágico. Como vemos, a projeção pode nos
tornar menos livres do que acreditamos. Se o objeto for valorizado
demais, o sujeito não pode se desenvolver e diferenciar-se enquanto
indivíduo, pois a energia necessária para tanto prende-se ao objeto
e não pode ser usada para outro fim. Nisso consiste a importância
da interpretação ao nível subjetivo, e aí está a dificuldade: acabamos ficando sem um inimigo externo.19
Para examinar esse aspecto de forma ampla devemos também
considerar o que Jung tem a dizer sobre empatia em Tipos Psicológicos, o que por sua vez nos levará ao conceito de "participação

CW 8, §521 e nota 17.
Há uma passagem de von Franz em The Psychological Meaning of Redemption Motifs in Fairytales que aborda claramente esse aspecto, nas págs.
96-97: "O que projeto é algo que nunca tornei meu; algo que permanece
numa era arcaica e que pode projetar-se em alguém. Enquanto há um 'dique'
não se pode falar de projeção porque há um fato, uma verdade. Se sua SOI11bra mente, e você encontra alguém que também mente. como provar que hú
uma projeção? É a verdade. Mas se minha sombra mente e acuso outra pessoa
18
19
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mística". No capítulo intitulado "O problema dos tipos na Estética"
Jung diz que há duas atitudes possíveis frente ao objeto estético _
empatia e abstração. Sendo um processo elementar de assimilação,
a empatia é um ato perceptivo através do qual, passando pelo sentimento, um conteúdo psicológico é projetado no objeto, o qual passa
a ser a tal ponto assimilado pelo sujeito que este sente-se no objeto.2o
Este aparece então como animado. O pressuposto é de que o objeto
é vazio e precisa ser imbuído de vida. Já a atitude contrária, abstração, pressupondo
que o objeto é vivo e ameaçadoramente
ativo, é
uma tentativa de afastar essa influência. O que ocorre é que ambas
as atitudes, enquanto atos conscientes, são precedidas por uma projeção inconsciente. No caso da abstração, trata-se de uma projeção
negativa, pois o objeto é visto, como ameaça; na empatia, temos uma
projeção que neutraliza o objeto, transformando-o
num receptáculo
adequado para conteúdos subjetivos. A abstração cOlTesponde à extroversão, e a empatia à introversão. Ou o mundo é pleno de alma
e nos confundimos' com ele, ou então nos afastamos do mundo para
encontrar a própria alma.
A relação arcaica ou primordial,
em que sujeito e objeto se
confundem, foi denominada participation mystique pelo antropólogo
Lévy-Bruhl. Jung foi capaz de compreender
essa expressão e de
corroborá-Ia çom seus próprios achados numa época em que a Antropologia acadêmica condenava o termo a um crescente descrédito
assim como o conceito de animismo.O
fato é que enquanto
Jung se interessava em conhecer o homem e sua compreensão
da psicologia dos povos aborígenes é uma prova de quão longe conseguia chegar - os antropólogos se afastavam do homem em busca
da estrutura social e de uma base mais "científica"
para sua disciplina. Essa atitude contribuiu
para aguçar a linha de demarcação
entre "nós" e "eles", ao passo que Jung sempre foi capaz de ver
o primitivo em nós. Diz ele em seu ensaio O Homem Arcaico:

"A projeção é um dos fenômenos psíquicos mais comuns. É o
que participation mystique, que Lévy-Bruhl teve o· mérito de enfatizar como sendo um traço especialmente característico do homem primitivo. Nós apenas lhe damos outro nome,
e em geral negamos que a cometemos. Tudo o que é inconsciente em nós mesmos descobrimos no vizinho, e assim o tratamos."21

mesmo

Essa situação é mais comum em nossa vida civilizada do que
acreditamos.
Basta considerar a identificação
inconsciente entre os
membros de uma família em nossa sociedade para que se tenha um
exemplo gritante desse fenômeno bem à nossa frente. A identificação arcaica impede o reconhecimento
da dimensão subjetiva e a
interiorização
do processo consciente. No ensaio de Jung Mente e
Terra encontramos uma passagem na qual participação mística, projeção e complexo acham-se interligados nesse "estado de identidade
na inconsciência mútua".22 Quando o mesmo complexo é constelado
em duas pessoas ao mesmo tempo o'resultado
é uma projeção, uma
forte emoção que leva à atração recíproca ou à repulsa; um se torna
idêntico ao outro e se comporta frente ao parceiro da mesma forma
como inconscientemente
se coloca face ao complexo em questão.

2.4. O cisco e a trave
Gostaria agora de examinar nosso tópico a partir de outro ponto
de vista. Desta vez, consideraremos
o problema ético colocado pela
projeção, ou seja, a crítica e o julgamento. Levando em conta tudo
o que foi dito até agora, a questão passa a ser: "como posso julgar
e condenar os outros? O que vejo e critico é uma falha real ou
uma projeção minha?" A pergunta pode parecer supérflua; na verdade, porém, a resposta é extremamente
difícil. O certo é 'que a
maioria das pessoas simplesmente a ignora. Entretanto, ao nível co----,.,-

que na verdade não mente há um mal-estar, um incômodo, algo não faz 'dique'.
Fica-se com má consciência, uma parte da personalidade não acredita na coisa,
e daí podemos dizer que projetamos algo. Foram feitas falsas suposições que
não correspondem à verdade, mas só quando surge eSSa fase de desarmonia é
que se pode falar de projeção. Até então havia uma identidade arcaica entre
duas pessoas, um fenômeno realmente interpessoal, que impedia questionar o
que p,ertence a cada um."
20
CW 6, §486-493.
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CW 10, §131. Ver também CW 13, §66: "Quando não há consciência da
diferença entre sujeito e objeto, prevalece uma identidade inconsciente.
O inconsciente é então projetado no objeto, e este é introjetado no sujeito, tornando-se parte de sua psicologia. Daí plantas e animais se comportam como
scres humanos, seres humanos são ao mesmo tempo animais, e tudo. vive permeado de espíritos e divindades."

21

22

CW 10, §69.
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letivo, esse problema está na raiz das guerras e todas as demais formas de conflito social. Em termos individuais,
essa questão é que
estimula a auto-reflexão.
Como se refere a um traço humano universal, esse problema tem sido expresso dogmaticamente
na maioria
dos textos religiosos. Por exemplo, podemos encontrar uma descri.
ção bíblica do mecanismo de projeção no Sermão da Montanha,
Mateus 7: 1-5, quando Cristo diz a seus discípulos:

"Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o julgamento
com que julgais sereis julgados, e com a medida com que
medis sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no
olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no
teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: 'Deixa-me tirar o
cisco do teu olho', quando tu mesmo tens uma trave no teu?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem
para tirar o cisco do olho do teu irmão."
A chave está no terceiro versículo. O texto latino é mais direto
e diz simplesmente:
"Vês o cisco no olho do teu irmão e não a
trave no teu". Esta frase contém uma dimensão ética e outra psicológica, mas a doutrina cristã só enfatizou a primeira. Um certo
comentador da Bíblia interpreta essa passagem nos seguintes termos:
Cristo ensina o amor e proíbe o julgamento (apesar, acrescentaría·
mos, de tê-Ia pronunciado
várias vezes, chegando a condenar uma
pobre figueira!). Um cisco, para esse comentador,
representaria
um
pecado menor, algo assim como um graveto, enquanto uma trave,
que sustenta o telhado de uma casa, seria mil vezes maior que o
próprio olho e corresponderia
à "falta de amor, o mais monstruoso,
na lei de Cristo. de todos os vícios".24 A despeito desse concretismo
um tanto forçado, percebe-se que do ponto de vista ético não há
psicologia alguma, resumindo-se
tudo a uma questão de amor e
ao reconhecimento
dos próprios pecados em primeiro lugar. Não
lanço pedras porque minha casa tem telhado de vidro, e assim por
diante. E como as máximas dogmáticas se desgastam com o tempo,

O tcxto da Vulgata é: "Quid autem vicies festucam in oculo fratris tui et
trabem in oCldo tua non vides". Cf. também a Logia 26 no Evangelho Segundo Tomás e Lucas 6:41.
2-1 Dummclow.
J. R.:
A COI1l/lle/1lary 0/1 lhe Holy Bible. pág. 649.
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esta em particular acabou se diluindo num mero problema
vontade para com os "pecados"
alheios que na verdade
a um cinismo pragmático.

de boaequivale

Mas se encaramos essa passagem a partir de um ângulo psicológico veremos algo mais profundo, que acaba nos levando a um
problema ético mais complexo. Em termos simples, o terceiro versículo do Sermão da Montanha poderia ser parafraseado
assim: meu
olho tem um defeito que não reconheço mas, no entanto, com esse
olho falho vejo um problema ainda maior no olho de meu irmão.
Isto é, minha consciência de ego (olho) não sabe que pode ser afetada por complexos inconscientes
(trave) e julga-se perfeitamente
apta para ver a realidade objetiva do próximo, quando na verdade
o que vejo nele é um incômodo reflexo (cisco) de meu próprio ponto
obscuro e tragicamente
equivocado quanto à natureza de meu
problema quero acusá-Ia pelo seu. O reverso dessa situação seria
expresso pelo dito popular "a beleza está nos olhos de quem vê".
Çoethe, repetindo um velho dito de Plotino, perguntava:
"como
poderia o olho perceber o sol se não contivesse um pouco de seu
poder?" Em todos esses casos, há claramente
uma conexão entre
quem vê e o visto, e creio que a verdade mais profunda contida no
terceiro versÍCulo de Mateus é que ter olhos impuros faz parte da
condição humana. Somente Deus pode ver as coisas como são; nós
temos o olho travado e se não podemos eliminar o problema por
completo, devemos ao menos ter consciência dele.
Jung freqüentemente
alude a Mateus 7:3 em diferentes contextos. Levando apenas alguns casos em consideração,
poderemos
perceber o significado pleno dessa passagem do Sermão da Montanha. Em seu livro Psicologia e Religião Jung discute o poder avassalador do inconsciente
e diz:

"Como ninguém é capaz de perceber exatamente em que ponto
e em que medida somos possuídos pelo inconsciente, simplesmente projetamos nossa própria condição no próximo."25
Em Tipos Psicológicos, ao examinar o papel desempenhado pela
constelação psicológica do investigador no processo de conhecimento, Jung afirma:
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"O efeito da equação pessoal já se faz sentir no ato de observação. Vemos o que conseguimos ver melhor. Assim, antes de
mais nada, vemos o cisco no olho de nosso irmão. Sem dúvida
o cisco está lá, mas a trave pesa em nosso próprio olho
muitas vezes impedindo consideravelmente
o ato de ver. "26
Esse fato tem conseqüências
epistemológicas
de longo alcance.
Sua implicação central é que a aceitação de uma determinação
subjetiva do conhecimento é condição básica para o reconhecimento
da
psique. Nas palavras de Jung,
"O fato de que a observação e a interpretação subjepva esteja
de acordo com dados objetivos só prova a verdade da interpretação na medida em que esta não tenha pretensões de validade universal, mas apenas com respeito àquela faceta do objeto que está sendo considerada. Nesses termos, é a trave em
nosso olho que nos permite detectar o cisco no de nosso irmão.
Essa trave em nosso olho, como dissemos, não prova que nosso
irmão não tenha um cisco no seu. Mas a redução de nossa visão
poderia facilmente dar lugar a uma teoria geral de que todos
os ciscos são traves. ,,27

Pouco antes de morrer, Jung foi filmado respondendo
a per.
guntas. O entrevistador
lhe perguntou se é verdade que em nossa
vida diária reprimimos o que cria tensão. Jung explicou claramente
em que termos diverge da teoria freudiana de repressão, afirmando
que essas coisas desagradáveis
simplesmente
desaparecem,
ou não
aparecem porque nunca chegaram a ser conscientes - o mesmo se
dando com a projeção:
"As pessoas costumam dizer que se faz projeções. Isso não tem
o menor sentido. Não se faz, mas se encontra as projeções! Elas
já estão lá, porque aqui o inconsciente não é consciente, mas
lá, em meu irmão, ele é. Lá eu vejo a trave de meu olho como
um cisco no dele. E assim esses desaparecimentos.
ou assimchamadas repressões, são exatament(! como projeções. ( ... )

Essa foi minha primeira diferença com Freud. ( ... ) Pois, como
vêem, o inconsciente é real, é uma entidade, funciona por si
e é autônomo. ,,28

o

equivalente
moderno da imagem de cisco e trave aparece
na obra final de Jung: alguém vê um certo brilho num objeto e não
percebe que ele próprio é a fonte de luz que faz reluzir o olho
de gato da projeção,29

2.5. O gancho
Passaremos agora a examinar um aspecto final do mecanismo
de projeção, isto é, o fato de haver uma semelhança entre o objeto
receptor e o conteúdo inconsciente
projetado.
Esse aspecto já foi
mencionado em nossa discussão a respeito de imago e agora iremos
um pouco além. "Projicere", em latim, significa lançar algo adiante;
se aquilo que é lançado ou jogado para a frente permanece onde
caiu é porque algo o reteve. Uma imagem concretista seria a de
atirar um anel numa árvore: se não se prender num dos galhos
e cair no chão a projeção não se consolida. A polaridade entre um
impulso para a frente e um recipiente passivo é uma condição indispensável à vida psicológica,
não podendo portanto
ser encarada
apenas como problema patológico.
Essa qualidade de um objeto que possibilita a aderência de uma
projeção chama-se "gancho" no jargão psicológico. Em seu livro
A Psicologia da Transferência
Jung aborda esse ponto dizendo o
seguinte:
"A experiência demonstra que o portador da projeçãó não é
um objeto qualquer, mas sempre aquele que se revela adequado à natureza do conteúdo projetado - isto é, que oferece a
este um 'gancho' onde pendurar-se. "30
A existência ou não de tal gancho no objeto costuma criar enervantes dificuldades para quem procura conscientizar-se
de suas próprias projeções ou para alguém que se proponha a analisar relacio-

26

CW 6, §9.
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27

lbidem, §10.

29
30

C. G. Jung Speaking,
CW 14, §129.
CW 16, §409.

"The Houston

Films", pág. 304.
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namentos como será o caso na segunda parte deste estudo. A
questão que essa atitude coloca é a seguinte: se digo que uma parte
do inconsciente de A é projetada em B, será que há algo em B que
permite tal fato ou trata-se de um mecanismo arbitrário?
Por que
o conteúdo em questão seria lançado sobre B, e não C ou D? Alguém desonesto pode projetar sua desonestidade
no vizinho; mas
pode ser que este também o seja e sirva de gancho. Como vimos,
quem não tiver em si mesmo uma determinada
qualidade não poderá detectá-Ia em outrem. A dificuldade psicológica em tal caso pode
ser muito grande porque, mesmo sendo o segundo também desonesto, nada fica provado quanto à retidão do primeiro, como este
gostaria de acreditar. Outro aspecto do problema consiste no fato
de que o objeto - no caso, a pessoa que ofereceu um gancho
pode assumir duas atitudes: aceitar a projeção e identificar-se com
ela, ou simplesmente
recusá-Ia em todo ou em parte. Esse é um
problema típico que se configura sempre que a anima ou o animus
são projetados.
Em seu ensaio Um Mito Moderno Jung tentou explicar o significado psicológico da difundida crença na existência de seres extraterrenos. Ele não se perguntou se tais seres concretamente
existem
ou não, o que transcende o âmbito da observação do psicólogo. O
que lhe interessou foi pesquisar as implicações dessa crença. Objetos voadores não-identificados
são um excelente gancho para uma
projeção coletiva que expressa a espera de um salvador, um inesperado desconhecido capaz de sanar a cisão da civilização moderna.
A forma circular atribuída aos OVNls é um bom gancho devido à
sua qualidade arquetípica.
Como é sabido, o círculo se liga simbolicamente à idéia de totalidade e divindade. Jung sugere que uma
tendência coletiva inconsciente
à unificação, num certo momento
histórico, é dirigida para cima e literalmente vagueia pelos céus até
encontrar o gancho dos objetos não-identificados.
Vê-se assim que
uma coisa se encaixa na outra, ainda mais que essa ânsia inconsciente é também ela não-identificada
e não pode ser apreendida pela
consciência coletiva. O problema fica então suspenso no ar, como é
típico de nossos tempos. Jung se refere a esse fenômeno como um
mito moderno, pois em seu aspecto psicológico o mecanismo é o
mesmo dos mitos de todos os tempos. Em outras épocas, em vez de
OVNls teríamos anjos ou pássaros mágicos. Pode-se assim perceber
que o gancho não é causa da projeção, mas apenas um precipitante

que possibilita uma corporificação
específica num momento determinado. Além disso, o mesmo conteúdo inconsciente pode encontrar
os mais diversos ganchos em diferentes pessoas, culturas ou períodos, pois em si o conteúdo não tem nome nem forma somente
quando projetado é que ganha expressão.

2.6. Os quatro estágios da projeção
Podemos agora encerrar a discussão. Os quatro estágios da
projeção, na expressão de Jung, são um aspecto fundamental
que
nos permite compreender
o desenvolvimento
da consciência
no
tempo.
Seria interessante notar como Jung foi conduzido a essa idéia.
Em seu ensaio O Espírito Mercurius ele comenta um conto de fada
intitulado "O espírito na garrafa". Um moço entra na floresta para
cortar lenha e ouve, proveniente das raízes de um enorme carvalho,
a voz de um espírito aprisionado numa garrafa. Jung diz que esse
espírito corresponde
ao principium
individuationis,
um self ainda
inconsciente. Daí Jung passa a relatar o caso de um nigeriano que
trabalhava
na floresta e repentinamente
ouviu uma árvore que o
chamava. Poderíamos dizer que se tratava de uma alucinação auditiva, pois para nós isso não passaria de uma projeção. Mas para
o africano era uma coisa real, pois toda árvore é animada por um
espírito vivo - como se, observa
mundo inteiro.3!

entre as populações

indígenas

do

t: esse o primeiro estágio da projeção, perceptível na Antiguidade, entre os assim-chamados
primitivos e no princípio do desenvolvimento consciente individual. Nesse estágio há uma total equivalência entre o mundo de dentro e o de fora, uma identidade arcaica entre psique inconsciente e mundo exterior (participação
mística, como vimos). Não há diferença entre o que hoje denominamos
projeção e uma percepção correta da realidade. O mundo todo é
permeado pela psique, uma totalidade incomensurável
que envolve
a 'tudo e a todos. A consciência só podia se desenvolver com a progressiva introjeção de tais projeções. A bem dizer, o termo não cabe
aqui: nada foi lançado fora da psique, mas simplesmente encontra-

CW 13. §247; também CW 11, §140; CW 91, §54 c M,·L. von Franz,
Creation Myths, págs. 7·8 e C. G. /ung - Son Mythe dans notre Temps, pág. 96.
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primeira; a psique
Deus está morto.

do fora -

numa árvore, por exemplo, e à medida que a natureza é progressivamente
desespiritualizada
a psique ganha em complexidade.
Nesse estágio de participação
primordial
nossa psique
não é nossa, 'pois tudo é psique. Em seu Seminário das Visões Jung
diz que nessa fase

é uma ficção mítica,

a projeção

uma patologia,

é um
O quarto estágio, que Jung contribuiu para inaugurar,
fechamento do ciclo e uma volta ao espírito na árvore, no sentido
de um reconhecimento
da realidade da psique. Nesse ponto, podese perguntar de onde provêm esses estranhos mitos e concepções
da Antiguidade, esses mapas distorcidos de continentes, essas alucinações e indecifráveis
sonhos de hoje, essas absurdas receitas alquímicas, essas histórias sobre deuses e demônios, essas idéias sobre
o que sejam o homem e a realidade física - e acaba-se descobrindo
que a psique inconsciente está por trás disso tudo. O resultado é
que pela primeira vez o homem pode tomar consciência
de que
possui uma psicologia, de que "camadas inteiras da psique estão
vindo à luz pela primeira vez."33

"nada foi projetado. isso é um equívoco; o termo projeção está
errado. O conteúdo psicológico (inconsciente) sempre esteve
fora, e não dentro. Uma 'projeção' é apenas uma coisa que é
descoberta fora e depois integrada por quem a descobre dentro de si. Nossa psicologia foi toda ela descoberta fora, não
estava escondida no bolso do colete. E é assim que as coisas
são com os primitivos: seu funcionamento psicológico é exteriorizado, é idêntico às coisas e as coisas são sua mente ...
seus pensamentos se estendem como uma rede sobre o chão
em que pisam. ,,32

o segundo estágio começa com a separação entre homem e natureza. Essa discriminação
surge primeiro como uma dúvida sobre
a adequação entre o comportamento
do objeto e o modelo dominante, o qual é então substituído
por outro mais "correto".
Um
exemplo é a substituição
da velha sabedoria astrol6gica pelas primeiras leis astronômicas
cientificamente
descobertas ao mesmo
tempo em que os deuses começam a abandonar as montanhas,
rios, as árvores e os animais até que um dia se espalha a notícia
que "o grande rã morreu".

os
de

No terceiro estágio ocorre uma qualificação moral e a projeção
passa a ser vista como erro ou ilusão. Essa é a atitude típica da
Antropologia
positivista,
ou mesmo 'da Teologia:
poderes suprapessoais, ou a idéia de divino, são dissociados entre um Deus bom
e um espírito inferior ou mau representado,
por exemplo, por
aquele que falou numa árvore. No segundo estágio o objeto "árvore" é separado de um conteúdo inconsciente;
no terceiro, esse conteúdo dissociado é encarado como mau. O fenômeno se evapora,
espíritos não existem, tudo não passa de uma alucinação. :É' nesse
estágio que se encontra o homem moderno: a matéria é a realidade

32

C. G. Jung Speaking, pág. 107. Devo aqui esclarecer que não incluí na
pesquisa o livro de M.-L. von Franz sobre projeção. Projection and Re-Collection in Jungian Psychology - Re/lections o/ the Soul. Open Court. La Salle &
London. 1980, por ter vindo a público num momento em que as fontes já
haviam sido estudadas. A autora vai muito além do que é dito aqui.
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3. A FUN<;AO HEURISTICA
DA PROJE<;AO

N os so

f

proposito aqui, em contraste com 0 capitulo anterior,
e discutir 0 aspecto positivo que a proje<;:ao pode assumir
no processo cognitivo. Convem tel' em mente 0 que foi dito sobre
o motivo do cisco e da trave, bern como a ideia kantiana de que ao
manipular a argila disforme da realidade para conhece-Ia, 0 hom em
nela deixa a indelevel marca de suas maos. Esse assunto poderia
nos levar longe - em que medida e objetivo 0 conhecimento? e a ele Jung se dedicou bastante em Tipos Psicol6gicos. Limitarnos-emos ao fa to de que atraves da via indireta da projeyao algo
pode ser descoberto.
A primeira questao e: descoberto pOI' quem? Pelo sujeito que
sem saber sofre os efeitos da proje<;:ao em seus envolvimentos com
o mundo, com os outros, com algum objeto de investiga<;:ao, ou pOl'
urn investigador com urn ponto de vista distinto? Como vimos, uma
pessoa so po de tomar consciencia de uma projec;ao quando esta
proxima do ponto em que corney a a sentiI' urn desconforto na situac;ao, vagamente percebendo que sua imagem disto ou daquilo nao
conesponde exatamente ao objeto. A partir de entao, atraves de urn
arduo processo de auto-reflexao, a pessoa po de comec;ar a vel' 0
que est a pOI' tras da projeyao, e nesse preciso instante pode oconeI'
uma descoberta. Mas essa nao e de modo algum a regra. Estatisticamente, so uma diminuta frayao estaria em condiy6es de faze-Io.
Em geral, as pessoas perturb ad as pOl' uma neurose seriam /orr;adas
a dar esse passo para Iivrar-se de lima condic;ao demasiadamente unilateral, com 0 allxilio da analise. Caso porem a psicoterapia consl-
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l'ga ao que foi dito ha pouco sobre tecnicas programadas de mediapesar de haver uma importante
no trabalho do
alquimista, ou seja, a ausencia de modelos dogmatlcos:

dere a projec;:ao como sendo apenas um mecanismo patologico, ja
nao se pode falar em descobertas ou func;:ao heuristic a no sentido
aqui utilizado.

t~c;ao,

A psicologia analitica fornece tanto ao sujeito como ao observador externo um instrumento para abordar 0 inconsciente e descobrir alga sabre ele atraves da via indireta (e nao via regia!) da
projec;:ao. Nao sei se outras discipIinas ou tecnicas de auto-conscientiz8c;:ao podem levar a esse mesmo resultado, mas e um fato que
as formas de meditac;:ao que seguem um conjunto de regras ou um
modelo pre-estabelecido para abordar 0 inconsciente- como os
Exercicios Espirituais de Santo Inacio de Loyola, que veremos adiante, ou as tecnicas orientais de meditac;:ao - nao atingem 0 alvo, pois
as projec;6es nunca sao encaradas como tais. Muito pelo contraria,
o meditante sente que conseguiu ter a experiSncia preconizada, mas
na verdade apenas contempla a imagem projetada prescrita pelo
manual. 0 maximo que se pode atingir por essa via e uma confirmac;ao de que tal ou qual tecnica espiritual funciona, ou de que
o indivfduo em questao e um praticante apto e pronto para figurar
como membro de algum tipo de seita. 0 mesmo se apIica as formas
cristas de prece ou meditar;:ao acompanhando as estac;6es do Calvario, etc. A pessoa contempla uma imagem dogmlitica _ projec;:ao
eventual mente significativa - mas nao a relaciona a sua propria
psi que e portanto nao estabelece um contato vivo com 0 inconsciente, nem descobre nada de novo.
A questao e paradoxal, pois as projer;:6es podem e ao mesmo
tempo nao podem ser uma fonte de conhecimento, tudo dependendo
de um sutil passo adicional. Depois de plenamente viver e aceitar
uma projec;ao, nUm certo ponto 0 ego assume uma distancia crftica
c faz a pergunta cIassica: "quem es tu?" E so entao que 0 conteudo
inconsciente po de comec;ar a descolar-se do objeto em que estava
enganchado e passar a mover-se num espac;o psfquico interior. A
consciencia tem quefazer a sua parte, e por assim dizer convidar
o elemento inconsciente ate entao projetado a mover-se e expressarse. Um dos modos de faze-Io e aquilo que Tung denominou imaginac;ao ativa, baseado em sua propria experiencia e no trabalho com
seus pacientes. Trata-se de um jeito absolutamente niio-regulado de
Iidar com as projec;6es, fazendo-as falarem por si.
Em Psicologia e Alquimia Tung indica cIaramente os casos em
que nao se po de abordar 0 conteudo psicologico projetado. Isso se
58

diferen~a.

"Nunca ficou muito claro 0 que os velhos filosofos queria.m
dizer com 0 termo lapis (pedra filoso/al). Para responder satls
/atoriamente a essa questiio
preciso saber ex~tame~te q~a
conteudo inconsciente projetavam. Somente a pSlcologla do mconsciente esta em posi9iio de resolver esse enigma. ~la n?s. ensina que enquanto permanecer projetado um conteudo e macessivel raziio pela qual a obra desses autores nos tem rev;lado tii~ pouco sobre 0 segredo alquimico. Mas po~ outro l~ ~
a produ9iio de material simbolico e e~or~c:, ma!er:,~l esse mtlmamente relacionado ao processo de mdwldua9ao.

e

i

Sob certas condir;:6es, porem, essa mesma inacessibilida~etorna
se uma porta para 0 conhecimento da psique. Para examl~ar esse
aspecto, acompanharemos a linha de pensamento ?e~enVOlvlda por
Tung em seu paciente estudo da projec;:ao na alqUlm~a.
.

o alquimista Petrus Bonus, em seu livro Pretl~sa Margarlt~
Novella, citado por Tung, diz que ap6s 0 estado conheCldo por subl~
mac;:ao algo muito importante ocorre na. obra, a ~aber, a alma
f· da tornando-se permanente (psicologlcamente, ISS0 corresponde
..
d a pSlque.
.
) 0. problema _e
,
alxaconscientizac;:ao
da realidade Ob]etlVa
- nao pode ser percebida _ pelos
tao
ql,le essa f·lxar;:ao
d" sentldos, mas
Petrus
somente pelo intelecto, atraves da revelar;:ao Ivma --:- q~e _
Bonus denomina "ver atraves do olho" - ou peIa msp!rac;ao "compreender atraves do corar;:ao". Ha uma certa co?fusa~ quant~
ao que seriam esses "sentidos" e Tung comenta 0 segumte: 0 eqUlvalente psicologico dessas duas categorias sao a cognir;:ao con.sciente
baseada na percepc;:ao sensorial, e a proj~r;:ao de conteudos ~nco~
cientes."2 Como se ve, a projec;:ao e aqul um modo. alternatlvo e
conhecimento especialmente no que concerne a reahdade dad.al7a
ue obvi~mente nao po de ser vista, medida o.u .t?ca d a lre aqte 0 coral'ao simbolizaria uma base mais pnmltlva da
men ' a:
r
•
•
D e um ponto de vista
ciencia,
fonte
de pensamentos emOClOnalS.

c~ns-

f,

CWo 12, §155 (grifo nosso).
Ibidem, §462, nota 89.
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,..
ex~lusivamente racional e materiaIista esta segunda categoria nao
sen~ de ~odo algum uma alternativa, uma vez que tanto a alma
(0 mc~nsc~ente) como seus conteudos projetados seriam encarados

como. IrreaIs~ Porta~to. nada se aprenderia sobre a psi que estudando
uma dustra~ao alquImIca, ou mesmo urn sonho. Mas para nos essa
s~gunda alternativa e uma via indireta de conhecimento. Como
dlsse Tung em Aion:

"A proje9iio niio elimina a realidade de um conteudo psiquico.
Da me..sma forma, um fato niio sera tido como 'irreal' s6 por?ue n.ao pode ser discutido seniio como 'psiquico'. A psique
e realzdade por excelencia."3

.A~ ydar ~om a materia,

alquimista sem saber lidava com
~ mIsteno ~o mconsciente coletivo. 0 ponto importante e que as
Imagens proJetadas nfio estavam de acordo com a visao dogmatiea
d~ mun?o ~ portanto nao podiam a~cender diretamente a con sci enCIa. "ASSI~ e que 0 alquimista costumava "ver" a Paixao de Cristo
no sofnm~nto" da materia ao ser cozida, corroida, liquefeita etc.
~ra, as COIsas de que faIavam os alquimistas, seu mito de reden~ao, e:a n: verdade algo que se desviava do dogma cristao, pois,
se aSSIm nao fosse, nao poderia aparecer atraves da projec;:ao. Em
outras paIavras, se 0 mito alquimieo fosse identieo ao mito religioso oficial: ma projec;:ao seria psieologieamente impossivel, pois
nessas condIc;:oes eIa estaria compensando uma atitude consciente
anti-cr~sta - ~ que nao era 0 caso. Os conteudos inconscient~s que
apar~~Iam proJeta~o~ na alquimia estavam, em alguns aspectos essenCIaIS, em 0posIc;:ao a certos principios basicos da consciencia
4
coletiva. At~ mesmo S. Tomas de Aquino, 0 patriarca da teologia,
usou uma hnguagem completamente diversa num texto alquimieo
composto pouco antes de sua morte e que nada tern a ver com 0
espirito de sua obra teoIogiea.5 0 aIquimista concebia Cristo como
sendo 0 homem espiritual interior, e nao 0 Cristo dogmatico exterior
3

Pode-se assim compreender 0 que significa dizer que a projec;:ao e uma via indireta de conhecimento. Em sua obra final, Mysterium Coniunctionis, Tung afirma 0 seguinte:
"A projec;:ao e sempre urn processo de tornar-se consciente -

indireto devido ao controle exercido pela mente consciente, pefa
pressfio de ideias tradicionais ou convencionais que tomam 0
fugar da experiencia real e a impedem de ocorrer. 0 individuo
sente que possui uma verdade valida com respeito ao desconhecido, e isso torna impossivel qualquer conhecimento real.
o lator inconsciente deve necessariamente ter sido algo incompativel com a atitude consciente. "7

0

:r

4

- e como essa ideia contradiz 0 dogma, acaba se expressando, via
projec;:ao, como por exemplo urn espirito vivo aprisionado na pedra.
Ao estudar os trabalhos de Tung sobre alquimia percebe-se que 0
que realmente estava sendo transformado no opus era urn dominante da consciencia coletiva, ou seja, a cosmovisao medieval crista
- e urn problema de tal magnitude so podia ser trabalhado in conscientemente, atraves da projec;:ao.6

CW 9Il, §120, nota 92.
CW 14, §486.

0 texto .em questao entitula-se Aurora Consurgens. M.-L. von Franz argum~nta convmcenteme~te que, se nao escrito por S. Tomas, 0 trabalho foi transcrlto por algum seguldor que 0 6uviu dele. Cf. Alchemy _ an Introduction
to the Psychology and the Symbol~sm, cap. 7.

Outro aspecto da func;:ao heurfstiea da projec;:ao e que ela po de
conter uma antecipac;:ao de urn desenvolvimento futuro que prime iramente e preparado no inconsciente. As vezes 0 analista percebe
isso claramente ao interpretar sonhos, ainda que 0 analisando, na
ocasiao, esteja se sentindo completamente desorientado. Seu potencial aparece projetado em Qutra pessoa e ele nao ve a conexao consigo proprio. A nivel coletivo, Jung encontrou urn exemplo interessante desse fenomeno nas estranhas vis6es do alquimista grego
Zosimos. Este teve certa vez uma forte visao extrema mente mistiea,
que interpretou enfatizando 0 aspecto exclusivamente fisieo. Jung
considera que a projec;:ao atraiu a mente para 0 nivel fisieo porque
na epoca (seculo III) a consciencia comec;:ava a desligar-se da nevoa
mistiea que ate entao a envolvia e a abrir-se para a realidade material do mundo. Nessa conjuntura, 0 inconsciente se projeta como
uma imagem fisica capaz de atrair libido consciente e is so indiea
que 0 processo de preparac;:ao do espfrito cientffico estava em an-

5
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6

7

CW 14, §488 e §507.
CW 14. §486.
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damento.8 Nossa situa<;ao hoje e 0 contriirio sabemos separar
qualquer aspecto fisico de uma proje<;ao e reconhecer 0 elemento
psiquico porque jii conhecemos 0 processo quimico, mas nao sabemos 0 bastante sobre 0 assim-chamado processo "mfstico". A quimica cientffica come<;ou a se desenvolver no exato momenta em
que as proje<;oes "mfsticas" foram eliminadas da alquimia e totalmente rejeitadas como absurdas. E se queremos ver como essa
transi<;ao - ou qualquer outra - ocorreu, ao niveI inconscieme,
devemos considerar as proje<;oes produzidas. De uma perspectiva
junguiana, as proje<;oes alquimicas iluminam certos aspectos do
inconsciente coletivo numa epoca em que seus conteudos nao podiam
ser aceitos. E quanta mais primitivas essas proje<;oes, maior seu
valor heurfstico. Nas palavras de Tung:

"0 que para 0 quimico parece ser um conjunto de fantasias
absurdas da alquimia, pode ser reconhecido pelo psicologo sem
maiores dificuldades como material psiquico contaminado com
substtmcias quimicas. Esse material provem do inconsciente coletivo e e portanto identico as fantasias que podem ainda hoje
ser encontradas tanto entre pessoas doentes como normais que
nunca ouviram falar de alquimia. Devido ao carater primitivo
dessas projeroes, a alquimia, esse campo tiio esteril para 0 quimico, e para 0 psic6logo uma verdadeira mina de aura de materiais que Ian ram uma luz valiosissima sobre a estrutura do
inconsciente. "9

tel' a materia-prima a ser transformada. Todas essas ideias terapeuticas provem do proprio inconsciente, indiretamente e via proje<;6es
alquimicas. Em outras palavras, 0 inconsciente pode nos di~er. com.o
devemos abordii-lo, algo que nos so ego consciente nao sena ]amalS
capaz de descobrir - pois 0 que este mais sabe produzir sao tecnicas. Como disse Tung em A Psicologia da Transferencia, ao trabalhar com 0 material inconsciente de urn paciente precis amos nao
de opini6es, mas de conhecimento - e essa noC;ao resultou de seus
estudos. entre outras coisas, de projec;6es alquimicas:

"Para aumentar esse conhecimento tiio necessario, dirigi minhas investigaroes para aquele tempo passado em que a introspec<;iio ingenua e a projeviio ainda ocorriam, espelhando
uma vasta area da psique hoje virtualmente b1oqueada. ,,10
Se, como postula Tung, existe urn inconsciente nao-pessoal,
entao deve haver algum tipo de processo se desenvolvendo nesse
nivel. urn movimento geral de eventos arquetfpicos no qual al~uns
arquetipos en tram em ascensao, outros se retraem, al~uns. se. ~ISSO
ciam e outros sc juntam, afetando tanto 0 nosso destmo mdlvldu~l
como 0 curso da Historia. Mas a mente consciente so pode percebelos quando projetados.

