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A Coleção Museu Paulista dá continuidade a sua Série de 
História, com o 3. 0 volume da mesma, consagrado ao estudo da Car
ta de Pero Vaz de Caminha. 

Seu autor, o Prof. Dr. José Augusto Vaz Valente, atualmente 
membro do Corpo Docente da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, com esta Monografia obteve o titulo de 
Mestre, junto ao Departamento de História da Faculdade de Filoso
fia, Letras e Ciências Humanas da mesma Universidade. 

A publicação deste ensaio sobre a Carta de Pero Vaz de Ca
minha, traz novas luzes sobre o problema do descobrimento da nova 
terra e, nunca é demais insistir, rasga novos horizontes para uma 
fiel interpretação de fatos ocorridos e vividos pelos personagens que 
participaram daquele acontecimento, além de permitir que sejam 
feitas novas considerações sobre a terra descoberta por Cabral. 

Assim sendo, é mantida a linha que inspirou a iniciativa da 
criação desta Coleção; ao Prof. Dr. José Augusto Vaz Valente, hoje 
já Doutor em História, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên
cias Humanas da Universidade de São Paulo, ·coube a oportunidade 
de demonstrar, uma vez mais, que a História é uma resultante do 
encontro da inteligência com o documento, prestando dessa forma 
mais uma valiosa contribuição para a historiografia luso-brasileira. 

Prof. Dr. Antonio Rocha Penteado 
Diretor da Oo"leção 



JOSÉ AUGUSTO VAZ V ALENTE 

A CA.RT A DE PERO VAZ DE CAMINHA 
\ 

- Estudo crítico, pu,leográfico-diplomátioo -

7 

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



Aos jovens que, em algutna disciplina., se iniciam 
agora na pesquisa. A todos, indistintam,ente, seja 
a matéria pesquisada a mais próxima ou a mais dis· 
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INTRODUÇÃO 

Desde tempos - já lá vão uns tantos anos - que a Carta 
de Pero Vaz de Caminha se constitui para nós em ementa obriga
tória, por trabalhos, também elucubrações, que atendem, pelo menos, 
a dois objetivos diferentes mas complementares. 

O primeiro, solicitação que é de labor paleográfico, quando há 
necessidade de se vigiar constantemente o traçado de letras, deci
frando, aqui e além, uma forma menos nítida, uma ligação mais 
atrevida, uma abreviatura menos cuidada. 

O segundo, respondendo à curiosidade - diga·mos atávica -
que impõe ao historiador a presença do documento, tanto mais im
periosamente .quanto mais importante ele é. 

Um e outro dos objetivos começaram por ser satisfeitos com 
o recurso a trabalhos fac-similados, dentre os quais se destacam os 
de Fontoura da Costa ( 1

) e de Jaime Cortesão (2 ). Reproduções fiéis 
do original, servem aos desígnios do curioso ou do historiador, ao 
menos em sua feição paleográfica. 

O mesmo não diremos quanto à sua feição diplomática. 
Há pormenores que a estampa atenua ou elimina, a tal ponto, 

que nos não deixa perceber acidentes e pormenores que no original 
se descobrem à primeira vista, ;tal como a coloração atual do pa
pel, as manchas, as dobras, as ranhuras, que com o original em 
mãos se observam facilmente. Mas, paleograficamente, satisfaz 
qualquer dos fac-similes, como acima dissemos e não há qualquer 
problema quanto à decifração da letra ou leitura da escrita. 

(1) cOe sete únicos documentos de 1500, conservadOIS em Lisboa, referente.s 'à via
gem de Pedro Alvares Cabral», Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1940, Doe. VI, 
prefácio de Anto~io Baião. 

(2) cA Carta de Pero Vaz de Caminha>, Ed. Livros de Portugal, Rio de J anei ro, 1943. 

- 15 -



Demo-nos conta, , entretanto, que nas transcrições daqueles 
autores havia imprecisões e falhas, algumas a alterarem o sentido 
do texto, outras que se constituíam em certa liberalização na trans
crição dos vocábulos. Não sendo, embora, da gravidade daquelas 
eram, quanto a nós, de certa inconveniência em trabalho desta na
tureza. 

Ao final, porém, da nossa tarefa de leitura da Carta vimos 
que tínhamos ido um pouco além da simples transcrição paleográ
fica. .Ai!> anotações. que fizemos em algumas passagens, eram ma
téria para indagação, quando nos pareceu que havia quest:ões dig
nas de serem levadas à "problemática histórica", ao menos. por uma 
"crítica interna", tanto na ordem literal quanto na ordem real. 
Foi por essa "crítica" que escrevemos o presente trabalho, 
que nos diversos autores, que de Pero Vaz se ocuparam, quase 
sempre está ausente. Parece, mesmo, que as disposições para uma 
''Critica Histórica" sistemática e extensiva a toda a Carta, não se 
toma:ram ainda. Prova é que a~irmações, que nos parecem claras 
em Caminha, ainda hoje são motivo de discussões e formulam-se 
dúvidas sobre questões que com clareza suficiente estão contidas 
em seu escrito. 

Neste aspecto estamos crentes de que preenchemos parte de 
uma lacuna. 

* • * 
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"Por feliz acaso ou providência Vaz de Caminha era um es
critor". Dos ,mais precisos e dos mais objetivos, segundo podemos 
observar pela leitura da sua Carta. Não se perde em divagações des
necessárias e os apontamentos do dia a dia, resultado de observa
ções perspicazes, raras vezes se gastam no supérfluo, deixando que 
o essencial se obscureça; antes o contrário. . 

Ao final da sua leitura, convencemo-nos de que para elabo
rar uin documento de tamanha importância melhor escrivão não 
se teria escolhido. 

Cremos, isso sim, que não escreveu tudo o que sabia, por 
crermos, também, que algumas restrições se poriam ao que pudesse 
e soubesse informar. 

De maneira alguma havemos de esquecer a "política de sigi
lo", que alguns autores propõem e condicionou, não só os informes 
em documentos e correspondências, mas, também, ·a gJiarda e des
truição desses mesmos documentos. Sem entrarmos no mérito da 
questão, afirmemos, entretanto, que aquele "sigilo" também con
dicionou, segundo parecer nosso, o escrito por Caminha, como insi
nuamos no decurso do nosso trabalho. Mas, nem por isso o escrivão 
deixou de ser magistiral, tanto no que escreveu como no que deixou 
de escrever; a par de todos os informes nenhuma indiscrição come
teu. 

E quem el'a esse homem ou esse escrivão que à precisão do 
relato que fez aliou a discrição no momento de informar? 

Nós o conhecemos, apenas, por uma Carta que escreveu. 
Foi o seu primeiro e único escrito? 

Orçaria a sua idade por 50 anos quando, em 1500, foi des
coberto o Brasil. 

Qual teria sido a sua atuação e onde, naquele meio século 
de sua vida? 

Em que meio e ambiente decorreu sua existência? 

Antes de convocado para escrivão de uma "feitoria" na ín
dia que cargos. ocupou? 

Qual a sua ascendência e quais os seus feitos? 

