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CARTA 

A El-Rei O. Manuel 

A famosa carta que Pero Vaz de 
Caminha escreveu a El-Rei D. Manuel, 
dando notícia da descoberta do Brasil, 
em . 1500, está agora em mãos do leitor 
como um documento de indisfarçável 
atualidade. O Brasil é o único país do 
mundó moderno que possui· uma certi
dão de nascimento, redigida sob o· céu 
virgem do Cruzeiro do Sul e frente à 
paisagem até então ignorada do mundo 
europeu. J;; essa certi~ão, viva, .. palpi
tante, o conteúdo dêste livro, do maior 
interêsse para · o povo da nossa . grande 
nação tropical que rompe, na marcha de 
sua civilização original, tôda uma série 
de padrões comuns e de tabus. Sendo 
do maior interêsse, é essa carta, - co.mo
vida' e bela, antes de mais nada, - apre
sentada agora de forma .didática e obje
tiva, âo alcance de qualquer leitor. 

Edição didática, - a ·que não f~l-
. . 

tam, contudo, a rigorosa exatidão do 
original e a consulta às melhores fontes 
históricas para a feitura do seu aparato 
críticó, - pela facilidade de_ sua leitura 
em português J_IlOderno, pelo métoclO' 
crítico .que a acompanha, pela clareza . . . 

na divisão dos tópicos, pelQ glossário 

e pelo índice remissivo, visando sempre 
a facilitar a leitura e inteligência do 
texto. 

. Pela primeira vez na história a carta 
de Pero Vaz de· Caminha é apresentada 
de ~orma -acessível ao grande público, 

(continua na outra dobra) ' 

-J-1 ; 5 I 

0111 ') 
' 

\ 

\ 
. . 



Carta a El-Rei D. Manuel 

' 



1 

Introdução, organização de texto, 
glossário, bibliografia e índices de 

LEONARDO A.RROYO 

PERO VAZ DE CAMINHA 

DOMINUS, 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



capa e frontispício de 
Al.CEU S. CoUTINHO 

ilustrações de 

MANOEL VICTOR FILHO 

1963 

Direitos reservados 

DOMINUS EDITORA S. A . . 

Av. São João, 822 - 8.0 - Conj. 84 

São Paulo 2, SP 

Impresso nos Estados Unidos do Brasil 
Printed in the United States of Brazil 

Sumário 

Introdução 7 

O cenário 19 

Os personagens 21 

O destino 23 

A carta 25 

Glossário 71 

Inventário bibliográfico 83 

1ndice remissivo 91 

Bibliografia 93 



Carta a El-Rei D. Manuel 

~ \ 
\ 



l 

Introdução 

--
"" 

( ) 

' 

\ 



f 

- N Ão DEIXA de causar sur-
prêsa o fato de a carta que Pero Vaz de Caminha 
enviou, em 1500, a El-Rei D. Manuel, anunciando a 
descoberta de uma no.va terra, nunca ter merecido uma 
edição popular e particularmente acessível ao grande 
público. Popular e, se possível, didática, mas no seu 
sentido mais nobre. Acessível, fácil de leitura pelo 
arredondamento em linguagem moderna, sem trair o 
espírito secul~ do seu português quinhentista, com um 
glossário que explicasse 11quêles têrmos mais caracteris
ticamente demonstrativos de uma língua, como a por
tuguêsa no quinhentismo, ainda em evolução. Correta 
no texto, de fácil manuseio e ciência dos temas contidos 
em suas páginas. Uma versão que reunisse, em resumo, 
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como esta pretende fazer, a experiência e a exegese de 
dezenas de edições eminentemente eruditas, feitas éomo 
que para usufruto egoísta de uma minor·ia privilegiada, 
capaz de pagar altos preços por volumes assim impressos. 

Deixe-se claro que não podemos considerar popular, 
por falta de elucidação, a edição lançada em 1939, no 
Rio de Janeiro, da Carta de Pero Vaz de Caminha, por 
iniciativa de S. D. e impressa por J. Borsoi Junior. 
Inçada de não poucos erros, por falta de crítica par
ticular do texto, assim mesmo é hoje uma raridade. 
A edição da Biblioteca do Exército, comemorativa da 
visita do presidente da República de Portugal, em. 1957, 
por isso mesmo, incorre na mesma restrição. A mais 
recente foi a notável exegese. de Jaime .Cortesão, A Carta 
de Pero Vaz de Caminha, de caráter principalmente his
tórico-cultural, onde o ilustre escritor português, já fale
cido, demonstra larga erudição e conhecimento, tanto 
no estudo diplomático e documental sôbre Pero Vaz 
de Caminha como de sua carta, o que torna a obra 
alienada do espírito popular. Foi estudo êste, mais, para 
especialistas, não obstante a clareza e a beleza de sua 
transposição do português de Caminha para o português 
moderno, dentro de limitações clássicas. Mesmo esta 
obra notável é uma raridade já hoje disputada por altos 
preços, como o seriam tamibém os três volumes da His
tória da Colonização Portugu~sa no B.rasil, O Fabordiio, 
de João Ribeiro, ou Os 7 únicos Documentos de 1500, 
Conservados em Lisboa, Referentes à Viagem de Pedro 
Alvares Cabral, de Antonio Baião, outra precios·idade 
motivo de especulação em catálogos estrangeiros. 

Isto para não falarmos de dezenas de outras edi
ções críticas, como a de um Sousa Viterbo, de um 
Capistrano de Abreu - ou uma ·daquelas relacionadas 
no trabalho bibliográfico de Vale Cabral nos "Anais da 
Biblioteca Nacional''. O texto da carta publicada na 
História da Colonização Portuguêsa no Brasil é da erudita 
Carolina Michaelis de Vasconcelos, bem como as notas 
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críticas que o acompanham. ~ste tem sido um trabalho 
básico para tôdas as posteriores versões do documento. 
Aliás, êste trabalho da ilustre mestra foi também publi
cado (e ainda assim com erros e conservando seu caráter 
erudito) no "Almanaque do Correio da Manhã", de 1939, 
e em alguns outros periódicos, e vem sendo repetido com 
as duas faltas de linhas apontadas por Jaime Cortesão. 

São numerosas, pois, as edições eruditas, feitas a 
partir da primeira publicação da Carta na "Corografia 
Brasílica" de Aires de Casal, em 1817, logo após ter sido 
o documento descoberto na Tôrre do Tombo, quer salien
tando aspectos filológicos da Carta, quer os históricos, 
os topográficos, os etnográficos, os antropológicos, etc. 
O documento, de 27 fôihas de texto e 1 de enderêço, 
teve sua importância acusada por nota de 19 de feve
reiro de 1773, de autoria do guarda-mor do Arquivo da 
Tôrre do Tombo, José de Seabra da Silva. Em 1785 o 
espanhol J. B. Mu:fíoz/ pesquisando no local, descobriu-a 
e dela fêz um extrato, referido depois por N ava.rrete 
em sua importante obra intitulada "Colección de los 
vi.ages y descubrimientos que hicieron por mar los espa
:fíoles" (Madrid, 1829). Mas antes de N avarrete, já Aires 
de Casal a publicava com a sua .primeira edição crítica, 
embora falha no texto. Jaime Cortesão bate-se, em seu 
livro, pela primazia de José de Seabra da Silva, na des
coberta do importante documento. 

Ao prepararmos esta edição da Carta de Pero Vaz de 
Caminha, didática e popular, cuidamos especialmente da 
v:erdade do texto, cotejando as versões conhecidas e mais 
autorizadas, principalmente as de Carolina Michaelis de 
Vasconcelos, de Antonio Baião e de Jaime Cortesão. Foi 
possível, assim, fugindo um pouco à oonceituação orto
doxa de Jaime Cortesão quanto ao caráter eminente
mente literário da missiva, considerando-a "como obra
prima literária dum gênero muito português e muito 
quinhentista: as cartas-narrativas de viagens, dirigidas a 
El-Rei, e em que se colhem na espontaneidade nativa 
das emoções a fôrça íntima dos caracteres e modos de a 
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dizer" - foi possível assim, dizíamos, conservar mais 
seu caráter de documento que de obra de arte, que é, 
aliás, o espírito em que est~ vazada: .Cuidamos depois 
da inteligência do texto. ~inda . aqui ~izemos prevalecer 
as intercalações de Carolina M1chaehs de Vasconcelos, 
de caráter moderno (contra as quais se manifesta Jaime 
Cortesão), por nos parecerem importantes contribuições 
para a clareza e iluminação do texto. 

Nas guardas de página vão, também para ilu~na
ção do texto, indicativos temáticos sempre de acordo 
com o assunto tratado pelo cronista. 

O glossário, se há mérito, é o mérito do mo~a~sta 
paciente, que foi buscar nos mestres as notas criticas 
que esclarecem certos têrmos hoje francamente em 
desuso. Apenas ordenamos tais notas críticas, algumas 
resumidas consideràvelmente para melhor atender ao 
espírito que norteou o organizador da edição. Parece
nos que, pela primeira vez, se faz d~ Carta de. ~ero 
Vaz de Caminha um índice onomástico e rem1ss1vo. 
:Este detalhe atende ao caráter didático da apresentação 
do documento facilitando ao interessado remissão aos 
assuntos, tema~ e fatos referidos pelo admirável cronista 
de El-Rei D. Manuel. 

Admirável cronista, sim, e por todos os títulos. ~m 
Pero Vaz de Caminha, ilustrado nas suas observaçoes, 
transparece realmente um profundo humanista, tocado 
pela graça da terra, de suas mulheres e de seus man
cebos. Tocado pela inocência da terra e dos homens, 
traços que se notam em muitas das passagens do do
cumento com um acentuado lastro lírico, cheio de com
preensã~ e tolerância. U~ au.têntico "?ida?ão do Porto:· 
e, conforme Jaime Cortesao, isso queria dizer, por ~efi
nição, "o mais livre e humano" de todos. os portugueses. 
E acrescenta: "e por isso t:m~ém o m~1s capaz de r~
peitar os outros homens. Sao estes sentimentos que dao, 
em grande parte, pois, qualidade humana à Carta de 
Caminha". 
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Para Jacques Barzun "as humanidades são uma 
forma de conhecimento" e daí, como todo conheci
mento, dizer respeito à vida do homem na natureza e 
na sociedade. A carta de Pero Vaz de Ca·minha, a par 
de sua beleza como descrição, como fotografia de um 
mundo nôvo e surpreendente, é rica de conteúdo hu
mano, de conhecimento ·humano, traços comuns em 
numerosas de suas passagens. Isto faz a missiva trans
cender do seu caráter puram·ente documental, proje
tando seu encanto pelo tempo afora. Seu encanto e 
sua importância, já pr.esentes no dia 1.0 de maio de 
1500, quando foi escrita e começou a grande aventlli'a 
do Brasil. "Graças à fácil ingenuidade do seu estilo 
( dêle, Pero Vaz de Caminha), o Brasil teve um histo
riador no próprio dia do descobrimento", assinala Fer
dinand Denis. 