£ por essa razao que em nosso trabalho terapeutico de hoje
dispomos de urn certo conhecimento sobre a estrutura do inconsciente, 0 que nos permite compreender melhor 0 aspecto dinarriico
de certas situa<;oes psicologicas diffceis que afetam nossos pacientes.
As vezes eIes nos chegam num estado de completa desorienta<;ao, e
conforme os sonhos apresentados podemos dizer que Iii no fundo hii
urn processo em andamento, que hii urn principio de transforma<;ao
em atividade, que convem assumir uma certa atitude adequada a
manifesta<;ao do material inconsciente, da mesma forma que 0 alquimista come<;ava seu trabalho construindo uma retorta para con8
9
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PARTE II

A CONVERSAo
DOS INDIOS BRASILEIROS
NA EPOCA
DO DESCOBRIMENTO

I

J
1

I

A finalidade desta segunda parte e demonstrar em que sentido
a abordagem junguiana do fenomeno de projec,:ao po de nos
ajudar a compreender certas situac,:6es historicas. 0 tema escolhido
sera 0 contato inicial entre os jesuftas missionarios que desembarcaram no Brasil no seculo XVI e os habitantes da terra recemdescoberta. Analisaremos urn conjunto de aproximadamente 200 cartas escritas entre 1549 e 1563 pelos jesuftas, nas quais retratam a
nova terra e seu modo de tratar os indfgenas. Muitas dessas cartas,
conhecidas ja de longa data, tern side consider ad as pelos estudiosos
como importantes fontes historicas, etnogrMicas e literarias. AMm
disso, sao documentos fundamentais para 0 estudo da Companhia
de Jesus. No entanto, essas cartas nunca foram examinadas de urn
ponto de vista psicologico, como se tal abordagem nao tivesse nada
de relevante a oferecer para a compreensao de uma interac,:ao humana altamente complexa que e, na verdade, a raiz primeira da
sociedade brasileira. E precisamente essa a min~a intenc,:ao, e para
tal proposito limitar-me-ei estritamente ao material empfrico escolhido. 0 presente estudo nao e nem historico nem etnol6gico, mas
simplesmente uma tentativa de mostrar que se uma teoria psicologica e valida para 0 indivfduo, ela deve poder tambem ser aplicada
a situac,:6es coletivas.
Apenas duas palavras sobre a escolha do material. Algum tempo antes de decidir suspender minhas atividades no campo das ciencias sociais e iniciar urn longo perfodo de estudo no Instituto C. G.
Jung de Zurique, senti urn crescente interesse pelos indfgenas brasileiros. Naquela epoca, nao era claro em que campo academico eu
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poderia levar adiante um projeto ness a area, especialmente porque
cstava prestes a mergulhar em algo completamente distinto, a psicologia analitica_ Um dia, vagueando pelo centro de Sao Paulo,
vi-me inesperadamente diante da fachada restaurada da primitiva
capelajesuita e da escola para meninos indios que foram, em 1554,
o nascedouro do que e hoje um dos maiores conglomerados urbanos do mundo. A despeito de intenc;6es oficiais, 0 local e hoje decadente, incapaz, em seu aspecto fisico, de evocar maio res reflex6es: De qualquer forma, foi la que toda uma historia comecou.
Entrei no museu indagando por alguma eventual exposiC;ao, mas
ali so haviaum bakao com cart6es-postais e livros. Tres grossos
volumes erath as cartas jesuiticas. Comprei-os sem saber exatamente
para que, mas certo de que tinham algo a ver com um trabalho
por fazer. Com 0 passar do tempo, dei-me conta de que apesar de
meu "campo de investigac;ao" ser no seculo XVI, tanto os jesuitas
como os indios de nosso drama original ainda vivem sob a forma
de principios arquetipicos. Como os missionarios ja foram suficientemente honrados e tive'ram plenas chances de con tar sua versao
da historia, eu gostaria de poder falar um pouco em nome dos
indios.
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1. AS CARTAS JESUfTICAS

o

s intelectuais da Companhia de Jesus dedicam especial atenc;ao
ao registro de sua propria his tori a e para tanto juntaram uma
gigantesca colec;ao de documentos, intitulada Monumenta Historica
Societatis /esu, com mais de 80 volumes. 0 conjunto denominado
Monumenta Brasilica, editado pelo Padre Serafim Leite, contem as
cartas que nos interessam aqui e abrange os tom~s 79-81 da serie
mais ampla. Ao lidar com essas fontes tem-se a impressao de estar
diante de um enorme e solene monumento oficial digno de ser
reverenciado com 0 maior rigor da metodologia historiogrMica. 0
peso e tamanho que 0 grande publico naturalmente evitaria tal literatura, como se nao contivesse nada exceto notas de rodape, mofo
e latinismos. Tanta pompa acaba dificultando 0 acesso as cartas
enquanto simples relatos deuma experiencia vivida.
o principal objetivo das cartas era informar aos superiores da
Companhia em Roma e Lisboa sobre as caracteristicas da nova terra
e as ac;6es quotidianas dos missionarios. Com base em evidencias
desse tipo, Inacio de Loyola e seus assessores podiam acompanhar
e em boa medida orientar a expansao surpreendentemente rapida e
a influencia da Companhia em varias partes do mundo. Na coler;ao
mencionada, a maioria das cartas sao do Brasil para a Europa, contando-se relativamente poucas em sentido contrario. Alem disso, como
muitas foram perdidas, nao e possivel seguir a sequencia completa
de perguntas-respostas-reac;6es. A maior riqueza de informac;ao obviamente vem do Brasil; as cartas europeias tem antes 0 carater de
instruc;6es.
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As primeiras cartas, escritas pelo Padre Manuel da N6bregu
logo de sua chegada ao Brasil em 1549, eram primeiramente lidas
em Portugal e em seguida enviadas a Roma, a partir de onde eram
distribuidas pel as escolas jesuitas na ItaIia e na Alemanha. finalmente atingindo a A.frica, a India. a China e 0 Japao. Alguns anos
depois. as cartas eram traduzidas. copiadas e dai distribuidas. Ou
entao era feito um sumario lido durante as refei90es para todo
um grupo de religiosos em diferentes casas da Companhia, com
finalidades de estimulo e emula9ao. As noticias das aventuras dos
irmaos do outro Indo do Atlantico eram um sinal vivo das manifesta<;:oes do Espirito Santo e um fermento para despertar voca<;:oes missionarias. A maioria das cartas esta repleta de cita90es
biblicas em latim, 0 que as torna uma demonstra<;:ao empirica de
que a verdade dogmatica tambem se aplica aos Tr6picos. Seu estilo e comumente 0 de um sermao ou medita9ao, e se as vezes
ocorre ao autor ser levado por algum entusiasmo descritivo. a
f6rmula adotada para· finalizar e do tipo " ... mas isso tudo e para
a gl6ria do Senhor e lembrai-vos deste pobre pecador em vossas
preces diarias". Muitas cartas foram vertidas para 0 latim. para
que pudessem ser entendidas na Alemanha, mas os tradutores costumavam suprimir passagens consideradas impr6prias e adulterar
todos os termos em tupi. lingua geral do Brasil.
As cartas sao de dois tipos: as que trazem noticias e as "de
negocios". Somente as primeiras. habilmente denominadas "cartas
de edificagao", e que eram copiadas e distribuidas. Segundo Serafim Leite,! estas eram lidas por um publico maior, ja que continham noticias dos indios. Depois da morte de Nobrega em 1570,
suas cartas foram agrupadas num verdadeiro best seller intitulado
Informa(:iio sobre a Terra do Brasil, com seis edi<;:oes em diferentes lfnguas. Mas as cartas de edifica<;:ao, apesar de tao importantes para fins de rela<;:oes publicas, tin ham que ser complementad as por dados concretos mais adequados ao uso polftico. Em
1553, Inacio de Loyola escreveu duas vezes a Nobrega,2 determinando que os dois tipos de cartas fossem mantidos separados e que
todos os missionarios fornecessem informa<;:oes ·completas (na ocasiao eles nao chegavam a dez). Como era de seu feitio, Sto. Ina-

1

2
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CARTAS DOS PRIMEIROS JESUfTAS DO BRASIL. Vol. I, prefacio.
Cartas 72 e 74 (1553). Ver Apendice.

cio determinou que as cartas publicaveis apresentassem uma lista
completa de topicos, a saber: dados estatisticos, descri<;:ao das casas missionarias, numero de Ieitos, vestuario, tipo de alimenta<;:ao,
atividades desenvolvidas, caracterfsticas da regiao e localiza<;:ao no
mapa, clima, descri<;:ao dos nativos e numero de gentio ou mouros (sic). Outros topicos, presumivelmente problemas ou duvidas,
deveriam ser expostos com muita clareza numa carta separada. A
resposta a essas or dens existe, e pode-se ver que as mesmas foram plenamente cumpridas. Nao deixa de ser interessante notar
como em sua velhice 0 mistico Inacio se tornou um executivo
pragmatico e imediatista. Nao ha de fato uma unica missiva de
seu punho para 0 Brasil de natureza um pouco mais espiritual.
Os jesuitas no Brasil costumavam reclamar da falta de cartas
de seus irmaos em Portugal. Lan<;:ados ao fogo, nao tinham outro
recurso senao seu proprio foro intimo para orientar-se naquele fascinante e perigoso mergulho no desconhecido. Escreviam muito, Iongas cartas cheias de devo<;:ao que documentavam varios aspectos de
sua experiencia unica. 0 isolamento era sua sina. Se os ventos
soprassem favoraveis, uma embarca<;:ao portadora de noticias levaria pelo menos dois meses para cruzar 0 oceano e para eles
cada barco era uma esperanga quase sempre frustrada de informagao, consolo e orienta<;:ao. Os irmaos tambem se escreviam uns
aos outros em diferentes pontos da costa, testemunhando a enorme
importancia de tais contatos, como se Ie na passagem seguinte:

"Tengo esperimentado las cartas de los Hermanos ser un pan
de mucha sustancia y un fuego que mucho calienta a los friorentas, y causar mucho animo y confian(:a a los desconfiados."3
Essas cartas sao 0 documento de uma dificil aventura, na qual
homens altamente motivados tentaram converter a alma de outro
tipo de homem que nao compreendiam. Todas as suas palavras
contem algum grau de distorgao. Para 0 historiador ou 0 antropologo is so e um problema serio, uma vez que, metodologicamente,
o conteudo das fontes pode ser espurio. Para 0 investigador da
psique, porem,e atraves dessa propria distor<;:ao que se pode captar
o retrato do indigena e a natureza da psicologia da conversao.

3

Carta 17 (1554).
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2.0 NOVO MUNDO
E A ORIGEM DA MISSAO

1. Urn missionario escreve uma carta para a Europa. Sua mente se volta
para 0 outro lado do oceano, alheia a uma realidade humana (os dois indios
ao fundo) que s6 conseguia compreender atraves da cruz.
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Ngumas palavras sobre a situa9ao da nova terra talvez possam fornecer um contexto para a compreensao das cartas.
Todos aprendem - embora a teoria seja combatida - que 0
Brasil foi descoberto por acaso e inicialmente considerado uma ilha
de belas paisagens e poucas riquezas. Levada por ventos que a
impeliam para onde nao queria ir, a frota portuguesa comandada
por Cabral, que supostamente tentava seguir a nova rota maritima
para a India costeando a Africa em busca de especiarias, acabou
aportando em territ6rio desconhecido. A primelra proje9ao de nossa
hist6ria ja ocorre nesse mesmo dia de 1500: como os marinheiros
sonhavam com a fndia, arriscando a vida num oceano cheio de
monstros mitol6gicos e regido por poderes incontrolaveis, eles chamaram de Indios os primeiros homens que encontraram. Algo semelhante ocorreu em 1537 quando a frota de Pizarro se aproximaya da costa peruana, como nos conta Garcilaso de la Vega,
EI Inca, em sua Cronica Real do Peru: os espanh6is perguntaram
ao primeiro homem que encontraram qual era 0 nome da terra, ao
que um inca atonito respondeu em quechua - "belu" - 0 que
quer dizer "nao te entendo". Como a pergunta se repetia e a resposta permanecia a mesma, os Conquistadores decidiram que a terra
se chamava Belu, ou Peru - e de fato nunca a entenderam. Parece que os portugueses nilo questionaram ninguem na costa atlfmtica, pois ja vinham com um nome para a "ilha": Vera Cruz, a
cruz verdadeira, igualmente uma proje9ao de enorme significado
73
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0 marco de pedra de Porto Seguro, primeiro sinal da Conquista.

simbolico. Quatro seculos de historia demonstraram que esses "fndios" tiveram que suportar 0 sofrimento de uma cruz europeia.
o primeiro ate indicativo da conquista foi a implantac;ao de
urn marco de pedra em Porto Seguro, com a cruz de Cristo de urn
lado e as armas de Portugal de outr~ (Fig. 2). Psicologieamente,
a cruz ja estava presente no nome dado a ilha e. na atitude constel ada no inconsciente coletivo. A cruz, ou seja, .0 cristianismo, seria a perspectiva atraves da qual 0 contato com 0 desconhecido
poderia ser compreensivel para uma consciencia europeia, da mesma
forma como seria 0 padrao escolhido para moldar a nova realidade. Isso quer dizer, os seres humanos a priori conquistados que
porventura habitassem 0 territorio teriam que ajustar-se a cruz e
viver por ela. Nao se trata de retoriea: esse fato ocorreu e causou
a quase total extinc;ao da popula<;ao nativa. Os descobridores transportaram a cruz atraves do oceano e a fincaram em terra fresca,
mas nao foram capazes nunca de carrega-Ia sobre os proprios ombros - nem mesmo os jesuitas 0 fizeram. Os europeus deixaram
que os indios carregassem a cruz, enquanto se entregavam a plenitude de sua ganancia na zona franca ao suI do Equador.
Como logo se descobriu que a ilha nao era ilha, 0 nome foi
mudado para Terra de Santa Cruz, mas a denomina<;ao vulgar
que pegou tinha a ver com 0 unieo bern comercializavel encontrado
nas matas, urn pau cor de brasa que revolucionou 0 tingimento
dos panos europeus em lugar da purpura. Na falta de Duro e prata,
ou mesmo cravo e caneJa, os portugueses ja podiam achar alguma
utilidade nesses "indios" fazendo-os derrubar arvores. Os nativos
vieram assim a ser chamados de "brasis", pois era so isso 0 que
contava.
o cartografo real Pedro Rainel desenhou um mapa da Terra
Brasilis em 1525 no qual essa atividade e claramente documentada
(Fig. 3). A linha costeira esta repleta de nomes cristaos porque
uma das primeiras atividades dos descobridores consistia em batizar cabos, baias, montes e rios - em outros termos, em tomar
posse simbolica do territorio. 0 que em tupi se chamava "a grande
agua cheia de peixe" vira "rio Sao Fulano", evidenciando a cren<;a
no efeito apotropaico de tao intensa mania nominativa. 0 mapa
l'evela 0 que entao se conhecia da terra: indios vestindo penas e
outros totalmente nus, transportando e cortando pau-brasil. No canto
inferior esquerdo h3 um gigante, alusao talvez aos patag6nios encontrados por Magalhaes em 1519. No plano projetivo. esse gigante
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3.

Pedro Rainel, Terra Brasilis (ca .1525).

talvez expresse 0 enorme imp acto que os indios teriam causado aos
que os viram pela prime ira vez. Ha tambem araras e outros passaros coloridos, macacos, um felino e um dragao alado. Este ultimo
indica que na nova terra os europeus encontravam, materialmente
projetadas, todas as suas fantasias inconscientes. Em rela~ao ao
mundo civilizado, a America, do outro lado da Terra, era de fato
o reino do inconsciente, exatamente' por 10caHzar-se fora da esfera
dequalquer conhecimento, fe ou poder. 0 continente tinha que ser
conquistado, integrado e identificado com as nac6es-mae 0 mais nlpido possivel e com lucro. Afinal, a Europa> pretendia expandir
seu terri to rio e enriquecer, e nao alterar sua identidade atraves do
contato com um segmento desconhecido da humanidade. No canto
superior esquerdo do mapa le-se que os indios sao selvagens, crueis
e se alimentam de carne humana.
Se examinarmos mapas como esse por um prisma psicologico,
lembrando que muitos foram tra~ados antes de 1530, periodo de
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quase nulas tentativas de coloniza~ao, perceberemos que a consciencia europeia aplicou 0 melhor de sua razao para lidar com 0
desconhecido, isto e, lan~ou mao de nomes e linhas. pois a realidade recem-descoberta so existia para 0 conquistador na medida
em que pudesse ser chamada de alguma coisa e localizada com alguma precisao numa carta geral do mundo. De fato, durante os
primeiros trinta anos, Portugal nao tinha 0 menor controle defensivo de uma costa que se revelava sempre mais extensa, a nao ser
a circunsHincia de te-Ia batizado e saber como chegar lao Mas nao
por muito tempo, pois os franceses se apressaram em tambem por
o pe no novo mundo, fora 0 fa to de ser a Espanha igualmente
proprietaria do que ficava ao norte, oeste e suI. 0 nome de batismo e a linha reta, enquanto simbolos de uma atitude apostolica
associada a uma vontade ferrea que nao conhece adapta~ao a outra realidade que nao a propria, foram as verdadeiras armas psicologicas da conquista.
Esses dois aspectos sao visiveis nos mapas de Waldseemtiller
(1507), Visconti di Maiollo (1519) e Gaspar Viegas (1534), todos
anteriores a coloniza~ao (Figs. 4. 5 e 6). 0 que vem do escuro
e imediatamente rotulado e classificado. tanto na historia das' conquistas como na eterna confronta~ao com 0 inconsciente. 0 Mundo
Novo deveria logo perder essa condi~ao. Muito cedo ele seria for~ado a come~ar a assemelhar-se ao Velho.
A primeira tentativa portuguesa de impor alguma estrutura
ao caos tropical foi 0 regime das Capitanias, em 1534. Diante da
dificuldade pratica de administrar por vias diretas 0 territorio. a
Coroa fez doa~6es fundiarias a suditos distintos e leais que colonizariam 0 territorio a suas custas, recebendo para tanto poderes
especiais e 0 titulo de Capitao. Nesse episodio' ve-se nova mente 0
poder da linha reta, verdadeira antecipa~ao das cartesianas. A Coroa portuguesa tra~ou as linhas horizontais a partir da costa, unica
realidade tangivel povoada de indios, avan~ando a oeste rumo ao
desconhecido, talvez ate onde se en contra sse 0 Paraiso. 0 Papa
Alexandre III tra~ou mais tarde uma aItiva vertical, 0 Meridiano
das Tordesilhas, para resolver uma acirrada disputa e manter em
paz os dois poderios do mundo cat6lico (Fig. 7). A terra imemorialmente possuida ja estava assim mapeada a distancia, como para
uma cirurgia, mas os indios nao sabiam de nada. Essas linhas invisiveis eram tao poderosas como a nova consciencia que logo se
apossaria deles.
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4. IDe tal he do rnapa-rnundi de Waldseerntiller (1507) com urna serie de nornes
a(po ongo da costa. As flechas indicarn 0 local do desernbarque em 1500
orto Seguro) e urn "rio d e b raZl.
'1" A costa oeste e toda ela urna inven9iio.
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5, Detalhe do mapa de Visconti di Maiollo (1519), com urn delinearnento
rnais preciso da costa brasileira. A localiza9iio e clara e a norne a9iio cxaustiva.
No centro vern escrito: "A terra toda charna-se de Santa Cruz e pertenee 30
rei de Portugal".
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6. 0 mapa do Brasil de Gaspar Viegas (1534). 0 rio da Prata esta fora de
proporlt iio , enquanto 0 Amazonas e apenas sugerido. Niio ha mais cspa~o
para nomes.
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7. Distribuiltiio das Capitanias Donatarias. delimitadas por linhas traltadas
pela Coroa c pelo Papa. As flechas indicam os Iocais de concentraltiio das
atividades jcsufticas de 1549 a 1563.
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indios fossem pacificos e recomenda que sejam por assim dizer
"convidados" ("folgarem") a adotar a fe crista. 0 rei determina
uma atua<;:ao branda e se preocupa com a integridade de seus futuros suditos. Mas por que orden aria aos jesuftas que os defendes~em e protegessem contra a opressao e 0 agravo? Quem podena ser esse transgressor em potencial? D. Joao III declara estar
informado de que

Como 0 sistema de capitanias hereditarias nao contava com
urn governo central, necessario para garantir a defesa comum e uma
politic a mais ou menos coerente, a Coroa enviou em 1549 0 primeiro Governador Geral, cuja sede de poder seria a recem-fundada
cidade de Sao Salvador. f: nesse momento, inicio da coloniza<;:ao,
que chegam os jesuitas. As prioridades estabelecidas para Tome de
Sousa eram: (a) servir a Deus e a fe catolica, (b) promover 0 lucro
do Imperio e (c) enobrecer a terra e sua gente. 0 papel da Companhia de Jesus no Brasil foi definido no mesmo documento de
1548 como sendo: (a) catequese, (b) prote<;:ao da liberdade dos indios e (c) educa<;:ao e aldeamento dos mesmos. f: interessante notar 0 espirito com que D. loao III determinou 0 primeiro ponto,
dirigindo-se aos jesuitas:

"Porque a principal cousa que me moveu a mandar povoar as
ditas terras do Brasil, foi pera que a gente dela se convertesse
cl nossa santa te cat6lica, vos encomendo muito que pratiqueis
com os ditos capitiies e oficiais a melhor maneira que pera
isso se pode ter; e de minha parte lhes direis que lhes agradecerei muito terem especial cuidado de os provocar a serem
cristiios; e, pera eles mais folgarem de 0 ser, tratem bem todos
os que forem de paz, e os favore{:am sempre, e niio consintam que fhes seja feita opressiio nem agravo algum; e, fazendo-se-lhes, lho fa{:am corrigir e emendar, de mane ira que
fiquem satisfeitos, e as pessoas, que lhos fizeram, sejam castigadas como for just ira. ,,1
Segundo a expressa vontade do monarca. os jesuftas nb Brasil
deveriam ser os portadores e mantenedores de uma certa moral idade ou padrao de comportamento. ex pres so no caso pelos principlos basicos do catolicismo. 0 objetivo politico-espiritual era colonizar a terra, fortificar e enriquecer a Coroa e converter os indigenas. Os jesuftas, em conformidade com os representantes do poder
temporal (" ... os ditos capitaes e oficiais ... "), deveriam descobrir
a melhor maneira de cristianizar os indios, tratando bern. favorecendo. protegendo e defendendo os que fossem de paz. 0 interessante e que 0 rei parte de uma expectativa positiva de que os

1

CarlUs Jus primeiros iesuilas du Brasil. Vol. I. Prefacio, pags. 5-6.

" . .. nas ditas terras e povoa90es do Brasil hQ algumas pessoa~ que tem navios e caravelOes, e andam neles de uma capitanza. pera outra e que, por toda/as vias e maneiras que podem,
saltelam e roubam os gentios, que estiio em paz, e enganosamente os metem nos ditos navios e os levam a vender a seus
inimigos e a outras partes, e que, por isso, os ditos gentios
se alevantam e fazem guerra aos cristiios ( ... ). ,,2
Essas primeiras pniticas escravagistas na verdade iriam perdurar. por longo tempo. 0 rei pede aos jesuitas que protejam os
ind~os da .escravidao. "Algumas pessoas", em sua forma vaga, podena refenr-se a aventureiros franceses ou espanhois (0 homem mau
e sempre 0 outro). Mas os registros historicos deixam claro que
foram os proprios portugueses que em grande parte escravizaram
e exterminaram a popula<;:ao indigena, so passando a preferir escravos africanos, ja no seculo XVI, no momepto em que perceberam que os indios nao sobreviviam ao cativeiro. D. Joao III aqui
s: col~ca definitivamente contra tais procedimento~~ quando os indIOs sao de paz, mas autoriza 0 ataque em caso de guerra ou se
a parte interessada (" algumas pessoas") tiver recebido permissao dos
jesuitas ou do capitao. Transgressores, portanto, seriam aqueles que
maItratassem os indios sem permissiio oficial. f: nesse aspecto que
a sombra do cristianismo fica absolutamente exposta, pois a conversao dos indigenas, realizada "a servi<;:o do Senhor", foi acompanhada passo a pas so pela a<;:ao destrutiva de "algumas pessoas".
Pode-se aqui sutilmente perceber que 0 problema central no
que diz respeito ao contato inicial entre os dois mundos reside
nessa cuidadosa defini<;:ao de prioridades: toda a enfase se concentra na conversao do gentio, com base na qual se justifica 0
papel historico da Companhia de Jesus no Brasil, quando 0 verda-

2

Carlas, Vol. I, Prefacio, pag. 6.
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8. A consciencia europeia nesta margem do oceano e a vida selvagem na
outra: 0 rei determina como agir no Novo Mundo.
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delro problema etieo e humano passa a ser dissimulado por tflls de
uma fachada ofieial. A opressao contra os indios mencionada pelo
rei so poderia provir de cristaos em posic;:ao de poder. Os cap itaes e funciomlrios eram homens de confianc;:a nomeados pela Coroa,
a qual se viam Iigados por lac;os de servic;o e lealdade, todos eles,
por definic;ao, eristaos fervorosos - e no entanto, e do interior
desse cfrculo que sairam todas as "opress6es e agravos". Havia
portanto uma segunda prioridade, nao explicitada mas igualmente
atribuida aos jesuitas, 0 controle etieo do comportamento de urn
contingente cada vez maior de "outras pessoas". Sendo urn rei catolico, D. Joao III teria necessidade de duas agencias, os capitaes e
seus agregados de urn lado e os jesuitas de outro, para expressar os
dois lados' de um poder que somente em sua Figura se encontrava
simbolicamente unificado, e nesse conjunto de regras ele obviamente reserva aos reIigiosos a missao de zelar tambem pelos que
atuam no plano secular.
Acredito que ness as recomendac;6es (mais do que ordens, pois
nada podia ser realmente controlado no Brasil) 0 mona rea portugues teve uma profunda intuic;:ao do que estava por acontecer, pois
como comprovam os documentos historieos e teriam testemunhado
os' indios se tivessem eserito os seus, os bons cristaos que eolonizavam a terra para a gloria do Senhor se comportavam eomo aves
de rapina, eausando desde 0 inicio a ruin a da populac;ao nativa.
Como veremos adiante ao analisar as cartas, os jesuitas de fato tentaram, nos primeiros anos, empreender ac;:6es edificantes com seus
compatriotas; mas logo desistiram e concentraram 0 foeo na conversao dos indios. Se e fato que 0 rei teve uma intui<;ao e pediu
urn favor, os jesuitas foram espertos 0 suficiente para contornar e
acabar abandonando 0 problema central - que, simbolicamente,
seria voltar a cruz, para os proprios portugueses e faze-los sofrer
sua dilacerante tensao. De modo que 0 impacto real, genuino e
profundo da verdade crista foi sabotado e os indios acabaram sendo
escolhidos pol' essa constelac;:ao psieologiea e hist6riea como aqueles
necessitados de redenc;:ao. A cruz foi evitada: e esse 0 pecado original dos nossos patriarcas, que se recusaram a earrega-Ia em seus
proprios ombros e a reconhecer sua sombra diaboIica. Esse 0
pecado mortal, e nao a longa Iista de pecados que os jesuitas se
apressaram a atribuir aos indios, como logo veremos.
Em sua terceira reeomendac;ao, D. Toao III trac;a urn plano
realmente profetico em suas implicac;6es. 0 monarca esclareee aos
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mlsslonanos a convemencia de manter os indios convertidos separados dos demais, agrupando-os nas proximidades de vilas de portugueses, "( ... ) pera que conversem com os cristaos e nao com os
gentios, e possam ser doutrinados e ensinados nas coisas de nossa
santa fe".3 Acrescenta que especial aten<;:ao deve ser prestada aos
meninos indios, os quais deveriam ser impedidos de comunicar-se
com suas fammas. Eis ai a legitima<;:ao real do papel pedagogico
dos jesuitas.
Para por em pi'atica esses tres pontos (catequese, prote<;:ao contra opressao e agravo e aldeamento pedagogico), em mar<;:o de 1549
o primeiro governador geral Tome de Sousa desembarcou na Bahia
acompanhado de Manuel da Nobrega, superior da missao brasileira,
os padres Leonardo Nunes, Juan· de Azpilcueta Navarro e Antonio
Pires, e os irmaos Vicente Rodrigues e Diogo J~1come (Fig. 9). Esses
seis homens deveriam dar inicio a "obra sem exemplo na Historia".4 Dez dias apos sua chegada, Nobrega escreve a primeira carta
ao superior em Lisboa.
Para compreender como foi possivel esse desembarque conjunto devemos retroceder alguns anos e observar onde e como tomou forma a ideia de enviar jesuftas ao Brasil. 0 rei D. Joao III
tinha urn conselheiro, um certo Dr. Diogo de Gouveia, que em
1538 the escreveu de Paris, lembrando que algo tinha que ser feito
para proteger e desenvolver as terras conquistadas, na epoca altamente cobi<;:adas por outras na<;:oes. Esse Dr. Gouveia era urn humanista que, na qualidade de reitor do CoIegio de Santa Barbara
em Paris, prestava servi<;:os diplomaticos ao monarca portugues e
era amigo e professor dos jovens jesuftas. Em 1529 Inacio de Loyola
entrou nessa escola, abandonando Alcala de Henares - onde seu
fervor religioso the criou problemas com a Inquisi<;:ao - e outra
institui<;:ao parisiense extremamente retrograda, 0 Colegio Montaigu.
Vivendo ja nessa altura a vida pobre de um pregador mistico, Imkio
pretendia complementar sua educa<;:ao religiosa e procurou 0 Santa
Barbara para estudar teologia. Foi la que encontrou seus dois primeiros companheiros, 0 fidalgo Francisco Xavier e Pedro Fabro,
um simples campones.5 Essa escola serviu de modele para 0 meCartas, Vol. I, Prefacio, pag. 7.
Palavras de Capistrano de Abreu.
5 Mais detalhes sobre a vida de Inacio de Loyola in A. Guillermou, St. I gnace de Loyola et la Compagnie de Jesus, passim.
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9. 0 desembarque em Salvador de Tome de Sousa e os primeiros jesuitas
(1549). "Uma obra sem exemplo na Hist6ria".
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todo de estudo da futura Companhia de Jesus. Durante esse pedodo Inacio aperfei\;:oou sua formula de meditac;:ao, mais tarde conhecida como Exercitia Spiritualia, que aplicava a seus amigos com
o objetivo pratico de descobrir 0 que cada urn deveria querer fazer.
Com a chegada em Paris de dois ex-colegas de Alcala de Henares,
Lainez e Salmeron, alem de mais dois outros, os portugueses Simao
Rodrigues e Nicolau Bobadilha, os sete jovens passaram a viver
uma rotina de conversas espirituais e projetos de futuro. Em 1534,
comprometeram-se solenemente a permanecer unidos para sempre
(voto de Montmartre), dedicando suas vidas na pobreza e na castidade a salvac;:ao das almas, se possivel junto ao sepulcro de Cristo
convertendo os infieis. Esse juramento corresponde ao nascimento
da Companhia de Jesus, embora a aprovac;:ao papal so tenha sido
dada em 1540.
Diante da dificuldade pratica de realizar 0 ideal de atingir
Jerusalem, os companheiros decidiram apresentar-se ao Papa Julio III e cumprir 0 que ele determinasse. Enquanto esperavam, cuidavam dos enfermos e se entregavam as mais humilhantes tarefas
de limpeza, cabendo a Inacio aplicar seus Exercfcios a todos os
interessados. 0 problema e que facilmente eram confundidos com
lunliticos ou luteranos. Em 1538, a Santa Liga contra os turcos
armou urn conflito de tal ordem que a viagem a Jerusalem tornouse virtualmente impossive!. Os companheiros ficaram entao a espera de uma missao e para passar 0 tempo alimentavam os pobres,
procuravam doutrinar as prostitutas que povoavam as ruas de Roma
e preparavam catecumenos entre arabes e hebreus,

:E exatamente nesse ponto que 0 Dr. Gouveia escreve ao rei
portugues, sugerindo que aqueles jovens jesuitas sem nada para
fazer em Roma enquanto aguardavam uma improvavel partida para
Jerusalem, on de converteriam mouros, poderiam perfeitainente ser
enviados as terras recem-descobertas, ja que se ajustavam muito
bern ao que deles se poderia esperar. 0 conselheiro garante que
sao "sacerdotes e de muito exemplo e letrados e nao demand am
nada".6 Esta carta comprova que a ideia da missao brasileira tomou
forma antes mesmo que a Companhia fosse oficialmente reconhecida (Fig. 10). Pedro Fabro respondeu de Roma ao Dr. Gouveia
dizendo que gostariam de aceitar a proposta, mas que era neces6
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Carta 1 (1538),

§

7.

10. 0 Papa Paulo III da sua aprovac,:ao aos Exercitia Spiritualia
de Inacio de Loyola (1548). A caravela ao fundo ja revel a urn
destino ultrarnarino.
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sana alguma interferencia diplomatic a ja que estavam il disposit;~IO
do Papa. Identificando 0 grupo com 0 apostolo Sao Paulo (Ef. 5:26),
Fabro escreve 0 seguinte:
"Niio siio as distancias que nos metem medo nem 0 trabalho
de aprender linguas: rogai-lhe, portanto, por n6s, para que nos
fafa seus ministros na palavra da vida ( ... )."7

o proprio rei escreveu entao a seu embaixador na Santa Se
determinando que resolvesse a questao com 0 Papa,s ficando todas
as despesas por conta da Coroa portugues". 0 Papa inclinava-se
a aceitar a proposta, mas tendo em vista os riscos da empresa recomendava uma consulta aos proprios jesuitas - que obviamente
ja estavam de acordo desde 0 inicio e sem maiores rodeios indicaram Simao Rodrigues e Nicolau Bobadilha.9 D. Joao III reteve
o primeiro, atribuindo-Ihe a tarefa de desenvolver vocac;6es missionarias em Portugal - 0 que garantiria a produC;ao local de jesuitas.
Simao Rodrigues foi nomeado diretor do Colegio de Coimbra e
posteriormente superior de todas as miss6es ultramarinas. Manuel
da Nobrega estudou nessa instituic;ao e seu passo seguinte foi 0
desembarque no Brasil em 1549.
Numa de suas primeiras cartas a urn velho mestre de Coimbra,
Nobrega da claras indicac;6es de que se sentia a altura da tarefa
que 0 esperava. Em seu entusiasmo, ele se pergunta como pode
urn missionario nao embarcar na prime ira nave e vir para onde mais
se precisa dele:
"No creo yo que en todo el mundo ay tierra tan aparejada para
el fruto como esta, adonde veemos perecer las almas por falta,
sin poder valero ( ... ) No se como /los que tienen amor aDios
y desean su gloria pueden tener sufrimiento para no embarcar
luego y venir a cavar en la vifia del Sefior. Aqui pocas letras
bastan, pues todo es como papel en blanco. ,,10

1550 c .1553 duas outras expedic;6es foram enviadas de Portugal,
com malS onze padres e irmaos para trabalhar na vinha, acompanhados de se:e meninos. orfaos de uma escola de Lisboa - que
logo aprendenam 0 tUPI e se revelariam uteis tradutores na confissao dos nativos. 0 rei pagava todas as despesas e 0 governador
geral c?nc~deu terras aos jesuitas para que erguessem as primeiras
casas, IgreJas e escolas. Numa das cartas, urn missionario fala das
"minas de animas que Nuestro Senor tiene descubiertas" 11 numa
epoca em que os europeus procuravam antes ~Uro, prata' e esmeraldas. Para ~Utro, a nova terra era como 0 Paraiso: "( ... ) se
ouvesse paraizo na terra, eu diria que agora 0 avia no Brasil" e
dai passa a enumerar 0 progresso espiritual e aspectos positivos
tais como a ausencia de melancolia, bons ares, saude, a terra ser
alegre, a comida melhor do que em Portugal, tudo 0 que se planta
crescer logo e com pouco esforc;o, etc. A conclusao inevitavel e
de que "nao se pode viver senao no Brasil quem quiser viver no
paraizo terreal. Ao menos eu sou desta opiniao. E quem me nao
quiser crer venha-o experimentar. "12
Mas a visao pessimista tambem existia. Apos dez anos de trabalho, 0 missionario Nobrega esta desencantado e escreve a Tome
de Sousa, entao ja de volta a Lisboa, refletindo sobre a experiencia:
"Conturbata sunt viscera mea ( ... ) porque vejo 0 mao caminho que esta terra leva, cada vez vai merecendo a N. Senhor
grandes castigos, e castigada por seus peccados espera outros
mayores castigos, porque cada vez se faz mais yncorrigivel e
lanfa mayo res rayses em sua obstinafiio. ,,13
Paraiso ou Inferno,' 0 fa to e que os jesuitas defrontavam-se
com situac;6es de extrema complexidade tanto em sua propria psicologia como na realidade exterior. Obrigados por urn severo voto
de obediencia, tinham que observar uma linha de conduta ditada
pela hierarquia (outra vez a linha reta) que so conhecia urn impe-

Os jesuitas encontraram 0 pape! em branco no qual tanto desejavam escrever sua verdade. Esse pape! era a alma indigena. Em
Carta 46 (1552), § 3.
Carta 40 (1560), § 12. 0 mito do Paraiso e a ideia de que taIvez se Ioealizasse no Brasil desempenharam urn papeI importante na atitude psieoI6gica
dos expIoradores curopeus, como bern demonstra Sergio Buarque de Holanda
em seu livro Visiio do Paraiso.
13 Carta 13 (1559), § 2.
11
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rativo: tudo tinha que sel' ad majorem Dei gloriam. Ao pesquisar
as cal'tas, sabendo que algumas foram escritas pelo p~6prio Imlcio
de Loyola ou seu secl'etario Polanco, eu espel'ava encontl'al' argumentos especificamente l'eligiosos de sua parte alusivos a condic;ao
dos "infieis" brasileiros mencionada em dezenas de cartas. Mas nao
ha nada disso na colec;ao inteira. Em 1550, por exemplo, quando 0
trabalho apenas se iniciava no Brasil, 0 futuro santo escreveu a Simao Rodrigues, na epoca superior de todas as miss6es portuguesas,
convocando-o a circular a noticia alem-mar de que em Roma celebrava-se 0 jubileu e todo aquele que visitasse quatro igrejas na
cidade santa durante 30 dias obteria remissao de todos os seus
pecados. Como 0 Papa Julio III tivesse tido a generosidade de estender tal dadiva a todas as miss6es, Loyola determinou que todos
os missionarios deveriam es~olher criteriosamente os merecedores de
tal grac;a, isto e, aqueles que "tendo-se confessado, fizerem 0 que
v6s lhes impuserdes" .14 0 que se ouve aqui e a cabec;a militar do
santo se expressando, sua convicc;ao de que obediencia e conversao
eram 0 unico caminho de salvac;ao. Ora, 0 fato 6 que essa "dadiva" de remissao de pecados s6 pode fazer senti do para um indio
se antes de mais nada ele estiver suficientemente convencido de
que e um irremediavel pecador - e e e:catamente, isso ~A q~e se
esperava dos jesuitas, a implantac;ao coletIva da ma-conSClenCIa, 0
que traz consigo 0 problema fundamental da projec;ao. Do alto de
seu pulp ito, N6brega traduziu a ordem de Inacio de Loyola na
imagem melodramatica e mercantilista de que durante 0 jubileu a
dadivosa mae igreja abre seus tesouros para financiar os pecadores
indigenas no pagamento de seu debito para com DeusP

o fato de os jesuitas terem evitado trabalhar diretamente com
os portugueses, na verda de a fonte de todos os problemas, escolhendo os indios como prioridade, tem urn significado muito mais
profundo do que comumente se reconhece. E sabido que logo ap6s
os primeiros anos, os missionarios desejavam ardentemente penetrar
no interior para descobrir "minas de almas", numa autentica prefigurac;ao da cobic;a bandeirante. A Coroa e 0 Governo Geral se
opunham a tal pretensao, lembrando que 0 dominio portugues de
fa to se localizava na costa:, mas os superiores da Companhia de
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Jesus em Roma inequivocamente apoiavam 0 impulso expansionista
- que em nada contradizia sua pr6pria politica. Em seu trabalho
inicial nas primitivas aldeias de desembarcados, os jesuitas rapidamente diagnosticaram que os brancos eram todos corruptos. No entanto, com 0 mesmo vigor com que denunciaram, deixaram de Iado
o problema. Seria este 0 contexto adequado para ter em mente 0
que foi dito atras sob 0 titulo "0 cisco e a trave". Trata-se, em
termos psicol6gicos, do problema tlpico de evitar 0 confronto com
a propria sombra e de nao assumir a responsabilidade etica que
tal atitude requer. 0 verdadeiro problema humano do inicio de
nossa hist6ria - a barbarie do conquistador - passou a ser trabalhado apenas na alegada selvageria do conquistado. Numa carta
enviada para Lisboa decorridos apenas quatro anos de trabalho
missionario le-se:

"( ... ) los christianos de aca que allf estan desbaratan todo,
escandalizando mucho aquellos nuevos christianos, porque no
dexan a los pobres Indios mujer, ni hija, ni rora, ni red, ni
cufia, ni sclavo, ni cosa buena que no les tomen y roben;
llevanlos como esclavos hasta el Peru ( ... ) "16

o diagn6stico estava correto, como comprova a Hist6ria. Mas
a conclusao tirada pelos jesuitas era a que melhor convinha a sua
constelac;ao psicol6gica. Para combater a coabitac;ao entre brancos
e fndias, assim como a escravidao, os missionarios optaram por
ameac;ar os cristaos pecadores recusando-se a ouvi-Ios em confissao,
o que significava nao tratar exatamente da parte mais familiar do
problemaY No seculo XVI, mas nao s6 entao, decidiu-se que 0
problema era 0 fndio, e nao a sombra do civilizado - que anda
impunemente solta ate hoje. 0 alivio a consciencia que nao se
deixou perturbar foi imediato, como atestam as palavras de urn
jesufta em 1553: "el fructo que se podria hacer entre los brancos
ia es hecho" .18 Quem evita a pr6pria sombra acaba sempre caindo
nos problemas do Outro.
Essa foi portanto a origem da missao no Brasil. Vejamos agora
como os jesuitas se encaravam a si mesmos em seu novo ambiente.
16
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92

Carta 16 (1550).
Carta 45 (1552),
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Carta 64 (1553), § 12.
Carta 12 (1559), § 21.
Carta 60 (1553), § 12.
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I
3. 0 AUTO-RETRATO
DOS JESUfTAS

Como 0 objetivo deste estudo e compreender 0 papeI da proje<;ao no contato iniciaI entre dois tipos muito diferentes de
homens, seria conveniente come<;ar peIa auto-imagem dos jesuftas.
E claro que eles jamais falaram de si sob esse prisma em suas
cartas, pois os destinabirios sabiam muito bern quem eram eles.
Mas uma leitura dos velhos textos com essa pergunta ern mente
revel a suficientes evidencias, seja nas entreIinhas ou nao. Os principais tra<;os desse auto-retrato serao agora agrupados em torno de
cinco enfoques distintos.