Há indícios, por ínfimos que sejam, em todas as questões, de 
toda a natureza, que, se não resolvem problemas, auxiliam a sua 
compreensão ou permitem, pelo menos, a ~ua formulação. A His
tória não é uma série de fatos, ou uma relação dos mesmos, des
ligados e independentes. E é sempre aconselhável, senão indispen-
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sável, um exame dos antecedentes em relação ao meio em que se 
processam. 

Por esta idéia e em razão dela, julgamos oportuno traçar, 
previamente, uma breve biografia de Pero Vaz de Caminha, a ante
ceder o estudo da sua Carta. Mitigada biografia, é verdade, onde 
diversos passos da sua vida só conjeturalmente podem referir-se, 
em função da escassa documentação que em mãos se tem. Mas, entre 
calar e conjeturar há uma distância que nós decidimos percorrer, 
não obstante a natureza resvaladiça do caminho. De resto, há mais 
de um quarto de século, não foi pu~lica?a qualquer biogra~i~, .ain
da que investigadores tenham trazido a luz documentos ined1tos, 
que os arquivos guardam e que aos poucos se vão revelando, dando
nos a esperança de ,que algum surja, um dia, que nos esclareça na 
medida da nossa curiosidade, sobre muitas questões que atualmente 
indagamos, mas que ficam sem resposta por carência de provas do
cumentais. 

Numa repetição do que atrás deixamos dito, voltamos a afir
mar que as cópias dos documentos atenuam ou eliminam pormenores 
indispensáveis para a caracterização diplomática dos m~smos. Em 
relação à Carta de Caminha, diremos que nos escapariam dados 
concernentes a algumas observações que diplomaticamente são per
tinentes, mas que as estampas. não nos deixam intuir. Tivemos em 
mãos cópias tiradas de microfilmes existentes na Secção de Docu
mentação e Fotografias da Universidade de São Paulo e outras vin
das diretamente do Arquivo Nacional da Torire do Tombo de Lisboa. 
As mesmas falhas quanto a elementos de Diplomática, ocorrem nes
tas como nos clichês dos trabalhos dos autores. Casualmente, já 
depois de observadas estampas e fotografias, tivemos oportunidade 
de estar pessoalmente na Torre do Tombo e, com a anuênci~ de seu 
Diretor, houvemos a Carta de Pero Vaz de Caminha em maos. 

Não cabe falar aqui dos sentimentos que nos invadiram, en
quanto, silenciosos, observamos "a certidão de nascimento de uma 
nacionalidade futura" · nem cabe, mesmo, falar da "religiosidade" ' , 
de que fomos possuídos ao tocar aquele escrito que alguns seculos 
atrás fora elaborado à beira das praias brasileiras. Isso serão "vi
vências" do historiador que à História nem talvez interessem. Po
demos, entretanto, afirmair que foi entre impressões inefáv~is! .que 
nos demos conta do amarelecido do papel, das dobras pnm1t1vas 
da Carta, dos cortes de fecho e de outros acidentes que no lugar 
devido anotamos. 

Não tivéssemos tido a Carta em mãos e no original e a ca
raterização do documento resultaria menos completa. 
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Ao dar-se à es tampa o presente volume, não havemos de es
quecer todos os que para isso contribuíram, fosse com uma s imples 
indicação ou com algum gesto de boa vont ade. A todos incluímos 
neste agradecimento, lembrando neste passo o Prof. Dr. Manuel 
Nunes Dias, .que, à vista dos nossos primeiros apontamentos, nos 
"intimou" a ordená-los e desenvolvê-los, com vistas a um volume 
que merecesse tal designação. 

Agradecemos, ainda, ao acadêmico Roberto Miguel Damús, 
por seu interesse e dedicação, não só nas exaustivas revisões do 
texto da Carta, mas, .também, por acompanhar todas as fases que 
levaram à publicação. 

Deixamos. aqui .também um registro, que é agradeciln ento, 
ao então Diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Dr. José 
Pereira da Costa, graças. ao qual, em nossa passagem por Lisboa, 
em 1968, pudemos ter o original da Carta de Pero Vaz de Caminha 
en1 mãos, que religiosamente tocamos, como objeto precioso que é. 

O mestre e sábio filólogo, que nos ajudou a elaborar a maio
ria dos dados pertinentes à "análise literal" da Carta de Caminha 
e que, com critério seguro, nos conduziu a termo, onde sozinhos não 
poderíamos chegar, teve o seu passamento entre a elaboração do 
nosso trabalho e a sua publicação. 

Em sua memória, em memória do Professor Adelino J osé da 
Silva D' Azevedo, deixamos aqui o nosso póstumo "bem haja" , na 
característica expressão de sua região natal, que, coincidentemen
te, foi também a de Entre-Douro-e-1'!inho, tal como a de Pero Vaz 
de Caminha. 

José Augusto Vaz Valente 
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CAPÍTULO 1 - O CIDADÃO E SUA ÉPOCA 

1. A época de Caminha 

Nem serão poucos os dados .que temos sobre o CIDADÃO, 
Pero Vaz de Oaminha; diríamos mesmo que são numerosos, não 
obstante deixarem, ainda, na obscuridade, muitos passos da sua 
vida. Devem-se esses. dados, sobretudo, aos estudos de Sousa Vi
terbo, Carlos Malheiros Dias, Jaime Cortesão, João Ribeiro, para 
só citar alguns; e a pesquisas levadas a cabo por Artur de Maga
lhães Bastos, Antonio Cruz e Capistrano de Abreu, entre outros que 
nos forneceram um sem núm·ero de elementos sem os quais ficaria 
parcialmente incompreendida a figura do Escrivão e sem os quais não 
entenderíamos as razões primeiras do destacado papel que historia
dores e biógrafos atribuem ao missivista, por uma simples carta que 
escreveu. Graças, porém, ao contributo dos probos investigadores que 
do assunto já t rataram, tentaremos esboçar uma breve e modes
ta biografia de Pero Vaz, valendo-nos dos elementos que os mes
mos nos puseram em mãos, ~crescidos de alguns mais recentes, quais 
sejam documentos divulgados em 1960 por Dias Dinis, numa comu
nicação ao Congresso Internacional de História dos Descobrimentos, 
comemorando o V Centenário da morte do Infante D. Henrique ( 3 ) • 

Antes desta modesta biografia, porém, e à maneira de um 
apontamento entre hífens, a traços rápidos, mesmo desconexos nal
guns pontos, vejamos a época em que nasceu e se criou Pero Vaz. 
Talvez nem sejam infundados esses apontamentos que, de alguma 
maneira, poderão ajudar a compreender ·o "destacado papel que 
historiadores e biógrafos lhe atribuem por uma simples carta que 
escreveu", já que a época, referida a "tempo" - uma das coorde
nadas. da História - é sempre elemento primeiro, quando o histo
riador, necessariamente, há de ponderar os processos que pesquisa 
ou os personagens que refere. 

(3) Dinis, A. J. Dias - «Actas do Congresso Internacional d e H istór ia d os Desco
brimentos», vol. UI, pág. 131 e seg., Lisboa, 1960. 
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"A época em que nasceu e se criou foi de tanta excelência e 
ilustração que imprimiu novo sentido à vida e abriu n:ovos run1os 
ao mundo" ( 4 ), poderíamos começar por dizer. Nascido por volta 
de 1450, Pero Vaz de Caminha veio ao mundo em época de tal ma
neira assinalada na História, que os autores a referem como o início 
de uma idade nova: A Idade Moderna. 

