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RESUMO: Este ensaio foi desenvolvido como um recorte de
uma pesquisa de catalogação que realizei no acervo de obras
raras da Fundação Biblioteca Nacional. Dentre os itens catalogados, destacam-se as ilustrações presentes em Americae tertia
pars, pertencentes à coleção Les Grands Voyages. Essas imagens,
atribuídas ao gravurista belga Théodore De Bry, sempre despertaram um grande interesse histórico, mas também revelam
ideias que ainda transitam nos atuais discursos sobre os índios.
Nesse sentido, o objetivo desta investigação é reconhecer os
processos que se deram na construção da representação do
corpo indígena no século XVI e comentar brevemente as suas
projeções no imaginário brasileiro mesmo depois de séculos.
Palavras-chave: Théodore De Bry; gravuras; livros raros;
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Grandes invenções só o são por causa de grandes demandas.
Foi nesse tipo de cenário que a imprensa de tipos móveis de
Johannes Gutenberg surge como uma maneira de otimizar a
produção livreira no Ocidente, bem como logrou às ilustrações
um novo status. Apesar de dialogarem com os textos, as gravuras veiculadas nos livros adquiriam certa autonomia, ou seja,
elas por si só já carregavam mensagens que não constavam nas
palavras. A credibilidade dessas mensagens, portanto, apoiava-se no prestígio do livro e em elementos presentes nas imagens
que conferiam verossimilhança ao discurso. Tudo isso baseado
na percepção que se tem do Outro. Isso foi fundamental para a
construção de saberes imbuídos de subjetividades que atravessam não só o tempo, mas questões culturais, sociais e políticas.
Dessa forma, a construção do imaginário sobre o índio no Brasil foi sustentada por uma protoetnologia que vinha ganhando
fama na literatura de viagem quinhentista e pela difusão dessas
informações através do aumento da circulação dos livros e gravuras. Como bem comenta Ronaldo Vainfas, nesse momento
incipiente:

Foi com originalidade que Michel de Certeau viu
na literatura de viagem quinhentista (e diria, mais
amplamente, nas representações europeias sobre o
Novo Mundo) o esboçar de um saber etnológico, os
primeiros passos de uma disciplina que, fundada em
1836, se dedicaria a investigar, reconhecendo-o como
diferente, o Outro cultural. (VAINFAS, 1995, p.24).

Uma das referências nesse tipo de literatura está presente na
Fundação Biblioteca Nacional, e é conhecida como Les Grands
Voyages. Essa coleção foi atribuída ao gravurista Théodore De
Bry (1528-1598) e compreende onze partes publicadas em
quatro volumes onde estão documentadas as experiências, nas
Américas, de viajantes como Hans Staden (1525-1576) e Jean
de Léry (1536-1613). Não surpreende, portanto, a presença
parafraseada e generalizada de alguns trechos de Léry em Historia navigationis in Brasilian quae et America dicitur (1° edição,
1586) na edição de 1592 de Les Grands Voyages1. Esse dado
revela o projeto da coleção de Bry como uma atualização de
conteúdos antes já veiculados, não somente em relação às histórias, mas também às imagens. No livro Americae tertia pars
de Les Grands Voyages, as gravuras de Bry também têm suas
reminiscências, que vêm tanto daquelas encontradas no livro
de Léry quanto do repertório da tradição artística europeia2.
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Há divergência de informações. De acordo com o catálogo da Biblioteca
Nacional da França, a edição de 1592 pertence ao volume II, enquanto Sérgio Milliet
afirma que a edição de 1592 pertence ao volume III.
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Também desenhista e ourives, Théodore de Bry nasceu em Liège, Bélgica, em
1528, e faleceu em Frankfurt, Alemanha, em 1598. Embora haja poucas fontes sobre
sua vida, sabemos que viveu em Frankfurt e lá se tornou editor, trabalhando também
por muito tempo na Inglaterra. Esses são os lugares de que temos nota de sua passagem, no entanto, outros autores mencionam que Bry nunca esteve na América.

Em Americae tertia pars, comenta-se a partir da ótica do viajante europeu os aspectos culturais e físicos dos nativos bem
como características paisagísticas observados nas terras do
atual Rio de Janeiro. As gravuras, nesse livro, aparecem como
um artifício essencial na construção do imaginário sobre o
indígena, considerando sua capacidade de dialogar com subjetividades. Isso significa que, para além de revelar informações implícitas nos textos, as imagens também delatam que
Théodore De Bry nunca esteve no Brasil. De acordo com
Michel Bryan, há nas figuras de Bry uma grande influência do
gravurista alemão Hans Sebald Beham (1500-1550); de fato,
apresentam semelhanças tanto na composição quanto no desenho (BRYAN, 1816, p.195). Isso é mais evidente se compararmos a gravura A morte e a mulher, de Beham (Fig. 01), com
a figura do lado direito inferior no frontispício de Americae
Tertia Pars (Fig. 02) .

Fig. 01. Hans Sebald Beham. A morte e a mulher. 1540. Gravura em metal.
Fonte: Warburg, banco comparativo de imagens-Unicamp.

Fig. 02.Théodore De Bry. Sem título, 1592. Gravura em metal.
Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

Em contrapartida, Henry Keazor considera que Bry tenha se
baseado apenas em suas próprias pesquisas etnográficas enquanto desenvolvia suas figuras (KEAZOR, 1998, p.132). A afirmação de Keazor, entretanto, equivoca-se em alguns sentidos.
Vale mencionar que a etnografia ainda não existia durante o
século XVI. As próprias gravuras de Bry, no caso específico
de Americae tertia pars, não correspondem à premissa de uma
pesquisa particular (dita etnográfica) quando postas lado a lado
com as imagens presentes no repertório artístico europeu da
época. Ao buscar paralelos iconográficos, observa-se que não
há nada de muito diferente entre, por exemplo, uma escultura de Praxíteles (Fig. 03) e os tupinambás no frontispício de
Americae tertia pars (Fig. 02), haja vista, sobretudo, a posição
sigmoidal dos corpos em questão e a disposição dos membros
de cada um.