3.1. Os Soldados de Cristo
e os Exercicios Espirituais
Alguns dos jesuftas que vieram ao Brasil ja eram padres ordenados, mas outros eram simples "irmaos". De modo geral, todos
tinham alguma forma<;ao aIem da educa<;ao religiosa, fosse 0 estudo
de latim, teologia ou gramatica ou mesmo 0 dominic de simples
atividades manuais, como as de carpinteiro ou pedreiro. Ninguem.
e claro, tinha 0 men or conhecimento da lingua tupi, como de resto
missionario algum era preparado para enfrentar uma vida especialmente dura. Nos equivalentes modernos da missao do seculo XVI
os participantes sao todos previamente preparados, vacinados, instruidos em etnologia e lfnguas nativas, no manuseio de equip amentos e uso de mapas, etc. Em 1549, os jovens vinham armados apenas
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com uma atitude espiritual, uma clara no<;:ao de dever e responoabilidade, um forte comprometimento com um program a de ac;:ao,
rcgras precisas e uma prMica religiosa estabelecida. Como est a
ultima, em seu aspecto material, nao pudesse ser recriada de modo
mltoctone no Brasil, os jesuitas tinham que trazer na bagagem, ao
lado de sua visao muito particular do mundo, todos os objetos neccssarios para 0 culto. Sendo muitos deles perecfveis, as encomendas de reposic;:ao logo se configuram num topico constante das cartas, ao lado de relatorios de progresso, reclamac;:6es e pedidos de
orientac;:ao.

o ritual catolico, a ser praticado como rotina para os colonizadores e como numinosum para os fndios, requeria dois tipos
de objetos: de um lado, a propria igreja, por mais primitiva que
fosse, equipada com imagens devocionais e elementos decorativos,
calices, sinos, missais, paramentos, vinho, vinagre, cruzes, lamparinas; de outro, certos objetos carregados de significa<;:ao religiosa
intrfnseca, como a pedra do altar, hostias, agua batismal e oleo
consagrado. 1 Os jesuitas nao tardaram a se dar conta do enorme
efeito pratico exercido pel a parafernalia liturgica sobre os indios,
tendo dela feito uso pleno. Assim como as crianc;:as, e 0 homem
civilizado por vias transversas, os fndios adoravam pompa e solenidade, como demons tram seus proprios rituais. Falando sobre 0
Peru conquistado, Garcilaso de la Vega, 0 Inca, alude ao fascfnio
exercido pelas igrejas barrocas, a musica religiosa e 0 perfume do
incenso sobre a sensibiIidade da popula<;:ao nativa. E quase certo
que nossos indios nao teriam se preocupado com a autenticidade
dos objetos intrinsecamente religiosos, mas os jesuitas obviamente
sim - nao podiam usar qualquer agua ou qualquer oleo. E estes,
como todos os demais itens, deviam ser importados de Portugal.
Nao se podia produzir h6stias, vinho, vinagre ou oleo no Brasil
devido a inexistencia de trigo, uvas ou azeitonas e seria por certo
uma heresia lanc;:ar mao da farinha de mandioca, das beberagens
e dos oleos nativos. Os elementos liturgicos fundamentais - a agua
batismal e 0 oleo para extrema-unc;:ao - deviam ser preparados
durante a Pascoa segundo urn antiquissimo ritual da liturgia romana e nao podiam ser produzidos no Brasil; no entanto, os je-

SlIilas frcquentemente precisavam deles em suas andanc;:as pel a terra
inexplorada. Outro elemento que costumava ser requisitado eram
pedreiros para construir igrejas e tecelaes para produzir tecidos com
os quais os indios deveriam vestir-se. Ambos os tipos viriam de
Portugal com despesas pagas e devidamente acompanhados de esposas, para nao se verem tentados a tomar mulheres indfgenas. 2
Urn padre havia que costumava requisitar livros, pois tinha muitas
duvidas. 3 Portugal era 0 provedor, mas tambem recebia 0 retorno:
os primeiros curumins batizados, nos quais os missiomlrios viam
sinais de vocac;:ao, foram enviados a Lisboa para aprender "virtudes e algum latim".4 Era esse 0 ideal de Nobrega de urn clero
indfgena, que acabou nao se realizando devido a forte oposi<;:ao de
alguns setores da Igreja.
A rotina tfpica de um missionario consistia em cui dar da casa,
participar das praticas religiosas, rezar durante uma hora pel a manha e guardar as noites para exercfcios espirituais; 0 restante do
tempo era para visitar e trabalhar os indios. Aparentemente, um
jesuita sentia-se feliz com essa vida. Antes de tornar-se um homem
amargo e desencantado, Nobrega escreveu a um velho mestre em
Coimbra sobre "la merce que nuestro Senor me hizo en embiarme
a estas tierras del Brasil".6 Uma carta enviada a Inacio de Loyola
por Luis da Gra, que sucedeu a Nobrega no posto de superior da
missao, deixa claro que 0 fundador da Companhia de Jesus exigi a
que todos os missionarios praticassem os seus Exercfcios Espirituais:
"los hermanos estan buenos y se han diligentemente en los exercicios que Ie son mandados" ,7 Na verdade, como 0 metodo prescrevia, eles viviam entre os indios "com as portas dos sentidos
fechadas, por me do das tenta<;:6es diabolicas".8
Como e sabido, Inacio de Loyola destacava
obediencia e a
disciplina como sendo as principais virtudes dos soldados de Cristo,
clIjas vidas deviam ser guiadas pela mfstica do servi<;:o. A a<;:ao,
para os jesuitas, e um imperativo categorico acima de qualquer
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Os pedidos de remessa desses itens aparecem nas Cartas 6 (1549), § 12; 7
(1549), § 16; 10 (1550); § 20; 13 (1554), § 14; e 25 (1559).
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Carta 7 (1549), § 11.
Ibidem, § 18.
Carta 48 (1552). §9.
Carta 7 (1549). § 19.
Carta 8 (1549).
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Carta 55 (1557). § 1.
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d~s~ussao. Em contraste com

cog ito, ergo sum de Descartes,
dlZlam Deus est, ergo oboedio, pois a vontade de Deus deveria ser
cumprida atraves da a<;ao pnitica, assim na Terra como no Ceu.
Mas 0 problema e 0 seguinte: como se po de saber 0 que Deus de
fa to quer? Inacio de Loyola encontrou duas maneiras: iluminacao
vinda de cima ou medita<;ao. A primeira era seu meio pessoal de
atingir uma certeza acima de suas proprias ideias e decis6es atrayes do contato mfstico direto com Deus. Mas ele nao permitia
que seus discfpulos seguissem esse caminho, pois nesse caso 0
principio basico de hierarquia e obediencia cairiam por terra. Para
contornar esse problema, Inacio desenvolveu - na verdade, apenas
aperfei<;oou uma pratica medieval dos Devoti - seu metoda de
descobrir 0 que Deus quer de cada um. 9 0 centro da meditacao e
Deus enquanto agente criador, ativo e dotado de lima "ontade ~lara
com quem 0 meditante busca nao urn la<;o passivo, mas uma reai
uniao de trabalho. Essa postura leva a uma contempla<;ao na a<;ao,
respeitados os ditames da obediencia, sem a qual os atos humanos
care cern de valor intrfnseco. Fora desse contexto, a a<;ao descamba
em mero jogo, capricho ou pregui<;a, todos sinais de uma existencia sem Deus. E importante ter em mente esse aspecto, pois, como
veremos, os jesuftas identificavam esses tres tracos imediatamente
nos indios. Relembro aqui as palavras de SchilIel:: "0 homem so e
verdadeiramente hom em quando brinca". Nao para Inacio de Loyola.
0

>

Urn forte pessimismo com respeito a a<;ao humana fora dos
!imites da obediencia acha-se portanto embutido nos pressupostos
filosoficos ou antropologicos dos Exercicios, ao lado da crenca de
que 0 homem so po de salvar-se atraves de uma total sub~issao
a vontade divina revelada pel a medita<;ao. Como indicado na primeira parte, e essa a camisa de for<;a psicologica atraves da qual
qualquer manifesta<;ao de urn conteudo inconsciente e imediatamente "interpretada" segundo uma certa vi sao dogmatica preconcebida. Era exatamente isso 0 que Inacio de Loyola fazia com suas
proprias vis6es, como observa Jung em seu seminario sobre 0 assunto.
Uma vez ele viu uma bola de fogo vindo em sua dire<;ao e a

A discuss.ao que, segue apoia-se em A. Guillermou, Sf. Ignace de Loyola ef
la .Co~~~gnze. de Jesus, pags. 49-112 e 0 scminario inedito de Jung The ExertltlU SpmtuallU of St. Ignatius Loyola. 0 que procuro detectar e 0 cfeito des-
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ses exercicios na a~ao missionaria no Brasil.
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interpretou como represent an do Cristo. Em outra visao aparecia uma
cnorme serpente coberta de olhos, taxativamente interpretada como
sendo 0 Espfrito Santo - 0 que em absoluto nao corresponde a
imagem. Jung sugere mesmo que depois de consideravel prtitica,
Inacio de Loyola teria sido capaz de manipular 0 proprio inconsciente, e produzir vis6es que se ajustavam com perfei<;ao as circunstancias, como a famosa visao de La Storta, quando a caminho
de Roma para confrontar a Igreja, na qual 0 proprio Cristo desce do
Ceu para exigir a organiza<;ao da Companhia. Outro exemplo interessante e 0 que Inacio de Loyola fez com uma alucina<;ao sonora
e visual: ele viu tres teclas de urn orgao que ressoavam num acorde
harmonico, e achou que obviamente isso era uma manifesta<;ao da
Santfssima Trindade. Tempos depois urn cantichordum chegou mesmo a ser construfdo para possibilitar a repeti<;ao de tal epifania,
sendo que cada corda, aoser vibrada, deveria induzir a medita<;ao
sobre gaudium, spes, compassio, timor e dolor (Fig. 11). Mas podese igualmente perceber nessa visao uma compensa<;ao mais do que
necessaria para uma completa repressao dos sentidos e da musicalidade da vida, urn interessante paralelo ao sonho de Socrates no
qual urn espirito Ihe dizia que 0 filosofo racional devia fazer mais
musica.
Os Exerdcios tinham a finalidade precipua de purgar os pecados do discipulo e ajuda-Io a descobrir 0 que Deus queria dele
0 que em muitos casos consistia exatamente em entrar na Companhia, onde todos conheciam a vontade de Deus. Trata-se de urn
pequeno livro sem maio res sofistica<;6es intelectuais, antes urn manual destinado a ser usado. J a houve quem chegasse a considera10 urn guia de ginastica espiritual. Mas como salienta Jung em seu
seminario, os Exercicios podem causar urn profundo impacto na
consciencia porque giram em torno de alguns dos misterios centrais
do cristianismo, constituindo-se num dos poucos equivalentes europeus das tecnicas orientais de medita<;ao, tanto que ja foram chamados de ioga ocidental. Esse aspecto e sem duvida procedente,
mas na minha opiniao os Exerdcios Espirituais contribuiram, quando
seus praticantes sao missionarios com a ideia fixa de converter indfgenas, nao para uma amplia<;ao da consciencia, mas para uma
imputa<;ao facil aos indios, via proje<;ao, de tudo aquilo que supostamente deve 0 meditante confrontar e trabalhar em si mesmo - e
nao no Outro. Como se sabe, apos a aprova<;ao da Companhia de
Jesus em 1540 pela bula papal Regimini Militantis Ecclesiae, os

99

Exercfcios foram sancionados por Paulo I II em 1548, as vesperas
da partida dos jesuftas para 0 Brasil. 0 metodo sobreviveu desde
esse tempo e foi aclamado neste seculo por Pio XI, 0 que vern
comprovar tratar-se de urn modo eficiente e pia de lidar com 0
fenomeno da proje9ao atraves do zelo apost6lico.
A origem do metodo prende-se a velha preocupa9ao religiosa
de encontrar urn modo eficaz de disciplinar 0 espfrito, impedindo
que a imagina9ao rebelde pule de galho em galho como urn macaco.
A quesUio que se coloca e: como evitar que a inteligencia se distraia
com algo estranho (que psicologicamente falando pode ser precisamente aquilo que visa penetrar na consciencia) e conduzir 0 andamento da prece com redeas firmes ate atingir-se a uniao com Deus.
Era esse urn dos maiores problemas enfrentados pelos jesuftas ao
catequizar os indios, muitas vezes at raves de meninos interpretes,
pois uns e outros estavam mais para 0 lado do macaco brincalhao
que do monje em concentra9ao.

o praticante que se submetesse aos Exercfcios deveria deixar
de lado todas as atividades normais por todo urn mes e viver em
absoluto retiro. Urn diretor espiritual fazia-se necessario para esclarecer dtividas ou acalmar qualquer erup9ao mistica mais acalorada.
Cada semana correspondia a urn estagio diferente e seria para n6s
importante entrar mais de perto no assunto, pois ha aspectos bastante reveladores sobre a atitude psicol6gica dos jesuftas.

11. 0 cantichordum (no alto). Cada som e tema de medita<;iio
piedosa: gaudium, spes, compassio, timor, dolor. Urn acorde harmonioso s6 pode ser a manifesta<;iio da Trindade Divina.
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A primeira semana principia com a prece Anima Christi, cujo
conteudo simb6lico foi objeto de detalhada interpreta9ao por parte
de Tung em seu referido seminario. Reproduzir suas ideias aqui nos
levaria longe demais. Mas urn dos verslculos - sanguis Christi, inebria me, 0 desejo ardente de embriagar-se com 0 sangue de Cristo,
torna-se especialmente interessante no presente contexto porque fornece urn 6timo contraste a condena9ao as beberagens rituais indfgenas, para nao mencionar 0 canibalismo. Ap6s meditar sobre 0 tema
de cada linha da ora9ao, 0 praticante deveria dedicar a seman a inteira para contemplar a ideia de que 0 homem foi criado para servir
a Deus e assim fazendo alcan9ar a salva9ao. Percebe-se pois que os
missionarios - apesar de nunca terem reconhecido tal fato - estavam antes de mais nada interessados em seu pr6prio bern ao trabalhar com os indios "a servico do Senhor", como dissera 0 rei
portugues. Tudo transforma-se ~m meio para atingir tal fim, justificando-se assim a elimina9ao de qualquer outro aspecto interveniente.
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membro ativo da Companhia deve tornar-se indiferente a todas
as coisas criadas ate 0 ponto de nao desejar nem saude nem doenr;a,
nem riqueza nem pobreza, nem honra nem vergonha, nem vida
longa nem curta - mas desejar e escolher somente aquilo que
melhor po de conduzir ao alvo para 0 qual fomos criados. Trata-se
aqui de uma suti! combinac;:ao de flexibilidade e tolerfmcia de urn
lado. - que no senti do positivo podem produzir uma indiferenr;a
superior as trivialidades, se e que tal coisa pode resultar de uma
tecnica - e, de outro, uma atitude rigida, estritamente orientada
pelos fins e compulsiva. Como veremos no decorrer da pesquisa,
os jesuitas traduziam essas ideias num comportamento apostolico
peculiar segundo 0 qual ate mesmo os indios, supostamente 0 .. alvo",
transformam-se na verdade em "aspectos intervenientes". A resultante dessa concepc;:ao e de novo obediencia baseada na extinc;:ao
de qualquer reac;:ao pessoal a principios ou fatos, uma vez que
qualquer discordfmcia ou julgarr.ento de valor seriam dogmaticamente rotulados de "caprichos de uma inclinac;:ao". E portal razao
que se pode ler as cartas como se tivessem sido todas escritas por
urn mesmo autor indiferenciado. Os missionllrios, antes de mais
nada, deviam ser soldados, e urn born soldado naq deve pensar ou
tel' reac;6es pessoais. Esse aspecto nao significa que individualmente
nao tivessem integridade - no plano consciente, tinham-na enorme
- ou personalidade; mas para bern se adequarem ao papeI, a personalidade devia, no minimo, sel' reprimida. E e precisamente esse
o terreno mais fertil para a projec;ao.
Apos considerar 0 senti do dogmatico da criac;:ao do hom em ,
o penitente devia exarninar seus pee ados e chegar a conclusao necessaria de que sua vida era desordenada e tristemente a espera de'
correc;ao. Inacio de Loyola chegou mesmo a desenhar urn grafico
para facilitar ao praticante a tarefa de registrar seus pecados com
uma cruz cada vez que caisse neles no decorrer do dia (Fig. 12).
Pergunto-me que pecados seriam esses, levando-se em conta a total
reclusao exigida para apratica dos Exercicios.Merarnente pen sal'
num pecado ja devia bastar. Em term os psicologicos, tal atitude
policial para com 0 inconsciente, de onde em an am os pensamentos
e os pecados, so pode tel' servido para constelar os conteudos contrarios ao esforc;o angelico da consciencia, dotando-os de uma tremenda carga energetica que so poderia ser aliviada atraves da projec;:ao. Cada vez que pensava num pecado, 0 penitente deveria pOl'
a mao sobre 0 corac;ao em sinal de arrependimento. 0 que os jesuitas
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12. Linhas tra9adas por Imicio de Loyola para auxiliar
seus pecados com uma cruz.

0

exercitante a anotar

pretendiam - e conseguiram - era reproduzir nos indios 0 mesmo comportamento, uma vez que estes eram a imagem projetada
do pecador interior que visavam eliminar.
o metodo estipulava a meditac;ao sobre tres pecados tipicos,
todos ligados a desobediencia: 0 dos anjos rebelados, 0 de Adao e
Eva e 0 de urn homem no Inferno. 0 contato com a nova terra
proporcionava uma oportunidade ideal de exercer essa meditac;ao
sem 0 menor esforc;o do olho interior, uma vez que estava povoada
de replicas de Adao e Eva e era, devido a seus pecados, 0 ?~oprio
Inferno. Essa atitude era c1aramente recomendada pOl' InaclO de
Loyola quando se referia a uma operac;ao· mental deno~inada ".composicion del lugar", que em termos junguianos podena ~proxlmar
se do preparo inicial de urn cenario para 0 desenvolvlmento de
uma imaginac;ao ativa - mas neste. caso nao ha regras, dogma.s,
alvos, nem dirigismo de especie alguma. 0 meditante nao devena
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simplesmente pensar numa cena, mas visualiza-Ia e senti-Ia com
o maximo de detalhes tangiveis. 0 exemplo oferecido por Inacio
de Loyola em seu manual e 0 de Maria gravida montada num
jumento, ao lade de Jose, indo de Nazare a Belem para pagar 0
imposto a Cesar: deve-se imaginar 0 clima, as condi<;6es da estrada,
a distancia, etc. Na imagina<;ao ativa, essa imagem inicial, ao se
desenvolver espontaneamente e aberta aos estimulos· inconscientes,
ira resultar, para cada individuo, num enredo totalmente distinto,
sendo impossivel preyer de antemao 0 resuItado final - razao pela
qual Jung se servia dela como urn meio de abordar 0 inconsciente
e por assim dizer convida-Io a expressar-se. 0 caso do pratieante
dos Exercicios e outro. Nao se trata de abordar, mas de eliminar a
espontaneidade do inconsciente enquanto realidade psiquiea, submetendo-o a malha estreita de uma imagem totalmente amarrada
a consciencia, ainda que de origem simb6lica. Nos Exercicios Espirituais os simbolos e a mitologia do cristianismo perdem a vida
e se reduzem a meros cliches de urn program a pedagogieo de "fazer
cabe<;as". No plano psieologieo, os soldados de Cristo na verdade
batalhavam pel a vitoria da consciencia racional sobre a alma, pela
redu<;ao do simbolo vivo ao dogma pragmatieo.
A pratica repetida desse estilo de medita<;ao deveria produzir
no iniciadoa capacidade de alcan<;ar proezas maiores, como "considerar a alma aprisionada neste corpo corrompivel e 0 conjunto to do
(alma e corpo) exilado neste vale em meio a feras brutais".10 Nada
poderia melhor antecipar a situa<;ao subjetiva de urn jesuita no
Brasil rodeado de selvagens. Teresa de Avila, que encontrou seu
proprio misticismo sem perder a poesia, era totalmente contra essa
tecniea de composi<;ao do lugar, alegando que urn verdadeiro mistieo nao precisa de nada disso. Como varios meditantes acabaram
se revelando muito pobres de imagina<;ao, 0 proprio Inacio de Loyola
se encarregava de tudo e chegou a pedir a urn ilustrador que realizasse toda uma serie de gravuras representando cenas do Evangelho. Ve-se assim que a imagina<;ao, pobre ou nao, nao tinha a
menor lib erda de (Fig. 13). Na verdade, no seculo XVII os Exercicios foram impressos com pranchas ilustrativas e estou certo de que
ate poderiam figurar alguns Tupinambas numa cena sobre 0 Inferno.
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13. Ilustra<;:iio destinada a auxiliar urn meditante desprovido de
imagina<;:iio e visualizar a oposi<;:iio entre Cristo e 0 Demonio.
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ESsa prime ira seman a devia ser atravessada sob certas condiC;6es fisicas de extremo desconforto, boa parte do tempo de joelhos,
com pouco sono, alimentac;ao reduzida e boa dose de penitencias
corporais. Desse ponto de vista, as duras condic;6es de vida no
Brasil seriam ate desejaveis, 0 que dispensaria 0 pedido de camas
de Portugal, como se Ie numa das cartas (as camas acabaram sendo
expedidas).
Apos 0 exame dos pecados, na segunda semana a alma esta
pronta para ouvir 0 chamado. A imagem sugerida pelo manual e
a de urn poderoso rei convocando seus cavaleiros para conquistar
a terra tomada pelos infieis. A semelhanc;a entre essa imagem e a
convocac;ao real que D. Toao III fez aos jesuitas pode ser coincidencia. Mas por ai se percebe 0 sentido psicologico de tais imaginac;6es e a ansia que os missionarios tinham de partir no afa de
tornar a Historia a literalizac;ao de seus exercicios espirituais.
o alvo da segunda semana e purificar 0 uso caotico dos senddos, por freios no corpo e reeducar os sentidos de modo a tornalos imaginarios. Para tanto, 0 praticante devia identificar-secom
Cristo 0 mais possivel, esforc;ando-se para sentir como ele sentiria.
Creio ser essa a raiz da tremenda inflac;ao psicologica dos jesuitas
?~ Brasil, que analisaremos mais adiante. Por exemplo, enquanto
JeJuava e se entregava a penitencia fisica, 0 individuo devia sentir-se
como Cristo comendo com seus discipulos, vendo, ouvindo, degustando, cheirando e tocando como se fosse ele, para entao poder
subjugar 0 corpo e unir-se a Deus. Se atentarmos bern, as func;6es
de sentimento e sensac;ao dos jesuitas, conforme as define Tung,
eram de fato inferiores. Eles eram extremamente unilaterais em
suas descric;6es do universo indigena, 0 que se percebe de imediato
ao ler qualquer cronica de viajantes europeus do mesmo periodo.
Citei acima as palavras de urn padre que declarava estarem seus
sentidos fechados por medo de tentac;6es diabolicas (Nota 8). 0
corpo e seus sentidos eram concebidos como a origem mesma do
mal, e os indios eram percebidos antes de mais nada como corpo~
nus e desenfreados. Parece-me que essa atitude psicologica com
respeito aos sentidos, aIem deconstituir-se em importante fonte
de projec;ao, tornava os jesuitas incapazes de apreender a realidade
fisica dos indios uma vez que qualquer percepc;ao sensorial devia
ser imediatamente convertida numa imagem dogmatka que a negava ja de partida. Assim que manter "as portas dos sentidos fechadas" significa recusar-se a reconhecer qualquer realidade outra que
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nao uma imagem introvertida codificada e negativamente avaliacfa
a priori. Um hipotetico ilustrador poderia ter representado urn jesuita caminhando entre os indios com olhos vendados, rolhas nos ouvidos, labios cerrados, apertando 0 nariz com uma mao e abenc;oando
com a outra. Pelo menos nessa ilustrac;ao, os indios estariam rindo
de tao estranho ser.
Uma vez subjugados os sentidos, e transformados em realidades imaginarias, surge a ocasiao de aplicar a tecnica a outros
topicos, como 0 Inferno (Fig. 14). Nesse caso 0 praticante devia,
segundo Inacio de Loyola, "ouvir os gritos dos condenados, respirar 0 fedor do enxofre, do porao umido de urn navio e de coisas
podres, experimentar co is as amargas como lagrimas, tristeza e vermes que corroem a consciencia, e tocar 0 fogo que cons orne as
almas".u No Brasil, os jesuitas tiveram inumeras oportunidades de
praticar e literalizar essa meditac;ao enquanto trabalhavam, pois a
projec;ao do Inferno os circundava por completo. Teremos mais
adiante ocasiao de examinar trechos de cartas cujo tema e exatamente esses gritos e esse mau cheiro. 0 manual esclarece que essas
tecnicas, depois de bem dominadas, se transformam numa atitude
estavel da alma, e que os sentidos passam de imaginarios para espirituais. 0 meditante sente entao uma "presenc;a" e e capaz de degus tar ou cheirar a propria divindade - 0 que indicari& a vitoria
final sobre 0 corpo, a percepc;ao sensorial e 0 real. Nesse ponto
e possivel meditar sobre a confrontac;ao entre os poderes de Cristo
e os do Demonio, de tal forma que a me sma se torne uma experii~ncia vivida. Todos os detalhes deveriam ser imaginados, inclusive
as palavras pronunciadas pelos dois capitaes, urn cheio de verda de
e 0 outro de enganos. Feito isso, a pessoa esta pronta para decidir
a qual lade deve pertencer - como se a decisao ja nao estivesse
implicita desde 0 comec;o. Essa mesma cena po de ser vislumbrada
nos bastidores do drama encenado no Brasil, substituindo-se os demonios pelos pajes.
A terceira seman a era dedicada a meditac;6es evangelicas, acompanhadas de jejum bu de urn exercicio que consistia em comer e·
nao sentir que se esta comendo. Fica assim claro que a conseqiiencia imediata da decisao acima e uma vida dura. A quarta e ultima
semana tinha por tern a central a meditac;ao sobre Cristo ressusci-
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tado, na qual 0 praticante sente (ou deve sentir) amor e passa a
ver Deus em toda parte. 0 objetivo pnltico e atingir urn estado de
orac;:ao continua, que deveria tornar-se 0 estado diario normal da
pessoa. Para tanto, aplicava-se varias tecnicas de respira<;ao (a "ioga
ocidental") e orac;:ao, como por exemplo manter os oIhos fechados,
fixar urn ponto, pronunciar a primeira palavra do Padre Nosso,
alongar 0 som das vogais e aguardar suas reverberac;:6es misticas.
Podia-se assim atravessar horas ate chegar ao Amem.
E importante ter em mente essa digressao sobre 0 conteudo
dos Exercicios para se poder compreender a atitude psicoI6gica dos
jesuftas em a<;ao. As cartas mostram que os religiosos que passaram
por essa prMica e a mantiveram no Brasil encontravam-se numa
tal situac;:ao que 0 preparo intimo fundia-se com a ac;:ao, amparando-a
e coneedendo-Ihe significado. Tao logo comec;:aram a agir no mundo
- ainda que com as portas dos sentidos fechadas! - depois de
tanto imaginar e finaImente concretizando a ideia de uma igreja
militante, os jesuitas pas sa ram a escrever para seus antigos conventos portugueses conclamando os irmaos a entrarem no fogo.
Nobrega foi enfMico, dirigindo-se ao superior:

"( ... ) si V.R. mandara algunos al Brasyl, ellos se cevaran
tanto en los trabalhos y en recoger tesoro para Christo, que
no les vinieron las ynquietaciones y perturbaciones que vienen
a algunos, que se anhadan ja de vel' paredes del collegio."12
Caso Nobrega esteja aqui se referindo a sua experiencia em
Coimbra, ve-se que a imagina<;ao estimulada pel os Exercicios nao
bastava. pois urn jesufta nao e um contemplativo. mas um homem
de a<;ao. Jose de Anchieta. eserevendo aos irmaos enfermos em Portugal, refere-se a eles como doentes imaginarios. Chega mesmo a
eonfessar que quando percebeu que nao estava doente come<;ou
a sarar. Talvez se encontre ai uma indica<;ao de que a prMica constante dos Exercicios entre quatro paredes e na ausencia de militancia era de Jato poueo saudavel. Anchieta assim eonelama os
irmaos debilitados que se unam aos missionarios no Brasil:

.. ( ... ) des que jiz conta que nao era enfermo, logo comecey
a ser sao. ( ... ) E fazei hum grande corar;:ao, porque nao aveis
14. Uma vista do Inferno, para auxiliar aqueles incapazes de visualiza-Io durante os Exercfcios. Os jesuitas no Brasil podiam dispensa-la,
contando com as imagens que a proje<;iio Ihes criava.
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tado, na qual 0 praticante sente (ou deve sentir) amor e passa a
ver Deus em toda parte. 0 objetivo pnltico e atingir urn estado de
ora<;:ao continua, que deveria tornar-se 0 estado diario normal da
pessoa. Para tanto, aplicava-se varias tecnicas de respirac;:ao (a "ioga
ocidental") e ora<;:ao, como por exemplo manter os olhos fechados,
fixar urn ponto, pronunciar a primeira palavra do Padre Nosso,
alongar 0 som das vogais e aguardar suas reverberag6es misticas.
Podia-se assim atravessar horas ate chegar ao Amem.
E importante ter em mente essa digressao sobre 0 conteudo
dos Exercfcios para se poder compreender a atitude psicol6gica dos
jesuitas em a<;:ao. As cartas mostram que os religiosos que passaram
por essa pnitica e a mantiveram no Brasil encontravam-se numa
tal situa<;:ao que 0 preparo intimo fundia-se com a a<;:ao, amparando-a
e concedendo-lhe significado. Tao logo come<;:aram a agir no mundo
- ainda que com as portas dos sentidos fechadas! - depois de
tanto imaginar e finalmente concretizando a ideia de uma igreja
militante, os jesuftas passaram a escrever para seus antigos conventos portugueses conclamando os irmaos a entrarem no fogo.
N6brega foi enfatico, dirigindo-se ao superior:

"( ... ) si V.R. mandara algunos al Brasyl, eUos se cevaran
tanto en los trabalhos y en recoger tesoro para Christo, que
no les vinieron las ynquietaciones y perturbaciones que vienen
a algunos, que se anhadan ja de ver paredes del collegia. "12
Caso N6brega esteja aqui se referindo a sua experiencia em
Coimbra, ve-se que a imaginac;:ao estimulada pelos Exercfcios nao
bastava. pois urn jesuita nao e urn contemplativo, mas urn homem
de ac;ao. Jose de Anchieta, escrevendo aos irmaos enfermos em Portugal, refere-se a eles como doentes imaginarios. Chega mesmo a
confessar que quando percebeu que nao estava doente comec;:ou
a sarar. Talvez se encontre af uma indica<;ao de que a pratica constante dos Exercfcios entre quatro paredes e na ausencia de militancia era de fato pouco saudavel. Anchieta assim conclama os
irmaos debilitados que se unam aos missionarios no Brasil:

.. ( ... ) des que liz conta que nao era en/ermo, logo comecey
a ser sao. ( ... ) E /azei hum grande cora9ao, porque nao aveis
14. Uma vista do Inferno, para auxiliar aqueles incapazes de visualiza-Io durante os Exercicios. Os jesuftas no Brasil podiam dispensa-Ia,
con tan do com as imagens que a proje9ao Ihes criava.
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de an dar meditando em cantinhos, senZio in medio iniquitatis
et super flumina Babylonis, e sem duvida peyor que Babylonia. "13
Todo soldado quer Iutar numa guerra propria. 0 irmao Antonio
Rodrigues havia sido um intrepido explorador antes de juntar-se
a Companhia de Jesus. Numa de suas cartas, eIe declara-se contente
de deixar "0 perigoso mar do mundo", onde lutava como um sold ado sem causa, pois agora se encontrava engajado "en otra mejor
batalla, que es de animas y con tan gran premio que es la remuneracion eterna" .14 Dificilmente se encontrara melhor justificativa
para a militancia.

3.2. Os pecados confessos dos jesuitas
Quase todas as cartas tem pelo menos um paragrafo no qual
os autores se humilham, declarando-se pequenos e sem a men or importancia ou entao cobertos de pecados. Concluindo uma longa serie
de paIavras grandiosas e edificantes. era de praxe encerrar uma
carta como se Fosse uma ora<;:ao, invocando 0 perdao e a aiuda de
Deus. Anchieta costumava fechar seus relatos com as palavras "minimus Societatis Jesu", 0 ultimo da Cotnpanhia. Seriam essas apenas
formulas retoricas, ou estariam de fato os missionarios sinceramente
preocupados com os proprios pecados, comorecomendam os
Exercicios?

o irmao Diogo Jacome, que acabou aprendendo tupi e exercia
o offcio de sapateiro, principia uma carta para os companheiros de
Coimbra como verdadeira confissao: "soubeseis a multidao de meus
peccados ( ... )". Reconhece que a causa esta nele mesmo e que
pretende "ir ao alto sem subir pollo primeiro degrao". Acrescenta
que "as virtudes em my nao sao fixas", que possui um espfrito
frio e que "ate no esc rever sou curto e tudo deve ser por falta de
amor". SupJica entad aos irmaos: "rog-uay por mym, pois sou mais
necessitado do que pode'is cuidar" e enfatiza 0 quanto os missionarios no Brasil carecem de estimulo e apoio pOl' parte dos com-

panheiros em Portugal. lS Ai temos 0 auto-retrato de um homem perdido, descrente de si e com 0 ego ferido, se essas palavras forem
levadas a serio. No paragrafo seguinte 0 missivista passa a descrevel' qUaD pecaminosos sao os indios e relata aspectos de um ritual
canibalistico, 0 que acaba pOl' coloca-lo, pOI' comparaC;ao implicita.
no topo da escada etica (ele: "ir ao alto" etc.).
Nobrega, muito mais forte e amadurecido, igualmente fornece
evidencias desses trac;os de carateI' em varias passagens. Numa
carta aos irmaos no colegio em que estudou afirma que nao fora
pelas preces destes tudo estaria perdido, pois seus "pecados e descuidos" eram cada vez maiores. 16
•
Outra carta, de Juan de Azpilcueta Navarro para seu tio, que
ensinava no mesmo colegio, principia referindo-se aos "peligros
spirituales y corporales destas partes". Segue-se uma descri<;ao do
estado interior de um jesuita no novo ambiente: "La semiente que
en esse sancto collegio recibio mi alma, hallo muchas vezes afogada
de los espifios del mundo, diablo y carne." Ai temos a imagem do
erotismo mortificado. 0 paragrafo seguinte e ainda mais interessante, especial mente pOl' ser um tanto confuso e nao fazer muito
sentido na parte final. Este e um dos raros casos, em toda a coleC;ao de cartas, em que a linguagem seiscentista torna-se ambfgua.
Deve-se aqui ler nas entrelinhas e atentar antes para 0 aspecto
psicologico:

"0 Charissimos, quan differente es hablar de las virtudes y
tenerlas, y platicar del martirio y ponerla pOI' obra! La letra,
que pOI' essas partes me parecia clara, aca se me torna obscitra, no se si sera de andar entre gentes que continuamente
se comen unos a otros y andaren embueltos en sangre humana.
Si mi anima fuera clara y limpia, charissimos Hermanos, las
lagrimas hallara POI' consolaci6n, los trabajos dulces pOI' Jesu
Christo, empero a este cuerpo malo y sensualidad lo bueno
parece malo, lo dulce amargoso. "17

o que e que deveria sel' bom para 0 corpo mas e sentido como
mau? Do ponto de vista religioso consciente e 0 martlrio, que 0
15
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autor pretende praticar. Mas de uma perspectiva instintiva e inconsciente, 0 bem que parece mal e a amargura produzida pel a repressao
do homem natural na psique do missiomirio. A "letra", ou seja, a
visao dogmMica do que e 0 homem perde 0 sentido, e 0 autor se
da conta da cisao entre 0 que diz e ~m certo desconforto que sente.
Talvez ele esperasse apreciar a auto-mortifica'tao eleva um choque
ao perceber 0 contrario; e caso houvesse algum recondito anseio de
menos rigidez com respeito aos sentidos e a realidade do corpo 0
choque seria ainda maior, pois equivaleria a tenta'tao diab6Iica.
Esse Navarro estava de fato num beco sem saida. Se assumisse 0
problema, ou seja, se carregasse a cruz que era sua e sofresse sua
dilacerante tensao, a verdade acabaria se revelando e ele poderia
entao ter uma iluminaC;ao sobre 0 que de fa to estava acontecendo
nessa hist6ria toda de converter almas. Mas essa porta estava definitivamente fechada: a obediencia e as defesas eram mais fortes,
pois nem mesmo lagrimas ele encontra. A unica saida e dizer que
tudo se deve ao fa to de viver entre selvagens, que e isso que obscurece e conspurca sua alma. Obviamente ele tem uma vaga sensa~
'tao de culpa mas nao con segue por 0 dedo na ferida. Atraves da
proje'tao tudo se resolve: os indios e que deveriam fazer penitencia
por seus pecados. Mais adiante na carta, Navarro vinga-se e pune
no outro 0 impulso inconsciente que nao reconhece em si mesmo.
Referindo-se a seu trabalho missionario, ele diz que como os indios
resistem e preciso "provocar a penitencia por temor, ya que no
querian por amor". Mas novamente ele se trai, como se ve a seguir.
Essas palavras poderiam ser tomadas em seu sentido ret6rico; mas
talvez seja a culpa inconsciente que se expressa quando ele diz:

" ( ... ) no ay peccado sin castigo tarde 0 cedo. Rogay a nuestro
Senor que el mio no sea en el injierno, pues dissimula tantos
que cometo cada dia a el sin deltos haver castigo. "18
Os jesuitas obviamente acreditavam que no fim iriam todos
para 0 Ceu, pois outra nao era a razao de seu arduo trabalho. Se
de fato foram nao sabemos e nao cabe a n6s julgar. Durante a pesquisa, chegou as minhas maos a reprodu'tao de uma tela existente
no Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, de 1550 (tres anos
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antes dessa carta!), nao assinada, intitulada Inferno (Fig. 15). A
caldeira fervente esta cheia de homens com tonsura, que ate poderiam ser jesuitas. Como e que foram parar ai? Um detalhe expressivo e que 0 diabo que preside os suplfcios, bem como um de seus
assistentes carregando um padre nos ombros, trazem cocares indigenas brasileiros na cabec;:a. Ve-se assim que os indios receberam
a projec;:ao de urn conteudo inconsciente diab6lico, pertencente a
psique dos jesuitas, dotado de uma singular capacidade de tornar
o doce amargo. 0 resuItado seria urn Inferno nao metafisico, mas
terreno e cotidiano.