As narrativas dos escrivães das armadas constituí
ram-se sempre na primeira versão da história dos desco
brimentos. :Esse material, colhido ao vivo no teatro das 
dramáticas operações dos contactos com novas terras, 
novas gentes, lutas e sacrifícios, era ao depois largamente 
utilizado pelos cronistas como Afonso Cerveira e Azurara, 
além de outros, para escrever seus livros. Pero Vaz de 
Caminha integrava, pois, aquela "escola de testemunhas 
oculares", para lembrar a expressão de José Pedro Ma
chado, em que se notabilizaram outros escrivães de 
armada, como Álvaro Velho, Cadamosto, Martinha da 
Boemia, Valentim F·ernandes. E até mesmo Mestre João 
e o pilôto anônimo da esquadra de Cabral, ambos nos 
deixando também testemunhos da descoberta do Brasil. 
As notas do pilôto anônimo da esquadra do descobri
mento do Brasil foi vulgarizada na coleção italiana "Paesi • 
Nouvamente Ritrovati", de Moltalboddo, sete anos depois 
da descoberta, ou seja, em 1507. 

Pero Vaz de Caminha morreu nesse mesmo ano da 
descoberta do Brasil, sem saber, possivelmente, os resul: 
tados de sua carta envia<la ao rei D. Manuel. Faleceu 
aos 16 de dezembro de 1500, durante ·o assalto dos mouros 
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à feitoria portuguêsa de Calicut, para a qual fôra no
meado escrivão. Achava-se êle, pois, na esquadra de 
Pedro Alvares Cabral, pràticamente como viajante, por
que seu objetivo era tomar posse no cargo para que fôra 
nomeado. Na cidade do Pôrto exercera êle as funções 
de "mestre da balança da moeda da cidade do Pôrto". 
Assumira êsse cargo por herança paterna, de vez que 
seu pai, Vasco Fernandes de Caminha nêle o antecedera. 
De modo que, indicado para um cargo na índia, na 
viagem de Cabral tomou-se o cronista-mor da desco
berta do Brasil, escrevendo êsse documento, "certidão 
de batismo", como o chama Malheiros Dias, dos mais 
belos na sua significação e no realismo do seu conteúdo: 
a terra tal como era e seu gentio, no alvorecer indeciso 
de uma nação que hoje se firma como um exemplo de 
universalidade e de confraternização de todos os povos 
do mundo. 

Da mesma forma, chamou a carta de "diploma na
talício lavrado à beira do berço de uma nacionalidade 
futura" o nosso grande historiador Capistrano de Abreu. 
Diploma, é bem de ver, a que não se ausentam alguns 
pontos obscuros, raros, entretanto. No contexto geral, 
porém, a carta de Pero Vaz de Caminha é de uma clara 
elegância, de uma "notável naturalidade", para usar a 
expressão de Antônio Baião ou, ainda dêste mesmo autor, 
"duma grande unção religiosa". 

Na carta de Pero Vaz de Caminha nota-se isso per
feitamente. A par de sua admiração ante a higidez do 
gentio, embora "·bestial e de pouco saber", nem por isso 
lhe pareceram antipáticos os índios, porque "apesar de 
tudo isso andam bem curados, e muito limpos". Quando 
o escrivão considera, ante aquêles hon1ens primitivos, 
puros, inocentes - "esta gente é boa e de bela simpli
cidade" - não tem dúvidas em afirmar que "o melhor 
fruto que dela [a terra] se pode tirar parece-me que será 
salvar esta gente". A maior impressão colhida por Pero 
Vaz de Caminha ante a nova paisagem foi a do autóc
tone, quer quanto às mulheres, quer quanto aos homens. 
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Em muitos trechos ciêsse admirável documento en
contra-se o registro da suprêsa e da admiração do es
crivão. Os homens eram "mancebos e de bons corpos" 
e, mais, "de bons rostos e bons narizes, bem feitos" e 
na sua nudez aberta a todo exame "são de grande i~o
cência". Pareceu-lhe que a vida natural e livre expli
cava a hígida constituição física dos habitantes do Brasil 
primitivo, pois "com isto andam tais e tão rijos e tão 
nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo e 
legumes comemos". As mulheres, por outro lado, são 
objeto de particular admiração de Pero Vaz de Caminha: 
"bem novinhas e gentis, com cabelos muito prêtos e com
pridos pelas costas". Vai êle, porém, a maior detalhe, 
quando se refere às "suas vergonhas, tão altas e tão 
cerraqinhas e tão limpa das cabeleiras, que, de as nós 
muito bem olharmos, não se envergonhavam". "De as 
nós muito bem olharmos'', fiisa Pero Vaz de Caminha, 
a trair uma atitude que seria, ao longo da história, talvez 
o fundamento dessa misteriosa plasticidade do português 
em todo mundo: a confraternização que criava as raízes 
de um entendimento, com povos os mais diversos, de 
sentido eminentemente cristão. 

E tôda essa admiração, talvez dificilmente contro
lável numa circunstância como aquela, deixa bem claro 
outro ponto tocante da carta: o respeito pelo indígena, 
pela sua inocência, que ao depois, ao longo da conquista, 
não seria assim tão tocante, mas assim mesmo, ainda, 
orientado num sentido de profunda confraternização 
racial. Confraternização de que resultaria, principal
mente, o mameluco a sintetizar as qualidades do branco 
e do indígena em benefício da conquista e domínio da 
imensa terra. 

Dentro do conceito de Jacques Barzun, Pero Vaz 
de Caminha totaliza amplamente um espírito humanista, 
inclusive na preocupação pelo encontro do ouro, moti
vação fundamental dos feitos portuguêses. Desde os pri
meiros momentos do contacto com a terra a preocupação 
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do português foi o ouro e em tudo pareciam-lhe estar 
indicações do precioso metal, mesmo nos gestos mais 
inocentes dos índios, pois "isto tomamos nós nesse sen
tido, por assim o desejarmos". Ainda aqui Pero Vaz de 
Caminha revelava a preocupação do conhecimento, "uma 
forma de humanidades", indagando de tudo e por tudo 
numa ânsia de curiosidade bem típica do homem luso 
do século XVI. 

Cheio dentro de dúvida e .receio 

como o queria Camões, também certo de 

Que onde .reina a malícia, está o receio 
Que a faz imaginar no peito alheio 

o que não ocorria naquele primeiro . cont~cto com a terra 
de Vera Cruz. 

Quatro séculos depois, um outro cronista faria a 
mesma viagem e aportaria mais ao sul do local onde 
chegara Pero Vaz de Caminha nas costas do Brasil 
Vinha êle com o mesmo espírito, n!o a serviço de 
El-Rei temporal e morto, mas da curiosidade humana 
que, no português, se aprimorou numa constante carre
gada de uma universalidade que tem surpreendido a 
todos quantos se debruçam sôbre o seu passado. Nem 
vinha em caravelas, mas em navio dotado de confôrto 
e máquinas. E êsse nôvo cronista, repetindo uma aven
tura de quatro séculos antes, agora com o nome de 
João Chagas, ainda se surpreenderia com o mistério da 
terra, com seu sortilégio à espera do príncipe encan
tado capaz de transformá-la e corrigir seus defeitos, 
dirigir a universal energia sintetizada no seu povo -
fruto, amálgama e esperança de experiências de muitos 
outros - para a libertação cósmica de uma nova raça 
e nova civilização, sobretudo a do primado do homem 
como entidade soberana, consciente e única. 
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~sse cronista, pois, sente o mesmo mistério de Pero 
Vaz de Caminha. E por isso escreve, ao avistar terras 
do Brasil: "dir-se-ia, tão singularmente alvoroçante é a 
comoção que se experimenta, que a imaginação tocada 
de sonho se compraz em conservar inviofada essa terra 
já hoje palpitante de todos os arranques do gênio hu
mano, e que ao seu gigantesco invólucro de montanhas 
mantém intacto e coruscante ·todo o ouro que as fêz 
brilhar pela primeira vez aos olhos pasmados dos pri
meiros homens que a viram, como para deslumbrar 
eternam·ente os que viera·m depois". 

~sse país surpreendente, por tudo e em tudo, tem 
uma certidão de nascimento, o que é raro, único, na 
história de qualquer povo, anterior à revolução moderna. 
Uma certidão de nascimento que já é, nas observações 
fixadas pelo cronista Pero Vaz de Caminha, na surprêsa, 
no trato com os primeiros autóctones, uma fascinante 
experiência étnica de confraternização e compreensão -
algumas vêzes depois aberrantes ao longo da conquista, 
é verdade, mas que não deslustra a sua verdade colocada 
num plano de mais aprofundada integração racial - que 
ainda hoje continua a vigília do seu momento definitivo. 

Mais do que um documento histórico essa carta de 
Pero Vaz c ·aminha é uma profecia e um instrumento 
de fé. Por isso deve andar nas mãos do povo. 
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.. Este mapa representa o cenário dos primeiros con
tactos dos navegadores portuguêses da esqitadra de 
Pedro Alvares Cabral com a terra e os habitantes do 
Br~l e a marcação, segundo os esp·ecialistas, das sin
graduras da annada da descoberta desde o dia ~2 até 
o dia 25 de abril de 1500. Aí estão localizados o Monte 
Pascoal, a foz do rio Cahy conhecida piela primeira vez 
por Nicolau Coelho e onde se realizou o p,rimeiro en
contro entre brancos e aborígenes da nova ter.ra e os 
locais dos ancoradouros: 3 dos navios p_equenos e 4 
das nau~ da esquadra de Pedro Alvares Cabral. O rnapa 
da costa brasileira, cenár.io da missiva ao re.i D.· Manuel, 
é reprodução do que está publicado na História da 
Colonização Portuguêsa no Brasil, volume II, P6rto, 
Litografia Nacional, 1923. 
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Os Personagens 

PEDRO ÁLVARES CABRAL 

PERO ESCOLAR 

VASCO DE ATAÍDE 

NICOLAU COELHO 

AFONSO LOPEZ 

SANCHO DE TovAR 

SrMÃO DE MIRANDA 

.AmEs CoRRÊA 

BARTOLOMEU DIAS 

JoÃo TELo 

FREI HENRIQUE 

DIOGO DIAS 

AFONSO RIBEIRO 

AIRES GOMES 

PERO VAZ DE CAMINHA 

JORGE DE ÜSÓRIO 



O destino 

A frota comandada por Pedro Alvares Cabral era 
integrada por treze barcos. O comando de cada um 
dêles estava assim distribuído: Capitdnia, de Pedro 
Alvares Cabral; Soto-Capitdnia, ~ Sancho de Tovar; 
3.0 navio, Simão de Miranda; 4.0 , Bartolomeu Dias; 
5.0 , Vasco de Ataíde; 6.0 , Aires Gomes; 7.0 , Simão de 
Pina; 8.0 , Nicolau Coelho; 9.0 , Nuno Leitão da Cunha; . 
10.0 , Diogo Dias; 11.0 , Pedro de Ataíde; 12.0, Luís 
P,ires e 13.0 , Gaspar de Lemos. 

De todos os navios que participaram da descoberta 
do Brasil atingiram a lndia os de Pedro Álvares Cabral, 
de Sancho de Tovar, de Simão de Miranda, de Pedro 
de Ataíde, de Nuno Leitão da Cunha e de Nicolau 
Coelho. 