Como marco que assinala o seu começo indicam-nos o 54.0 dia 
do cerco de Constantinopla, quando a cidade caiu nas, mãos do Sul
tão Maomé, ao- final do mês de maio de 1453. 

Não discutimos aqui a legitimidade ou não legitimidade de 
assinalar com rigor cronológico as mutações em rlistória:; nem 
mesmo se esse rigor, na datação dos eventos proeminentes, como a 
mutação das ~'Idades", é critério histórico demasiado estreito ou 
de aceitar sem discussões. Queremos, simplesmente, dizer que ao 
tempo em que Vaz de Caminha tomou 'consciência do mundo do qual 
fez parte, uma Nova Idade se iniciava. 

Caminha iniciou-se com ela. 
As inovações que essa "Nova Era" apresenta à consideração 

histórica, terão, sem dúvida, influenciado o escrivão - que se nos 
apresenta e.orno um homem do seu te.mpo, a revelar-sé nuina Carta 
que escreveu e chegou às mãos do Rei D. Manuel I de Portugal -
como influenciaram os homens de todas as camadas, porque a 
ordem das coisas mudou em todos os campos, fosse no político, 
no social, no eçonômico; fosse na cultura, na ,ciência ou na 
:técnica. A bem da verdade, não podemos esquecer que os prenúncios 
dessa Idade Histórica vêm do anterior; e havemos de afirmar, ain
da, que o período Renascentista resultou de um acúmulo de conhe
cimentos e procedimentos que, enriquecendo a vida do Homem, alar
garam ós horizontes do saber a frol'lteiras até então desconhecidas. 
Nem havemos de esquecer que aquele enriquecimento do homem re
nascentista foi a colheita dos frutos maduros que a Idade Média 
paciente e laboriosamente havia cuidado' num trabalho constante e 
silencioso, de que nem todos se querem dar conta e outr0S porfiam 
em negar, olvidando que na Idade Média surgiram as nações euro
péias quando os "bárbaros se humanizaram ou foram humanizadôs'', 
quando um Ideal elevado era Q "centro de interesse" de· todas as 
atividades do Homem, ou quando as Universidades - as mais altas, 
até hoje, instituições de cultura - foram fundadas. 

Não falaremos aqui das invenções técnicas da Idade Média 
que nos mostrariam as "preocupações dos engenheiros medie
vais" (5

), nem do espírito técnico e experimental que "nunca este
ve ausente nos arquitetos e artesãos da Idade Média" (6 ). Se falás
semos, haveríamos de incluir o aparecimento da bússola, do papel, 

e (4). Almeida, Ma:nuel Lopes - Presidente da Comissão Executiva das Comemora<:ões 
abra:hnas, discurso inaugural, Sociedade õe aeogratia de Lisboa, em 22/4/1968. 

S (5) ~rehier, Emile - «História da Filosofia~. tradução qe Demétrio blunes, Ed. 
udamencana, vol. II, págs. 628 e· e;ieg., Buenos Aires, 1948. 

(6) Idem. , 
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da imprensa, da caravela e mesmo da pólvora, elemento& que apro
veitados marcaram época e que são anteriores à Idade Moderna, se 
seu início for considerado no áno 1453. Mas, nem é da Idade 
Média que querem0s ou devemos falar; apenas: afirmávamos que, ao 
tempo que Pero Vaz de Caminha tomou consciência de si e do mundo 
que o rodeava, era de recente data, ou de véspera, que a Idade Mo· 
derna se fazia presente, pela afirmação dos estudiosos. E, dizíamos 
também, as mutações em todos os domínios,, que de longe se vinham 
manifestando, influenciaram todas as classes e camadas sociais. 

Assim, no domínio político, a Europa da Nova Idade carac
teriza-se pela concentração do poder nas mãos dos monarcas, o qual 
andava um tanto diluído, dados o~ privilégios, a arrogância e in
fluência dos senhores feudais. As lutas empreendidas por aquela 
"centralização do poder real" registra-as a História em 'todos os 
países, seja na Frrança com Luís XI, na ESpanha com os, Reis Cató
licos, na Alemanha com Maximiliano ou na Inglaterra com Henri
que vn. 

Aos poderes ilimitados dos se.nhores feudais passa a opôr-se 
a autoridade ·régia, inaugurando-se o regime absoluto, mesn;io que 
para isso houvesse que recorrer-se à perfídia, à lisonja, à tvaição 
ou ao assassínio, os 'tópicos de "O Príncipe", que Machiavelli escre
veu ( 7

). E~e regime abSoluto apoiava-se no pareeer dos "légistas", 
propensos à autoridade real e pela qual o Rei teria; em. suas mãos, 
poder e fo~ça para a solução dOS: problemas graves e eliminação dos 
conflitos que surgissem~ Por isso mesmo e por outras razões, o po
der "legado por Deus" era pertenç_a dos Reis, mesmo contrariando 
os feudatários poderosos, que não aceitaram, muitos deles, as teo
ri~ dos "legistas". 

Neste passo não esqueçamos Portugal, o "pequeno reino por
tuguês", onde Pero Vaz de Caminha viveu e se criou. Ê verdade, que 
não poderá falar-se de "feudalismo", na monarquia portuguesa, com 
a mesma, propriedade com que se fala das restante$ monarquias eu
rop~ias. Mercê, sem dúYida, de circunstâncias e atuações régias que 
vêm do iníeio do século XIII, com: Afonso II (8 ) e .que condições 

(7) Maohiavelli, Nicolo - «0 Príncipe», trad. de Livio Xavier, Atenas Editora. São 
Paulo, 1960. 

(8) Sancho I legara, por testamento de 1209, alguns senhorios de seus reinos aos 
filhos legf timos e natura.is. A!-0nso II, o sucessor, era <excessiva.mente zeloso de sua 
autoridade» e pretendeu que as irmãs - Teresa, Mafalda e Sa.nclia - o reconheeeesem 
como supremo senhor e lhe pagassem os direitos régios . das terras que herdaram e qµe 
os alcaides das mesmas terras fossem de sua nomea~o e lhes fizes~em homenagens 
das fortalezas. Esta;va em jogo a cautoridade real> e à resiBtência das irmãs eeg.uiran;i
se lutas entre as partes, que só terminaram em 1216, com a intervenção, do Papa, cu3a 
autoridade Sancho I invoéara e,m seu testamento para que sua vontade se cumprisse. 
A mediação de Inocêncio III em bula de 7 de abril de 1216 opinava que o leg~o do 
pai à infantas <Só poàia entend'er-se quanto ao rendimento das terras legadas e não 
quanto à jurisdi~o reab. Estavam. assim, cerceadas as pretensões feudais ~esde ,ini
cio da monarqui.a, quando a exemplo de Afonso II os reis não a:bdicaram da «JUrlsd1c;ão 
reab, mesmo em face de um legado paterno e régio. Sem dúvida que por estas atitu
des de czélo de autoridade» o feudalismo .não teve em Portugal a expressão dos outros 
pafses (v~r Fprtunato de Almeida, cHist. de Port.:., Coimbra, 1922, vol. I. págs. 191 e 
seg.; nota 1, pág. 193). · 
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sociais do século XIV português atenuaram pela guerra da Inde
pendência, que teve à frente o Mestre de A vis ( 1383-1385) . 
Não é, entretanto, menos verdade, que já Vaz de Caminha era 
homem feito (1484), quando D. João II mandou julgar o Duque de 
Bragança, que acabou decapi·tado; e que o próprio Rei eliminou o 
Duque de Viseu, seu cunhado, terminando assim as veleidades da no
breza e robustecendo a autoridade, que passou a governar em re
gime absoluto. 