15. 0 Inferno (1550), tela niio assinada no Museu Nacional de Arte Antiga
de Lisboa. 0 que fazem a1 os jesuitas?

Em conclusao, apesar das cartas jesuiticas apresentarem uma
rica lista de pecados confessos, desde falsa modestia ate varias formas de auto-acusac;:ao, seu conteudo revela-se antes como uma eficaz
compensac;:ao para uma descomunaI inflayao psicoI6gica que nenhum dos missivistas teria condic;oes de reconhecer. 0 verdadeiro
pecado, assim penso, foi evitar a cruz, negar a realidade de seus
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proprios corpos, e a realidade dos indfgenas. Esta sim foi uma
proje<;:ao mortal.

3.3. Lamurias, pobreza, sofrimento
Como vimos ao com en tar alguns aspectos dos Exercfcios Espirituais, os jesultas tinham diante de si a tare fa de atingir uma
atitude de indiferen<;:a face a qualquer tipo de condi<;:ao material
ou psicologica, nao devendo desejar nem isso nem aquilo mas sim
ir direto ao alvo de servir a Deus. Queixas e reclama<;:6es estariam
por certo fora de contexte e a pobreza deveria ser um dado indiscutfvel em razao de ter sido claramente escolhida pelo proprio Inacio de
Loyola, cabendo a todos os companheiros simplesmente obedecer
e conformar-se. 0 sofrimento, por sua vez, deveria ser acolhido e
ate mesmo sutilmente desejado enquanto caminho mais curto para
a salva<;:ao. As cartas, porem, fazem surgir um quadro divers~.
as missionarios no Brasil queixavam-se sobremaneira e ate
mesmo lancavam mao de descric6es dramaticas para merecer simpatia e auto-promo<;:ao. Nao pr;tendo aqui desconsiderar a aspereza da vida que levavam, mas e que em seu proprio voto eles
professavam aceita-Ia com alegria. Na Bahia, onde primeiro se
estabeleceram, os jesuitas tinham uma igreja, uma casa, terras concedidas para a constru<;:ao de uma casa para meninos indios Choje
a favela Agua dos Meninos) e uma dota<;:ao anual paga pela Coroa
portuguesa para cobrir as necessidades de vestimentos e alimenta<;:ao. Devido a seu prestigio social, era-Ihes facultado sentar-se a
mesa do governador ou de qualquer cas a abastada. Para manter
essa casa dos meninos, os jesuitas tinham escravos para lavrar
a terra. A despeito disso tudo, Nobrega diz em uma de suas cartas
que era preciso ter cuidado para que nao se pensasse que os missionarios tinham vida facil:

"Vivemos de esmolas e comemos pollas casas com os criados
desta gente principal, ho que fazemos por que se nao escandalizem de fazermos 1'o(:a e termos escravos, e pera saberem
que tudo e dos meninos. '~19
19
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f: maneira de dizer. Como veremos mais adiante, os jesuitas
tinham posse dos meninos. Um mes depois Nobrega volta a escrevel', queixando-se de tel' que comer 0 que Ihe oferecem e de ainda
usar as mesmas velhas roupas trazidas de Portuga1. 20 Passado mais
- t em pago 0 que prome t eu. 21
algum tempo, rec I ama que 0 rei. nao
Com uma ponta de ironia, 0 irmao Antonio Blazquez escreve a
Coimbra:

"Aca se halla, Hermanos, 10 que en vuestras camaras meditando algunas veces soieis desear, hambre cotidiana, estrecha
pobre(:a, grandes trabajos. "22
Isso tudo nos leva a ponderar sobre 0 senti do do voto de pobreza. Nao resta duvida de que Nobrega colocou de lade esse ponto
ao dar-se conta de que precisava de poder e de meios prciticos para
atingir seu alvo. Ao. ser substituido em 1561 pelo novo superior
Luiz da Gra a qucstao se aguc;a. po is este favorecia um regime franciscano de pobreza a partir do qual a Companhia nao devia possuir
nada. especial mente escravos. Mas Nobrega considera que pelo menos "dois ou tres" escravos sao necessarios, caso contriirio os padres
devem trabalhar e nao podem ouvir confiss6es.23
Quanto a dol' fisica e espiritual, ela podia ser suportada na
mcdida em que os jesuitas sc identificassem com Cristo e, com eie,
considerassem que sofriam pelos pecados dos GLifros. Po de muito
bem ser que, no plano inconsciente, essa atitude gerasse um tremen do odio vingativo contra os indios. pois eles seriam a razao do
sofrimento dos missionarios. Nas palavras de um padre:

"Por al110r del Senor somos apart ados corporalmente ( ... )
sll/friendo muchos trabajos y trihulaciones corporales y espirituales par su am01' en penitencia de los peccados que nos
llam6 de lenebris ad llicem, para que n6s, indignos de tanto
bien, cOl1osciendo, sui/ramus todo en pacientia por al110r de
Aquet que 110S ensenh6 par palabra y obra. ,,24
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Tal atitude, alem de neurotica e destrutiva, e por certo altamente debilitante. Cinco anos apos sua chegada, os missionarios pareciam "mas muertos que mortificados", levando

"( ... ) una vida desamparada de toda ayuda hUmallO, y si os
vistes desnudos, despojados y descalr;os, y desagasallados en
tierra despoblada, 0 poblada de enemigos. "25
Os indios viviam nus e assim se sentiam bern; os jesuftas sofriam pOl'que seus habitos estavam em farrapos. A terra nao estava
povoada por inimigos, pois os nativos eram seus donos desde tempos imemoriais. Somente a eles caberia com justi<;:a dizer que a terra
agora era ocupada POI' invasores. 0 fato e que os jesuftas perambulavam pelos campos como "humas mortes vivas. ou humas vidas
mortas",26 e ness a precaria condic;ao pretendiam ensinar a salva<;:ao. 0 desgosto por nao poder admitir os indios como "dignos de
gra<;:a" faz Nobrega lamentar: "0 quantos calices de amargurae de
angustia bibia a minha alma sempre!" acabando por denominar esse
insuportavel sentimento (que nao consegue digerir) de "fezes deste
calix".27 Nem mesmo Cristo teve que beber tal coisa.

que 0 efeito e positivo, e algumas das alegadas virtudes, .inc1uindo
a pobreza, ja foram examinadas. Viver como urn exemplo apostolico ambulante sempre traz a tona 0 ator no indivfduo, que lung
denomina persona, e implica um forte sentimento de superioridade
c convencimento.
Na verdade, os jesuitas se consideravam anjos ou emissarios
de Deus. Em sua otica, nao eram eles que agiam, mas Deus atraves
deles, "per ministerium nostrum inter gentes".29 Em seu retorno a
Lisboa. 0 primeiro governador Tome de Sousa disse aos membros
da Companhia de Jesus que 0 Brasil era os padres. e que estes
eram verdadeiros anjos.30 AIgum tempo depois, 0 superior Miguel
de Torres recomendava a Nobrega que em todas as quest6es eles
deveriam comportar-se como anjos da paz, sem tomar 0 partido de
ninguem.31 Na qualidade de anjo. Nobrega evidentemente achava
que "converter to do este gentio he mui facil cousa", pois "esperamnos em suas Aldeas e prometem fazer quanta the diseremos" .32 Aqui
a identificac;ao e com Filipe nos Atos dos Apostolos 8:4-8, como
indica 0 editor das cartas. Vale a pena comparar, pois os Apostolos
eram de fa to uma das forc;as arquetipicas por tras da infIaC;ao dos
jesuitas:

"Aqueles, no entanto, que se haviam dispersado, perambulavam, anunciando a palavra da boa nova. Foi assim que Filipe,
tendo descido a uma cidade da Samaria, at anunciava a Cristo.
As multidoes, unanimes, aceitavam os ensinamentos de Filipe,
pois todos ouviam falar dos milagres que ele operava ou viamnos. De muitos possessos, efetivamente, salam os esplritos impuros, dando grandes gritos. Numerosos paralfticos e aleiiados foram igualmente curados. E foi inten~a a alegria naquela
cidade."

3.4. A infla9ao dos jesuitas
Como ja foi sugerido, a maioria dos sinais de auto-depreciac;ao
por parte dosautores das cartas pode ser encarada como uma compensac;ao a uma enorme infla<;:ao nao admitida. Vejamos como a
situac;ao se configura a partir das proprias palavras dos missionarios.
Numa de suas primeiras cartas, Nobrega relataaos superiores
que enviou 0 padre Leonardo Nunes a Ilh6us, "onde da muito
exemplo de si e faz muito fruto, e todos se espantam de sua vida
e doutrina" .28 A id6ia 6 que a pessoa em questao 6 lao virtuosa
que sua mera presen<;:a bastaria para causal' urn efeito - 0 que, do
ponto de vista dos fndios, certamente se dava, pois qualquer europeu os impressionav·a. Evidentemente Nobrega esta convel1l;ido de
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Os jesuitas devem ter sentido uma grande ansia de desenvolver seus talentos de produzir milagres, como logo veremos, assim
como desapontavam-se sempre que seu modele arquetipico falhava.
Vejamos urn caso narrado por Anchieta. Um catecumeno indigena
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adoeceu e ele foi ate .a aldeia deste para dar-lhe algum remedio,
"principalmente para su anima. Hablamosle que mirasse por su
anima, y dexando las costumbres passadas se aparejasse para el
baptismo. Respondio el que 10 dexassemos sanar primero" .33 Como
a "letra" nao surtiu efeito, Anchieta interpretou a resposta do enft<rmo como uma resistencia ao batismo, revel an do assim de uma
feita sua noc;:ao de que a vida do corpo deve vir em segundo lugar,
Nobrega compos urn dialogo imaginario entre dois irmaos, urn
interprete e 0 outro ferreiro. Trata-sena verdade do primeiro documento literario escrito no Brasil. 0 ferreiro, homem de muita
fe, diz que "0 officio de converter almas he 0 mais grande de
quantos ha na terra e por isso requere mais alto estado de perfeic;ao
que nenhum outro." Tal asserc;:ao provQca a seguinte reac;ao por
parte do interprete: "que requere? Nao abasta ser lingoa e saberlho bern dizer?" 0 que e preciso, ex plica 0 ferreiro, e arder no
espirito, falar a lingua, ter fe e ser capaz de fazer milagres. 34
A expectativa de Nobrega e de que 0 fogo da caridade, que
somente os jesuitas tern, seria capaz de acender 0 corac;:ao dos
indios, e ele proprio 0 associ a as linguas de fogo que, baixando
do Espirito Santo para os Apostolos, incendiariam 0 mundo inteiro.
Nobrega e incapaz de reconhecer no Brasil dos indios a existencia
de outro fogo espiritual que nao 0 dos missionarios, diariamente
alimentado com orac;6es, devoc;:6es e penitencias. E de seu proprio
punho a descric;ao de seu grandioso e inflado desejo:

"E porque somente destas partes, de Nosso Senhor tlio esquecidas tantos mil annos h6., nunca se acendeo, nem se conheceo
tal fogo, queria eu que de tal maneira ardeseis em charidade,
que ate os matos se quemassem com elle. "35
Partindo dos Apostolos, a identificac;:ao arquetipica chega ate
o proprio Espirito Santo, nao como dom de linguas, mas enquanto
chama divina. Quanto a segunda pessoa da Trindade, os jesuitas
no Brasil seriam "irmaos de Jesus Cristo, herdeiros com elle da
sua gloria, ( ... ) as prantas, ha nova semente, que 0 Senhor nestas
Carta 36 (1560), § 2.
Carta 51 (1556-1557), § 12, conhecida como Didlogo sobre a conversao dos
gentios.
35 Carta 45 (1552), § 7.
33
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partes pos e plantou! "36 Assim como Cristo, estavam prontos para
morrer e assim r~dimir 0 pecado dos indios .37 Por que haveria de
ter a morte de urn ser humano igual a qualquer outro (ainda que
mais inflado) urn divino efeito redentor sobre a humanidade? Entao
a morte de Cristo nao bastava! A infIac;:ao suprema seria identificarse com Deus. E aconteceu:

"( ... ) nlio sei cousa que me farte, nem me sat isfara, nem me
console, nem me aquente, senlio acabar de ver j6. todo 0 Brasil
christlio, ou ser como Deus e saber tudo. "38
N a verdade os missionarios se achavam Deus e por isso acreditavam realizar milagres e possuir a verdade unica.

3.5. Os milagres dos emissarios de Deus
Como vimos ao comentar a atitude de Anchieta no caso de
urn indigena enfermo, os jesuftas praticavam 0 ritual do batismo
de urn modo qllase magico, como se 0 mesmo Fosse urn salvoconduto para 0 Alem, criando uma enorme confllsao no espirito
dos indios. Nos primeiros anos, os pais nao permitiam que seus
filhos fossem batizados. segllindo os conselhos dos pajes de que
o batismo traria a morte. Depois de longa luta contra seus oponentes. os jesuftasacabaram vencendo a resistencia, especial mente
no caso de crian<;as enfermas incuraveis. Certa vez, varias crian<;:as
nessas condi<;6es foram trazidas aos padres para serem batizadas e
morl'eram. Ao il1ves de l'efletir sobre 0 ponto de vista dos pajes, eles
viral'am 0 fato ao contrario: "( ... ) e destes mandamos boom quiI1hao 'de inocentes. regenerados com 0 sancto bautismo. aos ceos" .39
Nao se trata realmente de um milagre. pois nada podia ser visto.
Mas era assim que os missionarios se apresentavam. como praticantes de um ritual magico capaz de afetar a condic;:ao das almas
apos a morte, Uma coisa e 0 dogma da fe crista; outra - e a que
importa aqlli - eo" mandamos".
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o l1lCSl110 poder costumava ser exercido para auxiliar 0 parto,
casu em que as reliquias desempenhaval11 urn papel de destaque.
Outra vez, para os catolicos isso nao e novidade e os proprios indios
u~avam objetos magicos. 0 que importa notal' e a suti! chantagem
v1sando a conversao das mulheres exatamente na hora do parto,
como se Ie numa carta de Anchieta: "echal11os al cuello las reIIiquias de los sanctos y luego paren, 10 qual no ignorando elias.
en comenc;ando a sentir los dolores, luego las mandan pedir aviendose primero confessado. "40 As mulheres, em especial, acreditaval1l
que os jesuitas podiam curar com 0 mero toque de suas maos. Chegavam mesmo a crer - primorosa conquista da conversao - que
se nao houvesse efeito era porque carregavam em si algum mal e
d:viam antes ser punidas. 41 A doenc;a era interpretada pelos jesuitas
nao .apenas como castigo, mas igualmente como. prova de que Deus
dese]ava a conversao dos indios: "porque caivan muchas veces en
graves enfermedades y murfanles los hijos y otras pruevas que nuestro Sefior lhes hazia". Essa atitude, acoplada a uma ameac;a explicita
de perdic;ao, funcionava as mil maravilhas: "de manera que por estos
y otros medios que usava, se va la tierra poniendo en costumbre
que los que se quieren baptic;ar conoscen ya que. si no vivieren
christianamente, que los castigani mucho nuestro Sefior. "42
Nao faltam igualmente registros de milagres operados contra
as forc;~s d,a natureza. Uma certa vez, uma embarcac;ao que levava
alguns ]esUltas de Sao Vicente ao Espirito Santo, dois dos mais ativos
centros missionarios, foi apanhada por uma tempestade. Os religiosos "echaron un Agnus Dei en la mar, el qual, sentiendo en SI: la
virtud de aqueIIa santa reliquia. amanso luego" ..).1 Se ate meSl1lO 0
oceano se curvara a tais poderes, por que nao se curvaria tam bern
urn rude selvagem? E havia tambem uma fonte milagrosa queiorrou espontaneamente perto da igreja de Nossa Senhora da Aiuda,
na Bahia, cujas aguas curavam os enfermos.44 Antecipand~ de
seculos Lourdes e Fatima, os jesuftas nao tardaram a encontrar uma
confirmac;ao divina a seus poderes - 0 que natural mente vern a
culminar, nos tempos atuais, na proposta de canoniza<,:ao de Jose
de Anchieta.
A
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4. 0 RETRATO DOS INDIOS
TRA<;ADO PELOS JESUITAS
omo nos capitulos anteriores, tentaremos destilar das cart as
uma imagem, desta vez a de "homem primitivo" visto pelos
olhos do "civilizaclor". Creio que essa imagem, que analisaremos
em seus elementos constitutivos, continua viva. e ativa no inconsciente coletivo de nos so tempo, quando praticamente todas as culturas nativas do planeta sao ameac;adas de extinc;ao. E por isso que
e importante examinar essa imagem e perguntar qual 0 seu significado para nos.

C

"Fa<;amos 0

4.1. 0 espelho duplo:
homem a nossa imagem"

Os jesuitas acreditavam que no Brasil encontrariam seres subhumanos e foi exatamente para transforma-Ios em algo melhor que
vieram para ca. 0 primeiro contato foi de fato vivido como uma
confirmac;ao da suposta verdade de uma imagem introduzida na
Europa em 1492 pela carta de Colombo sobre os caraibas antilhanos.
Mas este primeiro relato "jornalistico" ja era arquetipico, pois a
imagem de homem primitivo e tao velha quanto a humanidade,
profundamente gravada na psique atraves das eras seja como essencia do que somos ou como terrivel memoria do ponto de partida.
Do ponto de vista estreito e distorcido de uma civilizac;ao em gradual evoluc;ao, a condic;ao primordial do hominida, num movimento
contra rio a marcha da Historia, foi sendo progressivamente empur121

rada para tnls ate fixar-se como horrenda imagem de pecado onglnal, 0 abominavel ponto zero ao qual nao se deveria retornar jamais.
Civiliza'tao seria entao uma linha reta em evolu'tao perene a partir
desse ponto, sempre adiante e para cima. A humanidade civilizada
nao cultua sua origem ancestral, e sim tenta, 0 melhor que pode,
esquecer a vergonha de urn passado tao baixo. 0 proprio desenvolvimento da consciencia e desse formidavel ego que tanto orgulho nos causa e uma vitoria sobre a inconsciencia do homem primitivo - e os que demoram a crescer ou perdem 0 trem da Historia poderiam muito bern desaparecer do mapa ou, havendo boavontade, ser ajudados a se atuaIizarem.
Essa e uma nO'tac elementar na base do processo civilizatorio,
tao elementar que obviamente nao se discute. Em termos psicologicos, essa "no't ao elementar", essa imagem negra, e urn arquetipo
que continua a existir intocado na~uela ilimitada ~sfera da psique
nao atingida pela luz relativamente curta da consciencia, manifestando-sc em cada ser humane sob a forma de instinto ou mito.
Ainda que reprimido e superado, 0 homem natural e uma realidade
em cada urn de nos e so muito recentemente, em grande parte devido ao trabalho de Tung, e que come'tamos a perceber ate que ponto
esse aspecto e vital. No seculo XVI, porem, a conscienci& coletiva
nao abria espa'to para valores como esse, preocupada que estava
em expandir seu controle material do mundo e chocada pela dramatica cisao aberta no interior 'do cristianismo. A Contra-Reforma,
para a qual grandemente contribuiu 0 afa jesultico, visava acima
de tudo exaItar 0 elevado padrao etico qa civiliza'tao iberica, nao
levantando em nenhum momenta a questao - mais do que urgente
- de uma auto-critica da visao eclesiastica da condi'tao humana.
De uma perspectiva historica, e natural que uma imagem negativa
de homem primitivo devesse existir, pois 0 contraste assegurava ao
civilizador a con firma 'tao de sua duvidosa superioridade. Os relatos de Colombo e dos viajantes do seculo XVI eram portanto a valida'tao "empirica" de urn mito eterno, e nesse sentido a catequese
dos indigenas assume os ares de uma repeti'tao da Cria'tao. Civilizalos seria 0 mesmo que moldar de novo a argila corrupta a imagem
do autor. Os jesuitas fincaram 0 pe no Novo Mundo com esse alvo
e convencidos de que a argila era rna. Nada estava em discussao.
Os indios ja eram conhecidos muito antes de serem encontrados,
porque a imagem atraves da qual seriam percebidos sempre existiu

na psique do homem civilizado, aguardando apenas 0 momento
certo para ser projetada - 0 que se deu com a velocidade de uma
flecha.
A primeira reac;:ao dos indios foi 0 assombro. "Estao espanta-.
dos de ver a magestade com que entramos e estamos, e temem-nos
muito, 0 que tambem ajuda",r escreve Nobrega logo apos 0 desembarque. "Estao estes Negros muy spantados de nossos oficios divinos."2 Numa celebrac;:ao da Festa do Anjo, os indios foram a Salvador para observar uma procissao que entre outras atrac;:6es apresentava danc;:as folcloricas portuguesas e ficaram "espantados de tal
maneira, que depois pediam ao Pe. Navarro que lhes cantasse assim
como na procissao fazia."3 Estavam assombrados, como deviam ter
estado desde 1500, pois nao tinham nenhuma imagem preconcebida de homem branco em geral ou jesuita em particular (nao obstante uma vaga expectativa messianica da chegada de um salvador
na mitologia guarani, existente tambem no decadente imperio ihca).
Os indigenas estavam tendo sua primeira experiencia dos europeus,
a realidade os estava ensinando e e1es aprendiam e reagiam segundo
seus padr6es instintivos. 0 espanto e perfeitamente compreensive1,
como de resto a re1atada agressividade de alguns. Nao de todos. B
de se julgar, pe1as cronicas existentes, que a grande parte estava
principalmente curiosa, se expunha, observava e se assombrava. A·
imaginac;:ao de urn pintor academico do seculo XIX, preocupado
em traduzir em termos visuais 0 surrealismo da prime ira missa ce1e·
brada na selva enfatiza exatamente esse aspecto (Fig. 16), indios
surpresos observando algo inaudito que nao podiam compreender,
inconscientes do tragico destino que aque1e ritual consagrava. Em
seu profundo significado simbolico, a primeira eucaristia brasileira
celebrava 0 comec;:o do Hm da alma da terra.
Observando, e1es deveriam aprender a encarar-se com outros
olhos, a despojar-se de seu antiquissimo senso de eu coletivo e a
adquirir uma nova forma. 0 que se esperava dos indios e qu~. se
portassem como argila mole, permitindo que sua obscura e caotlca
natureza finalmente se deixasse moldar como algo humano. 0 je-

Carta 5 (1549), § 15.
Os indios eram tambem cham ados de "negros" ou "brasis". Carta 6 (1549),
§ 4.
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No primeiro ana Nobrega estava bastante otimista, pois encontrou aberta a porta da alma indigena. 0 comportamento imitativo era 0 melhor sinal de que a argila tomaria forma, e de que 0
espelho era forte. Seria facil converte-Ios, eles 0 desejavam e estavam prontos para abrir mao de seus maus habitos. Com efeito,
quatro meses apos sua chegada os missionarios ja haviam batizado
cem indios e preparavam mais seiscentos ou setecentos.5 Essa imitac;ao, porem, tinha outro sentido. Se no inicio nao passava de
brincadeira de curioso, acabaria por tornar-se 0 unico recurso para
o dilema aculturac;ao ou extinc;ao. Urn indio nao poderia jamais
tornar-se cristao. A imitac;ao gestual nao significava que sua alma
se tivesse convertido, mas sim que se perdera. As "pobres almas" com que os jesuitas julgavam deparar-se sao na verdade nao
o ponto de partida, mas 0 produto final de seu trabalho. Mas eles
enxergam ao contrario:

( ... ) aprenden todo muy bien, y algunos andan ya tras nosotros por los caminos perguntandonos quando los avemos de
bautizar con grande deseo, prometendo de vivir como nosotros
Ie dezimos."6

16. A cruz na selva: celebra9ao da Segunda Missa no Brasil,
tela novecentista de Vitor Meireles.

sUlta era 0 espelho no qual 0 indio devia mirar-se, como que dizendo: "ensina-me, deixa-me ser como tu, faz de mim urn ser
hu.ma?o decente". Essa era a constelac;ao psicol6gica subjacente aos
prlmelros contatos. Nas cartas le-se 0 seguinte:

"Todos estes que tratam comnosco, dizem que quere~ ser como
nos, senao que nom tern com que se cubriio como nos e este
soo inconveniente tem. Se ouvem tanger a missa, ja ~codem,
e quanto nos .vern fazer, tudo fazem: assentao-se de giolhos,
ba~e~ nos peltos, alevantiio as miios ao ceo; e ja hum dos
prz.nclpaes delles apren.de a ler e toma li~iio cada dia com grande
cUldado, e em dous dlas soube ho ABC todo, e ho insinamos
a benz~r,_ tomando tudo com grandes desejos. Diz que quer
ser chrzstao e nom comer carne humana, nem ter mais de huma
molher e outras cousas; soomente que ha-de ir a guerra e os
que cativar vende-Ios e servir-se delles, porque estes desta terra
sempre tem guerra com Olltros e asi andiio todos em discordia.
Comem-se huns a outros, digo hos contrarios."4

E impossive! saber-se hoje como era de fato 0 comportamento
dos indios -'- esse dado esta perdido para sempre. Mas percebe-se,
pelas cartas, que os jesuitas acreditavam ouvir esse "ensina-me,
moida-me". Pelo menos, essa era sua interpretac;ao subjetiva dos
fatos: "Los gentiles aqui vienen de muy lexos a vernos por la fama,
y todos muestrangrandes deseos. ( ... ) Siempre nos estan pidiendo
en cas a que los ensenemos, y muchos dellos con Iagrimas en los ojoS."7
Por que os indios 0 faziam - . se de fato 0 faziam - 6 outra
questao, e 0 unico modo de encontrar urn possivel sentido nessa
atitude seria penetrar em sua mitologia, como veremos adiante pois eles tambem tinham sua propria id6ia de redenc;ao na Terra
sem Mal.
o retrato que os jesuitas trac;am dos indios 6 misto. As vezes
eles conseguem perceber seres humanos reais - apesar de sempre
com urn mas (Fig. 17). Seus irremissiveis pecados mortais eram 0
5
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paganismo, a poligamia e a antropofagia, aos quais voltaremos mais
adiante. Tra<;:os negativos e "trabalhaveis" comporiam uma longa
lista, que inclui 0 fato de serem "mudables y inconstantes"8 e
"gente de muy fraca memoria para as cousas de Deus, e s6 de
continuo os conversarmos converter-se-ao".9 E exatamente na composi<;:ao dessa lista que se percebe 0 outro lado do espelho, isto e, a
auto-imagem inconsciente e portanto projetada dos missionarios.

4.2. 0 espelho duplo: a face obscura
Como vimos ao discutir os Exercicios Espirituais, urn jesufta
nao deveria ter inclina<;:6es, rea<;:6es pessoais ou vontade propria.
Ao mesmo tempo, os membros da Companhia, em total obediencia
c resignayao, deveriam ter 0 corayao cheio de amor e viver em
fraterna comunidade, trabalhando todos pelo mesmo alto objetivo
em feliz pobreza uma vez livres de seus pecados. A questao e: on de
esta a sombra, 0 contra-movimento inconsciente desse sublime ideal?
Onde a encontrariam os jesuitas, senao no espelho dos indios? De
urn ponto de vista mais consciente e superficial, olhar para 0 espelho obscuro poderia apenas real<;:ar 0 contraste entre ambas as
partes e levar a urn diagn6stico da retidao e bondade de uma e a
dana<;:ao da outra. Num plano mais profundo, porem, e nesse espelhar-se inconsciente que 0 outro lado do jesuita e seu ideal se projetaram. Acompanhemos esse processo nas cartas, come<;:ando com 0
problema da inclina<;:ao pessoal, que poderfamos simplesmente chamar de instintos ou impulsos naturais (nao se trata aqui de diferenciayao individual, uma vez que tanto indios como jesuftas viviam
imersos no coletivo). N6brega escreve: "Rfgense por inclinaci6n,
la qual semper prona est ad malum, e apetito sensual".10 E 0 irmao
Antonio Blazques:

"Entre eUos no ay amor ni lealtad. ( ... ) No tienen a quien
obedezcan sino a sus proprias voluntades, y de aqui es que
hazen quanta se les antoja enclinandose can ellas a vicios su-
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cissimos y tan torpes, que tengo por mejor eallarlos debaxo de
silencio que eseriviendo deseubrir maldades tan enormes. ,,11

o que Nobrega diz revela' 0 preconceito crisUio contra 0 corpo
e a sensualidade: os instintos, manifesta<;ao por excelencia do arquetipo do homem natural, ele os associ a sempre ao mal. Tendo
exclufdo esse aspecto de sua propria personalidade. 0 missionario
passa a ve-Io no Outro em termos exclusivamente negativos. Sua
psicologia consistira port an to em destruir nos indfgenas aquilo que
destruiu em si. A bern da verdade. trata-se aqui de urn problema
que afeta a civiliza<;ao crista como urn todo. No caso em pauta. a
crftica "hazen. quanta se les antoja" explicita exatamente 0 que a
urn jesuita e vedado, pois este deve apenas por em prlitica os
desejos divinos revelados pela interpreta<;ao dogmatica. A meu ver,
e ai que esta 0 cerne da questao. Na psicologia junguiana tambern se diz que 0 indivfduo deve realizar aquilo que Deus quer
dele; mas a diferen<;a suti! e fundamental e que essa voz interior,
que emana do self, deve poder expressar·se livremente, 0 que pode
levar alguem a atitudes muito pouco ortodoxas do ponto de vista
da consciencia coletiva. Se Deus e uma entidade viva na alma de
cada urn, entao Ele tern a liberdade absoluta de expressar-se sabre 0 que convem a uma pessoa, sem compromissos de qualquer
ordem com aquilo que os teologos julgam que Ele deveria dizer. 12
Isso pode produzir uma inc1ina<;ao mais ou menos inconsciente a
ser seguida - mas essa atitude psicologica e ana tern a para urn
jesuita, preso a rigidos votos de comportamento. Assim sendo. este
nao po de aceitar que 0 indio siga suas inclinac;6es e passa peremptoriamente a julgar tal disposi<;ao como evidencia de urn mal intrinseco. A pe<;a de resistencia da argumenta<;ao condenatoria, como
trunfo para fechar a discussao, e a constante alusao a pratica da
antropofagia, mal tao irretratavel que tornaria auto-evidente todo
o resto. Voltaremos a esse ponto mais adiante. 0 que importa neste
contexto e compreender. por que 0 comportamento instintivo em
gCJ:al deveria ser tido como tao viI. Durante seus exercfcios espirituais, urn jesuita deveria sentir-se mais ou menDs como sugere a
Carta 40 (1555), § 2.
Em seu livru Alchemy-AI1 111lroductio11 to the Symbolism (f1U1 the Psychology, M.-L. von Franz reproduz uma discussiio com tl1n 1~6Io!!o exalamente
subn.: esse lema.

Figura 18: trespassado pela animalidade dos sete pecados capitais
(as espadas tern cabe<;a de animal) enquanto nao ,.cai sobre ~u.a
cabe<;a 0 gladio fatal. 0 miserando pecador se apOla sobre frag11
teia de aranha, que obviamente se rompenl, deixando-o cair no
po<;o do abismo, 0 inferno apocaliptico, dentro de urn po<;o maior.
Quando os animais interiores (os instintos) saO reprimidos, e1es se
tornam agressivos e ,amea<;adores, como tao bern revel am os sonhos.
Urn deles, 0 bode dionisiaco ("luxuria"), e 0 que provoca a proje<;ao contida nas duas cita<;6es acima.
o animal repudiado esta tambem por tras da incapacidade
missionaria de apreciar e compreender a alegria de viver do indio
ao brincar, cantar, dan<;ar e beber. Nao seria nem preciso penetrar no significado ritual de tais praticas, bastaria aceita-Ias pelo
que sao - mas isso so con segue quem de alguma forma lhes conhece 0 gosto. Quem ja nao sabe brincar nao admite mais brincadeira alguma. Por exemplo 0 irmao Diogo Jacome, 0 mesmo anteriormente citado confessando seus pecados e dizendo "en my esta
a causa", extremamente caustico ao criticar os prazeres dos indios,
"sempre beber e cantar e bailar", 0 que para ele e prova da "perdi<;ao e estragos que nestas coitadinhas d'alma haa" Y Escrevendo
a Inacio de Loyola, Anchieta· relata que em decorrencia do trabalho evangelico, os indios passam a beber e cantar menos:

"Mas agora, como diminui um pOlleo a paixiio desenfreada
das bebidas, diminuem tambem as outras nefandas ignominias;
e alguns siio-nos tiio obedientes que niio se atrevem a beber
sem nossa lieenra, e so com grande moderariio se a compararmcs com a antiga loueura. Donde se segue que frequentam
mais a igreja, so/rem J;om mais paciencia repreensoes e censuras
e alguns deles, casados em legitimo matrimonio, pedem-nos eom
grande empenho que lites ensinemos· a modo de bem viver. ,,14
A vitoria, para Anchieta e seus irmaos, era 0 castigo de Dionisos, "a velha loucura", transformando-o num carola converso. n
resultado da catequese e que os indios abandonaram seus rituais
orgiasticos e seu gosto pela vida, ajoelharam-se na igreja, perde-
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ram a alma e no fim foram extintos. Hoje, mais de quatro seculos
depois, poucos remanescentes expulsos de suas terras se embriagam
ao longo das estradas para enfrentar 0 caos e 0 desespero. Esse
o fruto da vinha.
Os Tupinamba produziam cauim do seguinte modo: as virgens
da tribo, ou enUio mulheres temporariamente afastadas da vida
sexual mascavam mandioca cozida, caju ou milho, depositando a
polpa macerada para fermenta~ao num pote de argila (Fig. 19). A
produ~ao da bebida era urn ritual rigorosamente observado, com
base no poder magico da saliva feminina. 15 0 cauim era sempre
ingerido coletivamente, em situa~oes como nascimentos, ritos de inicia~ao, partida ou retorno da guerra, sacrificio ritual de prisioneiros de guerra ou sempre que os componentes da tribo deviam juntarse para tomar uma decisao importante. Urn jovem so poderia beber
depois de casado. Tribos vizinhas eram sempre convidadas para
participar da festa, que durava dois ou tres dias. Nao se tocava
alimento algum durante esse periodo de beberagem, imperando ampIa liberdade sexual. 0 canto e a dan~a praticados nessas ocasi6es
regulavani-se por nitidos padroes culturais. Quase todas as culturas
tern seu equivalente da orgia dionisiaca, e mesmo em Portugal havia urn tempo para as falias do Carnaval. Mas Anchieta nao ve
senti do ou beleza no que denomina "paixao desenfreada das bebidas", e compartilha com Imicio de Loyola 0 gosto da vitoria
quando em lugar disso cresce entre os indios a capacidade de sofrer repreensoes com paciencia. Ele nao sabia que Dionisos foi uma
antecipa~ao de Cristo, e rapidamente 0 pregou na cruz.
Em outra carta, ao descrever em detalhes todas as coisas desconhecidas da terra, de animais a plantas, Anchieta observa en
passant que os indios pronunciam sem qualqu~r vergonha 0 nome
de seus orgaos sexuais; e entao, ao descrever uma certa taturana
peluda, ele faz uma espantosa associa~ao de ideias, totalmen~e fora
de contexto num relato zoologico, informando que os homens esfregam tais taturanas no membro viril, "que se exita em veemente
e ardente luxuria e incha, e tres dias depois apodrece" .16 Nao sera
seu proprio complexo que 0 faz focalizar a degenera~ao do penis

A. Metraux, La Religion des Tupinamba, pag. 197 e segs. 0 autor trabalha com cronicas de viajantes do seculo XVI.
16 Carta 34 (1560), § 12.
15
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quando 0 assunto e totalmente outro? Ou entao, em outra carta,
sua desagradavel descri<;ao de uma doen<;a feminina em decorrencia da qual ficam "corruptos los miembros secretos",17 No nexo
associativo, sexualidade e corrup<;ao aparecem juntas nao apenas
no plano espiritual, mas tambem no fisico.