À altura das Canárias perdeu-se da frota o barco 
comandado por V asco de Ataíde. 

Perderam-se mais, no caminho das lndias, os navios 
de Bartolomeu Dias, Luís Pires, Aires Gomes da Silva, 
Simão de Pina e de Diogo Dias. 

De Vera Cruz regressou a Lisboa, para dar a nova 
da descoberta, o barco de Gaspar de Lemos, que era 
o navio de rnantjment9s, 

\ 
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ENHOR, 

pôsto que o Capitão-mor desta Vossa 
frota, e assim (mesmo) os outros capi
tães escrevam a Vossa Alteza a notícia 
do achamento desta Vossa terra nova, 
que se agora nesta navegação achou, 
não deixarei de também dar disso mi
nha oonta a Vossa Alteza, assim como 
eu melhor puder, ainda que - para o 
bem contar e falar - o saiba pior que 
todos fazer ! 

Todavia tome Vossa Alteza minha 
ignorância por boa vontade, a qual intróito 
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• a viagem 

bem certo creia que, para aformosentar 1 

nem afear, aqui não há de pôr mais 
do que aquilo que vi e me pareceu. 

Da marinhagem e das singraduras 
do · caminho não darei aqui conta a 
Vossa Alteza - porque o não saberei 
fazer - e os pilotos devem ter êste 
cuidado. 

E portanto, Senhor, do que hei de 
falar comêço: 

E digo quê: 

A .partida de Belém foi - como Vossa 
Alteza sabe, segunda-feira 9 de março. 
E sábado, 14 do dito mês, entre as 8 
e 9 horas, nos achamos entre as Caná
rias, mais perto da Grande Canária. 
E ali andamos todo aquêle dia em 
calma, à vista delas, obra de três a 
quatro léguas. E domingo, 22 do ~to 
mês, às dez horas mais ou menos, hou
vemos vista das ilhas de Cabo Verde, 
a saber da ilha de São Nicolau, segundo 
o . dito de Pero Escolar, pilôto. · 

Na noite seguinte à segunda-feira 1 

(quando) amanheceu, se perdeu da 1 

frota Vasco de Ataíde com a sua nau, 
sem haver tempo forte ou contrário 1 

para (-isso) poder ser t 
Fêz o capitão suas diligências para 

o achar, em umas e outras partes. 
Mas . . . não a pareceu mais ! 

E assim seguimos nosso caminho, por 
êste mar de longo, até que terça-feira 
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das Oitavas de Páscoa, que foram 21 
dias de abril, topamos alguns sinais de 
terra, estando ( aistantes) da dita Ilha 
- segundo os pilotos diziam, obra de 
660 ou 670 léguas - os quais (sinais) 
eram muita quantidade de ervas com
pridas, a que os mareantes chamam 
botelho, e assim mesmo outras a que 
dão o nome de rabo-de-asno. E quarta
feira seguinte, pela manhã, topamos 
aves a que chamam furabuchos. 

Neste mesmo dia, a horas de vés
pera, houvemos vista de terra 1 A saber, 
primeiramente de um grande monte, 
muito alto e redondo; e de outras serras 
mais baixas ao sul dêle; e de terra chã, 
com grandes arvoredos; ao qual monte 
alto o capitão pôs o nome de O Monte 
Pascoal e à terra A Terra de Vera Cruz! 

Mandou lançar o prumo. Acharam 
vinte e cinco braças. E ao sol-pôsto 
umas seis léguas da terra, lançamos 
âncoras, em dezenove braças - ancora
gem limpa. Ali ficamo-nos tôda aquela 
noite. E quinta-feira, pela manhã, fize
mos vela e seguimos em direitura à 
terra, indo os navios pequenos diante 
- por dezessete, dezesseis, quinze, ca
torze, doze, nove braças - até meia 
légua da terra, onde todos lançamos 
âncoras, em frente da bôca de um rio. 
E chegaríamos a esta ancoragem às dez 
horas, pouco mais ou menos. 

E dali avistamos homens que anda
vam pela praia, uns sete ou oito, se
gundo disseram os navios ·pequenos que 
chegaram primeiro. 
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o barrete 
vermelho 

Então lançamos fora os batéis e es
quifes. E logo vieram todos os capitães 
das naus a esta nau do Capitão-mor. 
E ali falaram. E o Capitão mandou 
em terra a Nicolau Coelho para ver 
aquêle rio. E tanto que êle começou 
a ir-se para 1lá, acudiram pela praia 
homens aos dois e aos três, de maneira 
que, quando o !batel chegou à bôca do 
rio, já lá estavam dezoito ou. vinte. 

Pardos, nus, sem coisa alguma que 
lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam 
arcos nas mãos, e suas setas. Vinham 
todos rijamente em direção ao batel. 
E Nicolau Coelho lhes fêz sinal que 
pousassem os arcos. E êles os depu
seram. Mas não pôde dêles haver fala 
nem entendimento que aproveitasse, por 
o mar quebrar na costa. Somente arre
messou-lhe um barrete vermelho e uma 
carapuça de linho que levava na ca
beça, e um sombreiro prêto. E um 
dêles lhe arremessou um sombreiro de 
penas de ave, compridas, com uma co
pazinha de penas vermelhas e pardas, 
como de papagaio. E outro lhe deu 
um ramal grande de continhas brancas, 
miúdas que querem parecer de aljofar, 
as quais peças creio que o Capitão 
manda a Vossa Alteza. E com isto se 
volveu às naus por ser tarde e não 
poder haver dêles mais fala, por causa 
do mar. 

À noite seguinte ventou tanto sueste 
com chuvaceiros que fêz caçar as naus. 
E especialmente a Capitaina. E sexta 
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pela manhã, às oito horas, pouco mais 
ou menos, por conselho dos pilotos, 
mandou o Capitão levantar âncoras e 
fazer vela. E fomos de longo da costa, 
com os batéis e esquifes amarrados na 
pôpa, em direção norte, para ver se 
achávamos alguma abrigada e bom 
pouso, onde nós ficássemos, para tomar 
água e lenha. Não por nos já minguar, 
mas ror nos prevenirmos aqui. E quan
do fizemos vela estariam já na praia 
assentados perto do rio obra de sessen
ta ou setenta homens que se haviam 
juntado ali aos poucos. Fomos ao longo, 
e mandou o Capitão aos navios peque
nos que fôssem mais chegados à terra 
e, se achassem pouso seguro para as 
naus, que amainassem. 

E velejando nós pela costa, na dis
tância de dez léguas do sítio onde tínha
mos levantado ferro, acharam os ditos 
navios pequenos um recife com um 
pôrto dentro, muito bom e muito segu
ro, com uma, mui larga entrada. E me
teram-se dentro e amainaram. E as naus 
foram-se chegando, atrás dêles. E um 
pouco antes de sol-pôsto amainaram 
também, tah~ez a uma légua do recife, 
e ancoraram a onze braças. 

E estando Afonso Lopez, nosso pi
lô~o, em um daqueles navios pequenos, 
foi, por mandado do Capitão, por ser 
homem vivo e dextro para isso, meter
se logo no esquife a sondar o pôrto 
dentro. E tomou dois daqueles homens 
da terra que estavam numa almadia: 
mancebos e de bons corpos. Um dêles 
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b·azia um arco, e seis ou sete setas. 
E na praia andavam muitos com seus 
arcos e setas; mas não os aproveitou. 
Logo, já de noite, levou-os à Capitaina, 
onde foram recebidos com muito prazer 
e festa. 

A feição dêles é serem pardos, um 
tanto avermelhados, de bons rostos e 
bons narizes, bem feitos. Andam nus, 
sem cobertura alguma. Nem fazem 
mais caso de encobrir ou deixar de en
cobrir suas vergonhas do que de mos
trar a cara. Acêrca disso são de grande 
inocência. Ambos traziam o beiço de 
baixo furado e metido nêle um osso 
verdadeiro, de comprimento de uma 
mão travessa, e da grossura de um fuso 
de algodão, agudo na ponta como um 
furador. Metem-nos pela parte de den
tro do beiço; e a parte que lhes fica 
entre o beiço e os dentes é feita a modo 
de roque de xadrez. E trazem-no ali 
encaixado de sorte que não os magoa, 
nem lhes põe estôrvo no falar, nem no 
comer e beber. 

Os cabelos dêles são corredios. E an
davam tosquiados, de tosquia alta antes 
do que sôbre-pente, .de boa grandeza, 
rapados todavia por cima das orelhas. 
E um dêles trazia por baixo da solapa, 
de fonte a fonte, na parte detrás, uma 
espécie de cabeleira, de penas de ave 
amarela, que seria do comprimento de 
um côto, mui basta e mui cerrada, que 
lhe cobria o toutiço e as orelhas. E an
dava pegada aos cabelos, pena por pena, 
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contactos 

surpr~sa 

e cortesia 

com uma confeição branda como cêra 
(mas não era cêra), de maneira tal que 
a cabeleira era mui redonda e mui 
basta, e mui igual, e não fazia míngua 
mais lavagem para a levantar. 

O Capitão, quando êles vieram, es
tava sentado em uma cadeira, aos pés 
uma alcatifa por estrado; e bem ves
tido, com um colar de ouro, mui grande, 
ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão 
de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires 
Corrêa, e nós outros que aqui na nau 
com êle íamos, sentados no chão, nessa 
alcatifa. Acenderam-se tochas. E êles 
entraram. Mas nem sinal de cortesia 
fizeram, nem de (querer) falar ao Capi
tão; nem a alguém. Todavia um dêles 
fitou o colar do Capitão, e começou a 
fazer acenos com a mão em direção à 
terra, e depois para o colar, como se 
quisesse dizer-nos que havia ouro na 
terra. E também olhou para um cas
tiçal de prata e assim mesmo acenava 
pard. a terra e novamente para o casti
çal, como se lá também houvesse prata! 

Mostraram-lhes um papagaio pardo 
que o Capitão traz consigo; tomaram
no logo na mão e acenaram para a terra, 
coi:no se os houvesse ali. 

Mostraram-lhes um carneiro; não 
fizeram caso dêle. 

Mostraram-lhes uma galinha; quase 
tiveram mêdo dela, e não lhe queriam 
pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas 
como espantados. 
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Deram-1hes ali de comer: pão e 
. peixe cozido, confeitas, fartéis, mel, 
figos passados. Não quiseram comer 
daquilo quase nada; e se provavam 
alguma coisa, logo a lançavam fora. 

Trouxeram-lhes vinho em uma taça; 
mal lhe puseram a bôca; não gostaram 
dêle nada, nem quiseram mais. 

Trouxeram-lhes água em uma albar
rada, provaram cada um o seu boche
cho, mas não 'beberam; apenas lavaram 
as bôcas e lançaram-na fora. 

Viu um dêles umas contas de rosá
rio, brancas; fêz sina} que lhas dessem, 
e folgou muito com elas, e lançou-as 
ao pescoço; e depois tirou-as e meteu-as 
em volta do braço, e acenava para a 
terra e novamente para as contas e para 
o t:.olar do Capitão, como se dariam 
ouro por aquilo. 