Â parte, porém, o caso português, os nobres feudais europeus 
nem se conformaram, nem aceitaram às boas, muitos deles, a teo
ria dos "legistas", propensos. à concentração de poderes nas mãos 
dos Reis - íamos dizendo. A resistência oferecida levou à luta e, 
nesta, os Reis levaram a melhor, quando a própria burguesia esta
va a seu lado contra a nobreza., que era detentora de poderes arbitrá
rios, por vezes, ilimitados, outras tantas. 

Ao final das lutas e conseguida a unificação do poder, não 
asqueooram os monarcas os elementos do povo a quem de
viam a vitória alcançada. Dá-se, então, pelas mercês régias distri
buídas, a ascensão de muitos dos elementos populares ou burgueses, 
quando os nobres da véspera são eliminados ou se encontram foragi
dos. Nem é difícil entender .que, nesta oscilação "crescente - de
crescente", numa relação "burguesia - nobreza", uma nova socie
dade surja quando os quadros tradicionais se esboroam e os bur
gueses da véspera ficam sendo os nobres de então. 

As mutações políticas da Idade Moderna resultaram, conco
mitantemente, em alterações sociais. 

Em boa verdade, havemos de entender que esta "revolução 
social" européia: foi antecedida de quase um século em Portugal. A 
substituição da nobreza tradicional por elementos do povo fizera-a, 
após 1385, D. João 1. Necessidades de ordem política, como em 
outros países; exigências de ordem pátria, também. 

Na guerra da Independência que durou três anos, o Mestre 
de Avis viu a nobreza do reino - salvo raras exceções - bandear-se 
com D. João I de Castela e com este lutar pela aniquilação do pe
queno reino português. Essa mesma nobreza assim procedia, ao 
:n:ienos nalguns casos, prisioneira que estava de um juramento que 
fizera pelo tratado de Salvaterra de Magos de 2 de abril de 1383 (9 ). 

D. Fernando, o Formoso, último Rei da primeira dinastia por
tuguesa, acertara com João de Castela, naquele tratado, o casamento 
de sua filha única, Beatriz, com o Rei castelhano. No mesmo acordo 
dispunha-se sobre a questão sucessória e nessas disposições, já que 

vol (9I)I Váer P eres Damião - «História de Portugab, Portucalense Ed.. Barcelos, 1929, 
: • P g , 360; Arnaut, Salvador Dias - «Crise Nacional dos fins do século XIV>, 

~eo~mbr8aã, 1960, pág. 163 : Dia'S, Manuel Nunes - «0 D escobr imento do Brasib, Ed. Pio-
1ra, o Paulo, pág. 8. 
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o Rei de Castela casava com a herdeira de Fernando, era fácil con
cluir que por morte deste, ou pouco após, o reino de Portugal seria 
pertença da coroa espanhola. 

O tratado pelo Rei, expressando a sua vontade, era sanciona
do pela nobreza num juramento de fidelidade. Por essa fidelidade 
à vontade real a tradicional nobreza portuguesa se viu compelida 
a lutar por !Q. Beatriz, esposa do castelhano, o mesmo que dizer ao 
lado de Castela e contra Portugal. 

Naquele mesmo ano de 1383 morre D. Fernando. Por vários 
motivos e por alguns sucessos políticos em que se faz presente o 
dedo de Leonor Teles, a viúva do Rei, a questão precipita-se e D. 
João Ide Castela vem a caminho de Lisboa para fazer valer o con
certado em Salvaterra. Traz na sua comitiva e nas suas hostes -
vinha ao som de guerra - os fidalgos portugueses que constituin
do-se, antes, na nobreza de D. Fernando, estão ao lado de D. Bea
triz ou de João de Castela, o que vem a dar no mesmo, e que com 
este pretendem, digamos, validar o testamento. 

Opôs-se o povo português a esta decisão do castelhano e esse 
mesmo povo, com alguns raros fidalgos ,que ainda ficaram, teve em 
D. João, o Mestre de Avis - aclamado em São Domingos Regedor 
e Defensor do Reino - o chefe que conduziu a luta, contrariando 
as pretensões de Castela. 

Nessa luta e por três anos, t udo se arriscou para tudo se 
salvar e ao final, pelos sucessos de Aljubarrota, Valverde e A:tolei
ros, a Independência estava confirmada.; o Mestre era Rei - D. 
João I de Portugal - e um "legista", João das Regras, havia con
tribuído para isso nas Cortes de Coimbra, quando demonstrou a le
gitimidade da ascensão do Mestre de Avis ao trono, negando os 
direitos dos outros pretendentes, incluída Beatriz, a filha de Fer
nando, o Rei finado. 

Não esqueceu D. João I o papel desempenhado nessa luta pe
la nobreza tradicional do reino - contra o reino - nem, tão pou
co, podia esquecer o auxílio recebido dos patriotas que com ele se 
arriscaram numa luta desigual e que, providencialmente, resultou 
favorável à causa da Independência. 

A vitória de Portugal foi, por assim dizer, o exílio daqueles 
nobres que, na luta, embora sendo portugueses, estiveram à dispo
sição de D. João de Castela e de D. Beatriz. 

Por essa razão os títulos dos mesmos distribuiu-os o Rei, a 
critério seu, pelos populares e burgueses da véspera, que passaram 
a constituir a nova nobreza, a frequentar a Corte e a usufruir os 
benefícios dos senhorios, que, com aqueles títulos nobiliárquicos, fo
ram regiamente concedidos. 

Podíamos dizer que a Revolução portuguesa de 1383 - 1385 
não o foi, apenas, em sentido bélico, sacudindo as pretensões de 
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Castela; foi também, como apontamos, uma revolução sócio-política, 
que se antecipou às transformações européias, operadas, nestes do
mínios, em fins do século seguinte. 

A substituição da nobreza tradicional, a essa época e pelas 
ra~ ditas, foi, sem dúvida, a causa por que os excessos do feu
dalismo não se fizeram presentes em Portugal; e a causa pela qual 
os Reis portugueses não tiveram os arrogantes senhores feudais a 
desafiá-los em sua autoridade e nos seus domínios, pensamos nós. 

Mesmo assim, dizíamos acima, um século passado, D. João II 
haveria de decapitar o Duque de Bragança e de executar o Duque 
de Viseu, seu cunhado, por suas próprias mãos. 

Vejamos, entretanto, que, às condições sócio-políticas do rei
no português, correspondem condições peculiares na ordem econô
mica, como não podia deixar de ser, que se acentuam ainda em vida 
de D. João I, por virtude das tarefas a que se votou, no afã de "di
latar a Fé e o Império". 

Digamos, previamente, que, também na ordem econômica, não 
era simples a situação européia ao início da Idade Moderna. 

Na Idade Média, ao menos num de seus períodos, havia co
mo que uma coesão difícil de cindir, nas ligações "homem a homem'' 
que não só se devia a preceitos de ordem social, mas era também im
posição de feição econômica ( 1º) . 