~ que os jesultas simplesmente nao podiam aceitar a natureza
e 0 que dela faz parte. Para eles, homens ainda vivendo em harmonia com 0 ambiente era um fato alarmante. Como diz um missivista: "son muchos los que andan por la tierra adentro ( ... ) que
se perden por falta de socorro, cosa para todos llorar continuamente" .18 No meio da mata os indios estariam totalmente perdidos,
a espera do pastor que os conduzisse para 0 vale. Nobrega, parafraseando Mateus 20:7, diz: "Toda esta gentilidad se quexa ya de
nosotros por tardarmos tanto, y temo que se quexen aun mejor a
17

18

N. Senor, dizendo nemo nos conduxit" .19 Traindo-se sem perceber,
ele aqui suspeita que os Indios poderiam comunicar-se com Deus.
Nemo nos conduxit, em algumas tradu<;oes, e "ninguem nos contrata". Esse ponto e muito sutil, porque nessa passagem Cristo faz
uma parabola para explicar 0 que e 0 Reino dos Ceus e a frase
em questao e dita pelos homens contratados em ultimo lugar mas
pagos ante~ dos demais, significando que 0 Senhor pode chamar
primeiro os ultimos. Aplicado corretamente - para grande surpresa de Nobrega - 0 paralelo significaria que os indios, sem duvida os ultirnos da terra em desenvolvimento material, seriam os
primeiros a entrar no Reino. Estranha e chocante ideia, como
todas as que com pens am a unilateralidade da consciencia oficial,
e que na verdade nao chega a emergir do plano inconsciente onde
esta alojada. Apenas 0 lapso de Nobrega, ao equivocar-se na aplicac;ao da parabola colocando os indios no lugar oposto ao desejado,
e que permite essa fugaz aparic;iio de uma id6ia totalmente inadmissivel. Por mais que os missionarios se esfor<;assem por apresentar
a~ conhecimento civilizado os indigenas brasileiros como quintaessencia do mal,· ja senota, mesmo antes do mito do born selvagem, os germes de uma visiio oposta. Em 1505, a imagirra<;ao
de urn pintor portugues colocou um tupinamba no lugar ?e um dos
reis magos, usualmente representado por urn africano au asiatico
(Fig. 20). Ai temos 0 polo oposto ao quadro denominado Inferno
(Fig. 15), dois extremos de urn continuum. Pelo menos nesta cena
da Adorac;ao, urn indio e 0 mensageiro do Advento.
Finalmente, deve ser notado que os jesuitas, vivendo numa
comunidade exclusivamente masculina baseada em votos e hierarquia, sentem-se chocados com a vida comunal dos indios, esta fundada sobre inclinac6es naturais culturalmente elaboradas. A solidariedade tribal, n50 ha como negar, esta mais proxima dos ensinamentos de Cristo do que os missionarios poderiam admitir. A
" vida tribal tupinamba chegou mesmo a ser usada por Engels como
evidencia de uma forma primitiva e natural de comunismo. Numa
carta de Navarro le-se:
"( ... ) comumente no tienen superior, 10 qual es causa de
todos los males. Tienen tal ley entre si que recibiendo el me-

Carta 36 (1560), § 3.
Carta 26 (1551), § 8.
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nor dellos una injuria de los christianos, se juntan todos a
vengarla. Son pobrissimos, ni tienen cosa propria ni particular,
antes comen en comun 10 que cada dia pescan y Caral1. ,,20
.~
I

Note-se que Navarro registra 0 fato sem no entanto dar-se conta
de seu valor intrinseco. Tivessem os jesuitas uma perspectiva psi col6gica menos inflada, perceberiam que afinal de contas esses indios
poderiam ter algo a lhes ensinar. Mais adiante no mesmo panigrafo.
o autor relata 0 tratamento dispensado ao visitante branco: "Ies
quitan los vestidos y despues les dan de comer, con condici6n que
arranquen las pestafias y barva como eUos, y vayan a ca<;:ar y pescar
iuntamente" .
Juntos. Nao pretendendo mudar a alma do europeu, os indios
o aceitavam ao pre~o de uma barba raspada e propunham uma vida
em harmonia. Ai esta a incomensuravel diferen<;:a entre ambos.

4.3. 0 mundo sem Deus
A n09ao incorreta de que os indios nao conheciam divindade
ou vida espiritual era para os conquistadores a prova cabal de sua
bestialidade e da necessidade de sua conversao ---' que nesses precisos termos nao faz 0 menor sentido, ja que pressupoe a existencia
de uma religiao a ser renegada. As cartas sao pr6digas em afirma"oes perempt6rias como a que segue, da pen a do irmao Pero Correia.
matador de indios antes de ser recebido pela Companhia: 21

"Ha qua tanta miseria que se as ouvesse todas. d'escrever, sei
que Ihe poriao grande magoa em seu cora(:am; mas as mores
sam as destas pobres almas que par todo este Brasil e toda esta
costa se perden ( ... ) tudo gente que nao conhece a Deus. ,,22
Palavras suspeitas, sabendo-se os antecedentes do autor. Para
a Companhia seu curriculum vitae nao foi problema, pois sua conversao foi encarada como equivalente a de Sao Paulo. Ve-se ai cIaCarta 39 (1555), § 10.
Carta 58 (1553), § 9 e Sirniio de Vasconcelos, Cr8nica da Companhia de
Jesus no Brasil, Livro I. n." 177, pag. 266.
22
Carta 23 (1551), § 6.
20

21
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ramente como uma' identifica<;ao arquetipica de encomenda c usada
para sonegar um problema etico crucial. Sao Paulo, perseguidor de
cristaos, torna-se ele proprio cristao; mas Pero Correia, de exterminador, passa a catequista. Os superiores· em Roma, informados
sobre 0 assunto em "cartas de negocios", conseguiram do Papa
uma remissao especial para os pecados do interessado. 0 notavel
e que essa quesHio de negar aos indios qualquer germe de religiosidade foi enfatizada ate mesmo por Nobrega, sobre cuja integridade nao parece haver duvidas: "He gente que nenhum conhecimento tem de Deus, nem idolos, fazem tudo quanto the dizem". Em
seu egocentrismo que nao ve alem do nariz, ele "descobre" que os
indios nao conhecem 0 verda:deiro Deus nem qualquer outro, nao
existindo entao nada, apenas um vazio religioso (razao pela qual
ele os ve como "papel em branco"). Para sua mente tao cheia de
certezas, a grande prova e· 0 fato de nao encontrar palavras religiosas em tupi: "Trabalhey por tirar em sua lingoa as ora<;oes c
algumas praticas de N. Senhor, e nem posso achar lingoa que mo
saiba dizer, porque sam eIles tam brutos que nem vocabulos tem".23
:E importante notar que essa afirma<;ao foi feita uma semana apos
seu desembarque em Salvador; mas Nobrega ja se sente entao suficientemente competente para proferir um julgamento devastador
como esse, a despeito de sua total ignorancia da lingua e da cultura
indigena. Provavelmente, buscava termos que traduzissem "gloria",
"gra<;a", "pecado", "Espirito Santo", "Ceu" etc. Alguns meses depois 0 problema e resolvido do seguinte modo:

"Esta gentilidad a ninguna cosa adora, ni conocen aDios solamente a los truenos llaman Tupana, que es como quien dize
cosa divina. Y aSSl nos no tenemos otro vocablo mas conveniente para los traer a conoscimiento de Dios, que llamarle
Padre Tupana. ,,24
Esse pode ser considerado 0 primeiro ate de sincretismo religioso for<;ado no Brasil. 0 reconhecimento de que os indios acreditavam em Tupa obviamente nega seu diagnostico anterior, mas
Nobrega nao volta atras, obstinado como esta em so ver 0 que

deve ser visto - pois outro nao e 0 efeito da consciencia inflada.
Se "Tupana" era a unica palavra disponivel, bastava acrescentar
um "Pai" e 0 problema prMico de dar nome aos bois ficava resolvido. Ora, como logo veremos, Tupa nao era de modo algum a
divindade suprema na cosmogonia tupi-guarani, mas apenas uma
for<;a da natureza, como por exemplo entre os SiOUX25 ou na mitologia germanica. Esse detalhe reveia a absoluta displicencia ou falta
de faro religioso por parte dos jesuitas, cegos desde 0 inicio para
qualquer tealidade religiosa que nao a sua. Talvez se diga que 0
etnocentrismo da epoca justificaria esse caso particular; mas todo
fenomeno coletivo compoe-se de rea<;Oes individuais, e aqui vemos
o sentido de uma. A mim parece que os inflados jesuitas eram totalmente incompetentes para lidar com a fenomenologia do espirito,
que qualquer poeta renascentista familiarizado com a mitologia antiga teria entendido meIhor - peIo menos, tentaria primeiro descobrir em que acreditavam os indios. Com efeito, tudo 0 que sabemos sobre a religiao indigena no seculo XVI deve-se a viajantes
franceses interessados em documentar 0 exotico. Quando se trata
de religiosidade, os jesuitas tornam-se tao miopes e niilistas quanta
um ateu. A expressao "Pai Tupa" e 'uma piada, Tupa nem chegava
a ser um deus criador - mas talvez bastasse, para 0 pragmatismo
concretista, que 0 trovao vie sse do ceu. Em outra carta do mesmo
periodo, Nobrega prossegue:
"Mas es mucho d'espantar tan buena tierra averla dado tanto
tiempo a gente tan inculta e que tan poco 10 conosce, porque
ningun dios tienen cierto y qualquiera que Ie dizen ese creen. ,,26
Essa formula<;ao e altamente reveladora' quanta a atitude psicologica do missionario em seu trabalho de conversao de almas, ou
seja, ele parte da convic<;ao de que os catecumenos acreditarao em
qualquer coisa que diga - 0 que imediatamente traz a tona a sombra e 0 fazedor de milagres. Seu espanto diante das dadivas divinas
mostra quae limitada e sua visao da Cria<;ao, pois se sua mente fosse
mais livre e inquiridora, eIe poderia ter se perguntado se 0 desejo
de Deus nao era que os indios por Ele criados fossem exatamente
do jeito que eram. Mas pensamentos desse tipo seriam a pior forma

23 Carta 5 (.1549),
24

§ 6.
Carta 9 (1549), § 3.

25

26

136

Neihardt J. G. ed., Black Elk Speaks, passim.
Carta 8 (1549), § 3.

137

de heresia e mesmo os franciscanos, de cujo santo patrono herdaram uma vi sao um pouco mais abrangente da Cria<;:ao, com espa<;:o
ate mesmo para animais que ninguem pensaria em converter, pautaram-se pel a mesma atitude em seu trabalho missiomlrio com os
Guarani do ParaguaiY 0 espanto de N6brega "logicamente" leva
a conclusao de que a inten<;:ao de Deuss6 poderia ter side dar "tan
buena tierra" aos portugueses. Uma pequena desatenc;ao de Deus.
que deveria talvez melhor exercitar suas intenc;oes!
Considerando os fndios totalmente destituidos de religiosidade,
os jesuitas trabalhavam pel a mudanc;a de atitudes, sem jamais levar
em conta que quase todas as form as de comportamento tribal possuem significado cultural ou religioso. Na verdade. a dimensao espiritual envolvia a vida indfgena em todos os seus aspectos, penetrando de forma natural em esferas do comportamento que um
cristao s6 con segue impregnar de sentido em decorrencia de esfor<;:o
e devoc;ao - ou de exercfcios. Os indios do seculo XVI - como
seus sobreviventes de hoje - estavam rodeados pelo espirito de
todos os lados: sua manifesta<;:ao e onipresente, ele habita os alimentos, as emo<;:oes, 0 ar que se respira, afetando 0 mundo todo
com seu poder benefico ou destrutivo. Legitimamente, s6 os indios
poderiam falar de uma privatio Dei na vida dos colonizadores portugueses, regulada como era por princfpios materiais ate en tao desconhecidos. Mas N6brega nao ve nada· disso e s6 se preocupa com
a introduc;ao de novos padroes de comportamento:

"( ... ) pero esta gentilidad como no tienen [dolos por quien
mueran, to do quanto les dizen creen, solamente la dificultad
esta en quitalles sus malas costumbres, mudandolas en otras
buenas segun Christo."28

o inicio do panlgrafo revel a que os mlSSlonarlOS esperavam
da parte dos indios um comport amen to semelhante ao dos mouros
ou turcos conforme a tradi<;:ao das Cruzadas. 0 fato de nao lutarem por idolos que nao tinham e tornado como prova adicional
de bestialidade, quando, na verdade, trata-se de uma evidencia de
que a atitude religiosa indfgena, em gritante contraste com a curo,;
20

Necker. L. lllliil'l1S Guaralli 1'1 Clzamalles Fral1ciscail1s. passim.
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peia e suas guerras santas, nao levava a belicosidade em nome do
sagrado. Os indios tinham suas guerras, mas 0 sentido era outro.
De sua perspectiva, seria um contra-sen so morrer por razoes religiosas, po is a realidade do espirito nao era jamais contestada nem
dava origem a lutas: morria-se por outras razoes e nao se tratava
de converter ninguem. Sua religiao era para viver, nao para morrer.
Mas essa no<;:ao e estranha a Nobrega, que des anima ao nao encontrar uma cisao que the permitisse a penetra<;:ao:

"Como niio ha entre elles aquella guerra que Christo disse
vir meter em a terra, scilicet, ho pay contra 0 filho e 0 filho
contra 0 pay, etc., niio posso crer que am-de perseverar, salvo
por costumme. ,,']9
A referencia evangelica aqui e Mateus 10:34-36: "Nao penseis que vim trazer paz a terra. Nao vim trazer paz, mas espada.
Com efeito, vim trazer divisao entre 0 homem e seu pai, entre a
filha e sua mae, entre a nora e sua sogra. Em suma: os inimigos
do homem serao os seus pr6prios familiares". Desnuda-se aqui (vies militante de N6brega, que reduz uma verda de simb6lica a produ<;:ao concreta de conflito social. Em termos psicol6gicos, essa passagem teria antes 0 senti do de que ao ouvir e seguir a divindade
interior, 0 individuo entra em guerra com a consciench' estabelecida e as atitudes habituais do ego, que devem ser abandonada~;
em favor das exigencias de uma fonte interior de desenvolvimento
A aplica<;:ao externa e gestual dessa ideia nao implica absolutamente
o ingresso no Reino. Ve-se nesse exemplo ate que ponto os jesuitas
levaram sua interpreta<;:ao materialista da mensagem evangelica, apesar de a revestirem sempre com todos os atributos da espiritualidade. Os Soldados de Cristo traduziam "divisao entre 0 homem e seu
pai" na pratica de sequestrar meninos indios e mante-Ios sob estrita
vigilancia.
Como supostamente os indigenas nao acreditassem em nada,
trabalhar com eles era como pregar as pedras do deserto ou jogar
perolas aos porcos - de novo Mateus 7:6. Com efeito, para Nobrega os indios sao ainda piores do que deserto ou porcos pois
nao demonstram gratidao pelas "perolas" que recebem:

29
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"( ... ) mais esquecidos da crza(:ao que os brutos animais, e
mais ingratos que os Ii/hos das biboras que comem suas miiis,
nenhum respecto tem ao amor e cria(:iio que nelles se laz. "30
A imagem ultrapassa Mateus, devendo se notar, pela logica,
que as viboras-maes so poderiam corresponder aos proprios jesuitas!
Aqui Nobrega realmente fala como mae negativa, sem 0 menor trago
da percepgao psicologica do Evangelista com quem quer se identificar. Com esse tipo de atitude, os missionarios pretendiam "los
ensefiar y ayudar a conoscer a su criador" ,31 0 qual, como veremos,
os indios conheciam muito bern. A julgar pel as cartas, esse ensino
nao devia ser nada facil, pois os alunos confundiam "las penas del
infierno y gloria del paraiso "32 e nao tinham conhecimento de "gloria, ni infierno; solamente dizen, que despues de morir van descansar a un buen lugar".33 Os padres se espantavam ao topar com
uma versao "errada" do Diluvio na qual urn casal sobrevivia refugiando-se numa arvore,34 e punham no ridiculo a n09ao tupinamba
de que "las almas despues de la muerte no sinten nada ( ... ou) se
tornan animales, los quales aun oi en dia muchos no 10 comen" .35
A criagao era para os Tupinamba a manifestagao de dois poderes divinos, Monan, criador primeiro e origem de todas as coisas,
i';; Maira, (jell duplo enquanto aspecto transformador, que muda todas
ns coisas criadas e Ihes da' novas formas. 36 Monan corresponde ao
impulso primordial capaz tambem de destruir - como 0 foi de
fato a primeira criagao, com agua e fogo - ao passo que Maira
;;5 0 deus civilizador, 0 portador da cultura, agricultura e organizagao social. Maira e 0 deus das metamorfoses da vida. Para completar 0 trabalho de Monan-Maira, dois gemeos, Tamendonare e Ariconte, vern ajudar a humanidade. Mas eles tinham temperamentos
diferentes e eram inimigos, 0 primeiro muito belicoso. Desencadeouse uma guerra entre ambos porque Ariconte nao trouxe para cas a
urn corpo de inimigo como trofeu. 0 irmao pisou no chao com raiCarta 51 (1556-1557), § 2.
Carta 59 (1553), § 10.
32 Carta 25 (1551), § 1.
33 Carta 9 (1549), § 5.
34 Ibidem, § 7.
35 Carta 60 (1553), § 8.
36 0 resume que segue se apoia em Metraux, La Religion des Tupinambd.

va, dan do surgimento a uma fonte que acabou por inundar a terra
toda. A aldeia de Ariconte entao subiu ao ceu. Dai os gemeos e
suas mulheres repovoaram 0 mundo. Este mito, aqui apenas sumarizado, e em si mesmo tao arquetipico e legitimo quanta a Genese
ou qualquer outro mito de cria<;:ao, perfeitamente capaz port an to
de fornecer aos Tupinamba urn senti do humanamente compreensivel para 0 misterio da vida e sua origem. Nao tenho recursos no
presente contexto para penetrar mais a fundo na mitologia tupinamM, mesmo porque ha 0 insuperavel problema do vies etnocentrico que deturpa todas as fontes.
preciso estudar psicologicamente' esse assunto para resgatar essa mitologia do preconceito com
que os jesuitas ignoraram a alma indigena.37
Em contraste com Monan-Maira, Tupa nao -tinha forma humana e por assim dizer pertencia ao segundo escalao, tendo surgido
como trovao e raio depois que a humanidade se rebelou contra seu
criador, nao tanto como castigo, mas enquanto manifestagao de
urn processo de transformagao sofrido pelos deuses ancestrais. Tupa
era basicamente concebido como um daimon ou genio ao qual nao
se dirigia prece ou culto algum; e apenas a forga sempre viva da
natureza e nao um deus civilizador ou paternal.
0 espirito do
ar, cujos movimentos pelo ceu causam tempestades. No Brasil de
hoje, exilado em sua propria terra, Tupa e so nome de cidade,
marca de produto industrial, fogo de artificio, apelativo de cachorro.

:e
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Varios outros espiritos do mato, como Jurupari, Anhanga,
Boitata e Ipupiara, cada qual com atributos distintos, foram agrupados e descaracterizados pelos jesuitas como sendo tudo a mesma
coisa e equivalente ao Diabo. Voltaremos a eles mais adiante. Todos os deuses, todos os espiritos, toda transcendencia e significado
foram aniquilados pelos jesuitas, que apenas causaram a ruina da
alma nativa sob a bandeira da privatio Dei (Fig. 21). 0 esfaqueamento da Ipupiara no meio da noite em 1564 pel a mao de Baltasar
Ferreira, que achava, diz a lenda, ser eia urn monstro marinho,38
simboliza 0 fim da nagao TupinamM da mesma forma que 0 brado
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0 trabalho de Metraux e antes uma justaposi~ao de fontes etnogrMicas
do que uma interpreta~ao. A antropologia estrutural lan~a mao da mitologia
indigena especialmente para elucidar padroes culturais. Ainda nao foi feito
urn estudo arquetipico dessa mitologia.
38 Cf. Frei Vicente do Salvador in Historia do Brasil, pag. 80.
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"0 grande Pa morreu" ecoando sobre as aguas do Mediterri'meo
marcou 0 fim da Antiguidade c1assica.

4.4. A natureza execrada
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Urn portugues matando a I '
puplara:

0

.
flm simb6lico da na<;iio Tupinamba.

VoItemos agora a realidade tangfvel do mundo fisico, a natureza e suas manifestag6es na vida indfgena negativamente percebidas pelos autores das cartas, tendo sempre em mente que para
os indios corpo e espirito nao eram entidades separadas, como para
nos se tornaram. 0 ponto importante agora sera demonstrar que
pelo menos alguns aspectos positivos tinham fon;:osamente que ser
reconhecidos, apesar de nao serem jamais levados a serio em suas
implicag6es. Essa mesma atitude sobrevive na forma como 0 indio
ainda e encarado hoje.
o olhar critico langado sobre os animais tem sido uma constante do cristianismo desde sua origem - Sao Francisco de Assis
e a excegao que confirma a regra. No plano historico essa atitude
e psicologicamente compreensfvel, ja que um dos problemas basicos dos primeiros seculos de nossa era consistia em superar a barbarie prevalecente no Imperio Romano atraves da introdugao do
amor cristao - e a ferocidade humana sempre foi tid a como um
remanescente animal. Como muitas das religi6es antigas atribufam
aos animais urn status divino, estes tornaram-se urn dos alvos da
nova fe - apesar de nao terem sido banidos por completo, como
o provam a pomba, 0 cordeiro e os tres animais evangelicos, Marcos,
Lucas e Joaocomo leao, touro e aguia, sfmbolos religiosos e nao
alegorias. 0 Filho e 0 Espirito Santo aparecem como animais, sem
falar no fato de que na tradigao gnostica, Cristo era 0 mesmo que
a serpente. Em nosso mito de origem, os animais foram criados
primeiro e viviam em harmonia com 0 homem no Parafso, simbolizando a unidade pre-consciente do ser humano e seus instintos ou
seu aspecto natural. Mas 0 fato e que, a despeito de urn sentimentalismo compensatorio face aos animais em serm6es e vagas preocupag6es piedosas, 0 cristianismo definitivamente cortou em dois 0
que era um, de que resulta tanto a neurose como a ameaga ii. vida
animal.
Na mente de um jesufta seiscentista 0 indfgena era mais um
animal do que um ser humano. Sob urn certo aspecto simbolico a
coloca<;:ao e correta, na medida em que implica uma total integra143

Gao do homem e sua natureza, em grit ante opOSH;ao a aguda dieotomia espirito-materia (ou mente-cor po) prevalecente na vida civil izada. Mas quando Anchieta escreve a Inacio de Loyola que os
inpios sao "tao barbaros e ind6mitos que parecem estar mais perto
cia natureza das feras do que da dos homens" ,39 '() que se tern e
uma depreciac;:ao vincuIada a firme conviec;:ao de que devem ser
domados. Veremos adiante com mais detalhe em que consistia 0
metodo jesuita de domar, por eIes denominadq "catequizar". Os
missionarios acreditavam que 0 faziam com amor e suavidade; tenho
procurado mostrar a enorme violencia psicol6giea que no entanto
praticavam. Osjesuitas nao eram Orfeu, que aplacava as feras com
o doce som de sua lira. Mas talvez gostassem de assim ver-se sem
evidentemente a menor referencia a tradic;:ao 6rfica, 0 que seria
uma heresia. 0 fato e que nos Evangelhos nao ha um modelo claro
de como urn ap6stolo funciona como domador. Fica-se com a impressao de que os jesuitas julgavam que sua mera presenc;:a, tao
impregnada pelo mana de sua virtude, bastaria para serenar as
bestas. Uma pequena gravura para divulgac;:ao, reproduc;:ao parcial
de uma tela, mostra Anchieta exatamente na postura de domador:
urn indio, uma on<;a e uma cobra prostram-se a seus pes em adora<;ao, como se a iluminac;:ao divina irradiasse de suas rna os (Fig. 22).
o indigena depoe a arma e ergue a mao, repentinamente atingido
pOl' uma revelac;:ao. A onc;:a fecha os oIhos em beatifica quietude.
o autor desse feito espantoso e obviamente um santo. No reverse
da estampa le-se que "com 0 exemplo de suas her6icas virtu des e
prudencia de governo, dirigiu os subditos no caminho da perfei<;ao".
Relembro que meu prop6sito nao e critical' Anchieta e seus companheiros enquanto individuos, julgando-os num terreno pessoal. A
intenc;:ao e examinar uma constela<;ao psieol6gica que de fato transcende a esfera individual, na medida em que tern raizes arquetipicas
c afeta tanto a: hist6ria quanta seus agentes. 0 importante e contempIar essa imagem e perguntar 0 que de fato ela significa, que
ncg6cio e esse de domar a natureza e quais as conseqiiencias dessa
posic;:ao consciente.
.
A leitura das cartas revel a que a natureza era e devia ser combatida sob 0 trip lice aspecto de floresta virgem, vida animal e populac;:ao indigena. A urbanizac;:ao e a predac;ao sempre se encarre-
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22. Anchieta aplacando as feras:
um indio, uma on~a e urna cobra.

garam de roubar do mato cada vez mais espa<;o vital, transformando-o em espa~ sem vida. A floresta amazonica e a ultima grande
reserva verde do planeta, mas nao por muito tempo. Nossa marca
de nascenc;a e 0 corte do pau-brasil, que continuamos simbolicamente a derrubar ate hoje. A destruic;ao de Sete Quedas atesta 0
grau atingido pelo desatino nacional. M&s 0 que se chama hoje
"problema ecoI6gico" deve ser encarado antes de mais nada em
seu aspecto psico16gico, pois em sua base esta uma atitude face
natureza s6 compreenslvel quando se observa a psique. Como se
ve, 0 processo nao comec;ou agora, nem
apenas um produto do
desenvolvimento. Os postulados da explorac;ao economic a certamente sao causadores de devastac;ao humana e ambiental, mas a postura anti-natureza esteve presente des de 0 come90. Em outra carta
a Inacio de Loyola, 0 padre Ambrosio Pires trac;a uma imagem da
relac;ao entre indio e floresta na quai ambos sao vistos como inirligos colaboradores:

a

e

145

"Ma sono l'indiani di questa paese pia stabili per far male,
che per la virta, e fanno guerra contra ~i chris~iani: aiu~ando.si
delli boschi dove essi come animali cammano SlCUrz, e It chrzstiani ne anco senza arme possono entrare,. non che armati, it
che pero e molto necessario contra Ie pernitiose !rezze, neUe
quali sono tanto exercitati l'Indiani, che fuggendo per mare
notando e per terra correndo ne mandano infinite.,,40

o desmatamento das florestas impenetraveis para 0 colonizador abrigo e meioa.lll.Piente do indio, e portanto correlato it catequ:se e ao aldeamento. A mata e seus habitantes, como uma coisa
so sao 0 alvo da grande batalha antinatureza implicita na "obra
ci~ilizadora". 0 fato, ainda amltema para os padroes da consciencia
coletiva de entao como de agora, e que qualquer vitoria contra a
natureza e dubia e perigosa; simpiesmente nao nos dan:os conta ~e
que eia 'se vinga. Os jesuitas julgavam estar em perfelta harmoma
com a natureza e se apresentavam como guardiaes de suas leis. Um
exemplo e a nudez, para eles algo antinatural! A ideia deve tel'
sido que a vergonha e que e natural. No dizer de Nobre~a: "porque
e quem nao a guarda
Parece que andar nu he contra lei, de natura
t "41
pecca mortalmente, e 0 tal nao e cap.az d: receb ~r. sacramen?
.
Ai temos um fantastico exemplo de dlston;ao teologlca das c01sa~,
baseada como de habito no conhecimento superior das supostas leIs
que regulam a CriaC;ao. Os jesuitas julgam conhece~ as leis da n~
tureza, possivelmente descobertas numa pequena camara de n: edltac;ao, e estao convencidos de que os indios, q~~ com, ~la Vlvem
em harmonia, tudo ignoram. 0 aspecto apostoltC? pratlco de~a
questao era 0 dilema de batizar ou nao 0 catecumeno que nao
andasse vestido. Com 0 passar do tempo, a impaciencia de Nobrega
aumentou e ele decidiu conceder 0 primeiro sacramento tambem
aos nus. Nao se tratava porem de uma mudanc;a de ponto de vista,
mas apenas de urn re1axamento da lei canonica. Ele escreveu a
tugal pedindo orientac;ao. 0 terceiro governador geral, Mem de Sa,
chegou a solicitar ao monarca portugues que enviasse roupas para
cohrir os indios.42
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Mas, apesar disso tudo, alguns aspectos tinham que ser I'econhecidos como positivos, pois ignonl-Ios seria uma deslavada hipoerisia. Em outro contexto, 0 mesmo N6brega que liga nudez a pee ado
mortal diz que deixando de lado 0 problema da carnalidade "0
res to neles e muito venial".4.1 Se "carnalidade" nao se refere aqui
diretamente a canibalismo, s6 pode significar os pecados da carne;
e 0 comentario e feito a proposito da confissao de urn indio. Ve-se
assim que, sob urn certo angulo, a populac;ao nativa podia ser comparada it portuguesa aqui instalada e julgada moral mente superior
- mas como ficariam entao as coisas para urn missionario? Ao
ler os poucos paragrafos desse tipo na vasta colec;ao de cartas. percebe-se que nesse ponto os jesuftas pisavam em terreno perigoso,
pois se observac;6es como essa fossem realmente levadas a serio a
proposta global de conversao seria posta em questao. Ai entao teria
raiado a indesejavel luz de que os colonizadores cristaos e que
eram eticamente selvagens e carentes de espirito. Outra vez Nobrega, em despudorada contradic;ao consigo mesmo:

"De maneira que os primeiros esdmdalos sao par causa dos
cristaos, e certo que, deixando [os indios] os maus costumes
que eram de seus avos, em muitas coisas fazem vantagem aos
cristiios, porque melhor moralmente vivem e guardiio melhor
a lei da natureza."44
A carta nao esclarece 0 que essa momlidade' comparativamente superior implica, mas de qualquer forma nao e preciso ir
muito longe para imaginal' a barbarie dos primeiros colonizadores.
A insuportavel verdade desses fatos IS que os crisUios exerciam uma
influencia negativa sobre os "infieis", e isso e dito pelo proprio
chefe cia missao encarregada de converte-Ios para a religiao do
opressor. 0 que dizer a respeito disso? Nesse ponto os jesuitas chegam perto da verdade, como no paragrafo que segue; se aproximam
da porta, mas nao entram:

"Los que son amigos biven en grande concordia entre si y
amanse mucha, y guardan bien 10 que comunmente se dize que
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amicorum omnia sunt communia. Si uno de ellos mata un pesce,
todos comen del, y 10 mismo de qualquier animal de cafa. ,,45
Em outra carta (Nota 11), foi dito que os indfgenas nao tinham
amor nem lealdade; agora a enfase recai exatamente sobre 0 amor
e 8 amizade, virtudes altamente civilizadas. Como poderiam ser isso
e bestas ao mesmo tempo? Incapazes de confrontar esse paradoxo,
que poderia estimula-Ios a rever seus julgamentos de valor e suas
percep<;:6es, os jesuftas simplesmente ignoraram a parte Iuminosa e
refor<;:aram a sombria, pois somente esta se adequava a seu prop6sito. Os indfgenas nao deviam ser nem anjos nem demonios, mas,
enquanto seres naturais, devem ter contido em si ambas as possibilidades. 0 problema e que encara-Ios unidimensionaImente simpIificava e falseave uma complexidade humana nada t1pica. Se os
jesuitas pudessem ter reconhecido que eles proprios tambem tinham
lima sombra, teriam side meIhores iuizes de homens e entao a
situac;ao como urn todo teria sido outra. Mas isso nao se deu. Os
tra90s vistos como positivos nao adquiriram 0 status de fatos com
conseqtiencias, permanecendo ao nivel de mera observacao casual.
Tomemos urn i;:xemplo ainda melhor. 0 irmao Antonio' Rodrigues,
antes de juntar-se a Compan4ia, era urn explorador em busca de
Duro que nao poucas vezes viu proximo 0 seu fim. Certa vez, ele
e seus companheiros se perderam, quase morreram de fome e foram
salvos peIos indios. Rememorando essa aventura numa carta, ele
pondera:

"Son rauy piadosos, porque. yen do nosotros muy /lacos, por
comer sino yerbas, ( ... ) nos levaran en (os bra90s y nos
diao" de comer y curarorlnOs con tanto amor y charidad, que
era para alabar aDios N. Senor ver en gente tan apartada de
fa Ie tanta piedad natural. que COil tanta mansedumbre y amor
tratavall la genie estrangera que 1':0 conoscian."46
\
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Alem do fato narrado, e importante no tar a expressao "piedade natural", que radicalmente nega a imagem paulatinamente eIaborada nas cart as de urn povo desprovido de valores humanos, ca-

rente de ensinamento para livrar-se da perdi<;:ao. 0 pr6prio N6brega
nota que "qualquier christiano que entra en sus casas, danIe a
comer de 10 que tienen, y una red lavada en que duerma" .47 Isso
se chama hospitalidade natural e diz alguma coisa sobre a atitude
dos indios para com os brancos - ou sua proposta de relacionamento. Provavelmente eles desejavam 0 contato, mostrando-se abertos e receptivos. Alem disso, dispostos a colaborar, como registra
N6brega, ajudando na constru<;:ao das primeiras casas da cidade de
Salvador e sempre recebendo bem os missiolll:lrios, especialmente
os meninos.48
Nesses mertinos os jesuitas depositavam s.eu grande sonho de
fabrical' um novo indio segundo sua pr6pria formula. Segregados de
seus pais, eles eram educados como recomenda a doutrina e logo
se tornaram"mas amigos de Dios que los hijos de los christianos".49
Ai tell'tO:; a vdha·c; l ac;ao pedag6gica entre padres e meninos. Mas
corn 0 crescime1to Jestes, 0 sonho logo se desfaz: "Porque uno
de enos, que era ciisac:':.. y otros dos, de que hazfamos alguna cuenta,
tentados del spiritF "'0: fomicaci6n en el mes de Julio huyeron".50
Uma pequena vinganr,:a da natureza.

4.5. Antropofagia pensada e vivida
A acusa<;:fio de que os fndios brasileiros eram comedores de
carne humana era obviamente 0 argumento supremo em favor da
conversao - ou na vcrdade de qualquer ate praticado contra e1es.
Impossive! conceber-se crime mais atroz, frente ao qual mesmo 0
mais torpe dos colonizadores sentir-se-ia cheio de virtudes. Colombo
foi 0 primeiro a falar dos canibais antilhanos, apesar de nunca tel'
pesscalmente visto 0 que relatava. Nas cartas jesuiticas ha inumeras
refercncias a antropofagia, mas nenhum testemunho pessoal: e como
se se tratasse de urn fenomeno patente e acima de qualquer controverSIa, sem a menor necessidade de verifica<;ao empirica ou compreensao. Os jesuitas falam de canibalismo como se os indios nao
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fizessem outra coisa e se nutrissem de carne humana, estabelecendo
como meta acabar imediatamente com tal pn'itica.
Urn antrop610go americano, W. Arns, em seu livr~ The ManEating Myth procura comprovar a tese de que a antropofagia nunca
existiu de fato, sendo antes urn preconceito sempre atribuido ao
Outr~: 0 canibal e invariavelmerite 0 inimigo, ou a outra tribo
na outra margem do rio, ou entao os antepassados mas nao seus
descendentes. Por parte do europeu, a come<;ar com Her6doto, que
situou os Andr6fagos no limiar setentrional da civiliza<;ao conhecida
no seculo V a.C., urn povo a ser conquistado seria quase sempre
acusado dessa pratica, dos Tupinamba aos Astecas, da Africa a
Nova Guine. Com base em exaustivo estudo de boa parte das fontes
existentes, Arns chega a conclusao de que todos os registros carecern de confiabilidade cientifica por nao resultarem da observa<;ao
direta: ha descri<;oes que chegam a minucias, '5em no entl:lJ1to 0
testemunho do autor de que viu 0 que relata. Arm; e baE',ante cri-'
terioso em seu estudo do material espanhol sabre a conquista do
Mexico e de relatos etnograficos do seculo XD: sobri; tribos africanas. Segundo sua tese, esse preconceito sobre a natureza barbara
do Outro e de tal monta que ate mesmo os primeiros antrop6ides
tern sido considerados canibais pelos arque610gos, com hase na
existencia de ossos humanos queimados encontl'ados em cavernas.
o trabalho de Arns, no geral, consiste em reiteradamente descartar
as supostas evidencias existentes, denunciando a falta de uma base
empirica adequada e a manuten<;ao de inferencias logicas insustentaveis.
No que diz respeito ao Brasil, Arns examina apenas 0 livro
do aventureiro alemao Hans Staden, urn relato sensacional que
muito deve ter impressionado 0 publico europeu seiscentista. A Biblioteca Central de Zurique possui uma edi<;ao in folio de 1593
cheia de ilustra<;5es, algumas das quais sao aqui reproduzidas. 0
impacto visual dessas imagens e tao forte que me pergunto 0 efeito
que poderiam entao ter tido sobre a imagina<;ao do observador, combinando 0 exotico, 0 erotica e 0 macabr~. Urn leitor mais suscetivel, sabe-se la quando, recobriu de tinta todos os orgaos sexuais
que aparecem nas gravuras.
Hans Staden era urn aventureiro que pretendia ir a India mas
foi desviado de sua rota pelo vento e naufragou perto da costa brasileira. Feito prisioneiro pelos Tupinamba, foi mantido em cati.
veiro durante meses a espera do dia em que seria devorado, mais
150