Isto tomávamos nós nesse sentido, 
por assim o desejarmos! Mas se êle 
qut-ria dizer que levaria as contas e 
mais o colar, isto não queríamos nós 
entender, por que lho não havíamos de 
dar 1 E depois tornou (a entregar) as 
contas a quem lhas dera. E então esti
raram-se de costas na alcatifa, a dormir 
sem procurarem maneiras de encobrir 
suas vergonhas, as quais não eram fa
nadas; e as cabeleiras delas estavam 
bem rapadas e feitas. 

O Capitão mandou pôr por baixo 
da cabeç~ de cada um seu coxim; e o 
da cabeleira esforçava-se por não a 
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estragar. E deitaram um manto por 
cima dêles; e consentindo, aconchega
ram-se e adormeceram. 

Sábado pela manhã mandou o Ca
pitão fazer vela, fomos demandar a 
entrada, a qual era mui larga e tinha 
seis a sete braças de fundo. E entra
ram tôdas as naus dentro, e ancoraram 
em cinco ou s·eis braças - ancoradouro 
que é tão grande e tão formoso de 
denh·o, e tão seguro que podem ficar 
nêle mais de duzentos navios e naus. 

presentes E tanto que as naus foram distribuídas 
e ancoradas, vieram os capitães todos 
a esta nau do Capitão-mor. E daqui 
mandou o Capitão que Nicolau Coelho 
e Bartolomeu Dias f ôssem em terra e 
levassem aquêles dois homens, e os dei
xassem ir com seu arco e setas, aos 
quais mandou dar a cada um uma ca
misa nova e uma carapuça vermelha e 
um rosário de contas brancas de osso, 
que foram levando nos braços, e um 
cascavel e uma campainha. E mandou 
com êles, para lá ficar, um mancebo 
degredado, criado de dom João Telo, 
de nome Afonso Ribeiro, para lá andar 
com êles e saber de seu viver e (das 
suas) maneiras. E a mim mandou que 
fôsse com Nicolau Coelho. Fomos assim 
de frecha direitos à praia. Ali acudi
ram logo perto de duzentos homens, 
todos nus, com arcos e setas nas mãos. 
Aquêles que nós levamos acenaram
lhes que se afastassem e depusessem os 
arcos. E êles os depuseram. Mas não 
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se afastaram muito. E ma.I tinham pou-
sado seus arcos quando saíram os que o degredado 
nós levávamos, e o mancebo degredado 
com êles. E saídos não pararam mais; 
nem esperavam um pelo outro, mas 
antes corriam a quem mais correria. 
E passaram um rio que aí corre, de 
água doce, de muita água que lhes dava 
pela braga. E muitos outros com êles. 
E foram assim correndo para além do 
rio entre umas moitas de palmeiras onde · 
estavam outros. E ali pararam. E na-
quilo tinha ido o degredado com . um 
.homem que, logo ao sair do batel, o 
agasalhou e levou até lá. Mas logo o 
tornaram a nós. E com êle vieram os 
outros que nós leváramos, os quais vi-
nham já nus e sem carapuças. 

E então se começaram de chegar 
muitos; e entravam pela beira do mar 
para os batéis, até que mais não po
diam. E traziam cabaças dágua, e to-
mavam alguns barris que nós levávamo,:, colaboração 
e enchiam-nqs de água e traziam-nos aos 
batéis. Não que êles de todo chegas-
sem a bordo do batel. Mas junto a 
êle, lançavam-nos da mão. E nós to-
mávamo-los. E pediam que lhes dessem 
alguma coisa. 

Levava Nicolau Coelho cascavéis e 
manilhas. E a Uns dava um cascavel, 
e a outros uma manilha, de maneira 
que com aquela encarna quase que nos 
queriam dar a mão. Davam-nos daqueles 
arcos e setas em troca de sombreiros e 
carapuças de linho, e de qualquer coisa 
que a gente lhes queria dar. 
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Dali se partiram os outros, dois man
cebos, que não os vimos mais. 

Dos que ali andavam, muitos -
quase a maior parte - traziam aquêles 
bicos de osso nos beiços. 

E alguns, que andavam sem êles, 
traziam os beiços furados e nos bura
cos traziam uns espelhos de pau, que 
pareciam espelhos de borracha. E al
guns dêles traziam três daqueles bicos, 
a saber um no meio, e os dois nos 
cabos. 

' . 
E andavam lá outros, quartejados de 

côres, a saber metade dêles da sua pró
pria côr, e metade de tintura preta, um 
tanto azulada; e (ainda) outros quarte
jados d' escaques. 

Ali andavam entre êles três ou qua
tro moças, bem novinhas e gentis, com 
cabelos muito preto~ e compridos pelas 

as mulheres costas; e suas vergonhas, tão altas e tão 
cerradirrhas e tão limpas das cabeleiras 
que, de .as nós muito bem olharmos, 
não se envergonhavam (ou: não nos en
vergonhamos). 

Ali por então não houve mais fala 
ou entendimento com êles, por a bar
baria dêles ser tamanha que se não 
entendia nem ouvia ninguém. Acena
mos-lhes que se fôssem. E assim o 
fizeram e passaram-se para além do rio. 
E saíram três ou quatro homens nossos 
dos batéis, e encheram não sei quantos 
barris dágua que nós levávamos. E tor
namo-nos às naus. E quando assim 
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vínhamos, acenaram-nos que voltásse
mos. Voltamos, e êles mandaram o de
gredado e não quiseram que ficasse lá 
com êles, o qual levava uma bacia pe
quena e duas ou três carapuças verme
lhas para lá as dar ao senhor, se o lá 
houvesse. Não trataram de lhe tirar 
coisa alguma, antes mandaram-no com 
tudo. Mas então Bartolomeu Dias o 
fêz outra vez tornar, que lhe desse 
aquilo. E êle tornou e deu aquilo, em 
vista de nós, a aquêle que o da pri
meira (vez) agasalhara. E então veio
se, e nós .levamo-lo. 

~sse que o agasalhou era já de ida
de, e andava por galanteria, cheio de 
penas, pegadas pelo corpo, que parecia 
seteado como São Sebastião. Outros 
traziam carapuças de penas amarelas; 
e outros, de vermelhas; e outros de 
verdes. E uma daquelas moças era tôda 
tingida de baixo a cima, daquela tin
tura e certo era tão bem feita e tão 
redonda, e sua vergonha (que ela não 
tinha 1) tão graciosa que a muitas mu
lheres de nossa terra, vendo-lhe tais 
feições envergonhara, por não terem as 
suas como ela. Nenhum dêles era fa
nado, mas (antes) todos assim como nós. 

' 
E co1n isto nos tornamos, e êles fo-

ram-se. 

À tarde saiu o Capitão-mor em seu 
batel com todos nós outros capitães das 
naus em seus batéis a folgar pela baía, 
perto da praia. Mas ninguém saiu em 
terra, por o Capitão o não querer, apesar 
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de ninguém estar nela. Apenas saiu -
êle com · todos nós - em um ilhéu 
grande que está na baía, o qual, aquan
do baixamar, fica mui vazio. Com tudo 
está de tôdas as partes cercado de 
água, de sorte que ninguém lá pode ir~ 
a não ser de barco ou a nado. Ah 
folgou êle, e todos nós, bem uma hora 
e meia. E pescaram lá, andando alguns 
marinheiros com um chinchorro; e ma
taram peixe miúdo, não muito. E de
pois v,olvemo-no~ às naus, já bem noite. 

Ao domingo de Pascoela pela ma
nhã, determinou o Capitão ir ouvir 
missa e sermão naquele ilhéu. E man
dou a todos os capitães que se arran
jassem nos batéis e fôssem com êle. 
E assim foi feito. Mandou armar um 
pavilhão naquele ilhéu, e dentro levan
tar um a.Itar mui bem arranjado. E ali 
com todos nós outros . fêz dizer missa, 
a qual disse o padre frei Henrique, em 
voz entoada, e oficiada com aquela 
mesma voz pelos outros padres e sacer
dotes que _todos assistiram, a qual missa, 
segundo meu parecer, foi ouvida por 
todos com muito prazer e devoção. 

Ali estava com o Capitão a bandeira 
(da Ordem de Cavalaria) de Cristo, 
com que saíra de Belém, a qual estêve 
sempre bem alta, da parte do Evan
gelho. 

Acabada a missa, desvestiu-se o pa
dre e subiu a uma cadeira alta; e nós 
todos lançados pür essa areia. E pre
gou uma solene e proveitosa pregação, 
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da hist6ria evangélica; e no fim tratou 
da nossa vida, e do achamento desta 
terra, referindo-se à Cruz, sob cuja obe
diência viemos, (lembrança) que veio 
muito a propósito, e f êz muita devoção. 

Enquanto assistimos à missa e ao 
sermão, estaria na praia outra tanta 
gente, pouco mais ou menos, como a 
de ontem, com seus arcos e setas, e 
andava folgando. E olhando-nos, sen
taram. E depois de acabada a missa, 
quando nós sentados atendíamos à pre
gação, levantaram-se muitos dêles e 
tangeram côrno ou buzina e começa
ram a saltar e dançar um pedaço. E 
alguns dêles se metiam em almadias -
duas ou três que lá tinham - as quais 
não são feitas como as que eu vi; ape
nas são três traves, atadas juntas. E ali 
se metiam quatro ou cinco, ou êsses 
que queriam, não se afastando quase 
nada da terra, s6 até onde podiam to-, 
mar pe. 

Acabada a pregaÇão encaminhou-se 
o Capitão, com todos n6s, para os ba
téis, com nossa bandeira alta. Embar
camos e fomos indo todos em direção 
à terra para passarmos ao longo por 
onde êles estavam, indo na dianteira, 
por ordem do Capitão, Bartolomeu Dias 
em seu esquife, com um pau de uma 
almadia que lhes o mar levara, para o 
entregar a êles. E nós todos trás dêle, 
à distância de um tiro de pedra. 

Como viram o esquife de Bartolo
meu Dias, chegaram-se logo todos à 
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água, metendo-se nela até onde mais 
podiam. Acenaram-lhes que pousassem 
os arcos e muitos dêles os iam logo 
pôr em terra; e outros não os punham. 

Andava lá um que falava muito aos 
outros, que se afastassem. Mas não já 
que a mim me parecesse que lhe tinham 
respeito ou mêdo. :Este que os assim tintura 
andava afastando trazia seu arco e setas. 
Estava tinto de tintura vermelha pelos 
peitos e costas e pelos quadris, coxas e 
pernas até baixo, mas os vazios oom a 
barriga e estômago eram de sua pró-
pria côr. E a tintura era tão vermelha 
que a água lha não comia nem desfazia. 
Antes, quando saía da água, era mais 
vermelho. Saiu um hqmem do esquife 
de Bartolomeu Dias e andava no meio 
dêles, sem implicarem nada com êle, e 
muito menos ainda pensavam em fazer-
lhe mal. Apenas lhe davam cabaças 
dágua; e acenavam aos · do esquife que 
saíssem em terra. Com · isto se volveu 
Bartolomeu Dias ao Capitão. E viemo-
nos às naus, a comer, tangendo trombe-
tas e gaitas, sem os mais constranger. 
E êles tornaram-se a sentar na praia, e 
assim por então ficaram. 

Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa 
e sermão, espraia muito a água e des
cobre muita areia e muito cascalho. 
Enquanto lá estávamos foram alguns 
buscar marisco e não no acharam. Mas 
acharam alguns camarões grossos e cur- pesca 
tos, entre os quais vinha um muito 
grande e muito grosso; que em nenhum 
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a boa nova 

o problema 

tempo o vi tamanho. Também acha
ram cascas de berbigões e de amêijoas, 
mas não toparam com nenhuma peça 
inteira. E depois de termos comido 
vieram logo todos os capitães a esta 
nau, por ordem do Capitão-mor, com 
os quais êle se aportou; e eu na com
panhia. E perguntou a todos se nos 
parecia bem mandar a nova do acha
mento desta terra a Vossa Alteza pelo 
navio dos mantimentos, para a melhor 
mandar descobrir e saber dela mais do 
que nós podíamos saber, por irmos na 
nossa viagem. 

E entre muitas falas que sôbre o 
caso se fizeram foi dito, por todos ou 
a maior parte, que seria muito bem. 
E nisto concordaram. E logo que a 
resolução foi tomada, perguntou mais, 
se seria bem tomar aqui por fôrça um 
par dêstes homens para os mandar a 
Vossa Alteza, deixando aqui em lugar 
dêles outros dois dêstes degredados. 

E concordaram em que não era ne
cessário tomar por f ôrça homens, por
que costume era dos que assim à fôrça 
levavam para alguma parte dizerem, que 
há de tudo quanto lhes perguntam; e 
que melhor e muito melhor informação 
da terra dariam dois homens dêsses de
gredados que aqui deixássemos do que 
êles dariam se os levassem por ser gente 
que ninguém entende. Nem êles cedo 
aprenderiam a falar para o saberem tão 
bem dizer que muito melhor estoutros 
o não digam quando cá Vossa Alteza 
mandar. 
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confraterni
zação 

E que portanto não cuidássemos de 
aqui por fôrça tomar ninguém, nem (de) 
fazer escândalo; mas sim, para os de 
todo amansar e apaziguar, unicamente 
de deixar aqui os dois degredados quan
do daqui partíssemos. 

E assim ficou determinado por pa
recer melhor a todos. 

Acabado isto, disse o Capitão que 
fôssemos nos batéis em terra. E ver
se-ia bem, quejando era o rio. Mas tam
bém para folgarmos. 

Fomos todos nos batéis em terra, 
armados; e a bandeira conosco. ~les an
davam ali na praia, à bôca do rio, para 
onde nós íamos; e, antes que chegásse
mos, pelo ensino que dantes tinham, 
puseram todos os arcos, e acenaram que 
saíssemos. Mas, tanto que os batéis 
puseram as proas em terra, passaram-se 
logo todos além do rio, o qual não é 
mais ancho que um jôgo de mancal. 
E tanto que desembarcamos, alguns dos 
nossos passaram logo o rio, e meteram
se entre êles. E alguns aguardavam; e 
outros se afastavam. Com tudo, a coisa 
era de maneira que todos andavam mis
tutados. ~les davam dêsses arcos com 
suas setas por sombreiros e carapuças 
de linho, e por qualquer ooisa que lhes 
davam. Passaram além tantos dos nossos 
e andaram assim misturados com êles, 
que êles se esquivavam, e afastavam-se; 
e iam alguns para cima, onde outros 
estavam. E então o Capitão fêz que o 
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tomassem ao colo dois homens e passou 
o rio, e f êz tomar a todos. A gente que 
ali estava não seria mais que aquela do 
costume. Mas logo que o Capitão cha
mou todos para trás, alguns se chega
ram a êle, não por o reconhecerem por 
Senhor (visto que parece que não com
preendem nem entendem isso), mas 
porque a gente, nossa, já passava para 
aquém do rio. Ali falavam e traziam 
muitos arcos e continhas, daquelas já 
ditas, e resgatavam-nas por qualquer 
coisa, de tal maneira que os nossos 
levavam dali para as naus muitos arcos, 
e setas e contas. 

E então tornou--se o Capitão para 
aquém do rio. E logo acudiram muitos 
à beira dêle. 

Ali veríeis galantes, pintados de prê
to e vermelho, e quartejados, assim 
pelos corpos como pelas pernas, que, 
certo, assim pareciam bem. Também 
andavam entre êles quatro ou cinco 
mulheres, novas, que assim nuas, não 
pareciam mal. Entre elas andava uma, 
com uma coxa, do joelho até o quadril 
e a nádega, tôda tingida daquela tintura 
preta; e todo o resto da sua côr na
tural. Outra trazia ambos os joelhos 
com as curvas assim tintas, e também 
os colos dos pés; e suas vergonhas tão 
nuas, e com tanta inocência assim des
cobertas, que não havia nisso . desver
gonha nenhuma. 

Também andava lá outra mulher, 
nova, com um menino ou menina, atado 
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o afã do 
ouro 

a pedra 

cotil urn pano (não sei ·de quê) aos 
peitos, de modo que não se lhe viam 
senã'o as perninhas. Mas nas pernas da 
mãe, e no resto, não havia pano algum. 

Em seguida o Capitão foi subindo 
ao longo do rio, que corre rente à praia. 
E ali esperou por um velho que trazia 
na mão uma pá de almadia. Falou, en
quanto o Capitão estava com êle, na 
presença de todos nós; mas ninguém o 
·entendia, nem êle a nós, por mais coisas 
que a gente lhe perguntava com res
peito a ouro, porque desejávamos saber 
se o havia na terra. 

Trazia êste velho o beiço tão furado 
que lhe cabia pelo buraco um grosso 
dedo polegar. E trazia metido no bu
raco uma pedra verde, de nenhum valor, 
que fechava por fora aquêle buraco. 
E o Capitão lha fêz tirar. E êle não 
sei que diabo falava e ia com ela para 
a :bôcà do Capitão para lha meter. Esti
vemos rindo um pouco e dizendo cha
laças sôbre isso. E então ·enfadou-se o 
Capitão, e deixou-o. E um dos nossos 
deu-lhe pela pedra um sombreiro velho; 
não por ela valer alguma coisa, mas 
para amostra. E depois houve-a o 
Capitão, creio, para mandar com as 
outras coisas a Vossa Alteza. 

Andamos por aí vendo o ribeiro, o 
qual é de muita água e muito boa. Ao 
longo dêle há muitas palmeiras, não 
muito altas; e muito bons palmitos. 
Colhemos e comemos muitos dêles. 
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Depois tornou-se o Capitão para 
baixo para a bôca do rio, onde tínha
mos desembarcado. 

E além do rio andavam muitos dêles 
dançando e folgando, uns diante os 
outros, sem se tomarem pelas mãos. 
E faziam-no bem. Passou-se então para 
a outra banda do rio Diogo Dias, que 
fôra almoxarife de Sacavém, o qual é 
homem gracioso e de prazer. E levou 
consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. 
E meteu-se a dançar com êles, toman
do-os pelas mãos; e êles folgavam e 
riam e andavam com êle muito bem 
ao som da gaita. D·epois de dançarem 
fêz-lhes ali muitas voltas ligeiras, an
dando no chão, e salto real, de que se 
êles espantavam e riam e folgavam 
muito. E conquanto com aquilo os se
gurou e afagou ·muito, tomavam logo 
uma esquiveza como de animais mon
tezes, e foram-se para cima. 

E então passou o rio o Capitão com 
todos nós, e fomos pela praia, de longo, 
ao passo que os batéis iam rentes à 
terra. E chegamos a uma grande lagoa 
de água doce que está perto da praia, 
porque tôda aquela ribeira do mar é 
iapaulada por cima e sai a água por 
muitos lugares. 

E depois de passarmos o rio, foram 
uns sete ou oito dêles meter-se entre 
os marinheiros que se recolmam aos 
batéis. E levaram dali um tubarão que 
Bartolomeu Dias matou. E Ievavam
lho; e lançou-o na praia. 
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gente 
• esquiva 

Bastará (isso para Vossa Alteza ver) 
que até aqui, como quer que se lhes 
em alguma parte amansassem, logo de 
uma mão para outra se esquivavam, 
como pardais (com mêdo) do ceva
douro. Ninguém não lhes ousa falar de 
rijo para não se esquivarem mais. E 
tudo se passa como êles querem - para 
os bem amansarmos ! 

Ao velho com quem o Capitão havia 
falado, deu-lhe uma carapuça verme
lha. E com tôda a conversa que com 
êle houve, e com a carapuça que lhe 
deu tanto que se despediu e começou 
a passar o rio, foi-se logo recatando. 
E não quis mais tornar do rio para 
aquém. Os outros dois o Capitão teve 
nas naus, aos quais deu o que já ficou 
dito, nunca mais aqui apareceram -
fatos de que deduzo que é gente bestial 
e de pouco saber, e por isso tão esquiva. 
Mas apesar de tudo isso andam bem 
curados, e muito limpos. E naquilo 
ainda mais me convenço que são como 
aves, ou alimárias montezinhas, às quais 
o ar faz melhores penas ·e melhor ca
belo que às mansas, porque os seus 
corpos são tão limpos e tão gordos e 
tão formosos que não pode ser mais 1 
E isto me faz presumir que não têm 
casas nem moradias em que se reco
lham; e o ar em que se criam os faz 
tais. Nós pelo menos não vimos até 
agora nenhumas casas, nem coisa que 
se pareça com elas. 
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o degredado, 
de n6vo 

, . 
comercio 

inicial 

Mandou o Capitão aquêle degreda
do, Afonso Ribeiro, que se fôsse outra 
vez com êles. E foi; e andou lá um 
bom pedaço, mas à tarde regressou, 
que o fizeram êles vir: e não o quise
ram lá consentir. E deram-lhe arcos e 
setas; e não lhe tomaram nada do seu. 
Antes, disse êle, que lhe tomara um 
dêles umas continhas amarelas que le
vava e fugia com elas, e êle se queixou 
e os outros foram logo após êle, e l.has 
tomaram e tornaram-lhas a dar; e então 
mandaram-no vir. Disse que não vira 
lá entre êles senão umas choupaninhas 
de rama verde e de f eteiras muito 
grandes, como as de Entre Douro e 
~1inho. E assim nos tornamos às naus, 
já quase noite, a dormir. 

Segunda-feira, depois de comer, saí
mos todos em terra a tomar água. Ali 
vieram então muitos; mas não tantos 
como as outras vêzes. E traziam já 
muito poucos arcos. E estiveram um 
pouco afastados de nós; mas depois 
pouco a pouoo mistw·aram-se conosco; 
e abraçavam-nos e folgavam; mas alguns 
dêles se esquivavam logo. Ali davam 
alguns arcos por fôlhas de papel e por 
alguma carapucinha velha e por qual
quer coisa. E de tal maneira se passou 
a coisa que bem vinte ou trinta pessoas 
das nossas se foram com êles para onde 
outros muitos dêles estavam com moças 
e mulheres. E trouxeram de lá muitos 
arcos e barretes de penas de aves, uns 
verdes, outros amarelos, dos quais c~io 
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que o Capitão há de mandar uma amos
tra a Vossa Alteza. 

