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ABSTRA CT: This paper analysis the discursiveness of Pero Vaz de Caminha’s 
interpretation of the first mess in which the Brazilian subject/Indian acts as 
interlocutor. We understand that the ritual imposes to the Brazilian subject a 
submissive condition o wing to th e omnipoten ce of silence signified b y God’s voi ce. 
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Introdução: 

 
 

A identidade do  sujeito brasileiro  tem sido objeto de reflexão de muitos 
especialistas de diversas áreas do conheci mento. Na Lingüística, na área da An álise de 
Discurso, na qual nos inscrevemos, O RLANDI (1990) acentua que o processo de 
construção d e identidade do sujeito brasileiro está atrelado ao  discurso que funda a 
nação  no mo mento do des cobri mento do Brasil e instaura o  colonizador português 
como  mod elo, de modo  a perpetuar o  discurso do minante. 

Para qu e possamos comp reender como s e instalou a relação de dominação 
entre o sujeito colonizador/portugu ês e o sujeito/colonizado/índio, sob a égide do 
discurso religioso, este estudo apresenta u ma análise da l eitura qu e Pero Vaz de 
Caminha faz na carta que dirige ao rei de Portugal sobre a missa celebrada em 01  de 
maio de 1500, na qual o sujeito colonizador/português ocup a o lugar de enun ciador e o 
sujeito brasileiro/índio se inscreve co mo interlocutor. A hipótes e que no rteia este 
percu rso de reflexão é de que o sujeito b rasileiro/índio se sub mete aos s entidos 
instaurados pelo rito que defin e as  normas d a missa e aceita o si mbólico de poder ali 
representado . 

 
 

1. P erspecti va Teóri ca 
 
 

Entendemos que o discurso fundador enunciado pelo sujeito 
colonizador/português não pro moveu u m senti mento de perten cimento no sujeito 
brasileiro para co m o seu país co mo nação, na medida em que a ação do colonizador na 
terra des cobert a era norteada por objetivos de exploração. 

NUNES (1994) considera que o sujeito/brasileiro se constrói “sob uma 
determinação ideológica em que se articulam aspectos da sociedad e indígena e da 
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sociedade européi a”. A conquista, segundo o autor, se d eu pela força, “eliminando a 
cultura indígena e su a memória” e pel as relaçõ es de contato qu e pro moveram 
“benefícios para os reinos, nu m p rocesso de do min ação e trans formação política e 
cultural” (p.78 ). 

O discurso religioso serviu aos interesses do discu rso do min ante do sujeito 
colonizador/português, na medida em que envolveu o sujeito brasileiro/índio nos 
efeitos de sentido da onipotên cia do silêncio – lugar ocupado por D eus no discurso 
religioso (ORLANDI,1987). 

 
 

2. A nális e e Discuss ão 
 
 

1. Acredita-se que a cruz, co mo sí mbolo do discu rso religioso, e a 
autoridade de Deus, n ela rep resentada, instauraram os sentidos que significaram o 
sujeito colonizador co mo mod elo, muito embora os interlocutores desse discurso (os 
índios) não partilhassem da fé que o sujeito colonizador devotav a àquel e Deus que esse 
interlocutor d esconhecia. 
 
 

 ( ...) disse o Capitão que seria bom irmos em direitura à cruz ( ...) e que nos 
puséssemos de joelhos e a beijássemos para eles (índios) verem o 
acatamento qu e lhe tínhamos (CAMINHA, 1963, p. 60) (acrésci mo nosso). 
 
 
O gesto ritualísco instaurou o modelo de rev erência e respeito à cruz perante 

o interlocutor brasileiro. Ent endemos que esse g esto instituiu a cruz como u ma 
referência da nova ord em discursiva do  discurso dominante do colonizado r. Qu ando o 
sujeito colonizador beijou a cruz, o não-verbal desse gesto estabel eceu o lugar do 
sujeito que tinha direito à vo z n aquele processo d e do minação. 

 
 
2. Quando observamos o fun cionamento do discurso do minante da A méri ca 

e do Brasil, co mpreendemos que o discurso do colonizado r apresentav a duas 
interpretações distintas sobre sujeito do min ado/nativo da terra. O discurso fundador 
americano d efiniu o n ativo da terra co mo s elvagem, con ferindo ao colonizador até 
mes mo o direito de matar o do min ado como condi ção d e sobrevivên cia. O discurso 
fund ador brasileiro , por out ro lado , definiu o  nativo da terra co mo  ingênuo, si mples  e 
incrédulo. E, dess e modo, se permitiu a condição de agir sobre esse sujeito em no me da 
Igreja, v alendo-s e do  discurso d as Cru zadas , co m o obj etivo de levar D eus a ho mens 
sem fé. 