ou men os ria mesma epoca em que os jesuitas desembarcaram na
Bahia. Nove anos depois, outra vez na Alemanha, Hans Staden escreveu seu relato e encomendou as gravuras a urn artista, provavelmente instruido pOl' ele. 0 valor etnografico do livro e sem duvida
limitado, especialmente porque 0 autor nao sabia falar tupi mas
mesmo assim reproduz longas conversa90es dos nativos, bern como
suas palavras altamente ret6ricas a ele dirigidas. Sua descrh.ao de
urn ritual canibalistico tern side considerada classica; Arns, porem,
,a desqualifica como urn todo. Ocorre que esse autor nao pesquisou
as cartas jesuiticas, nem as cronicas de viagem dos franceses Andre
Thevet, Claude d'AbbevilIe, Yves d'Evreux ou Jean de Lery (que
sao as fontes de Alfred Metraux), nem os cronistas portugueses.
Todo esse material contem referencias a antropofagia e ai surge a
questao: teriam os autores de fa to visto pessoalmente 0 que descrevem? Nao me encontro em condi<;5es de responder a essa questao; mas a tese de Arns intriga e nao ha pOl' que nao leva la em
conta, ao menos como explica<;ao parcial. Quanto aos jesuftas, nao ,
parece provavel que tenham participado dos rituais, apesar de afirmarem terem visto "vestigios". Arns poderia aqui argumentar que
de fato se "ve" tudo aquilo que se quer vel'.
Urn ponto importante, porem, foi deixado de lade pelo antrop610go americano: mesmo que a antropofagia nao passasse de urn
mite ou fantasia, pOl' que teria sempre existido? Uma fantasia IS
uma reaIidade psicologica - e 0 que significa? Tentarei, no limitado contexto desta se<;ao, mostrar ao menos em que dire«ao se
pode refletir sobre 0 possivel significado da antropofagia para os indigenas e os colonizadores. Para come<;ar, vejamos resumidamente 0
que Metraux tern a dizer sobre essa pratica entre os Tupinamba,
51
, algo que os jesuftas da epoca nunc a se preocuparam em investigar.
Os Tupinamba acreditavam que depois da morte a alma vai
para umaespecie de parafso, a Terra sem Mal, onde, ap6s ser testada, passa a gozar de uma vida despreocupada na companhia do
her6i civilizador. A alma de urn indio s6 poderia atravessar a fronteira dessa terra se, em vida, ele tivesse bern defendido sua na<;ao,
o que significa tel' aprisionado e devorado muitos inimigos. 0 prin-
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cipal objetivo da guerra entre os Tupinamba era portanto capturar
inimigos, muito mais do que conquistar terri to rio ou eliminar indiscriminadamente 0 inimigo. 0 alvo nao era matar, mas conquistar
urn cativo. 0 inimigo dominado, de inicio, era agredido verbal e
fisicamente, mas logo em seguida era bern tratado e adquiria a aparencia de tim membro da tribo que 0 capturou - a {mica exce<;:ao
era uma corda cheia de nos correspondentes a urn certo numero de
luas, que devia trazer presa ao pescoc;o, como um calendario de
seus dias de vida ate 0 momenta de sua morte ritual. Nessas condic;6es, 0 prisioneiro vivia livre por meses ou anos. A ideia de
fuga nao the passaria pela cabec;a porque sua tribo de origem nao
o aceitaria de volta e tomaria como ofens a tal covardia, como se
o prisioneiro nao acreditasse que sua gente fosse capaz de vinga-Io.
Um cativo ja nao se pertencia mais e era gradualmente assimilado
pelo captor, que se tornava responsavel por ele sob todos os aspec-.
tos devendo alimenta-Io e ate mesmo conceder-l he sua propria filha
ou' outra mulher da familia como esposa temporaria. Para que fosse
ritualmente aceito como novo membro da tribo, 0 cativo deveria
limpar 0 tumulo de urn ancestral importante de seu senhor a assumir a posic;ao social do falecido. Deveria tambem lavar todos os
antigos pertences deste, para que pudessem ser novamente usados
pelos demais membros da familia. A partir dessa ocasiao ate sua
morte, 0 cativo levari a a vida normal da tribo, trabalhando, cac;ando
e interagindo com os demais. Num certo momenta preparava-se urn
cauim e com a devida solenidade os membros da tribo faziam uma
divisao ideal do corpo da futura viti rna e escolhiam os varios papeis
que cada urn desempenharia no dia do sacrificio.
Os europeus tentavam interferir exatamente a essa altura da
seqUencia de eventos rituais, convencendo os indios a venderem
seus "escravos". Uma vez realizada a transac;ao, pOl'em, os indios
reagiam com espanto ao ver seus ex-prisioneiros mal tratados pelos
novos senhores, pois tal pratica contrariava frontalmente seu entendimento da situa<;:ao. Metraux assinala que quando esses escravos
vendidos conseguiam fugir, seus primitivos donos os ajudavam a
se esconder no mato.52
A durac;ao do cativeiro variava segundo a idade (e de se supor
que so muito raramente mulheres eram sacrificadas): um velho
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era executa do sem demora, mas urn jovem forte poderia aguardar
anos, 0 que comprova que a antropofagia nao tinha nada aver
com nutri<;:ao. A proposito, as evidencias existentes nao fazem menc;ao alguma it freqUencia do ritual, notando-se em decorrencia marcante tendencia ao exagero. Uma· vez decidida pela tribo a ocasiao
do sacrificio, tinha inicio uma longa preparac;ao, observando-se regras precisas para 0 preparo da corda (musarana), do tacape. dos
potes de barro para 0 cauim e das tinturas vermelha e negra. A
simples confec<;:ao da corda poderia levar todo urn ano e esta era
urn objeto de culto em si mesma. Alguns meses antes de sua morte
o cativo recebia permissao para matar animais, numa vinganc;a antecipada por seu sacrificio.
o ritual propriamente dito durava cinco dias. Oprimeiro dia
era dedicado it consagrac;ao da musarana e it purifica<;:ao da vitima.
As mulheres cobriam seus corpos com 0 oleo negro-azulado do genipapo e os homens com 0 vermelho do urucum, cantando durante
toda a noite. No segundo dia acendia-se uma fogueira ritual e 0
terceiro era preenchido com dan<;:as. No quarto dia, 0 corpo do
prisioneiro era depilado e purificado, devendo ele entao lutar com
o homem que 0 capturou. 0 tacape para 0 sacrificio era consagrado
nesse dia. sendo recoberto de mel e peda<;:os de cascas de ovos verdes. Nesse momenta as mulheres pintavam 0 corpo da vitima de
vermelho e negro e igualmente 0 recobriam de mel, dessas cascas
e penas. Assim preparado, 0 prisioneiro deveria lan<;ar pedras e
outros objetos sobre seu executor, mais uma vez num ate de vingan<;:a antecipada.
No quinto e ultimo dia as mulheres da tribo conduziam 0 calivo ao local da execuc;ao, on de sua esposa temporaria despedia-se
dele. As vel has carregavam vasos de barro para recolher seu sangue. enquanto 0 executor permanecia recluso em sua maloca preparando-se para a importante tarefa de vingar a morte de seus antepassados. Os dais homens eram en tao colocados frente a frente,
seguindo se entre ambos uma troca de falas. As velhas fontes documentais afirmam que 0 cativo aceitava sua morte e dela se orguIhava. 0 viajanle Yves d'Evreux, citado por Metraux, perguntou
a lim Indio forte se ele nao temia sua morte e ouviu a resposfa:
"l1lcschant estranger tu ne sc;ais que tu dis, va-t'en d'aupres de
.. -3
moy. Noz am is nous vangeront, et ceste mort nous est heureuse:
53
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Como d'Evreux certamente nao falava tupi, sua imagina9ao deve
ter entrado no registro. Seja como for, mesmo para 0 frances visitante essa morte fazia algum sentido. 0 desfecho do ritual era um
confronto final entre 0 prisioneiro e seu dono; a morte advinha
de um golpe fatal na base do cranio, sendo entao 0 corpo retalhado, cozido ou moqueado e comido pela tribo inteira (Figs. 23, 24,
25 e 26).
Tanto essa descri9aO sumaria do ritual como as eloquentes
ilustra90es aqui reproduzidas sao fruto do olhar europeu e sao 0
unico material existente. As Figuras 23 e 24 retratam 0 momenta
culminante do golpe fatal. A primeira faz parte da edi9aO original
da narrativa de Hans Staden e a segunda e do livro de viagem de
Jean de Lery. Vma' e outra sao a mesma, salvo a ambienta9ao e 0
estilo. 0 proposito de gravuras desse tipo devia ser chocar a consciencia moral europeia e dar vazao, servindo-se do caso de um
"povo barbara", a impulsos inconscientes nao oficiaIizados pela
auto-imagem "civiIizada" e relegados it sombra, ao lade inconfesso
da natureza humana. Os ilustradores nunca viram com seus pr6prios olhos 0 que retratavam e devem ter usado os relatos como
base. Quanto ao de Hans Staden, sabe-se que foi escrito nove anos
apos sua suposta experiencia e nas Figuras 25 e 26 ele proprio
aparece como testemunha do sacrificio.
Neste ponto chegamos a uma questao cOinplicada. Sera que
os documentos existentes provam a existencia do ritual que supostamente descrevem com todos os detalhes? De urn ponto' de vista
cientifico, 0 minimo que se pode dizer e que essas fontes sao muito
pouco confiaveis. Se e que a antropofagia de fato existiu, nao me
parece possivel· estabelecer com certeza 0 modo como era praticada, nem qual teria sido seu sentido, a partir de observa90es meramente exteriores. Mas admitindo a possibiIidade de sua existencia,
podemos chegar a duas concIus6es. Em termos mitologicos, como
rapidamente vimos, matar e assimilar fisicamente urn inimigoligavase a urn cicIo de vingan9as pelo qual duas na90es indigenas se confrontavam sem cessar. Como defender 0 proprio povo era um
requisito para entrar no AMm e juntar-se ao heroi civiIizador, a
prMica ritual estaria essencialmente interIigada ao proprio cumprimento das tarefas da vida. Para nos, despreparados para penetrar
na obscuridade da psique indigena, is so parece simplesmente barbara; mas se observarmos as praticas reIigiosas atraves dos tempos, veremos que 0 sacrificio humane em muitas delas ocorre. Mas
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23.

0 momento culminante segundo

0

ilustrador do livro de Hans Staden.

e comer a came e beber 0 sangue da vitima? Pode parecer ironia,
mas e precisamente no ritual da Missa que encontramos a analogia
mais' pr6xima, cuja forma original, que poderia ter sido muito mais
concretista que seu posterior desenvolvimento, e algo que nao conhecemos muito.
Minha conclusao nao e uma conclusao, mas um paralelo. Na
Missa 0 sacerdote perfura 0 corpo de Cristo com uma pequena
espada, mata-o, separa-o em peda90s, bebe 0 sangue e distribui a
-came transubstanciada aos fieis. Contra 0 argumento de que esses
atos eram meramente simb6licos, a Igreja sempre sustentou 0 contrario, de que se trata de uma transforma9ao de substancias, de
urn misterio central - aspecto este, alias, renegado pelo Protestantismo. 0 sacerdote bebe portanto 0 sangue de Cristo e os fieis
comem sua came. Tung escreveu a esse respeito em seu "Simbolism.o de Transforma9aO na Missa" (CW 11) e em seu seminario ine155

24. 0 momento culminante segundo
de Lery.

0

ilustrador do livro de Jean

26. 0 corpo assado no moquem e devorado segundo
Hans Staden.

0

ilustrador de

dito sobre os Exercfcios Espirituais. 0 que quero dizer e que na
fe cat6lica tambem ocorre 0 tema do canibalismo, s6 que nao nos
permitimos sentir nem 0 choque, a repulsa, a duvida ou a compreen sao - simplesmente ignoramos 0 assunto. Mas quando olhames para essas gravuras, retratando urn ritual realizado pelos outros,
nao hesitamos em lanc;:ar julgamentos finais. Quando os jesuitas,
praticando seus exercfcios espirituais, repetiam mantricamente sanguis Christi, inebria me, a imagem nao causava choque algum e se
fixava na associac;:ao doutrinariamente postulada de sangue, vinho e
espirito. Se mesmo hoje somos incapazes. de compreender os misterios centrais do cristianismo, como poderemos compreender a alma
indigena? E por que deveria urn indio ser forc;:ado a compreender
que comer seu inimigo e barbaro mas comer Cristo e divino?

25. A partilha do corpo da vitima, enquanto
observa impotente.
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alemiio Hans Staden
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5. 0 REINO DAS TREVAS

para os jesuftas do seculo XVI, como de resto para 0 homem
branco em geral, osfndios nao foram jamais tocados pela luz:
sua natureza, sua cuItura, seus corpos e almas nunca uItrapassaram
o obscur~ limiar da condi<;:ao humana. Procuraremos agora explorar
essa escuridao perguntando"nos a quem de fato pertencia, mais uma
vez servindo-nos do conceito de proje<;:ao para compreender 0 conteudo das cart as jesufticas.

5.1. A progenitura domalefico
Como vimos ao comentar os Exercfcios Espirituais, havia urn
momento na etapa final da pratica em que 0 meditante devia seguir
as regras e imaginar uma confronta<;:ao viva entre os exercitos inimigos de Cristo e de Satanas. 0 aspecto militar da imagem combinava com os jesuftas, que eram de fato 0 bra<;:o combativo da
Igreja. No Brasil, 0 trabalho de conversao ~ra a priori concebido
como uma guerra santa contra 0 demonio. Esse a priori e importante
e significa que nada precisava ser verificado. Se os indios nao
tinham conhecimento de Deus. a conclusao 6bvia era de que pertenciam a falange do mal. Aqui temos a proje<;:ao basica de uma
cisao de opostos que caracteriza a psique dita civilizada e nada
tem a ver com a psicologia indigena. na qual no<;6es como Bem c
Mal tem natureza diversa. A dicotomia saJva<;:ao/perdi<;:ao nao e
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urn problema indigena, mas uma polarizac;ao que aflige a consclencia
moral do jesuita e, em menor grau, de seus conterraneos. Os missionarios estavam antes de rna is nada preocupados com seu pr6prio
bern e nao podiam aceitar 0 fato de que e pr6prio da condic;ao humana ter urn pe na luz e outro na sombra. Psicologicamente. portanto, para sustentar a convic<;ao de que seus dois pes se apoiayam na virtude, urn jesuita tinha que projetar sobre outrem seu
sentimento de dana<;ao e passar a trabalhar externa e concretamente
o problema no Outro. A permanente projec;ao do mal sobre 0 Yizinho e urn fenomeno cristao tlpico e implica uma vulgariza<;ao da
mensagem de Cristo na medida em que 0 fiel nunca reconhece 0
mal nele mesmo - 0 que desencadearia to do urn processo psi co16gico novo. Cristo confrontou diretamente 0 demonic e foi crucifica do entre dois ladroes, mas os jesuitas seguiram 0 caminho mais
facil da imita<;ao exterior, ou seja, confrontaYam 0 mal nos indios
sem jamais admitir que tambem Ihes pertencia.
A palavra de ordem dos missionarios era livrar os indios do
mal. No dizer de Anchieta: "Nuestro Sefior por su infinita mysericordia plante en toda la tierra su sancta fe librandola del gran
captiveiro en que esta del demonio".1 Ate mesmo a iniciativa de
vestir os nus era tida como urn primeiro passo contra a servidao
aos poderes do mal,2 Esse aspecto era 6bvio para os jesuftas desde
o inicio, e a melhor prova que encontraram era 0 fato de que os
indios pareciam demonios, como transparece na descric;ao que N6brega faz dos Aimore: "( ... ) se raspan hasta las pestafias. y hacen
agujeros en los be<;os y bentanas de las narizes, y ponen unos
huessos en elIos, y parecen demonios".3 Como se percebe, fica ai
patente a incapacidade de aceitar uma aparencia humana distinta
do habitual, baseada no elementar preconceito de que 0 que nao
e como n6s deve ser do diabo. Os jesuitas s6 se interessavam pela
alma, topavam com 0 corpo a to do instante e nao entendiam nenhum dos dois.
Tradicionalmente, a figura do diabo se associa a urn corpo
semi-humano recoberto de peloso Na iconografia crista ele herd a
certos tra<;os satiricos de Pa, os chifresde bode, as orelhas pon-

J
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tiagudas, a barba, 0 rabo e as patas traseiras, as vezes com asas.
Os indios nao tinham pelo algum no corpo, mas isso acabou se
enquadrando na imagem do mesmo jeito. As perfura<;oes em oreIhas e narinas mencionadas por N6brega sao na verda de praticas
culturais: na .inicia<;ao de urn jovem seu labio inferior era perfurado para aloJar uma pedra chata e redonda chamada tembeta que
alem de urn senti do magico representava a individualidade recemadquirida. Os jesuitas tambem ostentavam 0 sinal de sua iniciacao
religiosa, a tonsura, isto e, uma area circular tosquiada no alto' da
cabe<;a, mas esse detalhe nao entra nas pondera<;oes pois suas
mentes nao focalizavam semelhan<;as. 0 que diria urn fndio se visse
urn jesuita mortificando a pr6pria carne em penitencia? Outro
exemplo, da pena do padre Leonardo Nunes:

"( ... ) y cierto parecian diablos. Todos andavan desnudos
como es costumbre de todos, dellos teiiidos de negro, y otro;
de colorado, y otros cubiertos de plumas, y no cessavan de
tirar flechadas con gran grita, y otros tan/an unos buzios con
que lwcen alarde en sus gllerras, que parecfa el mismo
infierno. ,,4
Esses chocalhos, chamados maracas, eram objetos religiosos.
Eram feitos de pequenas caba<;as secas e 0 ruido produzido pOl'
algumas pedras em seu interior era ouvido como sendo vozes de
espiritos. Ha indicios de que os pajes conseguiam interpretar a
mensagem dessas vozes e sabe-se que os maracas eram us ados em
quase todos os rituais. A liturgia cat61ica tam bern faz uso de sinos
e ja vimos que esses deviam ser expedidos de Portugal. Os sino~
usados na missa ou em torres de igreja nao sao inven<;oes do cristianismo e ja existiam na religiao egipcia. {sis e cornu mente retratada
segurando urn cistrum, uma especie de chocalho cujas vibra<;oes
intermitentes indicavam e produziam uma concentra<;ao de energia,
uma especie de nivel superior de freqiiencia. A deusa Bastet tambern ostenta esse instrumento e ha varios exemplos similares no
hinduismo. 0 momento marcado pelo som do sino e santificado,
como ocorre por exemplo na Eucaristia. Quer dizer, momentos arquetipicos como nascimentos, casamentos, mortes, ou 0 instante

4
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da manifestac;ao divina sao marcados pelo som dominante de urn
sino. Os jesuitas pOl' certo condicionavam os indios a reproduzirem os movimentos e gestos apropriados durante os servicos religiosos catoJicos, mas nao podiam compreender que 0 ma;aca era
ainda mais numinoso, pois expressava a propria voz do espirito.
Segundo uma regra psicologica elementar, 0 que nao po de ser compreendido acaba sendo atribuido ao demonio. Quanto a tintura
negra e vermelha, sempre foram e continuam sen do muito usadas
pelos indios brasileiros, que desconhecem outros pigmentos vegetais. Nao tenho conhecimento do simbolismo dessas cores para cs
povos tupi-guarani, mas em si mesmas sao tao legitimas ritualmente
quanto o. roxo, 0 preto e 0 branco usados pela igreja. 0 tema e
sutil, pois na tradic;ao crista 0 negro e 0 vermelho seassociam ao
demonio. Ai temos urn exemplo perfeito de como funciona 0 gancho de uma projec;ao.
Nos Exercicios Espirituais 0 meditante era incentivado a usaI'
seus sentidos imaginarios para visualizar 0 Inferno com todos os
detalhes cIimaticos, temperatura, sons, odores etc. Psicologicamente,
esse exerciciocorresponderia a uma projec;ao atraves da func;ao
de sensac;ao, isto e, trata-se de urn treino da sensac;ao para produzir
uma percepc;ao do mundo dogmaticamente prescrita ao inves de
realista. Numa carta a Inacio de Loyola, que muito deve ter apreciado essa confirmac;ao de sua propria psicologia, 0 irmao Blazquez
relata:

"Com islo nos despedimos delles, e tambem porque abafavo.o
os meninos no.o acostumados ao fedor de suas casas, e dizio.o
quasi todos que estar ali era estar em 0 purgatorio, e a verdade
eu nao tenho visto cousa que melhol' 0 repl'esente. ( ... ) SEio
suas casas escuras, fedorentas e afumadas, em mea das quais
estao huns can taros como meas tinas que figul'o.o as caldeiras
do inferno. Em hum mesmo tempo esto.o rindo huns e outros
chora11(/0 'l70 de-vagal' que se lhes passa huma noite em isto
sem lhe ir ningw?m it mao. Suas camas so.o humas redes podres
com a ourina, porque sao tao priguisosos que ao que demanda
a natureza se nao querem alevantar. E dado caso que isto bastara para imaginal' em 0 inferno ( ... )"5

E ness a linha 0 autor oferece urn eloqiiente exemplo de uma
imagem concretista e projetada de Inferno, imagem esta que os
jesuitas eram antes treinados aver apenas com a imaginac;ao. Que
diriam se vissem uma camara. de tortura da Inquisic;ao? Como os
indios nao oferecess em espetaculos de dor, era seu prazer que passava a ser visto como diabolico. Sua musica, para os ouvidos de
urn missionario, soava como "diabolicas harmonias";6 e assim 0
alvo apostolico era mudar 0 tom e a h':tra de "certe canzone lascive
et diaboliche".7
o problema central da projec;ao do mal vern a ton a quando
surge, da parte dos missionarios, a expectativa de que os indigenas
abandonem suas "mentiras" e acreditem nas verdades do colonizador. Ate mesmo os orfaos enviados de Portugal para ajudar na
catequese sentiam-se donos da verda de , como deixam transparecer
numa de suas cartas: "( ... ) dizen muchas cosas falas y mentiras
que el demonio, su padre, les enseiia".8 Tipica observac;ao infantil.
Apesar de mais escolado em seu pensamento teologico, Nobrega
expressa a me sma ideia ao relatar os vicios dos infieis: "( ... ) 10
qual todo herdaron del primero y segundo hombre, y aprendieron ue
aque! que ab initio mundi homicida est".9 De quem se trata? 0
editor das cartas nota que nesse ponto Nobrega cita Toao 8:44. De
fato, Nobrega aqui se. identifica nao com loao, 0 que ja seria bastclnte, mas com Cristo falando aos judeus:

"Vas sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de
vosso pai. Ele foi homicida desde 0 principio, e nao permaneceu na verdade, porque nele no.o hd verdade: quando ele
mente, fala do que the e proprio. pO/'que e mentil'oso e pai da
mentira. Mas, porque digo a verdade, nao credes em mim.
Quem, dentre vas, me acusa de pecado? Se digo a vel'dade.
pOI' que 110.0 credes em mim? Quem e de Deus ouve as palavras de Deus; pOI' isso niio ouvis: pol'que no.o sois de Deus."
Essa deve ter sido a imagem consciente que Nobrega tinha
de seu papel evangelizador.Como Cristo, ele seria perfeito, sem
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pecado, cheio de luz e verdade; se os indigenas nao acreditavam
nele, isso provava que eram filhos do demonio. Mas na sequencia
da carta citada ele acaba se contradizendo: "Tienen mucha noticia
del demonio y topan con el de noche y han gran miedo del. Artdan
con lumbre de noche por miedo delle, y esta es su deffension". Por
que haveriam de temer aquele que seria seu pai? Nesse ponto percebemos c1aramente que 0 demonio na verdade habitava a PSi que
do civilizado, apesar de totalmente projetado sobre entidades como
Curupira, Jurupari, Boitata, Anhanga e Ipupiara, que de fato inspiravam temor aos indios. As Figuras 27 e 28 mostram como os
europeus transformaram os espiritos do mato no diabo do cristianismo e elegeram os indios como suas vitimas exclusivas. Ambas
as gravuras, da mesma forma que as de numero 23 e 24, sao no
fundo a mesma e carregadas de sentido psicologico. Os dois brancos vestidos representam a civilizac;:ao crista ajudando a libertar
da servidao os que vivem nas trevas. 0 diabo, meio humano e meio
animal, rege 0 ar, a agua, a terra e a vegetac;:ao e tem algo de feminino. Se os indios "sao do diabo, seu pai, e realizam os desejos de
seu pai", por que razao este os castigaria? Nao faz sentido. Se sao
28.

0 diabo nosso castigando os indios no livro de Jean de Lery.

pecadores, 0 diabo-seu-pai so poderia aprovar. 0 que de fato castigava os indios era 0 elemento diabolico do proprio civilizador,
sua destrutiva inconsciencia, sua sombra nao reconhecida e sua
tremenda sede de poder. Essas duas gravuras, encaradas sob esse
prisma, revelam 0 que ocorria no plano psicologico. A tragedia da
situa9aO e que os jesuitas tinham armas mais fortes para impedir
o surgimento da menor semente de consciencia por parte dos indios
e conseguiam manter intacta sua proje9ao letal - que atravessou
os seculos e ainda resiste. Anchieta percebeu 0 perigo de uma tomada de consciencia:
«( ... ) persuadio-Ihes agora uma diabolica imagina9lio, que esta
1greja e feita para sua destrui9lio em a qual os possamos encerrar; e ai, ajudando-nos dos Portugueses, matar aos que nlio
slio bautizados e aos ja balltizados fazer nossos escravos. ,,10
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0 diabo nosso castigando os indios no livro de Hans Staden.
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E preciso reconhecer que essa .. diabolica imagina~ao" continha
toda a verdade.

5.2. A sombra dos jesuitas
Na figura dos pajes encontramos corporificada a projec;ao especifica da sombra dos jesuitas, que neles viam estampado tudo
aquilo que nao conseguiam ver em si mesmos. A luta pela eliminac;ao dos pajes era assim uma manobra tatica que correspondia,
no plano interior, ao fato psicologico de que os missioniirios pretendiam suprimir sua dimensao inconsciente sombria.
Ja nos primeiros contatos os jesuitas retratavam os pajes como
mentirosos e enganadores, recusando-se a admitir neles a existencia
de urn minimo grau de integridade ou de que cumprissem uma
func;ao social especifica, a de guias religiosos encarregados da intermediac;ao entre este mundo e 0 outroll - pois de fato os pajes estayam para os indios mais ou menos como os jesuftas para os portugueses. No inicio da conversao, em 1549, os pajes eram os portavozes da resistencia. Isto e, apesar de nao haver na documentac;ao
qualquer indicio de urn contra-movimento coletivo, as cartas con tern
varias referencias a diversos tipos de oposic;ao a catequese por
parte dos pajes, que assim logo se tornaram alvos preferenciais. Os
termos em que expressavam seus temores e altamente revelador.
Logo apos 0 desembarque, Nobrega relata que quando indios batizados adoeciam, os pajes (que eJe chama de "feiticeiros") diziam
que a agua batismal causava doenc;as e que a doutrina dos padres
matava. Obviamente Nobrega nao podia reconhecer a verdade simbolica contida nessa asserc;ao, mas nao tinha dificuldade alguma
em aplicar uma interpretac;ao simbolica a doenc;a, "la medicina c,on
que se purgan los escogidos del Sefior".12 Como se ve, a logica e
a mesma: se doenc;a e remedio, agua batismal, contrariu sensu, provoca doen<;:a. 0 que importa e que a alegac;ao dos pajes foi confirmada pel a Historia, e nao a fantasia de Nobrega. Na verdade, os
jesuitas nao se preocupavam tanto se os indios viviam ou morriam;
Ver, por exemplo, 0 excelente artigo do antrop61ogo americano Charles
Wagley, "Tapirape Xamanism", in Leituras de Etnologia Brasileira, obra organizada por Egon Schaden, pags. 236-267.
12 Carta 8 (1549), § 9.

o que contava e que morressem cristaos. 0 padre Antonio Pires relata incidente similar: urn chefe de tribo pediu para ser batiz-ado e
seis dias depois faleceu de disenteria. Os pajes ergueram a voz em
protesto, dizendo que agua batismal matava. Pires contra-argumentou alegando que eles ignoravam que "nuestm Sefior les havia hecho
Jlluy gran merced en 10 quitar dantre ellos y lIevarIo a su santa
gloria".13 Vemos assim que 0 estado ideal era a separac;ao final causada pela morte, a morte crista era 0 alvo - e contra isso os pajes
Jutavam como podiam, em defesa da vida. Nobrega e expIfcito
quando se refere a eles:

"Estos son los maiores contrarios que aca tenemos, y hacen
creer algunas vezes a los dolientes, que nosotros les metemos
en el cuerpo cuchillos, tigeras, y cosas semejantes, Y que COil
esto los matamos. ,,14
Com efeito, uma das praticas maglcas de cura dos pajes consistia em chupar' certos objetos pontiagudos de urn corpo enfermo.
o ritual terapeutico, que incluia transe, sugestao e ou mesmo drogas alucinogenas, tinha tamhem uma dimensao simb6lica, embora
prevalecesse 0 aspecto concretista. A mente europeia tamhem acredita que a doenc;a e causada por algum agente estranho que penetra no corpo, desde sangue "ruim" ate bacterias e. virus. Os
indigenas tinham sua versao propria dessa ideia arquetipica. No
linguajar europeu sao comuns imagens do tipo "ter uma pedra no
estomago" , ou "receber uma facada no corac;ao", ou "sentir pontadas" para expressar estados emocionais dolorosos ou mesmo sensac;6es de dor fisica. Quando velho e doente, Nobrega recebeu a
aplicac;ao de sanguessugas para purgar 0 sangue mau - talvez contraido no contato com os indios! 0 detalhe sutil no texto citado
acima e que facas e tesouras eram exatamente os objetos civilizados com que os conquistadores tentavam comprar os indios, costume esse que permanece intato ate nossos dias. 0 que diziam os
pajes, no plano simb6lico, e que esse tipo de contato fazia mal.
Pode-se admitir que, devido a seu acesso mais dire to ao inconsciente coletivo, os pajes eram mais sensiveis aos perigos que amea-
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c;avam a integridade das naC;oes indigenas e foram tornados pOl'
convicc;oes ansiosas de iminente desgrac;a, chegando em alguns casos a provocar grande inquietac;ao e a conduzir sua gente por interminaveis migrac;oes pelo territorio brasileiro em busca da Terra
sem Mal. Esse fenomeno deve ser compreendido como uma tentativa desesperada e final de auto-preservac;ao. No caso dos indios
americanos, Black Elk nos legou em seu relato uma extraordinaria
visao que antecipava a destruic;ao completa das tribos das planicies, que de fato se deu com as Guerras Indigenas no fim do
seculo passado. 0 conteudo especifico das visoes dos pajes brasileiros do seculo XVI esta perdido para sempre, mas 0 irmao Pero
Correia fomece uma evidencia indireta numa de suas cartas:

"( ... ) algunos que se hacen sanctos y persuaden a los olros
entran en ellos splritos que les hacen sabedores de 10 que esta
por venir y profelizan muchas mentiras."15
Surge aqui novamente a projec;ao, pois os jesuitas nao podiam
suportar que esses execraveis pajes se arrogassem 0 direito de fazer
algo que lhes seria exclusivo, ou seja, anunciar a verdade do espirito. A diferenc;a e que a prime ira era uma verda de enraizada no
inconsciente coletivo, ao passo que a mensagem crista, fora do contexto que the da sentido e autenticidade, toma-se impostura. 0
combate era feroz. Acompanhado de urn interprete, Nobrega dirigiu-se pessoalmente a urn paje conhecido por seus poderes de cura
e relatou sua experiencia nos seguintes termos:

"Preguntele in qua potestate haec faciebat, si tenIa comunicacion can Dios que hizo el cielo y la tierra y reynava en los
cielos, a can 10 demonio que estava en los infiernos? Respondiome can poca verguenza, que el era dios y que havia nacido
dios, y presentome alli uno a quiet! dezia haver dado salude,
y que el Dios de los cielos era su amigo, y Ie aparecia en
nuves, yen truenos, y en relampagos, y en otras casas muchas. ,,16
Como a conversa ·foi atraves de interprete, e preciso cuidado
com as palavras. 0 fato e que 0 paje em questao responde com

orgulho que sim, que sua autoridade e capacidade de curar em anavam de uma manifestac;ao divina com a qual podia entrar em
contato. Essa resposta deve ter irritado profundamente Nobrega,
pois 0 grande sonho do sacerdote e encontrar 0 segredo dessa comunicac;ao - cuja ausenc!a nao raras vezes e encoberta pel a simulac;ao. Pelo menos essa seria, a julgar pelo quadro mais amplo, a
atitude da sombra do jesuita. A alocuc;ao latina in qua potestate
haec faciebat e aqui reveladora, pois nela a usual identificac;ao de
Nobrega com os apostolos ou Cristo e sutiImente sabotada: os
sacerdotes do templo de JerusaJem e que perguntaram ao menino
Jesus "com que autoridade 0 fazes?" 0 inconsciente penetrou pela
brecha do ato. falho.
Examinemos agora esse problema pelo angulo da projec;ao.
Como vimos nos capitulos anteriores, os jesuitas se acreditavam
santos e como tal se apresentavam. Todo 0 seu esforc;o era para
que os indios acreditassem no que pregavam, 0 que aparentemente
nao era muito dificiI devido a uma disposic;ao psicologica favonlvel
dos mesmos, e para que agissem segundo 0 modele catequetico,
o que em parte conseguiam. Agora as palavras do irmao Correia:
"Ay entre ellos algunos a quien tienen por sanctos y dan tanto
credito que 10 que les mandan hazer eso hacen."17 0 autor da
~arta projeta sua sombra de charlatao, pois esse aspecto de sua
personalidade total, excluido do campo consciente, so pode ser percebido no Outr~. Deve ser lembrado que antes de entrar para a
Companhia esse irmao Correia era urn matador de indios. Em
outra carta, ele e de opiniao de que 0 unico meio de fazer wm
. que os indios deixassem de dar ouvidos a seus pajes era "po-los
em necessidade", 0 que implicaria, ao lade de outras interferencias violentas, em lanc;ar mao da autoridade judicial para prendelos, como relatam varias cartas.48 A imagem trac;ada era a seguinte:
"( ... ) hechizeros, adivinadores y bendizidores, y creer en suefios,
mas esto son cosas que faciImente se Ie pueden guitar poniendolcs
en necessidad" .19 0 importante nisso tudo e que foi precisamente
esse. tipo de contato com 0 inconsciente e 0 nao-racional que fez
de Inacio de Loyola urn lfder espiritual e urn santo. EIe tambem
17 Carta 25 (1551),
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acreditava em seus sonhos e vIsoes e com base neles erigiu sua
Companhia, em cujo seio 0 ex-matador Pero Correia encontrou refugio. perdao e prote9ao contra a tremenda culpa que deve ter sc
ocultado em seu inconsciente.
Como vimos, os pajes eram 0 principal obstaculo contra 11
a9ao missionaria, sempre procurlmdo dis~uadir os demais do aprendizado e da cren9a, sempre acusando os jesuitas de uma oculta
inten9ao malefica. 0 padre Joao de Azpilcueta escreveu que era
acusado de ensina-los "para quando fueren nuestros esclavos menos
trabajo yo tenga", mas estava convencido de que os pajes acabariam silenciados: "estes ya no hacen 10 que dicen sus hechiceros,
mas como se allan dolientes Uaman a nos porque les rezemos las
palavras de Dios" .20 De modo que a luta pajes versus jesuitas resultou numa substitui9ao, evidencia adicional de que estes eram
como uma imagem fotografica negativa daqueles. Essa troca funcionou e os indios acabaram transferindo para a Figura do missionario (pelo menos, e 0 que dizem as cartas) 0 mesmo senso de
respeito e espanto que anteriormente tinham por seus proprios "sa.cerdotes". Depois de quatro anos desse tipo de trabalho, Nobrega
anunciou orgulhoso a seus superiores em Lisboa: "(.' .. ) y creennos
como creen a sus hechizeros, los quales a las vezes les mienten y a
las vezes aciertan a dezir verdad" .21 Mas nao ha relatos de casos
em que os proprios jesuitas aceitassem como verdadeiro 0 que
diziam os pajes.
A conexao obvia entre os pajes e 0 diabo, no contexte da luta
pelo seu exterminio, adquiriu nuances bastante sutis. Nos primeiros embates dessa batalha, 0 padre Antonio Pires, por exerriplo,
achava que 0 diabo estava por tras dos pajes: "Satanas, que en
esta tierra tanto reyna, ordena y cnsefio a los hechizeros muchas
mentiras e enganos para empedir el bien de las almas. "22 Ja Luiz
da Gra, que substituiu Nobrega como superior da Missao, era mais
politico em sua proje9ao: "( ... ) los hechizeros suios, que yo pienso
seren mentirosos y engafiadores, y que no tienen comunicacion con
el demonio, aunque los antiguos de la tierra dizen que tienen y
much as vezes les aparece".23 A questao e que essa conexao here-
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t iea conferiria alguma autoridade (" in qua potestate ... ") aos paJes. e para assegurar a vitoria ate isso tinha que ser renegado.
ou seja. era melhor rebaixar os pajcs ao nfvel de simples menlirosos. 0 primeiro turno da guerra foi portanto vencido atraves da
prega9ao e. do denegrimento, mas a violencia ffsica nao tardaria
a entrar em cena. Os jesuitas chegaram a pedir ao governador
geral que mandasse prender urn paje que falou mal deles. Comentando esse episodio, Blazquez raciocina como urn verdadeiro
militar pragmatico:

"Vimos 0 nota vel proveito que nasceo de se castigar aquele
feiticeiro. porque donde antes nem com rogos nem com importuna{:ois queriiio vir a igreTa. despois, logo como ouviiio
a campainha, acodiiio todos. ( ... ) donde antes offereciiio a
seus feiticeiros, trazem a ofere eel' it igreja (. .. ). "24
Apos dez anos de conversao a guerra estava ganha. Quando
Luiz da Gra visitou algumas aldeias indigenas em 1560, "fizeraoIhe urn recebimento como costumavao fazer em outro tempo a seus
feiticeyros" .15
Numa igreja jesuita em Dillingen. na Bavaria. ha uma pintura denominada "A missao jesuitica na America" (Fig. 29), No
centro aparece Jose de Anchieta pregando em frente da igreja de
Nossa Senhora da Ajuda. na Bahia. ladeado pelo sub-prior Inacio
de Azevedo, que morreu afogado nas Canarias e Antonio Sepp,
ativo nas .miss6es do Paraguai. Ao fundo, ve-se a nau dos conquistadores. Os indigenas ajoelhados e as feras apaziguadas ja encontramos na Figura 22; a cobra que aparece aqui poderia representar os pajes despotencializados. Do prisma da Companhia.
a vitoria e sobre 0 Mal; do prisma aqui defendido. essa pintura
ihlstra 0 grave ·{ato de que 0 contato nao-racional com 0 inconsciente foi substltufdo por uma doutrina que, incapaz de deitar
rafzes na psique indfgena, acabou exterminando a alma que pretendia salvar.
Esse processo esta simbolicamente represent ado num estranho
esb090 pos-renascentista para a ornamenta9ao de uma villa de

24
15

Carta 43 (1556), § 7.
Carta 41 (1560). § 6.

171

Verona (Fig. 30): a direita-, urn brac;o humane sendo assado no
espeto, uma nau representando a Conquista e a chegada da consciencia crista e urn esboc;o do crucifixo misturam-se e se sobrepoem em meio ao fogo, como se urn denominador comum secretamente unisse a cruz e a grelha. Urn indio evangelizado desvia
o olhar do canibalismo e de suas armas e fixa-o numa cruz instavel que perfura 0 casco de uma tartaruga. Esse animal, antigo
sfmbolo do substrato que suporta a consciencia, representa aqui 0
inconsciente coletivo indigena, com 0 qual os pajes· mantinham un.
contato privilegiado em seu dificil e perigoso oficio de mediar d
ordem social e os poderes beneficos ou destrutivos da psiqu.e. Ao
perfurar 0 casco, a cruz mata a tartaruga. Pois como estamos vendo,
nesse solo ela nao ficaria em pe.

5.3. As indias e a anima ausente

29. A subjuga~iio das cobras. Pintura no teto de urna capela jesuita na
Bavaria.

30.
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Urna nova base para a cruz.