E segundo diziam Aêsses que lá ti~am 
ido brincaram com eles, Neste dia os 

' ' vimos mais de perto e mais a nossa 
vontade, por andarmos quase todos mis
turados: uns andavam quartejados da
quelas tinturas, outros de metades, ou
tros de tanta feição (de côres) como em 
pano de ras, e todo.s com os beiios fu
rados, muitos com os ossos neles, e 
bastantes sem ossos. Alguns traziam 
uns ouriços verdes, de árvores, que na 
·CÔr queriam parecer de castanheiras, 
embora fôssem muito .mais pequenos. 
E estavam cheios de uns grãos verme
lhos, pequeninos que~ esmagando-se en
tre os dedos, se desfaziam na tinta 
muito vermelha de que andavam tingi
dos. E quanto mais se molhavam, tanto 
mais vermelhos ficavam. 

Todos andam rapados até por cima 
das orelhas; assim mesmo de sobrance
lhas e pestanas. 

Trazem. todos as testas, de fonte a 
fonte, tintas de tintura preta, que pa
rece uma fita preta da largura de dois 
dedos. 

E o Capitão mandou aquêle degre
dado Afonso Ribeiro e a outros dois 
degredados que fôssem meter-se entre 
êles; e assim mesmo a Diogo Dias, por 
ser homem alegre, com que êles folga
vam. E aos degredados ordenou que 
ficassem lá esta noite. 
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Foram-se lá todos; e andaram entre 
êles. E segundo depois diziam, foram 
bem uma légua e meia a uma povoação, 
em que haveria nove ou dez casas, as 
quais diziam que eram tão compridas, 
cada uma, como esta nau capitaina. 
E eram de madeira, e das ilhargas de 
tábuas, e cobertas de palha, de razoá
vel altura; e tôdas de um s6 espaço, 
sem repartição alguma, tinham de den
tro muitos esteios; e de esteio a esteio 
uma rêde atada com cabos em cada 
esteio, altas, em que dormiam. E de 
baixo, para se aquentarem, faziam seus 
fogos. E tinha cada casa duas portas 
pequenas, uma numa extremidade, e 
outra na oposta. E diziam que em cada 
casa se recolhiam trinta ou quarenta 
pessoas, e que assim os encontraram; e 
que lhes deram de comer dos alimentos 
que tinham, a saber muito inhame, e 
outras sementes que na terra dá, que 
êles comem. E como se fazia tarde 
fizeram-nos logo todos tornar; e não 
quiseram que lá fic~sse nenhum. E ain
da, segundo diziam, queriam vir com 
êles. Resgataram lá por cascavéis e 
outras coisinhas de pouco valor, que 
levavam, papagaios vermelhos, muito 
grandes e formosos, e dois verdes pe
queninos, e carapuças de penas verdes, 
e um pano de penas de muitas côres, 
espécie de tecido assás belo, segundo 
Vossa Alteza tôdas estas coisas verá, 
porque o Capitão vo-las há de mandar, 
segundo êle disse. E com isto vieram; 
e n6s tomamo-nos às naus. 
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Terça-feira, depois de comer, fomos 
em terra, fazer lenha (dar guarda de 
lenha), e para lavar roupa. Estavam na 
praia, quando chegamos, uns sessenta 
ou setenta, sem arcos e sem nada. Tanto 
que chegamos, vieram logo para n6s, 
sem se esquivarem. E depois acudiram 
muitos, que seriam bem duzentos, todos 
sem arcos. E misturaram-se todos tanto 
conosco que uns nos ajudavam a acarre
tar lenha e metê-las nos batéis. E luta
vam com os nossos, e tomavam com 
prazer. E enquanto fazíamos a lenha, 
construíam dois carpinteiros uma grande 
cruz de um pau que se ontem para isso 
cortara. Mui tos dêles vinham ali estar 
com os carpinteiros. . E creio que o fa
ziam mais para verem a ferramenta de 
ferro com que a faziam do que para 
verem a cruz, porque êles não têm coisa 
que de ferro seja, e cortam sua madeira 
e paus com pedras feitas como cunhas, 
·metidas em um pau entre duas talas, 
mui bem atadas e por tal maneira que 
andam fortes, (segundo diziam os ho
mens que ontem (fo.ram) às casas dêles) 
porque J,has viram lá. Era já a conver
sação dêles conosco .tanta que quase nos 
estorvavam no que havíamos de .fazer. 

E o Capitão mandou a dois degre
dados e a Diogo Dias que fôssem lá à 
aldeia (e a outras se houvessem notícia 
delas) e que de modo algum viessem 
a dormir às naus, ainda que os man
dassem embora. E assim se foram. 

Enquanto andávamos nessa mata a 
cortar lenha, atravessavam alguns papa-
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gaios essas árvores; verdes uns, e par
dos, outros, grandes e pequenos, de 
sorte que me parece que haverá muitos 
nesta terra. Todavia os que vi não 
seri1am mais que nove ou dez, quando 
muito. Outras aves não vimos então, 
a não ser algumas pom bas-seixeiras, e 
pareceram-me maiores bastante do que 
as de Portugal. Vários diziam que vi
ram rôlas, mas eu não as vi. Todavia, 
segundo os arvoredos são ·mui muitos, 
e grandes, e de infinitas espécies, não 
duvido que por êsse sertão haja muitas 
aves 1 

E cêrca da noite n6s volvemos para 
as naus com nossa lenha. 

arcos e seta8 Eu creio, Senhor, que não dei ainda 
conta aqui a Vossa Alteza do feitio de 
seus arcos e setas. Os arcos são pretos 
e compridos, e as setas (também) com
pridas; e os ferros delas são canas apa
radas, conforme Vossa Alteza verá por 
alguns (exemplares) que creio que o 
Capitão a Ela há de enviar. 

Quarta-feira não fomos em terra, 
porque o Capitão andou todo o dia no 
navio dos mantimentos a despejá-lo e 
fazer levar às naus isso que cada um 
podia levar. ~les acudira·m à praia, 
muitos, segundo das naus vimos. Se
riam perto de trezentos, segundo (disse) 
Sancho de Tovar que para lá foi. Diogo 
Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, 
aos quais o Capitão ontem ordenara 
que de tôda maneira lá dormissem, 
tinham voltado já de noite, por êles 
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contactos 

dois 
hóspedes · 

não quererem que lá ficassem. E tra
ziam papagaios verdes; e outras aves 
pretas, quase como pêgas, com a dife
rença de terem o bico ·branco e rabos 
curtos. E quando Sancho de Tovar re
colheu à nau, queriam vir com êle, 
alguns; mas êle não admitiu senão dois 
mancebos, bem dispostos e homens de 
prol. Mandou pensar e curá-los mui bem 
essa noite. E comeram tôda a ração que 
lhes deram, e ·mandou dar-lhes cama de 
lençóis, segundo êle disse. E dormiram 
e folgaram aquela noite. E não houve 
mais êste dia que pa.i·a escrever seja. 

Quinta-feira, derradeiro (dia) de abril, 
comemos logo, quase pela manhã, e fo
mos em terra por mais lenha e água. 
E em querendo o Capitão sair desta 
nau, chegou Sancho de Tovar com seus 
dois hóspedes. E por êle ainda não 
ter comido, puseram-lhe toalhas, e veio
lhe comida. E comeu. Os hóspedes, 
sentaram-no cada um em sua cadeira. 
E de tudo quanto lhes deram, comeram 
mui bem, especialmente lacão cozido 
frio, e arroz. Não lhes deram vinho 
por Sancho_ de Tovar dizer que o não 
bebiam bem. 

icabado o comer, metemo-nos todos 
no batel, e êles conosco. Deu um gru
n1ete a um dêles uma armadura grande 
de porco montês, bem revôlta. E logo 
que a tomou meteu-a no beiço; e por
que se 1he não queria segurar, deram
Ihe uma pouca de cêra vermelha. E êle 
ajeitou-lhe seu aderêço da parte de trás 
de sorte que segurasse, e meteu-a no 
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beiço, assim revôlta para cima; e ia tão 
contente com ela, como se tivesse uma 
grande jóia. E tanto que saímos em 
terra, foi-se logo com ela. E não tornou 
a aparecer lá. 

Andariam na praia, quando s·aímos, 
oito ou dez dêles; e de aí a pouco co
meçaram a vir (mais). E parece-me que 
viriam êste dia à praia quatrocentos ou 
quatrocentos e cinqüenta. Alguns dêles 
traziam arcos e s·etas; e deram tudo em 
troca de carapuças e por qualquer coisa 
que lhes davam. Comiam conosco do 
que lhes dávamos, e alguns dêles be
biam vinho, ao passo que outros o não 
podiam beber. Mas quer-me parecer 
que, se os acostumarem, o hão de beber 
de boa vontade 1 Andavam todos tão 
bem dispostos e tão bem feitos e ga
lantes com suas pinturas que agrada
vam. Acarretavam dessa lenha quanta 
podiam, com mil boas vontades, e leva
vam-na aos batéis. E estavam já mais 
mansos e se.guros entre nós do que n6s 
estávamos entre êles. 

Foi o Capitão com alguns de n6s 
um pedaço por êste arvoredo até um 
ribeiro grande, e de muita 4gua, que 
ao nosso parecer é o mesmo que vem 
ter à praia, em que nós tomamos água. 
Ali descansamos um pedaço, bebendo e 
fclgando, ao longo dêle, entre êsse ar
voredo que é tanto e tamanho e tão 
basto e de tanta qualidade de folhagem 
que não se pode calcular. Há lá muitas 
palmeiras, de que colhemos muitos e 
bons palmitos. 
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A • reverencia 

à cruz 

destino 
cristão 

Ao sairmos do batel, disse o Capitão 
que seria bom irmos em direitura à cruz 
que estava encostada a uma árvore, 
junto ao rio, a fi.m de ser colocada ama
nhã, sexta-feira, e que nos puséssemos 
todos de joelhos e a beijássemos para 
êies verem o acatamento que lhe tínha
mos. E assim fizemos. E a êsses dez 
ou doze que lá ·estavam, acenaram-lhes 
que fizessem o mesmo; e logo foram 
todos beijá-la. 

Parece-me gente de tal inocência 
que, se nós entendêssemos a sua fala e 
êles a nossa, seriam logo cristãos, visto 
que não têm nem entendem crença algu
ma, segundo as aparências. E portanto 
se os degredados que aqui hão de ficar 
aprenderem bem a sua fala e os enten
derem, não duvido que êles, segundo a 
santa tenção de Vossa Alteza, se farão 
cristãos e hão de crer na nossa santa fé, 
à" qual praza a Nosso Senhor que os 
traga, porque certamente esta gente é 
boa e de bela simplicidade. E impri
mir-se-á fàcilmente nêles qualquer cunho 
que lhe quiserem dar, uma vez que . 
Nosso Senhor lhes deu bons corpos e 
bons rostos, como a homens bons. E o 
~le nos para aqui trazer creio que não 
foi ·sem causa. E portanto Vossa Alteza, 
pois tanto deseja acrescentar a santa fé 
católica, deve cuidar da salvação dêles. 
E prazerá a Deus que com pouco tra
balho seja assim ! 