Não devemos, todavia, esquecer - seria historicamente inve
rídico - que não se pode estereotipar a economia Medieval, porque 
qualquer quadro generalizado da economia européia seria ilegítimo, 
sem que primeiramente fossem "pintados", por regiões e por clas
ses, cuidadosamente, quadros minuciosos. (11). 

Neste domínio poderia falar-se numa "revolução na segunda 
idade", quando o "burguês urbano" surge, dependente do tráfego de 
comércio e, também, dos principados e reinados, com interesses nes
se mesmo comércio, a tirar impostos e taxas, que compram a livre 
circulação ( u) . 

Observa-se, então, um acúmulo de negócios e que poderia 
e.ferir-se por fatos um tanto significativos a servirem de indícios. 

Seja, por exemplo, o aparecimento de moedas de pra.ta, cunha
das com mais quantidade de metal nobre, por isso maiores e de 
maior valor e que são frequentes, especialmente na Itália, na primei
~ metade do século XIII. E também o aparecimento de moedas de 
ouro, mais numerosas que anteriormente, na segunda metade do 
mesmo século. 

191 
(10) Bloch, lrlarch - cLa soclété Feodal~>. Paris, 1939, 2• parte, L. 10 e 29, págs. 
e segs .. 
(11) Idem, pá.gs. 111 e seg . . 
(12) Idem, idem. 
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Novas fórmulas de acumulação de riqueza foram o resultado 
desta "segunda idade medieval", pelo incremento dos negócios e 
que pode designar-se de "Renascimento Mercantil" ( 13

) • 

Mas nem esta acumulação melhorou em muito a vida dos hu
mildes artesãos que, em muitos casos, eram substituídos por inci
pientes indústrias, o que gerou graves crises, até à instabilidade so-
cial que se tornou regra. . 

Depois havíamos de apontar graves calamidades dessa "se
gunda idade", como "a Guerra dos Cem Anos.; a peste negra que 
grassou e matou mais que a guerra; e as medonhas crises do 
pão" (14 ). 

Sem dúvida que por esses sucessos o "século XIV foi um tu
multuoso período de revoluções", com lutas onde as classes menos 
favorecidas estão contra os "senhorios latifundiários e a burguesia 
comercial e marítima" (15

). 

São revoluções "democráticas e demonstram as profundas 
transformações da vida econômica e da estrutura social do Ociden
te", quando se fazem já presentes os alvores do período "renas
centista" que não foi mais que a cristalização dessas transformações, 
digamos que em todos os campos e em todos os domínios. 

Então, não era simples a situação econômica da Europa, ao 
início da Idade Moderna, dizíamos acima. 

Portugal não fugiria à regra. 
São testemunhos válidos, além de outros, as frequentes ope

rações de "quebra de moeda" que os diversos monarcas ordenaram. 
Eram já tradicionais e remontavam a Afonso m essas "que

bras" e que se mantiveram, digamos que atenuadas, até ao Rei D. 
Fernando. Mesmo assim, daquele a este Rei, aumentaram em mais 
de 100% os metais não nobres da moeda, enquanto o metal nobre, 
a prata, se mantinha na quantidade, diminuindo, por isso, a propor
ção e o valor naquela percentagem. 

Enquanto que um "marco" valia 12 libras, ao tempo de Afon
so m, com D. Fernando chegou a valer 25 libras. 

Quando o Mestre de Avis subiu ao trono, iniciando <?utra ~i
nastia, uma das suas providências iniciais foi proceder à operaçao 
de "quebra de moeda", dadas as condições de penúria do reino, de
vidas, especialmente, a dois fatores·: o primeiro resultante do g~
verno um tanto perdulário do Rei D. Fernando, que havendo recebi
do de seu pai, D. Pedro I, os cofres repletos os deixou vazios por .sua 
morte. O segundo fator foi a debandada da nobreza para Castela 
quando consigo transportara, sem dúvida, as "fortunas acumula.das" 

(13 ) Dias, ?vlanuel Nunes - O.e., Ed. Pioneira, S . Paulo, 1967, pág. 2. 
(14) Idem. 
(15) Idem, ibidem. 
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que possuía, constituídas por prata e ouro e que carregara em suas 
bagagens, ainda que deixasse ao dispor do novo Rei o restante dos 
bens que D. João acabou distribuindo pela nobreza nova que criara. 

Assim, não foram só os cofres régios que ficaram exaur idos; 
foi .também o país, desfalcado de muito metal circulante, que os 
8enhores puderam carregar. 

Por estes motivos, à primeira operação de "quebra da moe
da" fez D . João 1 seguir outras e, com tal índice de desvalorização, 
que ordenava, em 1399, se pagassem 10 libras por cada uma de 
1385. 

Em 1409 uma libra de 1385 valia 50 libras; 
Em 1417 uma libra de 1385 valia 250; 
Em 1422 cada libra daquele ano devia ser resga;tada por 500. 

Se tomarmos em conta esta progressão, havemos de concluir, 
com Lúcio de Azevedo, que, ainda em vida de D. João, que governou 
até 1433, cada libra do tempo de D. Fernando chegou a valer .... 
29 . 000 ( 16 ) • 

Contribuiria para isso, além de :tudo o resto, a expedição a 
Ceuta (1415) e a gesta dos descobrimentos maritimos iniciada, 
praticamente, em 1418. 

Mas, o processo depreciativo da moeda ultrapassou o reinado 
de D. João 1. O recurso da "quebra" manteve-se em vida de seus 
sucessores, o que se infere da constante alta do marco de prata, ao 
tempo de cada Rei, que chegou a valer 2.500 reais com D. João m. 

Sabendo que o ouro dos descobrimentos chegava a Lisboa 
desde 1442, com o que se decidiu estabelecer em Arguim uma "fei
toria", dado "o favorável condicionalismo geográfico ... e destina
da aos resgates e, bem assim, construir uma fortificação militar 
para segurança do tráfico" (17

); e sabendo que desde o primeiro 
ouro trazido nas caravelas se cunharam moedas desse metal, fortes 
e prestigiadas, como o "Leal" e o "Cruzado" no tempo de Afonso 
V; o "Justo" com D. João II e o "Português" ao tempo de D. Manuel 
I, porque, então, os "reais" eram progressivamente mais numerosos 
na compra do marco de prata? 

Não cabe aqui a resposta à· pergunta., se se pretende uma 
justificativa plena; e estes breves apontamentos não o permitem. 

Podemos, entretanto, insinuar que, possivelmente, estas moe
das de ouro mantinham a antiga função - a de "entesouramento" 
- ou, quando muito, se empregavam nas relações internacionais. 

P (16) 
1 

Azevedo, L11cio - «Organização Econõmica>, bt cHistória de Portugal>, Damião 
eres, e t., vol. III, págs. 643 e seg .. 

l460)(17) Dias, Manuel Nunes - «0 aspecto institucional dos r esgates de Argutm (1436-
CUlt - Primeiro ensaio do sistema das feitorias ultramarinas>, Separata do Boletim 

Ural da C. M. do Porto, Porto, 1962, pág. 10. 
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Ao contrário, a moeda de prata - real - circulando entre 
o povo, estava constantemente sujeita à "quebra". Seria a maneira 
mais simples de cobrar .tributo de todos os habitantes do reino? Não 
podemos, com critério, afirmar que -assim fosse, mas nem cremos 
que a hipótese seja decabida . 