Ao lade do diabo e dos pajes, os jesuftas tam bern reservaram
urn lugar para as mulheres no reino das trevas. De urn ponto de
vista geral esse fa to nao e surpresa, pois dificilmente encarariam
de outro modo qualquer mulher, a comeyar de Eva, preconceito
este em nada peculiar aos membros da Companhia e evidentemente
muito anterior a existencia desta. Para que se compreenda a relac;ao entre os sexos no Novo Mundo e preciso em primeiro lugar
ter em mente que a Conquista era urn assunto exclusivamente masculino. Somente os homens de Portugal cruzaram 0 oceano. as
casados deixaram as mulheres em cas a e as substituiram por indias, concretizando assim em parte seu sonho de encontrar 0 Eldorado. Em contraste com as mulheres devotas, submissas e contidas que conheciam, os conquistadores encontraram no Brasil algo
novo e diferente, mulheres a seus olhos amorais, sedutoras e acima
de tudo disponiveis e nuas, com quem podiam por em prlitica suas
fantasias sexuais sem maiores restric;6es. A colonizaC;ao ocasionou
mais tarde a importac;ao de mulheres da Metr6pole, para que uma
sociedade "dot'ente" pudesse ser estabelecida e mantida a polaridade esposa/prostituta. Diversamente do que ocorreu na colonizac;ao norte-americana, a miscigenaC;ao se da no Brasil desde 0 infcio, indicando que pelo menos a nivel bio16gico rayas diferentes
poderiam se misturar. as jesuftas, e natural, nao tinham mulheres
que devessem abandonar ou trazer consigo, nem sequer uma or-
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dem religiosa feminina, como as clarissas com rela<;ao aos franciscanos. A Companhia de Jesus era uma empresa absolutamente masculina, sem a menor brecha para 0 principio feminino - a despeito das igrejas consagradas a Virgem.

histerica, atraindo sobre ele a aten<;ao da Inquisi<;ao. Nunca mais
em sua vida ousou ele repetir a experiencia com mulheres, 0 que
sugere a convic<;ao de que desenvolvimento espiritual era assunto
de homens.

Esse fenomeno po de ser claramente percebido na pr6pria vida
e nas vis6es de Illlicio de Loyola. Seus bi6grafos registram que
quando ainda urn jovem bon vivant, ele chegou a en~morar-se de
uma misteriosa dama (supostamente pertencente a familia rea!), mas
sua paixao, a epoca de sua conversao, assumiu a forma de vassalagem a Virgem, 0 que condizia com 0 espirito da epoca. Mas a
experiencia nao durou muito, Illlicio logo evoluiu de cavaleiro a soldado, deslocando seu culto nao para a Igreja, congenere em feminilidade, mas para Cristo. Esse epis6dio da juventude foi mais
tarde amargamente lamentado pelo futuro santo, que sempre carregou consigo a lembratwa de um enorme pecado. Psicologicamente,
esse problema ganha importancia se atentarmos para 0 fato de que
nao obstante ter-lhe aparecido numa visao a Virgem earregando 0
Menino, esse tema nao se desenvolveu e foi banido de seu processo
inconsciente. Comparando as vis6es de Illlicio com as de outros
misticos, percebemos a notavel ausencia do tern a da unio mvstica
ou conjun<;ao de opostos: os principios masculino e feminino u"ao se
encontram jamais, simplesmente porque 0 segundo saiu de cena.
Ate mesmo Sao Tomas de Aquino, a beira da morte, teve uma
visao ligada ao tema do Cantico dos Canticos, permitindo que se
suponha que finalmente 0 feminino. excluido ate entao de sua
vida. sua consciencia e sua teologia. irrompeu na hora final sob
as vestes da Rainha de Saba. perfeita personifica<;ao da anima.
Nao ha nada desse tipo nas vis6es de Inacio. que pelo contl'ario
foram adquirindo. na sequencia temporal, urn tom cada vez mais
pragmatico. de antecipa<;ao de eventos ou resposta a duvidas. Antes _da funda<;ao da Companhia. os jovens companheiros a espera
do destino em Roma usavam suas energias para "converter" prostitutas ou reformar conventos, 0 que poderia ser com preen dido como
uma tentativa de reformar exteriormente um problema que carregavam na psique, isto e, nao havia lugar para a anima ou, quando
havia. ela surgia num estado de completa devassidao. Alem disso,
e sabido que durante seus estudos em Alcala de Henares Inacio de
Loyola costumava aplicar os Exercfcios Espirituais com frequencia
as mulheres que, em muitos casos. cafam num estado de possessao

A compensa<;ao classica para esse tipo de problema na psicologia masculina e a idealiza<;ao do feminino irrealizavel sob a forma
do culto de Maria. Na verda de, os jesuitas nao levaram essa devoc;:ao longe demais, limitando-se a dar 0 nome de Maria as igrejas
que construiam - de modo que, mesmo enquanto arquetipo, a
Virgem nao estava efetivamente presente para elevar 0 niv~l de
Eros do irabalho missionario, totalmente regido como era pelo
principio masculino. Anchieta e famoso pelos poemas que escreveu a Virgem na areia, aspecto este que duplamente enfatiza 0 carater ideal e evanescente de sua rela<;ao com a imago de· mulher
(Fig. 31 - aqui, porem, ele desenha 0 mapa de Sao Paulo). Quando
desembarcaram no Brasil, os jesuitas traziam consigo seus elevados
ideais, sua for<;a de vontade, seu sen so de obediencia e organiza<;ao, sua cabe<;a 16gica, sua coragem e capacidade de iniciativa
- valiosos tra<;os masculinos - mas esqueceram de trazer a anima
simplesmente porque nao tinham contata com esse fator psiquico~
o resuItado pratico dessa situa<;ao era a total ausencia de Eros
. e da fun<;ao de sentimento em seu relacionamento com os indios
de ambos os sexos~ Mas e particularmenteno que diz respeito as
mulheres que essa perigosa ausencia revela seu lado destrutivo,
pois sobre elas e que os jesuitas projetaram essas trevas, essa dimensao vazia de sua psique. As indias, outra vez como espelhos,
refletiam a deplonivel condi<;ao amorfa, ca6tica e arcaica da alma
dos jesuitas - se tomarmos essa palavra no senti do junguiano e nao
como definida pela doutrina. E a anima que permite a urn homem
abrir-se para 0 inconsciente, relacionar-se com a natureza e nela
encontrar beleza e sentido, e acima de tudo, relacionar-se positivamente com 0 sexo oposto. A anima e para 0 homem 0 arquetipo
da vida e da alegria de viver. Ja vimos como os jesuitas estavam
longe disso tudo.
'
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Mesmo ausente ou depreciada, po rem, a anima nao deixa de
agir. Realmente, a palavra "ausente" nao e muito adequada. Uma
porta e fechada a anima, impedindo-a de participar criativamente
da vida psiquica, mas is so nao significa que ela desapareceu. Muito
pelo contrario, atuando destrutivamente por tras dos bastidores pelo
175

fa to de ter sido negada, e1a encontra uma brecha pe1a porta dos
fundos, ou seja, permanece em estado inconsciente e torna-se 0
fator basico da prodw;ao de projec;6es. Podemos dizer que a anima
negativa provocava a perigosa projec;ao da sombra e amea<;ava os
jesuitas do lado de fora na figura tangivel das mulheres indigenas.
Em sua presenc;a os missiomlrios provavelmente sentiam 0 mesmo
horror e 0 mesmo me do que lhes causava sua dimensao inconsciente
e feminina, e como vimos, tentavam eliminar 0 problema externamente, concretamente, degradando as indias e procurando convertelas a algo irreal e in6cuo, metamorfoseando-as em replicas impossiveis da Virgem. Vma das cartas traz 0 seguinte:

"En el visitar destas Aldeas es la difficultad, que no es bien
vaia alguno solo, que son los caminos can frequentaci6n de
mugeres par ellos mui occasivnados, y es mui necessaria andarmos todos en un sancto temor. "Ui
Repito, esse problema nao era tipico nem dos jesuitas nem do
seculo XVI, mas no caso deles vemos como se deram as primeiras perigosas racionalizac;6es. No livro de Hans Staden ha uma
gravura que iIustra esse fenomeno (Fig. 32), que poderia aplicar-se
tambem aos jesuitas. 0 alemao aventureiro acha-se rodeado de
indias nuas numa danc;a ameac;adora, que prenuncia a morte ritual. A composic;ao e uma mandala de quatro aneis: a cerca circular exterior, a segunda barricada na forma de dupla cruz, 0
pentagono das malocas e finalmente a ciranda de mulheres. 0 homem despotencializado e nu no centro bern pode representar urn
ego masculino rodeado por forc;as inconscientes num cerco cada
vez mais fechado, que acabaria por levar a morte ritual do ego,
ou seja, sua transformac;ao radical devido a penetrac;ao de conteudos inconscientes no interior do limit ado campo consciente .. A
partir dessa perspectiva, podemos mesmo interpretar essa ameac;a
antropofagica - que na verdade nao se· verificou com Hans Staden
- como uma completa invasao do ego. Esse, me parece, era· 0
aspecto perigoso, para 0 civilizado, do contato com os indigenas,
quer dizer, a possibilidade de "indianizar-se" e perder por compIe to a consciencia europeia. Nao obstante a figura hist6rica extre-
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Anchieta tra9ando na areia seus ideais.
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Aameat;:adora ciranda de mulheres na dant;:a de morle.

mamente interessante de Joao Ramalho, 0 Caramuru, urn portugues que acabou ficando meio indio, teve extensa prole mestic;a
e desempenhou um papel mediador nos prim6rdios da colonizac;ao, 0
fa to e que essa possibilidade de uma interpenetra<;ao psicol6gica
nao se deu. A anima foi rejeitada e continua sendo. A miscigenac;ao nao se deu a nfvel psicol6gico, mas apenas na dimensao
biologica e cultural no que esta possa ter de mais periferico. Isto
e, as mulheres indfgenas foram reduzidas it condic;ao de reprodutotas silenciosas e desprovidas de quaisquer valores, atraves das
quais se povoaria a nova terra. Nossos pesquisadores, na melhor
tradic;ao romantica, tern apontado os varios modos pelos quais os
indios "contribufram" (a palavra em si ja e suspeita) para a cultura brasileira, desfiando os exemplos de praxe: a elevada freqiiencia estatfstica de trac;os indfgenas na populac;ao, alimentos e frutas,
tecnicas agricolas, redes e demais artefatos, lendas, nomes proprios
e vocabulos do tupi-guarani etc. £ verdade que 0 catolicismo popular e sincretico e que ha ricas combinac;6es, no panteao de divindades ou no folclore, em que se inc!ui tambem 0 legado afri178

cano. 0 caboclo da Umbanda e indio. Mas nossa consciencia dominante e nossa psicologia sao europeias e nao indigenas. A assimilac;ao se deu a urn nivel pragmatico e nao naquele, mais profundo,
em que uma verdadeira coniunctio pode se realizar. E 0 fato e
que ate hoje a mulher indigena e a ultima das criaturas, que se
algum valor tiver sera pelo seu corpo enquanto jovem.
Se examinarmos com atenc;ao outra gravura da mesma serie
(Fig. 33), novamente encontramos a mandala da morte. 0 "oponente" deve ser eliminado no centro. Simboli~amente, isso significa uma transformac;ao na qual uma extrema polarizac;ao de opostos deve ser superada. A topografia da cena, e born dizer, e mais
europeia que indigena, especialmente a cruz dupla, que mais lembra 0 trac;ado de uma fortaleza renascentista. Como de fato os
indios agrupavam suas moradias num circulo que marcava 0 centro de seu espac;o social, os dois simbolos circulares de totalidade
se juntam para enfatizar que 0 acontecimento iminente no centro
afeta as duas culturas. Como essa conjunc;ao nao ocorreu, podemos
considerar que houve uma chance perdida de estabe1ecer uma base
de individuac;~o para a nova sociedade em termos hist6ricos. Fra-

33.

Mandala de morle e transformat;:ao perdida.
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cassada essa possibilidade, 0 resuItado so poderia ter sido a destrui<;ao de urn dos polos, representado pela vida indigena, e a afirma<;ao exclusiva do modele europeu. Uma mulher pega agua, enquanto outra esta prestes a penetrar na mandala carregando dois
baldes cheios, indicando que apos a morte ritual e a integra<;ao
do "oponente" 0 principio feminino se aproxima trazendo de volta
o £luxo de vida. Se amplificarmos essa cena lembrando a imagem
de Aquarius, na qual 0 Aguadeiro trabalha com a agua do inconsciente, percebemos 0 enorme potencial oculto nessa abortada realiza<;ao do self: poderia ter havido uma fertiliza<;ao mutua criativa.
~s. quatro barcos estao a espera do desfecho, e representam a possiblhdade de desenvolvimento em todas as dire<;6es. 0 problema e
que quando uma chance de realizar 0 self e perdida podem transcorrer seculos ate que uma constela<;ao arquetipica favor ave 1 se
rearranje.
Essa conjun<;ao de opostos nao se verificou - a sintese sonhada por Garcilaso de la Vega, 0 Inca - porque as for<;as que
movem a Historia nao 0 permitiram, ou, de outra perspectiva, porque os opostos representados pela vida indigena e civilizada estavam (como ainda estao) polarizados demais e a unica possibilidade era a nega<;ao da primeira em favor da consolidacao da
segunda. Como diz Jung em Aion, a era crista, no decorrer' desses
dois milenios, tern sido regida pela dualidade e pelo choque de
contrarios. Os fatos que estudamos aqui, no seculo XVI, seriam
assim mais urn episodio do Ion go processo de afirmacao da assimchamada consciencia ocidental, que para manter-se d~rruba tudo 0
que the e diverso. Urn indigena, dessa forma, passa a encarnar
aquilo que niio pode ser. :E born lembrar que esse fenomeno nao e
tlpico do Brasil. No Peru e no Mexico, onde cuIturas muito m~is
desenvolvidas existiam antes da chegada dos espanh6is, a civiliza<;ao europeia erigiu-se sobre uma base indigena sem no entanto
haver uma comunica<;ao entre as duas camadas. A cidade de Cuzco
demonstra essa superposiyao em sua propria arquitetura, no barroco de suas casas construidas sobre alicerces incaicos.
Mas voItemos as indias e ao problema da anima nas cartas.
Desde sua chegada em 1549, as coisas que mais chocavam os jesuitas eram 0 canibalismo e a poligamia. Esta ultima foi imediatamente adotada pelos colonizadores: urn homem casado, deixando
a mulher em Portugal, poderia ter na nova terra "vinte ou mais"
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indias escravizadas e usa-las todas como concubinasY Deixando
de lado 0 aspecto obvio do desfrute de uma concupiscencia sonbada.
podemos entrever, nessa posse de todo urn grupo de mulheres reduzidas a objetos cativos, uma alternativa para 0 perigo de sel'
possufdo por elas devido a propria alteridade que elas representavam. Podemos assim conjeturar que as mulheres, mais do que
os homens, eram a verdadeira novidade chocante. Esse duplo aspecto da mulher indigena como ameaya malign a e novidade fascinante pode ser percebido em duas gravuras que ilustram os relatos
de Americo Vespucio em 1501. A primeira (Fig. 34) ilustra urn
incidente ocorrido com urn de seus marinheiros: estando sua nau
ancorada a pequena distfmcia da costa brasileira, dois homens foram enviados a praia para "conversar" com os nativos e nao retornaram. Alguns dias depois urn grupo de mulheres apareceu na
praia e outro marinheiro foi despachado para tentar seduzi-Ias.
Enquanto algumas 0 tocavam e admiravam, uma mulher veio por
tras, atacou-o com urn porrete e por fim todas 0 devoraram. :E
impossivel comprovar se essa historia e verdadeira ou nao, mas
no plano simbolico ela faz muito sentido: a atrayao erotica continha urn perigo fatal, razao pel a qual, para serem desfrutadas, as
mulheres deviam ser escravizadas. Os jesuftas nao se interessavam
pelo desfrute, mas concordavam quanto ao aspecto perigoso. Embora contrarios a escraviza<;iio irrestrita, trabalhavam de fato com
escravas, catequizando-as e procurando extirpar qualquer trayo de
erotismo de sua natureza. Como veremos, seu ideal era transformalas em devotas donas-de-casa, ou melhor ainda, em caricaturas de
freiras.
o aspecto de fascinio aparece claro na Figura 35: 0 proprio
Vespucio em polido dialogo com uma India reclinada numa rede.
o perigo existe - otacape ao lado dela, os animais para ele
desconhecidos - mas esta sob controle. 0 descobridor coberto
de trajes e insignias confronta a feminilidade nua - uma expressao nova e direta da anima - com 0 auxflio de seus instrument os
de conquista, a nave, 0 estandarte da Cruz do SuI e 0 astrolabio.
A grande navegayao pelos mares foi tamhem uma navegayao pelas
aguas da psi que e 0 que temos nessa gravura e uma representayao
visual do encontro com 0 inconsciente. Vespucio parece muito in-
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teressado em todas as novas possibilidades de conhecimento diante
de uma nova realidade que recebeu a forma feminina de seu nome.
America e a mulher, a terra e a anima.

34.

3S.
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Mulheres indigenas: fascinio e ·perigo mortal.

Americo Vespucio em conversas com America.

Esse e port an to 0 outro aspecto do principio feminino encontrado no Novo Mundo: novidade, entusiasmo, descoberta, expansao,
novos conhecimentos, riqueza, abundancia, renova9ao, aventura,
criatividade. Numa palavra, libido. Desde a epoca de Vespucio ate
o seculo passado, essa imagem feminina, mais tarde reduzida a mera
alegoria nas representa90es plasticas, desempenhou enorme papel
na imagina9ao do europeu, seja em termos de negocios ou de arte.
A explora9ao economic a de um amplo leque de promessas apareceu
em pinturas, estatuas, porcelanas, gravuras e tape9arias sob a forma
de uma india nua oferecendo seus tesouros a homens corajosos e
capazes de domar seus perigos. As quatro ilustra90es que seguem
mostram bern esse aspecto. Nas Figuras 36 e 37 America exibe
sua riqueza e seus perigos (animais ferozes, arcos, flechas e tacapes).
A cabe9a a seus pes na Figura 37 poderia representar a possibilidade muito real de urn homem perder a cabe9a ao confrontar
tao potente fascinio. A America, enquanto terra, mulher e anima
estava ali para ser estuprada, bastava algum cuidado. Na verdade,
a base sobre a qual se assentava toda essa aventura era misteriosa.
Na Figura 38 vemos America, sob a aparencia de uma deusa
grega, montada num tatu. A beleza grega era familiar, essa mistura de Afrodite e Artemis. Mas como poderia urn europeu compreender esse esdruxulo animal? Se 0 que esta ai representado e 0
dinamismo instintivo que carrega essa figura feminina, nao seria
o mesmo perigoso e imprevisivel? A me sma ideia e novamente
expressa numa pe9a decorativa de estilo rococo (Fig. 39): por mais
embelezado que esteja, 0 jacare que carrega a America e um animal amea9ador. 0 papagaio, para nao ficarmos na mera alegoria
tropical, simbolizaria a atitude e a expectativa do homem europeu
diante da terra e da mulher desconhecidas, que deveriam repetir
a voz do dono e entregar-Ihe a cornucopia. Mas cui dado com 0
jacare!
Os jesuitas tomaram suas precau90es contra ele e chegaram
a toma-Io, parte que era, pelo todo. Ja em 1549, nem bern chegado,
Nobrega estava tao assustado com as indias que chegou a solicitar
a seu superior em Lisboa que despachasse algumas mulheres para
atrair a aten9ao dos colonos, pouco importando que levassem "vida
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36.

America abundante e perigosa.

38.

America com deusa grega mont ada num tatu.

37".

America abundante e perigosa.

39.

America: cornucopia e papagaio, cuidado com

0

jacare.
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errada" .28 Qualquer mulher seria melhor que uma
carta, eIe e mais explieito e diz que 'ate mesmo
riam,29 cIaramente indicando que as indias valiam
que para ele elas representavam 0 pecado, 0 mal e
Assim se referiu Nobrega a D. Toao III:

india. Em outra
prostitutas serviainda menos, ja
a destrutividade.

"( ... ) sao tao desejadas as molheres brancas qua, que quaisquer farao qua muito bem a terra, e ellas se ganharao e os
homens de qua apartar-se-ao do peccado. "30
Para

chefe da missao, a uniao entre brancos e indias constituia 0 pi~r desastre. Nesse sentido, pediu ao rei que so enviasse
para 0 Brasil governadores casados, para que a terra nao fosse destruida. 0 que esta na base desse processo de contato entre dois
mundos e uma constelac;:ao arquetipica negativa que impede a uniao
de opostos ao nivel mais elementar, 0 que implica tambem a impossibilidade de relaeionamento com a anima. Ora, a miseigena<;ao, quisessem os jesuitas ou nao, foi 0 padrao historico que prevaleceu. Mas como ja sugerido, tratava-se mais de uma uniao biologica que psicologica. Na nossa cultura, a anima ou principio feminino permaneceu algo periferico, preferencialmente aceito quando
da lucro. 0 brasileiro exalta a beleza da mulher da terra mas prefere que ela permane<;a no nivel de cornucopia-papagaio. E no que
diz respeito as indias em particular, os jesuitas gostariam que elas
simplesmente desaparecessem do mapa, alegando que 0 pecado so
seria evitado "despues que aca uviere tantas mugeres que las no
quieran".31 E interessante observar 0 comportamento de Nobrega.
Ele vivia pedindo a Lisboa que enviassem orfaos, prostitutas, qualquer coisa. Em 1553 ele foi vi sitar um barco que trazia mulh~res.
No relato de um dos irmaos:
0

"De alli fue a otro navio adonde yvan muchas malas mugeres.
y hizo el Padre con que dormiessen debaxo las escotillas, id
est, cubiertas, y que las cerrassen con llave. y desta manera
hizo el Padre en esta armada mucho servicio a N.S. "32
2~
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Nobrega queria as prostitutas e ao mesmo tempo mandava trancafiii-las - esse era seu plano salvador. Com toda essa ambigtiidade, isso nao era solw;:ao alguma. Essa importa<;ao acarretou a introduc;:ao da sifilis no Brasil, cujas piores vitimas foram obviamente
os indios. Essa doen<;a venerea reflete de fato uma atitude negativa
para com Afrodite e 0 que interessa notar e que os jesuitas, sintomaticamente ignorando 0 plano salvador de Nobrega, logo passaram a referir-se as indias como sendo as maIignas portadoras do
virus. 33 0 preconceito atingiu um ponto critico quando os missiomirios tiveram que lidar com 0 creseimento dos meninos orfaos e
protege-los das mulheres da terra. A questao tornou-se en tao um
paradoxo: a colonia necessitava urgentemente de elementos viris
e empreendedores, mas como a virilidade apresentava 0 ponto fraco
de abrir-se para 0 feminino, a solu<;ao ideal seria ter apenas meninos, velhos ou homens castos - ja que eunucos estavam em desuso.
Nas palavras do irmao Ambrosio Pires:

"( ... ) porque as mulheres andao qua nuas e sao tao roins,
que andao tras estes mo{:os pera peccarem com i!lles e enganaonos, e eUes que facilmente se deixao enganar. Assi que esta
terra nao e senao para velhos, ou mo{:os tao virtuosos, que a
virtude muita supra a idade. "34
A solu<;ao pratica seria despachar os orfaos adolescentes para
a Europa, mas dai nao poderiam mais ajudar no trabalho de conversao con forme originalmente planejado. Esse trabalho implicava
transformar as indias em algo distinto, da mesma forma que a anima
nao podia ser aceita em sua fantastica novidade. 0 trabalho no
plano exterior nao era faeil, como tampouco 0 era a supressao psico logic a do fator feminino. A anima ignorada pode sempre entrar
em cena pel a porta dos fundos e infernizar a vida de um homem,
transformando-o num velho amargo e saturnino, levando-o a hipocondria ou a doen<;a real e desfazendo todos osseus antigos idcais.
Era esse, com efeito, 0 quadro do envelheeimento de Nobrega.
Alem dessas interferencias, a anima nao integrada no conjunto da
personalidade pode possuir 0 individuo e alterar 0 equilibrio emo-
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cional, seja atormentando-o atraves do plano instintivo, excitando
desejos adormecidos, ou distraindo a mente com fantasias e estados
de espirito tao cambhiveis que so os mais rigidos exercicios espirituais ou auto-flagela<;:ao poderiam de alguma forma conter. As cartas evidentemente nao aludem a esses provaveis aspectos da vida
interior dos jesuitas, mas ha varios relatos de auto-mortifica<;ao e
"disciplina". 0 quadro externo, porem, e mais explicito. A tarefa
de converter mulheres nao era sem perigos e poderia tornar-sc' incontrolavel, como amargamente descobriu Inacio de Loyola ao ter
que explicar a Inquisi<;:ao 0 comportamento exaltado das mulheres
que havia "exercitado". No Brasil ocorreu algo semelhante. 0 irmao
Pem Correia relata 0 seguinte:

transparecer 0 orgulho que sentiam ao declarar que, finalmente. as
mulheres tinham aprendido a preferir 0 espancamento a entregar-se
aos homens. 0 irmao Correia, ex-matador de indios, sempre recomendava esse comportamento em seu trabalho catequetico:

"E huma india .destas doutrinadas se alevantou huma noute a
preguar 'por estas ruas de Silo Vicente, e com tanto fervor que
poos a homens e molheres em muita confusilo.,,35

Os jesuitas tambem preferiam morrer a abrir as portas para a
anima, pois ela pertencia ao reino das trevas e hi deveria permanecer se possivel para sempre.

"Yo las animo siempre diziendoles que mas vale que sus maridos les quiebren los hocicos que tal consientan, que sufren
todo 10 que les hizieren por amor de Di6s, delante el qual tendran mucho merecimiento. Y hubo tales a las quales sus maridos les dieron de punaladas y les hizieron otros muchos males.
y dezian claramente que bien las podian matar, mas que ia 110
avian de consentir en aquel pecado. "38

Ai podemos perceber 0 perigo, 0 tatu ou jacare na base que
poderia levar uma mulher indigena longe demais, quando entao ela
deixaria de ser urn mero papagaio. Mas parece que os jesuitas sabiam
como lidar com a situa<;:ao e leva-las ate 0 ponto justo desejado. Nao
tardou muito e eles fabricaram uma Hder, chamada Maria Rosa,
que acabou virando freira franciscana e sabia pregar no estilo recomendado. Atraves de seu exemplo,

"Muchas destas se nos vienen a casa, y se assientan de rodillas,
diziendo con mucha iastima, que hasta aqui ass! ellas como
sus hijos fueron selvages, que por amor de Dios las ensenemos
y doctrinemos.,,36
Nessa situa<;:ao os mlSSlOnarlOS devem terse sentido muito felizes, rodeados de mulheres implorando perdao e lideran<;:a, comportamento este que tambem esperavam da propria anima. Em Olinda,
abriram uma casa para meninas indias, onde elas se confessavam
regularmente e "sabiam muito bern como aeusar-se",37 Poueo a pouco,
aeompanhando 0 progresso da conversao, os jesuftas vao deixando
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6. A CONVERSAo DAS ALMAS

jesuitas nao seguiam um metodo preciso de conversao. Para
O descobrir
como e que faziam para tornar indio distinto de
S

0

si mesmo devemos atentar nao para manuais de catecismo, mas
para a a<;ao missiomlria como um todo. A pesquisa desse tipo de
evidencia nas cart as revel a um quadro geral em que varios aspectos
da "obra civilizat6ria" se tornam visiveis.

6.1. A perda da identidade cultural
A destrui<;ao de culturas aut6ctones em decorrencia da conquista, coloniza<;ao ou contato tem sido um dos t6picos centrais dos
estudos etnol6gicos das ultimas decadas. Ja existe abundante literatura sobre a natureza e as conseqiiencias desse processo. Sem
exce<;ao, a perda da identidade cultural implica 0 fim de um grupo:
alguns poucos individuos podem sobreviver, mas sua existencia vegetativa ja nao tem mais nenhum tra<;o de fOl'<;a, orgulho, criatividade ou vontade. as cientistas sociais ja demonstraram plenamente
que 0 que mantem vivo um grupo e sua cultura, sua mitologia, sua
identidade, aquilo que faz um grupo ser exatamente 0 que e. Esse
nivel simb6lico, ao inves de epifenomeno ou mera superestrutura
de representa<;oes, e na verdade a pedra angular de qualquer grupo
social, permeando todos os aspectos materiais da existencia e corl'espondendo a um determinado territ6rio. Mesmo que as condi<;oes
19 1

malcnals de vida se mantenham relativamente preservadas, urn
grupo desaparece 'enquanto tal se sua dimensao mitologica for destruida. 0 reconhecimento desse fenomeno e da maior imporUincia.
levando-nos a perceber que ate mesmo os mais bern intencionados
atos de interven((ao - como 0 foi, sob certo angulo, a obra jesuftica - trazem em si um potencial destrutivo. A America foi atingida por esse problema no momenta exato em que recebeu seu
nome. 0 processo ainda corre no continente de ponta a ponta, essa
massa de sobreviventes de si mesmos contemplando 0 vazio como
pastores de sua alma perdida, herdeiros talvez nem e1es proprios
saibam mais de que. Ou entao os "aculturados" nas franjas da urbaniza((ab, nos caminh6es de boias-frias, nos postos indfgenas, nos
botequins de estradas ou pontos tUrlsticos, oculos de phistico e crucifixo no pesco((o, sem eira nem beira, a vender flechas enfeitadas
com penas de, galinha, tutelados incapazes, apatridas na terra que
era so sua.
A conversao das almas, gloria maxima da obra missionaria,
roi 0 ponto de partida. Como essa ideia nao se coaduna com a
irresponsavel conven((ao que prefere atribuir aos catequistas 0 papel
de agentes civilizatorios, convem manter a aten((ao 0 mais proximo
possivel do material empirico para que possamos perceber de que
modo os jesuitas come((aram a destruir a identidade cultural dos
indigenas, inaugurando um processo que nao arrefeceu no decorrer
de mais de quatro seculos.
Um born exemplo para come((ar e urn pequeno incidente relatado por Nobrega, que no contexte desta discussao pode ser tornado
como simbolo de urn fenomeno mais amplo. Ta foi observado, em
paginas precedentes, que no momenta da inicia((ao, uma pedra, redonda e polida - 0 tembeta - era inserida num oriffcio perfurado
no labio inferior dos jovens (Fig. 17). Essa pedra, objeto ritual
cheio de significado, associava-se a virilidade e ao senso de individualidade, estando investida, como acontecia com varios outros objetos, de uma qualidade magica. Quando examinamos 0 problema
da proje((ao da imagem do diabo, vimos que esse detalhe era encarado como urn tra((o fisico demoniaco. Na verdade, e em grau maior,
o tembeta teria grosse modo 0 mesmo significado que aneis, medaIhas, distintivos, comendas, insignias etc. tem para nos em certos
casos, em n~ssos diluidos rituais de inicia((ao. 0 obieto em questao
representa um compromisso com alguem, com urn grupo, atividade
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ou Crell((a, embora, para urn indio essa pedra fosse ainda mais, era
a representa((aO de sua individualidade. Quando ensinava os meninos a rezarem, 0 padre Navarro dizia qu~ 0 tembeta devia ser removido, pois impedia a pronuncia correta do portugues. 1 , 0 resultado
desse gesto - a retirada da pedra redonda que simbolizava 0 self
- era urn menino doutrinado capaz de repetir palavras sem sentido. Ai temos, em sintese, 0 que e a conversao. Palavras, como nos
diz outro paragrafo da mesma carta/ que poderiam tet. sido: "Jesus,
eu te encomendo minha alma". Num contexto genuinamente catolico, essa encomenda na verdade significa a rendi((ao do ego ao
self, a entrega voluntaria do proprio destino a urn fator mais abrangente que 0 ego. Mas fora de contexto, essa renuncia se transforma
em seu contrario, um sacrificio do ego e do self nao ao self, mas
ao Outro. Em termos concretos, 0 que essas palavras significam e:
"Pai jesuita, eu te encomendo minha alma". Isso e subjugar, mas
se dizia converter.
Outr~ pequeno exemplo, extremamente relevante de urn ponto
de vista simbolico, e fornecido por urn inocuo comentario de Anchieta. Numa das cartas, ele relata feliz que os curumins VaG bern
e con tam tudo na confissao. Dai ele cita 0 edificante exemp,lo de
urn menino que queimou urn cesto que fizera ao tomar conhecimento de que 0 trabalho havia sido iniciado num domingo.3 Como a
catequese crista tambem implicava uma mudan((a na qualidade do
tempo, os indios eram condicionados a con tar os dias da semana
e a comportar-se nos domingos con forme recomenda 0 modele cato1ico. Como e sabido, a vida indigena e marcada por urn ritmo
natural, em completa harmonia com os ciclos da terra. 4 Ha 0 tempo
certo de ca((ar, pescar ou plantar, determinado pelo nivel das aguas
na esta((ao chuvosa ou seca, como ha um tempo de diminuir as
atividades, fazer trabalhos manuais em casa ou simples mente nao
fazer nada. Urn indio nao desrespeitaria jamais 0 momento para
fazer algo, assim como nunca faria mais do que 0 necessano mas nos perdemos isso. 0 calendario cristao foi de fa to uma ten-

Carta 8 (1549), § 5.
Ibidem, § 9.
3 Carta 48 (1556), § 3.
4 Darcy Ribeiro mostra isso muito bern em seu artigo "Os indios Urubus cicIo anual das atividades de subsistencia de uma tribo da floresta tropical",
in E. Schaden. Leituras de Etnoiogia Brasileira.
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t~tiva de con.verter o tempo pagao, desde a remota Antiguidade regl?O. p~los clclos naturais. Domingo, 0 dia do sol, tornou-se no
cnstlamsmo 0 dia do Senhor, dominicus dies. A Igreja decretou que
Deus deve ser louvado de urn modo preciso, exatamente nesse dia'
mas 0 que teria Deus a dizer a respeito? Por que 0 ato de urn me~
nino tran9ar urn cesto num dia que nos resolvemos chamar de domingo nao pode ser ace ito como 0 seu modo de homar 0 que ele
quiser? Para 0 indio, brincar, trabalhar e cultuar 0 divino nao sao
coisas tao separadas como 0 sao para nos.5 Quando trabalha 0
civiIizado perde por completo a dimensao religiosa e se torna ~ni
~ateral. Duran.te _a semana trai e explora os outros mas no domingo
e urn born cnstao e pensa em Deus, sem jamais reconhecer a diab6lica cisao que 0 habita. Fazer urn cesto pode ter sido tudo ao
mesmo tempo: trabalho, distra9ao e a oferta da propria criatividade, urn modo singelo, limitado e individual de expressar 0 fato de
que se faz parte do poder criativo divino. Mas 0 civiIizador Anchieta
fez 0 garoto queimar seu cesto, da mesma forma que a totalidade
pre-consciente dos indios foi queimada e fragmentada pelo fogo implacavel da conversao.
Na mesma Iinha, ha outro exemplo. Os jesuitas forcavam os
indios a abandonarem suas aldeias e entre outras coisas' a mudarem a estrutura e a natureza de suas habita90es. Blazquez nao esconde seu regozijo ao relatar que os indios de uma certa localidade
foram convencidos a construir casas nucleares no estilo colonial
de taipa, e a vender seus adornos de pena, prova incontestavel d~
que es:avam a caminho da civiIiza9ao.6 Assim como no exemplo do
t~mbeta ou do cesto, temos aqui, mais uma vez, a destrui9ao do
slmb~lo redondo. Os indios viviam em casas comunais agrupa<;las
em clrculo. Esse espa90 circular, onde se expressa a identidade do
grupo: e uma manifesta9aodo arquetipo do self, igualmente presente
nas cldades europeias. As habita90es indigenas sao obras-prima~ de
adap ta 9ao ambiental e criatividade, refletindo sem mediacoes a
cu1t~:a, a organiza9ao social e a psicologia do morador. Grupos
famlhare~ extensos coabitam, sem paredes materiais .ou psicologicas.
5 M.-L. von Franz leva adiante a discussao desse problema em sua
analise
de urn diaJogo . alquimico entre Mente e Corpo, de Gerhard Dorn em seu
Alchemical Active Imagination, pags. 70-73.
'
6
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As ordens monasticas, a proposito, tentaram sempre,. com base no
cumprimento estrito de regras, recapturar exatamente essa unidade
ancestral perdida; mas em muitos casos, tornam-se apenas viveiros
de amargura sublimada. ·As cartas nao informam exatamente como
viviam os jesuitas sua vida comunal hierarquizada, mas 0 fa to e
que destruiram a que os indios tinham. Transferi-los para casas
"civiIizadas" significaya· arranca-los do solo comum da alma ancestral, exatamente como recomenda 0 principio militar de dividir
para dominar. 0 sonho missionario se faz realidade nas reservas
il1digenas de hoje: casinholas de madeira enfileiradas do modo mais
artificial, obrigando os moradores a urn insensato ir-e-vir ao longo
de uma impositiva linha reta que nada tern a ver com soeiabiIidade,
uma rua descabida no meio do mato. (Durante uma visita a Reserva Indigena de Arariba, uma india perguntou: "antes a gente
nao tinha nada e era rico. Agora nos temos essas casas e somos
pobres. Por que?"). Destituidos de sua riqueza - sua identidade
cultural e seu territorio - os indios viraram pedintes. 0 civilizador Blazquez, porem, julgava que a mudan9a das casas era sinal
de que 0 Espirito Santo havia tocado 0 cora9ao dos selvagens.
o processo de acultura9ao - a palavra certa seria destrui9ao
cultural - era apresentado aos indios como urn convite, algo como
"venham viver como nos, e muito melhor e voces vao gostar". Sua
curiosidade deve ter pesado, pois de fato muitos acederam. Nao
me proponho a discutir esse aspecto porque para bern faze-lo seria
preciso contar com algumas Cartas lndfgenas. Como nao existem,
fica ainda muito por Ser dito. 0 fa to e que os jesuitas eram suficientemente espertos para lan9ar uma isca, fazendo crer que as
modifica90es que impunham seriam reciprocas - 0 que sabemos
ser falso, especialmente a nivelpsicologico.
o exemplo que segue e uma imagem des sa isca. Na festa do
Anjo Custodio, para impressionar e atrair os indios, os mission arios organizaram uma procissao na qual era ostentada uma cruz
decorada com penas, ao lado do Menino Jesus vestido de anjo com
urn tacape na mao. 7 Deixando de lado 0 prematuro toque kitsch,'
tipico da farsa sentimental, conviria ter em mente 0 que foi dito
acima sobre a pressao para abandonar os ornamentos de pena. Ao
lado de seu valor estetico, as penas, especialmente as vermelhas,
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simbolizavam, ou meIhor dizendo, materializavam c poder espmtua!. De urn ponto de vista literal, essas imagens pseudo-sincreticas
da cruz emplumada e do Menino Jesus indianizado pretendiam significar a aceita<;ao, peIo catolicismo, de valores religiosos indigenas
num plano de influencias muruas. Mas na verdade essas compos i<;oes esp(irias eram uma armadilha: com seu conhecimento inttiitivo
do po del' da psicologia manipulativa, osmissionarios tentavam construir urn gancho artificial para apanhar a proje<;ao de divindade
por parte dos indios. Ocorre que as penas e a cruz nao poderiam
juntar-se jamais, pois como e possivel aceitar uma nova verdade,
quando se perdeu a alma? E por essa razao que a conversao for<;ada nao po de nunc a dar certo. 0 me1hor exemplo desse fenomeno
e 0 fracasso final das redu<;oes jesufticas do Paraguai. Os Guarani
nomades, durante 150 anos, foram agrupados em comunidades urbanizadas onde todos os aspectos da vida eram regulados e controlados. Mas no momenta em que os jesuitas foram expulsos da America Latina, no seculo XVIII, os Guarani abandonaram casas, ro<;as,
igrejas, fabricas e tudo 0 mais, pularam fora da utopia alheia e
voltaram para 0 mato. 8 Se tivessem sido verdadeiramente convert idos, por que haveriam de largar tudo de urn dia para 0 outro? Era
exatamente essa a ansiosa pergunta que bem-intencionados jesuitas .
se faziam - mas on de foique erramos? - a eterna_ pergunta dos
pais quando os filhos partem. Ha UlT'1 contundente pega teatral
. moderna que aborda esse problema etico e parece que os jesuitas
ainda nao encontraram a resposta,9 pois preferem continuar acreditando em sua sublime motiva<;ao.

o exemplo do Anjo Custodio mostra ate que ponto os mlSSlOnarios sabiam ser concretistas quando lhes convinha. Mas nao admitiam concretismo algum pOl' parte dos catec(imenos, porque nao'
se dispunham a enfrentar as questoes teologicas que estes levantayam. Nobrega relata bem 0 problema:
"Tienen muy pocos vocablos para les poder bien declarar nuestra fe, mas con todo damossela a entender 10 mejor que podemos y algunas cosas Ie declaramos por rodeos. Estan muy apegados con las cosas sensuales, muchas vezes me preguntan si

Dios tiene cabeza, y cuerpo, y muger, y si come, y de que se
.
. tes. "10
vlste,
y otras cosas seme/atl

o interessante neste caso enos lembrarmos que os Exercfcios
Espirituais recomendavam exatamente esse procedimento, ou seja,
"imaginal' com os sentidos" cenas evangelicas, 0 Pat'aiso, 0 Inferno etc., e vimos como isso funcionava psicologicamente para os
je:suitas. Os indios, porem, nao podiam faze-Io (e nao seguiam manual algum). Nao seria natural que pedissem 0 curriculum vitae
desse· novo Deus que deviam conhecer e adotar? Os missionarios
sempre condenaram os indios pOl' nao terem conhecimento de Deus;
aqui eIes querem saber e a informa<;:ao lhes e negada. Isso quer
dizer que deveriam aceitar 0 novo Deus sem receber as respostas
que sua psique exigia. Se penetrarmos urn pouco mais nesse problema, veremos que essas perguntas aparentemente ingenuas sao
tabu para os proprios cristaos. A crian<;:a ousa enuncia-Ias, mas
logo aprende que nao fica bern. Resposta nao ha nenhuma. A curiosidade sobre a esposa de Deus e especialmente relevante. Como
e sabido, apenas 0 gnosticismo e a alquimia, para compensar uma
perigosa unilateralidade, ousaram fazer essas perguntas e cultivar a
imagem de Sapientia ou Sophia como contrapartida feminina de
Deus. Tivessem sido os jesuitas capazes de acolher essas perguntas
e honestamente refletir sobre elas, a conversao teria se transformado
num dialogo cheio de futuro; mas is so era impossiveI porque a
consciencia crista era fechada demais. 0 cristao devia acreditar em
lugar de compreender ou saber. 0 indio nao precis a acreditar, sua
cxperiencia religiosa e urn dado imediato e tangivel que dispensa
conceitos. Nobrega tambem era concretista, so que em suas produgoes nao havia criatividade alguma, mas tao somente uma confirma<;ao do dogma. Vma vez, viu uns. meninos catequizados carregando cruzes e neles enxergou os anjos do Apocalipse. l1 Anchieta,
POl' sua vez, encarou a guerra entre os Tupi cristianizados e os
Tamoio como uma guerra santa pela vitoria do Senhor,12 projetando
sobre os indios os seus soldados de Cristo. Vma das cart as contem
urn relato sobre a conversao de urn velho indio de 130 anos. Com
Carta 9 (1549), § 8.
Carta 22 (1559), § 2.
12 Carta 53 (1561), § 17 e § 18.