~les não lavram nem criam. Nem há 
aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou ga
linha, ou qualquer outro animal que 
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esteja acostumado ao viver do homem. 
E não comem senão dêste inhame, de 
que aqui há muito, e dessas sementes e 
frutos que a terra e as árvores de si 
deitam. E com isto andam tais e tão 
rijos e tão nédios que o não somos n6s 
tanto, com quanto trigo e legumes co
memos. 

Nesse dia, enquanto ali andavam, 
dançaram e bailaram sempre com os 
nos·sos, ao som de um tamboril nosso, 
como se fôssem mais amigos nossos do 
que n6s seus. Se lhes a gente acenava, 
se queriam vir às naus, aprontavam-se 
logo para isso, de modo tal, que se os 
convidáramos a todos,_ todos vieram. 
Porém não levamos esta noite às naus 
senão quatro ou cinco; a saber, o Ca
pitão-mor, dois; e Simão de Miranda, 
um que já trazia por pagem; e Aires 
Gomes a outro, pagem também. Os que 
o Capitão trazia, era um dêles um dos 
seus hóspedes que lhe haviam trazido a 
primeira vez quando aqui chegamos -
o qual veio hoje aqui vestido na sua 
camis~ e com êle um seu irmão; e 
foram esta noite mui bem agasalhados 
tanto de comida como de cama, de col
chões e lençóis, para os mais amansar. 

E hoje que é sexta-feira, primeiro 
dia de maio, pela manhã, saímos em 
terra com nossa bandeira; e fomos de
sembarcar acima do rio, contra o sul 
onde nos pareceu que seria melhor ar-
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• missa 
de maio 

vorar a cruz, para melhor ser vista. 
E ali marcou o Capi:tão o sítio (onde) 
haviam de fazer a cova para a fincar. 
E enquanto a iam abrindo, êle com 
todos n6s outros fomos pela cruz, rio 
abaixo onde ela estava. E com os reli
giosos e sacerdotes que cantavam, à 
frente, fomos trazendo-a dali, a modo 
de procissão. Eram já aí quantidade 
dêles, uns setenta ou oitenta; e quando 
nos assim ruam chegar, alguns se foram 
meter debaixo dela, ajudar-nos. Passa
mos o rio, ao longo da praia; e fomos 
colocá-la onde havia de ficar, que s·erá 
obra de dois tiros de besta (distante) 
do rio. Andando-se ali nisto, viriam 
bem -cento cinqüenta, ou mais. Plan
tada a cruz, com as ar•mas e a divisa 
de Vossa Alteza, .que primeiro lhe ha
viam pregado, armaram altar ao pé dela. 
Ali disse missa o padre frei Henrique, 
a qual foi cantada e oficiada por êsses 
já ditos. Ali estiveram conosco, (assis
tindo) a ela, perto de cinqüenta ou 
sessenta dêles, assentados todos de joe
lho assim como nós. E quando se veio 
ao Evangelho, que nos erguemos todos 
em ,pé, com as mãos levantadas, êles se 
levantaram conosco, e alçaram as mãos, 
estando assim até se chegar ao fim; e 
então tornaram-se a assentar, como nós. 
E quando levantaram a Deus, que nos 
pusemos de joelhos, êles se puseram 
assim como nós estávamos, com as mãos 
levantadas, e em tal lll:aneira sossegados 
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o altar 
e o céu 

sermão 

que certifico a Vossa Alteza que nos f êz 
muita devoção. 

Estiveram assim conosco até acabada 
a comunhão; e depois da comunhão, 
comungaram êsses religiosos e sacerdo
tes; e o Capitão com alguns de nós 
outros. E alguns dêles, por o Sol ser 
grande, levantaram-se enquanto estáva
mos comungando, e outros estiveram e 
ficaram. Um dêles, homem de cinqüen
ta ou cinqüenta e cinco anos, se con
servou ali com aquêles que ficaram. 
tsse, enquanto assim estávamos, junta
va aquêles que ali tinham ficado, e 
ainda chamava outros. E andando assim 
entre êles, falando-lhes, acenou com o 
dedo para o altar, e depois mostrou 
com o dedo para o céu, como se lhes 
dissesse alguma coisa de bem; e n6s 
assi·m o tomamos 1 

Acabada a missa, tirou o padre a 
vestimenta de cima, e ficou na alva; e 
assim se subiu, junto ao altar, em uma 
cadeira; e ali nos pregou o Evangelho 
e dos Apóstolos cujo é o dia, tratando 
no fim da pregação dêsse vosso prosse
guimento tão santo e virtuoso, (de sorte) 
que nos causou mais devoção. 

tss·es que estiveram sempre à pre
gação estavam assim como nós olhando 
para êle. E aquêle que digo, chamava 
alguns, que viessem ali. Alguns vinham 
e outros iam-se; e acabada a pregação, 
trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de 
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estanho com crucifixos, que lhe ficaram 
ainda da outra vinda. E houveram por 
bem que lançassem a cada um (a) sua 
ao pescoço. Por essa causa (ou por essa 
coisa) se assentou o padre frei Henrique 
ao pé da cruz; e ali lançava a sua a 
todos - um a um - ao pescoço, atada 
em um fio, fazendo-lha primeiro beijar e 
levantar as mãos. Vinha.iro a isso muitos; 
e lançavam-nas tôdas, que seriam obra 
de quarenta ou cinqüenta. E isto aca
bado - era já bem uma hora depois 
do meio dia - viemos às naus a comer, 
(para) onde o Capitão trouxe consigo 
aquêle mesmo que fêz aos outros aquêle 
gesto para o altar e para o céu, (e um 
seu irmão com êle). A aquêle fêz muita 
honra e deu-lhe uma· camisa mourisca· ' e ao outro uma camisa destoutras. 

E segundo o que a mim e a todos 
pareceu, esta gente, não lhes falece outra 
coisa para ser tôda cristã, do que en
tenderem-nos, porque assim tomavam 
aquilo que .. nos viam fazer como nós 
mesmos; _por onde pareceu a todos que 
nenhuma idolatria nem adoração têm. 
E bem creio que, se Vossa Alteza aqui 
n1andar quem entre êles mais devagar 
ande, que todos s·erão tornados e con
vertidos ao desejo de Vossa Alteza. 
E por isso, se alguém vier, não deixe 
logo de vir clérigo para os batizar; por
que já então terão mais conhecimentos 
de nossa fé, pelos dois degredados que 
aqui entre êles ficam, os quais hoje tam
bém comungaram. 
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Entre todos êstes que hoje vieram 
não veio mais que uma mulher, moça, 
a qual estêve sempre à missa, à qual 
deram um pano com que se cobrisse; 
e puseram-lho em volta dela. Todavia, 
ao sentar-se, não se lembrava de o es
tender muito para se cobrir. Assim, 
Senhor, a inocência desta gente é tal 
que a de Adão não seria maior - com 
respeito ao pudor. 

Ora veja Vossa Alteza quem em tal 
• A • • I ,., inocenc1a vive se se convertera, ou nao, 
se lhe ensinarem o que pertence à sua 
salvação. 

Acabado isto, fomos perante êles 
beijar a cruz. E despedimo-nos e fomos 
comer. 

Creio, Senhor, que, com êstes dois 
degredados que aqui ficam, ficarão mais 

os grumetes dois grumetes, que esta noite se saíram 
em terra, desta nau, no esquife, fugidos, 
os quais não vieram mais. E cremos que 
ficarão aqui porque de ·manhã, prazen
do a Deus fazemos nossa partida daqui. 

. Esta terra, Senhor, parece-me que, 
da ponta que mais contra o sul vimos, 

terra até à outra ponta que contra o norte 
enorme vem, de que nós dêste pôrto houvemos 

vista, será tamanha que haverá nela 
bem vinte ou vinte e cinco léguas de 
costa. Traz ao longo do rqar em algu
mas partes grandes barreiras, umas ver-
1melhas, e outras brancas; e a terra de 
cima tôda chã e muito cheia de grandes 
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arvoredos. De ponta a ponta é tõda 
praia... muito chã e muito formosa. 
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, 
muito grande; porque a estender olhos, 
não podíamos ver senão terra e arvo
redos - terra que nos parecia muito 
extensa. 

Até agora não pudemos saber se há 
our·o ou prata nela, ou outra coisa de 
metal, ou ferro; nem lha vimos. Con
tudo a terra em si é de muito bons ares 
frescos e temperados como os de Entre
Douro e Minho, porque neste tempo 
dagora assim os acháva·mos como os 
de lá. (As) águas são muitas; infinitas. 
Em tal maneira é graciosa que, que
rendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; 
por causa das águas que tem ! 

Contudo, o melhor fruto que dela 
se pode tirar parece-me que será salvar 
esta gente. E esta deve ser a principal 
semente que Vossa Alteza em ela deve 
lançar. E que não houvesse mais do 
que ter Vossa Alteza aqui esta pousada 
para essa navegação de Calicut (isso) 
bastava. Quanto mais, disposição para 
se nela cumprir e fazer o que Vossa 
Alteza tanto deseja, a saber, acrescen
tamento da nossa fé! 

E desta maneira dou aqui a Vos·sa 
Alteza conta · do que nesta Vossa terra 
vi. E se a um pouco alonguei, Ela me 
perdoe. Porque o desejo que tinha de 
·vos tudo dizer, mo fêz pôr assim pelo 
miúdo. 
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o pedido E pois que, Senhor, é certo que 
tanto neste cargo que levo como em 
outra qualquer coisa que de Vosso ser- 1 viço fôr, Vossa Alteza há de ser de I 
mim muito bem servida, a Ela peço que, \ 
pdor 

1
mh e dfaze8~ siTngulaér mJercê, md an0d~ ~r . 

a i a e ao om a orge e sono, · 
meu genro - o que d'Ela receberei em l 
muita mercê. 

Beijo as mãos de Vossa Alteza. 

Dêste Pôrto Seguro, da Vossa Ilha 
de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro 
dia de maio de 1500. 

Pero Vaz de Camínha. 
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A 

albarrada - jarro de louça, ou barro, com asas, para 
beber água. Nota crítica de Jaime Cortesão ao vo
cábulo esclarece que se tratava de um "vaso de 
metal, por via de regra, prata, com uma só asa e 
tampa", que servia para se beber água ou vinho. 

alcatifa - tapête ·grande com que se reveste o chão. 

aljovar - ou aljaveira, vocábulo largamente discutido nas 
notas críticas de Carolina Michaelis de Vasconcelos, 
João Ribeiro e Jaime Cortesão à Carta de Pero Vaz 
de Caminha. As continhas de que fala o escrivão 
da armada de Pedro Álvares Cabral seriam pérolas 
miudinhas de ·moluscos dos mares tropicais que tam
bém na Europa "se encontram em colares, rosários e 
cinturas ou cuja matéria servia para marchetar obje
tos vários de indústria santuária", segundo Jaime 
Cortesão. Para João Ribeiro, contas de búzio que os 
tupinambás usavam. 

almadia - embarcação monóxila, pequena, estreita e 
comprida, feita de um só tronco de árvore, princi
palmente usada na África e na Ásia. Carolina Mi
chaelis estranha que - Pero Vaz de Caminha tenha 
visto "almadias de índios". A nota crítica de Jaime 
Cortesão, contudo, explica o inusitado do têrmo, com 
a experiência dos navegadores portuguêses na África. 
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amainar - recolher as velas. No texto, recolher as velas 
e parar a navegação. 

amêijoas - gênero de moluscos que serve para aHmento. 

armadura - (de porco montês) armadura está no texto 
com o sentido de dente, prêsa de javali. 