* * * 

Digamos que foi es te·, "grosso modo", o ambiente sócio
político-econômico, europeu e português, que Pero Vaz de Caminha 
encontrou no seu tempo e que se derivava de condições peculiares 
- ou deu lugar a condições peculiares - nos domínios da cultura, 
das ciências e das técnicas. 

E se o escrivão, quando de si tomou consciência, encontrou 
um Mundo de certa feição, não deixa de ser certo que desse Mun
do participou sem ser mero espectador, usufruindo vantagens das 
mutações que em Portugal se haviam operado nos diversos campos. 

Da "nova nobreza", que com D. João I .teve lugar, surgiu a 
"Casa de Bragança", então formada, tendo como primeiro Duque D. 
Afonso, filho de D. João I, que casou com Beatriz, filha do Condes
tável do Reino, Nuno Álvares Pereira. 

Vasco Fernandes de Caminha, pai de Pero Vaz de Caminha, 
foi criado do 3.0 Duque de Bragança e discípulo dum chanceler do 
arcebispo de Braga, que acabou por perfilhá-lo, doando-lhe todos os 
bens (18 ). 

O que estes fatos representariam na vida do escrivão nós os 
podemos adivinhar; e nem podemos esquecer que por elementos 
ligados à nobreza, direta ou indiretamente, o mesmo Vasco Fer
nandes chegou· a ser Mestre da Balança da Moeda na cidade do 
Porto, assim como recebedor-mor dos dinheiros de Ceuta, Tânger e 
outros lugares. Sem dúvida que pela "muita prestança e boas obras'' 
do pai, o filho também chegou a Mestre da Balança, dizia-se .que 
por seu progenitor ser muito ocupado, como recebedor dos dinheiros 
de várias partes do reino. 

Anotemos, então, que, por acúmulo de negócios na "nova or
dem econômica", Vaz de Caminha foi um profissional da Moeda, 
por nomeação régia de D. Afonso V (1476), confirmada depois por 
D. João II e por D. Manuel 1. 

As ''condições sócio-econômicas" "marcaram", indelevelmen
te, a vida de Pero Vaz. 

(18) Torre do Tombo, Chanc. de Afons o V, L . 19, n. 8, v.; apud Jaime Cortesão, 
«.A Carta de Pero Vaz de Caminha>, págs. 337 e seg .. 
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Mas não foi apenas, segundo cremos. Vaz de Caminha par
ticipou também da cultura do seu tempo, o que se entende por uma 
Carta que escreveu ao Rei. 

. , .A Re~ascença, como um estágio da c~ltura humana que a 
Historia assmala, era presente quando Caminha ensaiava os pri
meiros passos. Os prenúncios dessa Idade Histórica vêm do ante- · 
rior, como deixamos já dito, quando dizíamos, também, que o Re
nasciment? resultou de um acúmulo de conhecimentos que, enrique
cendo a vida do Homem, alargaram as fronteiras do saber a hori
zontes desconhecidos. 

A este alargamento no mundo da cultura havia correspon
dido um alargamento do mundo físico, que, aliás, se iniciou na Ida
de Média (1418) e que entusiasmou o homem renascentista pelo 
estudo da "natureza", a pretender o conhecimento integral da hu
manidade e das coisas novas de que se via rodeado. Ãs divagações 
conjeturais do sábio antigo substituíram-se as descrições. precisas 
do homem do Renascimento, para o que contribuíram, havemos de 
acentuá-lo, os descobrimentos marítimos que, levando o europeu de 
norte a sul e de leste a oeste, o transportaram a lati.tudes então 
exploradas pela primeira. vez. . 

Havia de nascer daí um interesse crescente por um sem nú
mero de que:3tões que dariam lugar a outras tantas ciências. Algu
mas se referiam ao Home:rn que se estudava, analisava e comparava 
dos mais variados ângulos; a etnografia, a linguística a história 
das religiões são disso uma prov~. ' 

O~tra;S pesquisavam :i- "natureza", os elementos naturais, que 
eram minuciosamente anahsados, havendo, por isso um surto de 
conhecimentos de toda a índole que se iniciavam ou ~enovavam em 
outras bases, dando lugar a apontamentos e registros de que resul
taram c~ências, fossem a zoologia, a botânica; a mineralogia, a far
macologia, ou mesmo, a geografia, a oceanografia e outras tantas. 
:m desses apontamentos e registros que a "ciência moderna" irá 
emergir e que atingirá desmesurada proe:rµinência no século XVII, 
quando s~ revelaip. nomes como, Galileu, Kepler ou Newton, seja na 
astronomia, na f LSica ou na quimica. 

., • Ã época do Renascimento, os portugUeses, pelas navegações, 
Ja"iam ao mar; havia déc~da.s que as embarcações lusas sulcavam 
o, mar oe€ano", quando a Idade Moderna se dá por inieiada. Havia 
d.ecadas que estavam em contato com gentes e terras novas por la-
titudes até ali ignoradas. ' 

Poderíamos dizer que foram fruto imediato dos descobri
men~o.s os estudos exatos da geografia., da oceanografia,. da carto
g:af!ª: Como em certo aspecto o são a etnografia, a linguística, a 
historia. das religiões, a farmacologia, ·a geologia e outros mm.os 
do. saber, que se ampliaram e se intens,ificaram pela Idade Moderna 
adiante. 
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Resultaram de objetos novos 1revelados aos ·olhos do mun
do curioso pelos navegantes portugueses, dos ·quais se sabia "nUlll só 
dia mais que em cem anos aos tempos antigos", como· assinala Gar
cia da Orta. -

O contributo que os modestos navegantes de antanho deram 
às ciências, a todas as ciências partic.ulares, nós o podemos adivi
nhar. As observações criteriosas e rigorosas·; as descrições exatas· 
as '.'relações:' frias, mas fiéis; os relatórios ·:udes na linguagem, qu~ 
sobre as coLSas novas e as pessoas, também novas iam fazendo 
eram.manancial inesgotável de especulações que Ieva~am o Home~ 
a adaptar o pensamento às coisas e não o inverso. 

Afirmaríamos sem muit;a margem de erro, que foi em 
grande parle, graças aos informes, modestos e preciosos a um' tem
po, daqueles rudes homens do mar, que Galileu concluiu, .mais de 
um século depom, que são "leis matematicamente certas" que regem 
a Natureza ou que Kepler se espantou com a "divina geometria" 
do Cosmos. Afirmaríamos, até, que a "filosofia experimental" do 
inglês Fra~cis~o Bacon é uma continuação do critério dos navegan
tes que pruneiro correram os mares e as costas dos continentes, 
sempre "observando" e sempre ''registrando". 

A "observação direta da natureza" já os marinheiros de um 
século antes a haviam iniciado e registrado em suas '.'relações", 
"cartas" e "diários"; haveriam mesmo sentido os "prejuízos" -
idola - baconeanos·, pelos quais corrigiam dados oceanográficos, 
cartográficos ou de astronomia e cosmografia e outros conhecimen
tos que, "Com relativa exatidão, comunicaram ao mundo. Neste . pro
cesso de "conhecimentos científicos?', as técnicas foram auxiliares 
preciosos e desempenharam papel que se nos afigura primordial. 