10
8
9

Cf. C. Lugon, A Republica "Comunista" - Crista dos Guaranis, passim.
F. Hochwalder, Sur la terre comme au del; ultimo ato.

196

11

197

essa idade, ele tinha que aprender 1ic;:oes de catecismo e repetir 0
que ouvia para que sua alma pudesse ir para 0 Ceu. Como sua memoria ja nao conseguisse reter 0 nome de Jesus, seus netos ajudayam. Os padres ficaram felizes quando finalmente 0 batizaram, mas
ele nao: queria ir para 0 Ceu con forme prometido. Insistiu, e os
padres 0 mandaram para casa, certamente mais ansioso do que
antes.13
A tecnica de traduzir orac;:oes cato1icas para 0 tupi e outra
instancia desse vasto processo de minar uma cultura por dentro.
Se e que uma atitude religiosa alheia ao contexto po de ser ensinada,
nao 0 sera jamais atraves da formula vazia de uma prece. 0 que
aprenderia tim jesuita sobre hinduismo se forc;:ado a decorar alguns
versos do Rig-Veda traduzidos para 0 latim? As cartas informam
que Nobrega mandou traduzir a Criac;:ao e a Encarnac;:iio, os Dez
Mandamentos, 0 Pai Nosso e outras orac;:oes, sermoes sobre 0 Juizo
Final, 0 Inferno e a Gloria e 0 mito do Diluvio.14 De modo geral,
os missionarios reuniam os meninos a noite e faziam-nos meditar
sobre urn desses temas. Pela manhii mandavam-nos as aldeias pregar
aos adultos:

"( ... ) de manera que los nifiyios en su lingua ensenyan a sus
padres, y los padres van con las manos juntas tras sus hijos
cantando Sancta Maria, y ellos respondiendo ora pro nobis. ,,15
Como os indios costumassem chorar durante essas sessoes,l6 os
missionarios devem ter concluido que 0 me£odo funcionava. Os pedidos de livros de orac;:iio sao frequentes nas cartas, especialmente
os escritos pOl' um certo Dr. Constantino, guia espiritual de Carlos V,
e FiIipe II: Confesi6n de un pecador, Doctrina Christiana, Catecis~
1//0 Christiano e Flos Sanctarum, este ultimo mencionado pelo proplio Inacio de Loyola como tendo influenclado sua conversao. Bom
para ele, melhor para os indios. Pero Correia, 0 ex-matador, e quem
l1lais pede livrosY Como talvez nao pudesse encontrar as palavras

13 Carta 74 (1563),
14
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adequadas em seu proprio espirito, tinha que busca-Ias em outra
parte.
Da me sma forma que a linguagem, a musica tambem foi usada
como instrumento de conquista:

"Parezeme, segun ellos son amigos de cosas musicas, que
nosotros tafiendo y' cantando entre ellos los ganariamos ( ... )
Si viniesse algun tamborillero y gaitero aCel, parezeme que no
havria Principal que no diesse sus hijos para que los ensefiassen.,,18
" ( ... ) y toda la gente se maravilhava mucho de cosa tan

nueva.,,19
Podemos dizer que 0 arquetipo por tras da manipulagao que
os jesuitas faziam da musica nao era 0 de Orfeu, que com 0 som
de sua lira aplacava a raiva, mas antes 0 das sereias, cujo canto
atraia para 0 naufragio.

6.2. Batismo, arm a de conquista
Apesar de ser um ritual iniciatorio pleno de significado no contexto cultural cristao, 0 batismo tornou-se para os indios uma especie de porta estreita que era preciso atravessar para se tornar minimamente aceito pel a nova ordem. As alternativas eram a guerra
defensiva ou deslocamentos em direc;:ao ao Oeste, 0 progressivo afastamento dos nucleos coloniais litoraneos. Como todas as tribos tupiguarani existentes no seculo XVI foram extintas, e ocioso discutir
qual forma de reac;:ao prevaleceu. Do ponto de vista dos jesuitas,
o batismo evidentemente era encarado como via unica de salvac;:iio
espiritual a ter lugar no Alem. Nesta vida, 0 batismo acarretava
a privac;:ao cultural e nesse senti do era inviavel para produzir quaIqlier tiJlo de redenc;:ao psicologica em individuos que dela nao necessitavam. Em termos pr<lticos, a conversao, marcada pelo batismo,
tinha como resultado a passagem da vida tribal integrada para uma
existencia anonima nas fronteiras de uma sociedade colonial inci-

IK
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piente baseada na explorac;ao do trabalho escravo para a produc;ao
de produtos exportaveis.
Como veremos mais adiante, 0 batismo era tambem a unica
protec;ao contra a escravizac;ao. Mas pelo momenta examinaremos
seu significado religioso para os indios e a tatica empregada pelos
missionarios para sua promoc;ao. Ja em seu primeiro ana no Brasil,
Nobrega informa que 0 trabalho de seu pequeno grupo consistia
em inflamar os indios para faze-los desejar 0 batismo.20 Para inflamar, ou pelo menos despertar curiosidade, lanc;avam mao de retorica, persuasao, aliciamento ou amea<;a. Jao desejo de batismo era
mais sutil, pois um catecumeno nao podia ser batizado contra sua
vontade. Mas os jesuitas eram mestres na arte de dourar a pflula
e tantas belas historias contavam, que no fim os indios reivindicayam a coisa prometida em termos concretos. Os padres pregavam,
anunciavam novidades, inflamavam, excitavam 0 desejo, catequizayam e pOl' fim batizavam. E entao? A nivel espiritual nada devia
acontecer, pois os padres nao podiam cumprir suas promessas metaffsicas. Em termos psicologicos, 0 efeito deve ter sido um estado
de enorme confusao; em termos praticos, uma mudanc;a brutal para
pior. De alguma forma, os indios sabiam que 0 batismo era sua perdi<;ao. 0 proprio Nobrega relata que eles achavam

"( ... J che if Governatore il vuol amazzar tutti

Os missionarios e as autoridades civis dispensavam alguns bcneffcios aos convertidos para assim agm;ar a inveja dos demais. Mas
mesmo esses eram tidos como inconstantes. Muitos de fato .. recafram" e voitaram para 0 mato. Esse problema levou os jesuftas a
escolherem os uitimos momentos de vida de uma pessoa como sendo
a melhor ocasiao para 0 batismo, ou seja, a morte era aceita como
auspiciosa garantia de permanencia do batismo. E 0 que diz 0 padre
Antonio Bras:

"No oso aqui baptizar estos gentiles tan facilmente, aunque
10 piden muchas vezes, porque me temo de su inconstancia y
poca firmeza, si no quando esian en el punto de la muerte.,,23
Antonio Pires nos fornece outro exemplo, na mesma carta mencionada ha poucO. Alguns fndios, que por vinganc;a haviam matado
quatro portugueses, foram condenados a morte. Nobrega convenceuos a morrerem como cristaos. Esse incidente pode ser considerado,
em seu aspecto cruel, como paradigma cru da grande obra - pois
na verdade a conversao s6 podia mesmo preparar os fndios para
a morte:

"( ... ) fueron baptizados y siempre con el nombre de Jesu en
la boca y mirando hacia los cielos acabaran las vidas a la
boca de una bombarda. ,,24

fargli schiavi,
che noi cerchiamo di gabbarli e vorriamo vederli tutti morti,
et che if battezarsi e come un farsi schiavo de christiani. "21
0

Eles sabiam. AMm de se tornar um paria em sua propria tribo,
um indio batizado perdia os lac;os familiares e ja nao podia mais
entrar em sua casa, restando-Ihe a unica saida de gravitar em torno,
dos jesuitas, sempre a confessar e a "disciplinar-se", submisso colaborador, desse ponto em diante, para converter outros mais. Antonio
Pires ignorava 0 problema etico e dec1arava com orgulho:

"Los christianos que permanecen son tan nuestros que contra
sus naturales hermanos pelearan por n6s defender, y estan tan
subjetos que no tienen cuenta con padres ni parientes. ,,22

o batismo, para 0 cristao, e uma promessa de vida no espfrito;
para 0 indigena, forc;ado a deseja-Io, a conexao e no entanto com
a morte. Esse fato fica ainda mais patente se atentarmos para as
praticas e comportamentos exigidos de um indio batizado. Urn dos
costumes da epoca era faze-los participarem de prociss6es todas
as sextas-feiras, "disciplinando-se ate 0 sangue".25 Anchieta, 0 pedagogo, relata que os meninos "vem com gosto a Escola, sofrem os
ac;oites e tem emulac;ao entre si."26 Como mostram esses exemplos,
o batismo implicava obediencia e 0 reconhecimento da autoridade
23
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jesuitica sobre alma e corpo do convertido. A partir desse ponto,
o individuo passava a carregar uma culpa permanente, com a possibilidade de que qualquer de seus atos ou pensamentos fosse considerado "errado" e puniveI. Os padres, detentores do saber e dos
criterios, ensinavam e aplicavam penas. E 0 que relata Bhlzquez,
com respeito a trinta meninos indios numa escola da Bahia:

"Os mais delles sabem a doutrina toda e sabem a essencial
da lee, que em preguntas a maneira de dialogo lhes ensiniio
na sua lingoa; tem grande obedientia aos Padres, e se algum
las alguma travessura laz a penitentia que [he diio; e as vezes
he disiplinar-se na igreja. ''27
Como se percebe, 0 batismo, nesses casos, era urn passaporte
para a educa9ao autoritaria, a pedagogia jesuitica baseada em poder,
obediencia, me do e castigo. Certos historiadores orgulhosamente real9am 0 fa to de que a cidade de Sao Paulo teve pOl' nascedouro uma
dessas escolas, como se ai estivesse inscrito seu destino civilizador
e progressista. Mas esquecem de levar em conta tudo 0 que esse
tipo de educa9ao matou e ainda mata.

·6.3. Vma sagrada escravidao
e 0 grande plano missiomirio
Os manuais de Hist6ria costumam enfatizar 0 papel positivo
e protetor desempenhado pelos jesuitas no que· diz respeito a escraviza9ao dos indigenas, configurando-os como uma especie de parachoque entre uma popula9ao vulneravel e colonos avidos. Ha evi~
dencias de que os missionarios empregavam no pulp ito sua retorica
liberal, admoestando os senhores a que nao tratassem seus cativos
com demasiada crueldade. A escravidao indigena nao funcionou
como solU9ao historica porque os indios nao sobreviviam nas condi90es de trabalho for9ado. Nas redu90es paraguaias, os jesuitas
armaram os Guarani e os encorajaram a lutar contra os colonos.
No Brasil a situa9ao era diversa, pois os indigenas catequizados
permaneciam na peri feria das vilas, tornando-se presa mais faciI.

o

exame das cartas revela algumas das sutilezas psicologicas dessa
questao, permitindo-nos delinear melhor a posi9ao dos jesuitas com
respeito ao problema da escravidao.
Ja em 1549, Nobrega achava que os indios capturados poderiam
ser mandados de volta a suas aldeias devidamente acompanhados
de urn missionario. Essa foi sua prime ira rea9ao, que logo constatou
ser pouco realista, pois a captura se fazia em toda a extensao da
costa. Ate mesmo 0 governador geral se inclinava a concordar com
a posi<;ao de Nobrega, pois nesse inicio de coloniza9ao a grande
atividade economica era basicamente predatoria, nao dependendo
tanto - como e 0 caso quando se instal a 0 modo tropical de produ<;ao de materias-primas exportaveis - do trabalho escravo. Nobrega acreditava inicialmente que a liberdade da popula9ao nativa
era uma condi<;ao para a paz e a conversao e nao tardou a perceber
o grande papel que a Companhia de Jesus poderia desempenhar
nesse contexto, pois a unica prote9ao relativa que urn indio poderia
encontrar seria dizendo que era cristao. E 0 que se Ie nas primeiras
cartas:

"( ... ) e todos se acolheram a igreja dizendo que eram cristiios,
e que sabiam as ora9i5es e ajudar a missa, pedindo misericordia. "28
Nobrega apreciava catequizar escravos, porque seu desejo de
tudo aprender era forte;29 0 que nao reconhecia era a origem de
toda essa motiva9ao. Nesses primeiros tempos, sua mente alimentava duvidas sobre a legitimidade da escravidao. Em seu quarto ano
no Brasil, escreve ao superior em Lisboa perguntando 0 que pensavam a respeito os doutores da Universidade de Coimbra. 30 A resposta, se houve, perdeu-se. Alguns meses depois ele escreve de novo
c se declat'a contra rio a escravidao, informando que os indios perseguidos procuravam-no "como a urn pai", refugiavam-se na igreja
e eIe nao podia fazer nada, Nessa altura, 0 interesse dos colonos
ja era defendido peIo proprio governador geral, 0 qual explicou
a Nobrega que a escravidao indfgena se fazia em beneficio da Coroa
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e que todos os que a serviam tinham escravos. A palavra oficial
se esclareceu, a favor. 3 ! A partir desse ponto os jesuitas deviam
escolher de que lado estavam, pois eles tambem trabalhavam para
a maiorgl6ria do rei.
Com 0 passar dos anos, os jesuitas se convenceram de que
converter os nativos nao era tao facil como haviam inicialmente
julgado. E ness a conjuntura que sua sombra autoritaria come<;a ~
se mostrar, em lugar do discurso humanitario ate en tao predomtnante. Anchieta, por exemplo, irritava-se com 0 fa to de que os
indios nao tinham urn rei que os obrigasse a obedecer, lamentando.
como diz, que cada urn e rei em sua pr6pria casa e vive como
quer. Ja vimos que essa situa<;ao espelhava algo que os jesuftas nao
podiam jamais ter. Na presente discussao, porem, 0 importante e
notar que esse modo de ver levava a conclusao de que era necessari~ ter-se urn "bra<;o secular, que os dome e sujeite ao juga da
obediencia" .32 Foi assim que a questao evoluiu - e nesse ponto
ja nao se esta muito longe da escravidao plena. Luiz da Gra. partindo de premissas distintas, chegou d mesma conclusao: seu problema imediato era como manter as casas jesufticas com parcos recursos. 0 trabalho escravo Ihe pareceu a melhor soluc;ao.33 Esses aspectos praticos, combinados a uma peculiarfssima com preen sao do
que seria a pobreza monastica e a crescente irritabilidade da sombra autoritaria colaboraram para derrubar de vez a ideia original
d~ que lib erda de , paz e conversao poderiam coexistir.
Esses aspectos todos atingem sua formulaC;ao cabal nas carlas
em que Anchieta abertamente declara que. no fundo. 0 problema
da conversao resume-se a uma escolha entre Evangelho ou escravidao. Escrevendo a Inacio de Loyola, que em momento algum,
sc pronunciou em senti do contrario, 0 missiomlrio-pedagogo revelou que na verdade esperava que 0 monarca portugues se resolvcsse a

"( ... ) mandar para aqui uma for9a armada e /1umerosos exercitos, que deem cabo de todos os malvados que resistem it
prega9iio do Evangelho e os sujeitem. ao jugo da escravidiio; c

hom'em aos que se aproximarem de Cristo. Nosso Senhor de
completa execu9iio a essa nossa esp eran 9a! "3~
N6brega chegou a mesma conclusao depois de sete anos de uma
profissao de fe liberal e protetora. Quando sua sombra gradualmente veio a tona, tornando-se ele urn velho amargurado e doente,
seu plano era de que os indios catequizados. aqueles que sem resistencia se submetessem a Coroa e a Igreja. fossem agrupados em aldeamentos convenientes e forc;ados a viver num regime de obe4iencia. Mas os que a isso se opusessem seriam escravizados, como era
praxe em todo territ6rio conquistado.35 Nesse ponto, a mao de
ferro dos amantissimos pais ja nao pode mais ser oculta por boas
palavras. Uma vez adotada essa polftica desaparece a questao da
legitimidade, passando-se a considerar que os escravos sao os perdedores de uma guerra santa.36
Essa era a semente que germinou como grao de mostarda. Cento
c cinqiienta anos depois, os .iesuitas ja tinham acumulado saber
suficiente para produzir tratados doutrinarios para ensinar aos senhores como tratar os escravos africanos conforme a religiao e punilos segundo a conveniencia.37
Devemos portanto admitir que os pajes estavam certos quando
abriam a boca para protestar e acusar os missionarios de abrigarem mas intefi<;oes. 0 grande plano de N6brega, 0 que ele realmente almejava era

"( ... ) ver 0 gentio sobjeito e metido no juga cla obediencia
dos christlios, pera se neles poder ymprimir tudo quanta quisessemos. ( ... ) se os deixiio em sua liberdade e vontade, como
he gente brutal, niio se faz nada com eles. "38
Ohomem civilizado, nao apenas no Brasil mas em toda parte.
sempre fez 0 que bern entendeu com os assim-chamados primitivos.
Isso significa, em termos psiquicos, que em nossa consciencia nao
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h8 lugar para 0 Anthropos, 0 nucleo arquetfpico do ser humane
- so nos restando ao menos reconhecer 0 pre<;o que pagamos por
isso e a devasta<;ao que causamos. Os seres a quem chamamos
"indios" ja estao quase extintos. Mas se esse fator psicologico em
nos, esse desconhecido e rejeitado conteudo interior simbolizado por
urn indio tambem' desaparecer ja nao havera muita luz a nossa frente.
Percorrido 0 roteiro de estudo que nos propusemos, 0 sonho
de urn Terena relatado no inicio adquire seu pleno contexte historico e seu sentido psicologico. A civiIiza<;ao -crucificou os indios
numa cruz erigida sobre a alma ancestral (0 velho cemiterio guarani). A crucifica<;ao de cabe<;a para baixo express a uma forma
especial mente torturante de manter ao maximo 0 nivel de tensao.
Sao Pedro foi crucificado nessa posi<;ao. Uma das cartas do Tarot,
a do Enforcado, aponta na seguinte dire<;ao: 0 que e necessario, a
nivel coletivo, e uma reversao completa do ponto de vista cristao
consciente. A via de desenvolvimento espiritual abre-se nao para
cima - progresso tecnologico e 0 pressuposto racionalista de que
a aplica<;ao de urn born plano po de melhorar a situa<;ao da hum anidade - mas para baixo, na dire9ao da terra onde jaz a alma
ancestral, onde esta en terra do 0 Anthropos. Nossos indios, ja quase
desaparecidos, tornaram-se, para 0 espanto de seus pseudo-civilizadores perdidos no proprio caos que criaram, urn repositorio silencioso de valores espirituais e da propria possibilidade de urn futuro
transformado. 0 contato com a natureza, com as for<;as do inconsciente e com 0 self eles tern enos perdemos
e essa perda e 0
nosso problema central.
A crucifica<;ao invertida e urn simbolo antigo que express a
uma chocante verdade. A chave para sua compreensao encontra-se
na interpreta<;ao gnostica do martfrio de Sao Pedro.39 0 Anthropos,'
representado por Pedro, penetra em nossa realidade human a de
forma invertida. Em sua hora final, crucificado de cabe<;a para
baixo, Pedro foi iluminado e percebeu 0 senti do do misterio da
cruz. Deixou entao a mensagem, a todos os que tinham ouvidos
para ouvir, de que desligassem a alma do mundo das aparencias,
onde na verdade nao se encontra. 0 misterio da natureza de todas
as coisas e que 0 primeiro homem entrou no mundo de cabe<;a para

40.

Carta de Tarot "0 Enforcado".

baixo - diziam os gnosticos - e ao ser puxado para baixo, estabeleceu a origem das coisas. Creio que esse nascimento arquetipico
do self, ou homem natural, em nos sa consciencia e 0 que nos diz
o sonho indigena, como possibilidade da psique e da Historia.
Urn dia, diz Caetano Veloso, urn indio vira. E 0 que se revelar
surpreendera a todos por ter sempre estado oculto, quando era obvio.

39 Cf. Jung, CW 11,
ca~1io
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§ 436, on de se refere aos Atos de '00.0. Devo esta india M.-L. von Franz.
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de Giuliano Datt, 1493.
prancha 1)
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Fig. 10 - pag. 89 - 0 Papa Paulo III dando a sua a:prova~ao
aos Exercitia Spiritualia. Sem indicac;:ao. Bibliotheque du
Scolasticat de Chantilly. (G: 75)
Fig. 11 - pag. 100 - Desenho de urn Cantichordum. Sem indicac;:ao. BibIiotheque du Scolasticat de Chantilly. (G:70)
Fig. 12 - pag. 103 - Linhas para meditac;:ao sobre 0 pecado
desenhadas por Inacio de· Loyola no manuscrito dos Exercitia S piritualia. (G: 80)
Fig. 13 - pag. 105 - Ilustra~ao para medita~ao sobre os opostos, dos Exercitia Spiritualia. Anterpiae, 1676. (G:89)
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dos Exercitia Spiritualia .. Anterpiae, 1676. Provavelmente
trata·se de urn desenho de alquimia. (G:87)
Fig. 15 - pag. 113 - Inferno. Pintura a oleo ca. 1550, nao assinada. Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga. (H:
prahcha 8)
Fig. 16 - pag. 124 - A celebra9iio da segunda missa no Brasil.
Pintura a oleo de Vitor Meirelles, sem indicac;:ao de
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Fig, 17 - pag. 126 - Indios Tupinambas. Ilustra~ao nao assinada da edic;:ao alema do Iivro de viagem de Jean de
Lery, 1586 (L)
Fig. 18 - pag. 130 - Ilustra~ao para medita~ao sobre 0 pecado
dos Exercitia Spiritualia. Anterpiae, 1676 (G:81)
Fig. 19 - pag. 132 - Ritual de beberagem tupinamba. Ilustra~ao nao assinada da edi~ao original do livro de Han,s
Staden, 1593 (St)
Fig. 20 - pag. 134 - Adora9iio dos magos. Painel a oleo ca.
1505. Catedral de Viseu, Portugal. Atribufdo a Vasco
Fernandes ou Jorge Afonso. (H: prancha 4)
Fig. 21 - pag. 142 - Baltasar Ferreira, filho do Donatario de
Sao Vicente, matando a Ipupiara. Ilustrac;:ao in Hist6ria
da Provincia de Santa Cruz de Pero Magalhiies Gandavo, 1575. (S:l77)
Fig. 22 - pag. 145 - Santinho distribufdo gratuitamente no Museu do Pateo do Coiegio, em Sao Paulo. Detalhe nao
identificado de pintura a oleo. Propriedade do autor.
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pag. 155 - Ilustrac;:ao sobre antropofagia, nao assina·
da, da edic;:ao original do livro de Hans Staden, 1593.
(St)
pag. 156 - Idem, na edic;:ao alema do livro de viagem de Jean de Lery, 1586. (L)
pag. 156 - Idem, na edic;:ao original do livro de Hans
Staden, 1593. (St)
pag. 157 - Idem, ibidem.
pag. 164 - Ilustrac;:ao sobre 0 diabo castigando os Indios, ibidem.
pag. 165 - Idem, na edic;:ao alema do livro de viagem
de Jean de Lery, 1586. (L)
pag. 172 - A missiio iesuita na America. Projeto de
Christoph Thomas Schaffer, 1749, para painel na igreja
jesuita de Dellingen (Swabia bavara). Stuttgart, Staatsgalerie, Graphische Sammlung. (H: prancha 138)
pag. 172 - Alegoria da America. Projeto de Paolo
Ferinari, 1595, para urn afresco na Villa della Torre,
em Mezzane, perto de Verona. Londres, executores do
espolio de C. R. Rudolf. (H: prancha 90)
pag. 176 - Cartao postal reproduzindo uma aquarela
intitulada Anchieta de Jose Wasth Rodrigues, da cole~ao de Alvaro do Amaral, sem data. Propriedade do
autor.
pag. 178 - Ilustra~ao sobre danc;:a ritual funeraria, nao
assinada,da edic;:ao original do livro de Hans Staden,
1593. (St)
pag. 179 - Ilustrac;:ao sobre ritual de morte, nao assinada, ibidem.
pag. 182 - Xilogravura de uma traduc;:ao alema das
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pag. 184 - America. Plaqueta de chumbo, Alemanha
ca. ·1580. Nova lorque, The Metropolitan Museum of
Art. (H: prancha 87)
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Ann Arbor. The University of Michigan !Y1useum of
Art. (H: prancha 89)
pag. 185 - America. Desenho de Marten de Vos, final do seculo XVI. Antuerpia, Municipal Print Room.
(H: prancha 88)
pag. 185 - America. Projeto de pintura a oleo de autor nao identificado. Bruxelas. 1756. Viena. Kunsthistorisches Museum, Sammlung fur Plastik und Kunst-.
gewerbe.
pag. 207 - 0 enforcado. Carta de Tarot.

RELA<;AO
DAS CARTAS UTILIZADAS
(Fonte: Cartas dos Primeiros Jesuitas do Brasil, em tres volumes,
editadas por Serafim Leite.)

Volume I (1538-1553)

1538
1. Dr. Diogo de Gouveia a D. Toilo III Rei de Portugal, Paris,
17 de Fevereiro.
2. P. Pedro Fabro e companheiros ao Dr. Diogo de Gouveia,
Roma. 23 de Novembro.
1539
3. D. Toilo III Rei de Portugal a D. Pedro Mascarenhas, Lisboa;
[4 de Agosto].
1540
4. D. Pedro Mascarenhas a D. Toilo III Rei de Portugal, Roma,
10 de Mar~o.

1549
5. P. Manuel da Nobrega ao P. Similo Rodrigues, Bahia. [10?
de Abril].
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6. P. Manuel da Nobrega ao P. Simao Rodrigues, Bahia, [15
de Abril].
7. P. Manuel da Nobrega ao P. Simao Rodrigues, Bahia. 9 de
Agosto.
8. P. Manuel da Nobrega ao Dr. Martin de Azpilcueta Navarro,
[Bahia], 10 de Agosto.
9. Informacao das Terras do Brasil. P. Manuel da Nobrega [aos
Padres ~ Irmaos em Coimbra, Bahia, Agosto?].
1550

to. P. Manuel da Nobrega ao P. Simao Rodrigues, Porto Seguro,
6 de Janeiro.
14. P. Juan de Azpilcueta [Navarro] aos Padres e Irmaos de
Coimbra, Bahia, 28 de Mar90.
16. P. Imicio de Loyola ao P. Simao Rodrigues e demais Superiores do Congo, Brasil e Africa, Roma, 7 de Julho.
18. P. Leonardo Nunes aos Padres e Irmaos de Coimbra, S. Vicente [Novembro?]. .

15S1
23. Ir. Pero Correia ao P. Belchior Nunes Barreto, [So Vicente],
8 de Junho.
24. Ir. Pero Correia [ao P. Joao Nunes Barreto], Africa, [So Vicente, 20 de Junho].
25. 11'. Pero Correia [ao P. Simao Rodrigues, S. Vicente, Junhol
26. P. Leonardo Nunes aos Padres e Irmaos de Coimbra, S. Vicente, 20 de Junho.
28. Ir. Diogo Jl;lcome aos Padres e Irmaos de Coimbra, [So Vicente, Junho].
31. P. Antonio Pires aos Padres e Irmaos de Coimbra, Pernambuco, 2 de Agosto.
33. P. Manuel da Nobrega ao P. Simao Rodrigues, Pernambuco,
11 de Agosto.
34. P. Afonso Bras aos Padres e Irmaos de Coimbra, [Espirito
Santo, 24 de Agosto].
36. P. Manuel da Nobrega aos Padres e Irmaos de Coimbra, Pernambuco, 13 de Setembro.
37. P. Manuel da Nobrega a D. }oao III Rei de Portugal. Olinda.
[Pernambuco], 14 de Setembro.
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1552
43. [Ir. Vicente Rodrigues por comissao do Governador do Brasil
Tome de Sousa ao P. Simao Rodrigues, Bahia, Maio].
44. P. Antonio Pires aos Padres e Irmaos de Coimbra, Pernambuco,
4 de Junho.
45. P. Manuel da Nobrega [aos Moradores de Pernambuco]' Bahia,
5 de Junho.
46. P. Leonardo Nunes ao P. Manuel da N6brega, S. Vicente, 29
de Junho.
47. P. Manuel da N6brega a D. Joao III Rei de Portugal, [Bahia,
princfpios de Julho].
48. P. Manuel da Nobrega ao P. Simao Rodrigues, Bahia, 10 de
Julho.
52. Meninos Orfaos [escrita pelo P. Francisco Pires] ao P. Pero
Domenech, Bahia, 5 de Agosto.
53. P. Francisco Pires aos Padres e Irmaos de Coimbra, Bahia, 7
de Agosto.
54. P. Manuel da N6brega ao P. Simao Rodrigues, [Bahia, fins
de Agosto].
55. Ir. Vicente Rodrigues aos Padres e Irmaos de Coimbra, Bahia,
17 de Setembro.
56. P. Pero Domenech ao P. Inacio de Loyola, [Lisboa, por
Outubro].

1553
58. P. Manuel da Nobrega ao P. Simao Rodrigues, S. Vicente, 12
de Fevereiro.
59. Um Irmao do Brasil aos Irmaos de Portugal, S. Vicente, 10
de Mar90.
60. Ir. Pero Correia [ao P. Simao Rodrigues], S. Vicente, 10 de
Marc;o.
61. P. Manuel da N6brega ao P. Simao Rodrigues, S. Vicente, [10
de Marc;o].
64. P. Vicente Rodrigues ao P. Luis Gonc;alves da Camara, [Bahia],
23 de Maio.
65. Ir. Antonio Rodrigues aos Padres e Irmaos de Coimbra, S.
Vicente, 31 de Maio.
72. P. Inacio de Loyola ao P. Manuel da Nobrega, Roma, 18
de Julho.
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74 . P. Juan de Polanco por comIssao do P. I nacio de Loyola ao
P. Manuel da Nobrega, Roma, 13 de Agosto.

Volume II (1553-1558)

1553
1. P. Juan de Azpilcueta Navarro aos Padres e Irmaos de Coimbra, Porto Seguro, 19 de Setembro.

1556
43. Quadrimestre de Janeiro ate Abril, [do Ir. Antonio Blazquez],
Bahia, Maio [?].
46. P. Luis da Gra ao P. I micio de Loyola, Piratininga, 8 de Junho.
47. Ir. Antonio Blazquez aos Padres e Irmaos de S. Roque [Lisb'oa] , Bahia, 4 de Agosto.
48. Carta Trimestral de Maio a Agosto de 1556 do Ir. Jose de
Anchieta, Sao Paulo de Piratininga [Agosto].

1554

1556-1557

11. P. Antonio de Quadros ao P. Juan de Polanco, [Lisboa], 17
de Marc;o.
13. P. Bras Lourenc;o aos Padres e Irmaos de Coimbra, Espirito
Santo, 26 de Marc;o.
14. P. Ambrosio Pires aos Padres e Irmaos de Coimbra, Porto Segum, 5 de Maio.
17. Ir. Pero Correia [ao P. Bras Lourenc;o], S. Vicente, 18 de Julho.
20. Ir. Jose de Anchieta por comissao do P. Manuel da Nobrega
ao P. Inacio de Loyola, Piratininga, Julho.
21. Jr. Jusc dc Anchieta: aos Padres e Irmaos de Coimbra, [Piratininga, 15 de Agosto].
22. II'. Jose de Anchieta ao P. Inacio de Loyola [Quadrimestre de
Maio a Setembro], Sao Paulo de Piratininga, [1 de Setembro].
25. P. Luis da Gra ao P .Inacio de Loyola, Bahia, 27 de Dezembro.
26. P. Luis da Gra ao P. Diego Miron, Bahia, 27 de Dezembro.

51. Dialogo sobre a Conversao do Gentio do Padre Manuel da
Nobrega [Bahia, 1556-1557]'

55. P. Luis da Gra ao P. Inacio de Loyola, Piratininga, 7 de Abril.
56. Ir. Jose de Anchieta [aos Padres e Irmaos de Portugal], Sao
.
Paulo de Piratininga, fim de Abril.
58. Ir. Antonio Blazquez por comissao do P. Manuel da Nobrega
ao P. Inacio de Loyola, [Bahia], 10 de Junho.
60. P. Manuel da Nobrega ao P. Miguel de Torres, [Bahia (Rio
Vermelho), Agosto].

1555

Volume III (1558-1563)

27. P. Ambrosio Pires [ao P. Diego Miron], Porto Seguro, [pdmeiros meses].
30. II'. Jose de Anchieta aos Irmaos Enfermos de Coimbra, S. Vicente, 20 de Marc;o.
32. Ir. Jose de Anchietn ao P. Inacio de Loyola, S. Vicente, [fim
de Marc;o].
36. P. Ambrosio Pires ao P. Diego de Miron, Bahia, 6 de Junho.
37. P. Ambrosio Pires ao P. Inacio de Loyola, Bahia, 12 de Junho.
39. P. luan de Azpilcueta Navarro aos Padres e Irmaos de Coimbra, Porto Seguro, 24 de Junho.
40. II'. Antonio Blasquez nos Padres e Irmaos de Coimbra, 8 de
Julho.
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1557

1558
66. P. Manuel da Nobrega ao P. Miguel de Torres, Bahia, 8 de
Marc;o.

1559
7. P. Miguel de Torres ao P. Manuel da Nobrega, Lisboa, 12
de Maio.
12. P. Manuel da Nobrega ao P. Manuel de Torres e Padres e
Irmaos de Portugal, Bahia, 5 de Julho.
13. P. Manuel da Nobrega a Tome de Sousa antigo Governador
do Brasil, Bahia, 5 de Junho.
21. P. Antonio Blazquez por comissao do P. Manuel da Nobrega
ao P. Diego Laynez, Bahia, lOde Setembro.
22. P. Antonio Blazquez por comissao. do P. Manuel da Nobrega
ao P. Diego Laynez, Bahia, 10 de Setembro (Post scriptum).
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25. Lista de objetos de culto e outros que se enviaram de Portugal para 0 Brasil, [Lisboa, 19 de Setembro].
1560

31. Mem de Sa Govemador do Brasil aD. SebastHio Rei de Portugal, Rio de Janeiro, 31 de Mar<;:o.
34. Ir. Jose de Anchieta ao P. Diego Laynez, S. Vicente, 31 de Maio.
36. Ir. Jose de Anchieta ao P. Diego Laynez, S. Vicente, 1 de Junho.
40. P. Rui Pereira aos Padres e Irmaos de Portugal, [Bahia], 15
de Setembro.
41. P. Antonio Pires aos Padres e Irmaos de Portugal, [Aldeia de
Santiago], Bahia, 22 de Outubro.
1561
52. P. Manuel da Nobrega ao P. Diego Laynez, S. Vicente, 12
de Junho.
53. Ir. Jose de Anchieta ao P. Diego Laynez, S. Vicente, 30 de
Julho.
1563
74. Ir. Jose de Anchieta ao P. Diego Laynez, S. Vicente, 16 de
Abril.
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pria condiC;:8o: a suprema presunC;:80 de querer ser igual a Deus.
Este livro nos fala de fatos ocorridos no
princlpio de nossa Historia. Cinco seculos
se passaram sem que ate hoje essa terrlvel .
heranc;:a narclsica fosse apagada. Ainda ho"
je poucos conseguem ver os indlgenas como membros de sociedades apenas diferentes, pOis 0 que €I diverso ainda €I tido como
inferior. No dia em que se puder encarar os
Indios com menos distorc;:oes talvez se constitua entre nos uma identidade nacional mais
democratica e mais firmemente apoiada em
suas proprias ralzes.
Carmen Junqueira
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