Fig. 03. Praxiteles. Hermes com Dionísio menino, séc. V a.C.
Fonte: International Olympic Academy.

Expandido esse exercício comparativo de imagens para as composições, identifica-se até mesmo temáticas muito familiares aos
olhos europeus. Ao observar com maior atenção a gravura da
página 126 (Fig. 04) de Americae tertia pars, logo se percebe que
há, ali, qualquer coisa de semelhante com a temática do Cristo
morto. Nesse sentido, uma grande quantidade de imagens que
eram produzidas pela Europa acerca da Lamentação de Cristo
seria particularmente parecida com essa específica composição
de Bry. Exemplificando, a pintura de Petrus Christus (Fig. 05),
datada do século XV, apresenta a figura do Cristo ao chão,
cuja cabeça encontra-se amparada
por um homem e seu
corpo está ladeado por mais outras personagens que também
lamentam sua morte. Da mesma forma, isso ocorre na gravura
da página 126 (Fig. 04), embora o contexto seja diferente e as
personagens também3.

Fig. 04. Théodore De Bry. Sem título, 1592. Gravura em metal.
Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.
3
Não se sabe exatamente quais as referências de Bry, no entanto, nota-se que
partiu de uma tradição iconográfica bem estabelecida.

Fig. 05. Pintura de Petrus Christus. A lamentação, cerca de 1450.
Fonte: Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque.

Diante disso, até para Keazor as gravuras de Bry não refletem
a intenção de reproduzir fielmente a imagem do indígena, afinal, nem poderiam, pois o artista nunca teve a oportunidade
de observá-los de perto (KEAZOR, 1998, p.132). Evidentemente, os corpos representados nessas gravuras em momento algum nos revelam traços étnicos, pois apenas emulam cânones
da representação do corpo na cultura humanística, produzindo
um esquema generalizado da ideia de índio no Brasil. Os itens
identificados como pertencentes à cultura tupinambá, como o
maracá 4, foram acrescentados às imagens a partir de referências
também encontradas nas gravuras de Historia navigationis in Brasilian. No entanto, encontram-se deslocados, funcionando apenas
como uma espécie de armadilha retórica. Isso significa que o
índio, portanto, passaria a ser submetido à invenção de uma categoria generalizada que não dava conta da complexidade de sua
existência enquanto ser cultural e social. Além disso, o recurso
visual dos itens presentes na cultura tupinambá utilizados servem
como um marcador na identificação do grupo indígena em questão, mas submetidos ao discurso do homem selvagem, bárbaro,
que precisa ser evangelizado. Saltando alguns séculos adiante e
parando no XIX, pintores da Academia Imperial de Belas Artes
fariam uso das gravuras de Theodore de Bry como referência
para os seus trabalhos. Como exemplo, temos a tela Nóbrega e
seus companheiros (Fig. 06), cuja autoria atribui-se ao pintor Manoel Joaquim Corte Real.

4

Objeto utilizado em cerimônias pelos tupinambás.

Fig. 06. Pintura de Manoel Joaquim Corte Real. Nóbrega e seus companheiros, cerca de 1843.
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.
Fonte: fotografia de Raysa Blyth.

A peculiaridade dessa questão, entretanto, reside na indissolução de algumas dessas ideias no tempo. Embora por muito
tempo se falasse de dois tipos de índios, o dócil e o selvagem,
esses dois parecem ter se fundido numa categoria mais abrangente e pejorativa: a de primitivo. Verifica-se que, de maneira
geral, ainda na atualidade, o dia do índio nas escolas de ensino
primário é marcado por atividades em que as crianças pintam
desenhos esquematizados da figura do índio, usam cocares
e pouco discutem acerca de sua participação na sociedade.
Entra em pauta, por consequência, a ausência dos debates
acerca da dinamicidade da cultura. Os europeus deixaram de
usar perucas brancas, anáguas, corpetes e culotes, mas o índio “de verdade” (e sem plural) ainda é entendido pelo senso
comum como aqueles que conhecemos nos livros de colorir,
nas pinturas antigas e nas ilustrações dos livros de época. Todos esses processos que transformam os modos de viver e de
ver o mundo são comuns a todas as comunidades, no entanto,
o que permeia entre a sociedade é uma concepção de progresso tecnológico que é entendida como oposta aos modos
de viver dos índios.

Tudo isso é parte de um processo que vem de longa data, que
se soma e se adapta às outras formas de compreensão do
mundo, mas que pouco se desconstrói. As gravuras de Bry,
contudo, são como arquétipos desse processo. Elas enganam
o olhar e a mente leigos, convencendo-os a partir de artifícios
visuais. Por consequência, o imaginário que se formou a partir dessas gravuras consolidou muitos estereótipos, estigmas
e falácias sobre a cultura indígena não só pela Europa como
também no Brasil. Isso se arrastou através do tempo a ponto
de ainda se falar em índio como uma categoria genérica, ignorando as particularidades de cada grupo. Além disso, seus modos de viver são constantemente criticados pelos que estão
fora desse meio, pois acredita-se que um índio somente o é
se sua imagem estiver cristalizada naquela do século XVI, desenvolvida e pensada por um homem que tentava representar
o Outro sem nunca o tê-lo visto. Aos olhos do colonizador, o
índio deve ter aquela mesma aparência desnuda, paramentado de penas e urucum, ser o arquétipo do homem selvagem
e não pode usar um celular.
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