· Não esqueçamos a.qui que, a esse tempo, Portugal detinha. a 
primazia das técnicas navais, para o que contribuíram os conheci
,mentos. acumulados desde a antiguidade e que os portugu~es apro
veitaram, de mistura. com ensinamentos dos navegadores mediter
rânicos, de múltiplas · experiências. 

. O avanço técnico, dos nautas portugueses desse tempo, pode-
ria ser provada por sua adaptação às condições de. navegabilidade do 
Oceano Atlântico, bem diferentes das condições do Mediterrâneo e 
qµe levo.u à construção da. Caravela, um passo decisivo para a con
quista de todos os mares, com ventos de qualquer feição. -· . 

Poderia referir-se, ainda, pelo uso aturado da bússola e o ma
nejo do astrolábio; a utilização das tábuas de declinação e dos res
tanres instrumentos náuticos, fosse o leme ou mesmo as velas de 
suas pequenas embarcações. 
. . . . .. . ~ · . . . ·. \ 

. . . .·No· campo das ciências o interesse e contributo dos .portu
gtteses não foi nulo ao tempo do Renascimento; já o deixamos dito 
ap falarm~ da oceanografia, geografia e cartografia. r 



Se houvéssemos de referir as ciências. ditas de exatas, não 
poderíamos esquecer o nome de Pedro Nunes (1492-1577), matemá
tico e geómetra, que esc_reveu diversos tratados e livros que foram 
traduzidos e reeditados em diversas línguas. Podíamos ter este au
tor como um dos representantes mais expressivos do "humanista", 
o homem culto, cujo saber abrange vários ramos e diferentes obje
tos de conhecimento. 

Como geómetra foi dos maiores do século· XVI; mas, além 
da matemática cursou medicina, filosofia, humanidades, doutou
rando-se na Universidade de Lisboa; frequentou também a Univer
sidade de Salamanca; ensinou depois em Lisboa e foi, em Coimbra, 
professor de matemática. 

Foi cosmógrafo do reino (1531). Foi também astrônomo e 
autor de obras de índole diversa, como "Tratado da Esfera", "De
fensão da Carta de Marear", "Tratado dos Crepúsculos", "Tratado 
de Certas Dúvidas de Navegação", além dos manuais já referidos de 
geometria, álgebra e aritmética que serviram para estudo dessas 
matérias em diversos países da Europa. 

Foi, ainda, o inventor do "nônio", invenção genial para esse 
tempo, que permitia a medida rigorosa de frações lineares ( 19

) • 

Não esgotaremos aqui a lista dos autores, dos humanistas 
e renascentistas, que à época deram o seu contributo para a cul
tura e para a ciência em Portugal. Mas, essa cultura está represen
tada nas artes, quando se desenvolve um "estilo manuelino" ; nas 
letras que culminariam em Camões com os "Lusíadas"; em Gil Vi
cente, o criador do teatro, ou quando se podem citar nomes como os 
de Sá de Miranda, Fernão Mendes Pinto e outros; na historiografia o 
de João de Barros; nos estudos naturais o de Garcia da Orta, um 
médico e naturalista português que, pelos seus estudos de botânica, 
escreveu um tratado das "Drogas e coisas medicinais da tndia". 
também o primeiro que descreveu a cólera asiática e, ainda, o de 
D. João de Castro com o seu "Roteiro de Lisboa à India". A lista 
poderia continuar e não resultaria pequena.; não é esse o nosso fito, 
porém. Apenas queríamos registrar que o "humanismo", o "natu
ralismo" e o "renascimento" estiveram presentes na cultura portu
guesa que assimilou a "cultura nova", ou quiçá, a propiciou com 
elementos também novos, que os caminhos do mundo revelaram aos 
portugueses e, pO'rtanto, aos europeus. 

Nem exageramos se dissermos q~ Pero Vaz de Caminha par
ticipou do quadro da cultura humanística e renascentista do seu 
tempo. 

O trato das coisas e das pessoas pela sua pena, na Carta 
que escreveu, em linguagem simples e desataviada, livre dos longos 

. . 
(19) Ver Peres, Damião - «História de Portugal>, Barcelos, vol. IV, págs. 177 e seg:. 
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. discursos, mas, ao contrário, concisa e eficiente na informaçãõ, de 
feição descritiva, bem nos dá a entender que à "ilustração" da nova 
época. não ficou alheio. 

Tomemos, porém, a breve resenha que aqui terminamos, so
bre a sua época, como o pano de fundo em que se desenrolou o 
quadro não muito longo da sua vida; esta não a podemos refazer 
no total, que há lacunas por preencher, mas tentemos uma breve 
biografia com os dados que os probos investigadores nos puseram 
em mãos, como deixamos dito. 

Por ela e por sua Carta, talvez se adivinhem os traço do 
!'humanista" que acima insinuamos. -

2 . Notas biográf ioas 

2 .1 - Naturalidade 

Apesar de todas as investigações de historiadores e biógrafos, 
não temos a terra de naturalidade de Pero Vaz de Caminha. 

Nascido, segundo se crê, na região de Entre-Douro-e-Minho, 
talvez viesse à luz em Caminha, extremo norte da região, como o 
seu nome sugere, tal como o de seu pai; talvez viesse à luz no 
Porto, extremo sul da mesma região. 

Entretanto, a afirmação definitiva sobre a terra onde nasceu 
depende, ,ainda, de prova documental. 

Uma coisa se :tem como certa, porém; fosse embora nascido 
fora dos paredões do reduto medieval da "cidade invicta", há a con
vicção generalizada e provas concludentes de que boa parte da sua 
vida foi passada na capital do norte de Portugal. 

Dados probativos são documentos descobertos e revelados por 
Artur de Magalhães Bastos, Antonio Cruz e Sousa Viterbo. 

Por esses documentos, especialmente publicados por Maga
lhães Bastos, se sabe que Caminha foi elemento que esteve em con
tato direto com a burguesia portuense da sua época, da qual, quiçá, 
faria parte e de que "poderia apresentar-se como figura representa
tiva", no dizer de Malheiros Dias (20

). 

· Aquele pesquisador descobriu em pacientes e laboriosas bus
cas, nos livros de "Actas" dos "Paços de Rellaçom" do Porto do 

(20) Cf. cHistória da Colonização Portuguesa do Brasil>, Porto, 1923, vol. II, pág. 81. 
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s~~o XV, qºue entre os anos ~e 1488 e 1498 aparece~ diversas ~s~ 
smaturas de Pero Vaz de Caminha, o que fez presumir que perten· 
ceria ao número dos "homens bons" da cidade que discutiam e ti~ 
nham voto nas questões de mais importância que à vida citadina 
diziam respeito ( 21

) • 

Foi, então, Caminha elemento atuante na ·"sua" cidade, quem 
sa~ se natal e pertenceu dentro do burgo portuense à catego!ia dos 
honrados cidadãos que, como "homens bons", eram consultados e 
davam parecer nas ocasiões mais graves e nas questões de impor· 
tânGia. 