B 
barbaria - falta de civilização. No texto também, se

gundo Carolina Michaelis de Vasconcelos, no que é 
perfilhado por Jaime Cortesão, significa vozear ex
cessivo. 

barrete - (vermelho) peça indumentária dos mareantes 
portuguêses, de tecido flexível - "a única peça de 
indumentária, que se pode autenticar com vários 
textos, como quase uniforme para os mareant·es por~ 
tuguêses do ·século XVI", es·creve Lopes de Mendonça 
in H ist6ria da Colonização P ortuguêsa no Brasil. 

batel - barco pequeno, canoa. Pequeno barco auxiliar 
e de salvamento dos navegadores, que acompanha
vam naus e caravelas. 

berbigões - molusco acéfalo, abundante nos mares, co
mestível. 

besta - (tiro de) arma. Conforme lição de Jaime Cor
tesão havia as "bestas de garrucha" (para cavaleiro), 
"besta de polé" (para peão), ou de "bodoque", "pe
louro" ou "escorpiões'', que lançavam balas ao invés 
de setas. 

botelho - planta aquática, espécie de alga. O mesmo 
que botelha, muito referida nos roteiros .portuguêses 
de navegação do século XVI. 
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bragas - no plural, calças largas e curtas, até os joelhos. 
Segundo a lição de ]afane Cortesão, no texto braga 
"está em sentido .figurado, por coxa, a parte do corpo 
encoberta pelas bragas". 

e 
caçar - (as naus) conforme Laudelino Freire, "recolher, 

colhêr (as velas, os cabos) e também "descair com a 
fôrça da correnteza ou do vento, e sem govêrno". 
No texto, segundo Jaime Cortesão, que aduz vários 
exemplos, quer dizer que as naus saíram do seu rumo, 
por fôrça da maré ou do vento. 

carapuça - o mes•mo que barrete, cobertura para a ca
beça, de tecido flexível, muito usada pelos navegantes 
portuguêses. Barrete de forma cónica. 

cascavel - esfera oca de metal com uma bola dentro 
para produzir som. Guiso. Era objeto muito utili
zado para troca pelos navegadores portuguêses em 
seus contactos com povos recém-descobertos. 

cerradinhas - çarradinha, conforme grafia do século 
XVI. Significa, conforme João Ribeiro, "serradas ou 
fechadas e dianteiras, muito à frente ou para cima". 
Pero Vaz de Caminha impressionou-se muito com a 
nudez e limpeza de sexo das indígenas. 

cevadouro - lugar em que se põe isca para atrair e caçar 
aves. Também se usa o vocábulo "ceva" com o m·es
mo sentido. 

chinchorro - espécie de rêde de pescar. 
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confeição - preparação de um produto com mistura de 
drogas. No texto, a confeição era a "almecega'', nome 
que se dá à resina da pistaia lentisco, espécie de goma 
que prendia penas aos cabelos dos índios. 

copazinha - copa pequena, de sombreiro. 

coto - medida antiga, do cotovelo à mão. 

coxim - almofada grande, de bom estôfo, em regra de 
couro, que s·erve de assento. 

curar - cuidar. Tratar de modo conveniente. 

E 

encarna - Observa Carolina Michaelis de Vasconcelos 
que, sendo isca de carne, cevo para aves de caça e 
cães, no texto de Pero Vaz de Caminha quer dizer 
"engodo" ou "chamariz". 

escaque - ( quartejado de) divisões quadradas do escudo, 
ou casas do tabuleiro de xadrez. Quartejado de es
caque significa, pois, divididos em quadradinhos, como 
o tabuleiro de xadrez. 

espêlho - (de borracha). Conforme Jaime Cortesão e 
João Ribeiro, borrachas eram odres de couro que ser
viam de frascos. A tampa ou o fêcho recebiam o 
nome de "espêlho", feito de madeira. A identidade 
do objeto levou Pero Vaz de Caminha a utilizar o 
vocábulo. 

esquife - pequena embarcação de salvamento e auxílio, 
um pouco menor que o batel, que acompanhavam 
naus e caravelas. 
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F 
fanados - no texto, quer dizer circuncisos, acompanhan

do negação. 

f artéis - ou fartem, "massa de doce mais ou menos 
delicada, envolta numa capa de massa", conforme 
definição de Antônio de Morais Silva. O mesmo que 
farte ou farte!. 

feteiras - lugar onde crescem os fetos, mas também, 
como seria no texto, conjunto de espécies várias de 
fetos. -

frecha - o mesmo que flecha. 

furabucho - ou fura~buxo, ave aquática. No século XVI 
a ave era conhecida ainda com o nome de "chireta" 
e "estapagado", muito freqüente nas costas de Por
tugal e dos Açores. No Brasil é também conhecida 
como "virabucho" e, na lição de Jaime Cortesão, foi 
"a ave da anunciação das terras de Santa Cruz". 
A propósito das aves mencionadas na Carta de Pero 
Vaz de Caminha, veja-se o estudo de Olivério Pinto 
"Notas sôbre as aves mencionadas por Pero Vaz de 
Caminha", in Pa]Jéis Avulsos do De'JXlrtamento de 
Zoologia, Secretaria da Agricultura São Paulo vol II 
1942. ' ' . ' 

1 
inhame - espécie de tubérculo comestível. Laudelino 

Freire registra catorze variedades. O vocábulo é objeto 
de larga nota crítica de Jaime Cortesão e a conclusão 
é a de que ao referir-se ao inhame, Caminha con
fundiu-o com o cará ou carazes. 
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Iacão - forma arcaica de presunto. No caso Carolina 
Michaelis de Vasconcelos afirma ser fia·mbre, com o 
que concorda Jaime Cortesão. 

lenha - (dar guarda de) no texto significa, segundo 
Carolina Michaelis de Vasconcelos, que homens ar
mados deram "guarda de lenha", isto é, protegeram 
os carpinteiros que "iam abater árvores e preparar 
os madeiros para a cruz". 

longo - (mar .de) expressão controvertida. Para João 
Ribeiro, no seu arcaísmo, significaria "o ocidente"; 
para Carolina Michaelis, "pelo mar fora" ou "pelo 
mar em fora". Para Jaime Cortesão exprime a idéia 
de afastamento "progressivo e retilíneo em relação a 
um ponto determinado". 

M 

mancai - (jôgo de) jôgo muito comum em Portugal. 
Para Jaime Cortesão é o jôgo de malha, que se faz 
com discos. 

manilhas - conforme Laudelino Freire, argolas de metal 
ou de outra substância que se usam por adôrno nos 
braços como os braceletes e, em alguns povos, na 
parte mais delgada das pernas. Juntamente com os 
cascavéis, as manilhas eram muito utilizadas pelos 
portuguêses para o comércio com os povos recém
descobertos. 
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mão-travessa - significa "a Íargura da mão desde a 
cabeça do dedo polegar até a costa da mão aberta, a 
chave dela", segundo Morais, citado por João Ribeiro. 

montezes - de montez ou montês, que cresce ou vive 
nos montes, rústico, montanhez. 

p 

pêgas - ave semelhante ao papagaio, que pode imitar a 
voz humana. No texto, segundo Olivério Pinto, o 
japú pequeno, encontradiço nas matas brasileiras, 
também conhecido com o nome de japuíra e japira, 
na Bahia, e juaxe? em São Paulo. 

pensar - tratar de modo conveniente. 

pombas - (seixas ou seixeiras) vocábulo discutido por 
João Ribeiro, Carolina Michaelis de Vasconcelos, 
Jaime Cortesão e Olivério Pinto. Essas pombas
s·eixas, qu seixeiras, seriam as pombas pocassus ou 
picaçus, referidas por Gabriel Soares de Sousa. 

prol - (homens de), de importância, de proveito, natu
ralmente, para os descobridores no momento. 

prumo - instrumento para sondagem marítima. 

Q 
quartejado - dividido ou partido em quartos. 

da carta vem a expressão "quartejado de 
quadros do tabuleiro de xadrez. 
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quejando - de que qualidade ou de que modo. Que 
tal. Qual. 

R 
rabo-de-asno - planta marinha que Jaime Cortesão con

sidera de difícil identificação, pois não encontrou re
ferência dela em qualquer roteiro de navegação do 
século XVI. Segundo Laudelino Freire registra, "o 
mesmo que erva-pinheira". 

ramal - enfiada, fiada, colar ou rosário no texto. 

ras - ( arras), tapeçaria para adornar paredes, de muitas 
côres. 

real - (salto), possivelmente o salto conhecido hoje como 
salto-mortal. 

recife - penedia, rochedo, no mar à flor da água, próxi
mo à costa. 

s 
singradura - distância percorrida pelo navio no tempo 

de 24 horas de navegação, do meio-dia ao meio-dia 
seguinte. 

sôbre-pente - locução utilizada pelos clássicos com o 
sentido de "por alto", "de leve". 

solapa - segundo Jaime Cortesão, "parte do cabelo-que 
caía sôhre a testa e sôbre a parte restante do crânio 
raspada, que lhe ficava . por debaixo". 
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sombreiro - espécie de chapéu, de material rígido de 
A I ' copa conica e a ta, usado por antigos portuguêses, 

conforme se vê na iconografia antiga. 

T 
talas - peça de madeira comprimida por ligaduras. 

toutiço - parte posterior da cabeça, nuca; e também a 
cabeça inteira. 

V 
. 

vergonha - (vergonhas) parte pudenda das mulheres, 
ou dos homens, têrmo usado particularmente nos 
séculos XV e XVI. 

-
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o maior interessado em · cqnhecer seus 
têrmos · e sua significação. Até então 
tivemos perto de 60 edições, desde a 
primeira, incompleta, feita por Aires de 
Casal em sua "Corografia Brasílica". 

Tôdas elas, porém, estão há muitos 
anos esgotadas e hoje se constituem em 
verdadeiro o\>jeto de especulação no 
mercado de livros raros. Pautavam-se, 
ainda, com exceção de três ou quatro, 
pela inacessibilidade erudita que acarre
tava, por isso mesmo, alto custo dos 
volumes. Outras vêzes foi a carta de 
Pero Vaz de Caminha publicada en1 . 
almanaques, revistas e em livros de his
tória, quase sempr~ com · defeitos e 
omissões de . texto. Pela própPia natu
reza dessas publicações o documento se 
tornou de difícil aquisição. 

Esta· edição da famosa carta de Pero 
Vaz de Caminha, de bela apresentação . ., 
gráfica, objetiva uma difusão ampla do 
documento que é a certidão de nasci
mento do Brasil. ~ um documento de 
nacionalidade e por isso deve andar nas 

. mãos do povo brasileiro ·que nêle encon
trará a primeira visão da terra e de sua 
gente como uma grande aurora tropical 
n(} mundo moderno. 

Edição ilustrada. " 

uma edição 

DOMINUS 
São 'faulo 

• 


	000
	000_i1
	000_i3
	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	020
	020b_mapa
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	888