 
 

E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, 
uma vez qu e Nosso Senhor lhes deu bons  corpos e bons rostos, como a 
homens bons.( ...) (CAMINHA, 1963, p.60). 
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Observamos que imprimir mat erializa a do minação e p ermite que se 

observe que essa dominação se deu de modo a do mesticar e a marcar u ma nova direção 
de sentidos no sujeito brasileiro . Há que se considerar ainda que a referência ao físico 
dos índios sinaliza que o colonizador via em seus corpos u m pot encial de trab alho; já o 
corpo das nativas era desej ado como  objeto d e prazer para os colonizadores . 

 
 

3. Acredita-se que à medida que o sujeito colonizador buscou no discurso 
das Cru zadas o esteio para dominação, ele igual mente se colo cou co mo sujeito 
dominado perante o discu rso do minante da Igrej a. Esse movi mento de s entidos 
favoreceu a ação do colonizador, na medida em qu e es camoteava sua posição de 
explo rador. D esse modo, do minant e e do min ado sub metiam-s e à vontade d e D eus. O 
dominante, co mo voz legíti ma para represent ar Deus , e o dominado, a qu em Deus dava 
a condição de co mp reend er a miss ão maior daqu eles que cheg avam, o cupav am e 
tomavam a terra. 

 
 
E o Ele nos para aqui trazer creio que não foi sem causa. E portanto Vossa 
Alteza, pois tanto deseja acr escentar à santa fé católica, d eve cuidar da 
salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim! 
(CAMINHA, 1963, p.60). 
 
 
4. Na l eitura do discu rso do minante o próprio sujeito do min ado reconhecia 

no do minante aquele que tinha voz para enunci ar em no me de D eus. Esse g esto de 
interpretação do sujeito colonizador legitimou  o pro cesso de dominação p elo discurso 
religioso e, ao mes mo tempo, escamoteou os reais propósitos de uma colonização de 
explo ração. 
 
 

Um deles ( ...) se conser vou ali com aqueles que ficaram. Esse ( ...)juntava 
aqueles que ali tinham ficado e ainda chamava outros. E andando assim 
entre eles, falando-lhes, acenou co m o dedo para o altar, e d epois mostrou 
com o dedo  para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de b em; e nós 
assim o tomamos! (CAMINHA, 1963, p.64). 
 
 

5. Observamos qu e o discu rso enun ciado p elo sujeito colonizador d elineou o 
perfil do sujeito brasileiro nos moldes que convinha ao sujeito colonizador interpretar o 
sujeito a ser do minado  em u m processo d e catequização. 
 
 

Parece-me g ente d e tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e 
eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entend em cr ença 
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alguma, segundo as aparências. ( ...) esta  gente é boa e de bela 
simplicidade. ( ...) Assim, Senhor, a i nocência desta gente é tal que a de 
Adão não seria  maior –  com respeito ao pudor. 
Ora veja Vossa Alteza quem em tal inocência vive se se converterá, ou não, 
se lhe ensinarem o que pertence à sua salvação (CAMINHA, 1963, p.60 e 
66) (gri fo nosso) 

 
 

ORLANDI (1992) chama a nossa at enção para o fato de que as p alavras são 
carregad as de silêncio , porque, ao dizermos algo , afastamos ou apro xi mamos outros 
dizeres. Entendemos que o silêncio constitutivo de inocência apro xi mou os s entidos 
que significaram a aus ência de resistência por parte do sujeito brasileiro ao processo da 
catequização. Por outro lado, quando pens amos os sentidos que inocência afastou, 
comp reendemos que o sujeito/Caminha se referia ao fato de o sujeito brasileiro n ão ter 
percebido os v erd adeiros p ropósitos da ação dos  colonizadores  na terra descoberta.  

Entendemos que a aus ência de di ficuldade n a i mplementação  da nova 
ordem discursiva s e deu pela falta de resistência do  sujeito brasileiro à ch egada do 
colonizador. Esse movi mento de sentidos favoreceu a sub missão do sujeito brasileiro à 
dominação do  sujeito colonizador português . 

 
 
6. Observa-se qu e o rito estabeleceu a direção argu mentativa qu e definia os 

papéis – d aquele que mand a e daqu ele que obedece. O acatamento às  normas  do rito 
deu ao sujeito do minante a condi ção de interpretar a conivên cia por parte do sujeito 
brasileiro para co m a do min ação  que servia aos propósitos do colonizador. 

 
 

( ...) fomos  trazendo-a (cruz) dali, a  modo d e procissão. ( ...) quando nos 
assim viram chegar , alguns se foram met er debaixo d ela, aj udar-nos . ( ...) 
assentados todos de jo elhos assim como nós. E quando s e veio ao 
Evangelho, ( ...) eles se levantara m co nosco, e alçara m as mãos , estando 
assim até se chegar ao fi m; e então tornaram-se a assentar, co mo nós . E 
quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se pusera m 
assim como nós estáva mos, com as mãos leva ntadas, e em, tal ma neira 
sossegados que certifico a  Vossa Alteza que nos fez  muita devoção. 
Estiveram assim conos co até aca ba da a comunhão (...) (CAMINHA, 1963, 
p.62 e 64) . (acrés ci mo e grifo  nossos). 
 
 
7. O direito de d efinir a nova ordem discursiva é igual mente observ ado no 

gesto do sujeito colonizador em rel ação ao interlo cutor do minado.  
 
 
Entre todos estes que hoje vieram não veio mais que uma mulh er, ( ...) à 
qual deram um pano com qu e se cobrisse; e puseram-lho em volta dela. 
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Todavia, ao sentar-s e não se lembra va de o estend er muito para se cobrir 
(CAMINHA, 1963, p.66). 
 
 
Há que se observar que o fato de a índia não cobrir partes do seu corpo, co m 

o pano que receb era, ao sentar-se aponta para as di ferenças de comportamentos sociais 
e de valores morais entre o sujeito índio e o sujeito colonizador português. Pode-se 
pensar ainda qu e o gesto da índia tenha sido uma manifestação do silêncio p ela 
resistência que é um movimento d e s entido muito peculiar à formação do índio 
brasileiro, sobretudo do tronco tupi qu e se mostra dócil, solidário e cordial, co mo 
RIBEIRO (1995) e NUNES (1996) d efinem, mas, que, na realidade, resiste à dominação 
pelo silêncio, na medida em qu e imita, mas não adota e não aceita. 

Concluí mos  que o sujeito b rasileiro/índio foi  envolvido nos efeitos de 
sentido do rito que pres crevia as normas  e os  gestos d a primeira missa da qual ele se 
inscreve como interlocutor.. Essa inscrição, ainda que perpassad a pelo desconhecido do 
outro que chegav a na terra, permitiu que o índio o entendesse e o definisse pelo seu 
i maginário e memó ria. É possível que o não -verb al do rito d a miss a e da adoração  da 
cruz tenham reverberado o rito das ceri mônias religiosas indígenas e, desse modo, 
significado qu e ho mens de fé, co mo os portugueses p areciam ser, não poderiam caus ar 
algu m mal  aos  índios, razão pela qual, talvez eles tenh am se dei xado sub meter ao rito.  

Acredita-se qu e os índios não sentiram nos portugueses uma ameaça desde 
o mo mento de su a chegad a. O g esto de conquista do  sujeito português  em relação  ao 
sujeito brasileiro/índio se deu pela via da sedução1, con fo rme observ amos nas  palavras 
de CAMINHA (1963, p.50) Ninguém não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem 
mais. E tudo se passa como el es qu erem  – para os  bem amansarmos! 

Podemos compr eend er que o colonizador percebeu o movimento do d esejo 
do índio e lhe deu o que o índio desejava. Não o frustrav a e nem o tratava co m 
agressividade instaurando assi m u m sentido de con fiança do mes mo que s e age co m 
u ma cri ança.  

 
 

3. Considerações  Finais 
 
 

Este percu rso de reflexão nos permitiu pensar o sujeito brasileiro índio 
como o sujeito assujeitado pela cren ça e pel a ingenuidad e ao  discurso dominante. Por 
outro lado, podemos concluir que o discurso do minante enunciado  pelo colonizador 
português sempre bus cou criar mecanis mos para g arantir su a do min ação na terra, 
vendo, n a possibilidade de cat equizar o índio, uma real possibilidade de dominação. 

Consideramos que a Carta de Caminha é constituída do discurso das 
Cruzadas cujos efeitos de sentido permitiram fundar a nova o rdem discursiva da terra 
conquistada co mo um lugar de missão em no me de D eus que serviu para do min ação e 

                                                 
1 Sedução , segundo FE RREIRA (1992:245), palav ra de o rigem l atina -  seducere que 
significa desviar do caminho. 
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sub missão, n a medida que mas carava o do minante, co mo dominado, a servi ço da 
ordem da Santa Igreja. 
 
RESUMO: Este artigo analisa a dis cursividade da l eitura que Pero Vaz de Caminha 
faz da primeira missa na qual o sujeito brasileiro/índio se inscreve como interlocutor. 
Compreende-s e qu e o rito da missa imputa ao sujeito brasileiro/ índio uma condição 
de submissão p ela onipotência  do silencio  significada na voz de Deus.  
PALAVRAS-CHAVES: discurso; rito; identidade; sujeito brasileiro; discurso fundador. 
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