1 Não obstante serem numerosos os dados recolhidos que prO.:. 
v~r insofismavelmente, a participação de Pero Vaz de Caminha na 
vida da cidade por seu órgão mais representativo - a Câmara -
não temos provas concludentes de que no Porto tenha nascido. Nem 
da data de seu nascimento. 

2 . 2 - Filiação 

Era Caminha de ascendência nortenha. Não se .tendo notícia 
do lugar de seu nascimento, nem tão pouco da data, sabe-se, porém, 
que era filho de um cidadão que seria também nortenho, segundo 
todos os indícios e de nome Vasco Fernandes de Caminha, em certo 
tempo .cavaleiro dos Duques de Guimarães (22 ) e depois de Bragan;.. 
ça (23). 

Teve este cidadão, por mestre, um chanceler e escrivão do 
.arcebispo de Braga, de nome Pedro Anes ·que haveria de exercer in
fluência decisiva na vida de seu· discípulo e, é de supor, na vida dos 
descendentes deste. 

-
1
· (21) Bastos, Artur de Magalhães .- «0 Porto e a era dos Descobrimentos•, Barce· 
J~ 1932, pág. 42; «O Primeiro de Janeiro>, Porto, 16-8-1940; Cf. L . 6 de Ve.reações da 

· · do P., fl. 88, F,ig. junta. · · 1 

(22) Dias, Malheiro - O.e., vol. e, pág. 83. 

J C
(23) Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Chanc. Afonso V, L. 19, fl. 8, v.; apud 

· ortesló - O.e., ' pá.gs. 337 e seg.. · · · ·, " : : 

- 36 -

ASSINATURA DE PERO VAZ DE CAMINHA' 

Uvro 6 de Vereações da Câmara Municipal do Porto - 1488 -
1498, fl8. 88, Arquivo do Gabinete de História. da Cidade do Parto; 
em "Roteiro da Exposição Documental e Bibliográfica do V Cenrte
nário de Nascimento de Pedro Alvares Cabral", iniciativa da Câ
mara Municipal do Porto, maio de 1968. 

... 
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A convivência de Vasco Fernandes de Caminha e do chanceler 
teria sido assás familiar, não se limitando ao formalismo mestre
discípulo. 

Isto se depreende por ter Pedro Anes perlilhado Vasco Fer
nandes, ao tempo, ainda, de Afonso V, do que resultou um "pubrico 
stormento de perlilhamento" que foi feito e assinado na cidade do 
Porto por um tabelião de nome Fernão Vicente "aos vynte e tres 
dias do mes doytubro de iiijcixj" e que foi confirmado pelo monarca 
em car.ta datada de Santarém de 27 de março de 1462 ( 2ri). 

É graçaS a esta carta que se sabe que Pedro Anes fora mo
rador na cidade de Braga e, como dissemos, chanceler do arcebis
po da mes~a cidade, como também escrivão de apelações.; ainda 
pelo mesmo documento ficamos a saber que "per gramde tempo" 
criara e ensinara Vasco Fernandes e que este fora criado do Duque 
de Bragança. 

Pelo referido "pubrico stormento" recebia "Vasquo Fernan
dez em seu filho adoutyvo na quella melhor forma que o elle pudya 
perfilhar", por ter reconhecido nele "mujto gramde obediência e bõo 
conhecimento e mujta prestança e boas obras e assy que por as 
razões já ditas e outras mujtas e onestas cousas que o movyam" ; 
e por não ter filho nem filha que herdassem seus· bens, V a.sco Fer
nandes poderia herdar todos os "moues e Raiz". 

A. Carta de Perlilhação previa, ainda, que se este filho ado
tivo . "deste mundo primeiro finasse que elle dito Pero Anes, que 
tomaua e Reçebya em seu filho adoutyvo, Fernando, filho do dito 
V asquo Fernandez". 

Não nos custa a crer que o pai adotivo, chanceler dum ar
cebispo, houvesse de exercer grande influência na família de Vasco 
Fernandes, sem dúvida pela probidade deste, pela "muita prestança 
e conhecimento". Talvez por essa mesma influência, que, dez anos 
antes da carta de adoção, o pai de Pero Vaz de Caminha tivesse re
sidência na cidade do Porto e aí ocupasse o lugar de recebedor-mor 
das "cousas de Ceuta". 

Há uma carta de quitação de 1458 que nos dá a, notícia desse 
cargo de Vasco Fernandes a partir de 1451, revelando que neste mes
mo ano recebeu "cimquoenta e tres mill Reaes que o dito anno pa
garom os moradores da dita cidade e termo e julgados" (25 ). 

Portanto, com o cargo de recebedor-mor, Vasco Fernandes 
residiu, pelo menos a partir de 1451, na cidade do Porto e aí conti
nuava vinte anos depois, havendo sido nomeado, também, recebedor
mor de Tânger, conquistada em 1471, como se sabe e mais vilas de 
Ãfrica. 

(24) Idem. 
(25) Além-Dour<>, L. 4, fl. 113, v.; apud J. Cortesão - O.e., pãgs. 333 e seg .• 
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Outros cargos .teve por esse tempo, que seriam simultâneos· 
além de "recebedor-mor das .cousas de Ceuta na cidade do Port~ 
e comarca de Entre-Douro-e-Minho e Trás-os-Montes, recebedor-mor 
de Tânger e mais vilas d' Ãfrica" foi, também, "mestre da balança da 
moeda da cidade do Porto" (2 6

), cargo possivelmente de mais \cate
goria e mais responsabilidade. 

~ de se presumir que Pero Vaz de Caminha tenha nascido por 
volta de 1451.J e que fosse de tenratidade quando o pai era recebedor 
de Ceuta. Também se presume que seu irmão Fernando fosse 10 pri
mogênito da família, já que Pedro Anes ou 1 Eanes o cita em sua 
carta de perfilhação como o virtual sucessor do filho que ;adotava, 
no caso que este "primeiro se finasse", pois :que o instrumento de 
adoção não seria estranho ao direito sucessório da época, pelo ; que 
supomos. 

Temos que Pero Vaz de Caminha seria o segundo filho de 
Vasco Fernandes. A data do casamento deste não o sabemos, mas 
não estaria muito distante de ,1451, quando ocupava, parece que de
finitivamente, um lugar de recebedor. Fosse assim, o nascimento 
de Pero Vaz não devei estar longe da data referida. Que houvesse um 
primogênito, Fernando, nem invalida o raciocínio, se bem que te
nhamos que referir o fato conjeturalmente, pois que nem sabemos 
se antes de 1451 Vasco Fernandes já em residente no Porto, nem 
se ocupava o f mesmo ou outro lugar. 

Sousa Viterbo ( 21
) deu conta de que o primogênito Fernão ou 

Fernando Vaz de Caminha foi em certa altura Desembargador (~8 ) e 
que, além de Pero Vaz de Caminha, seria filho de V asco Fernandes, 
também, Afonso Vaz de Caminha, de quem o investigador portuense 
teve notícias por duas cartas datadas do norte da África, uma de 1515 
e outra de 1517, dirigidas ao Rei D. Manuel e com. assinaturas várias, 
tratando de questões relacionadas com a praça de Azamor, então con
quistada pelo Duque de Bragança ( z9 ) • 

Não eram descabidas estas suposições de Sousa Viterbo, que se 
acham agora confirmadas, graças à publicação do testamento de 
Vasco Fernandes e pelo seu "termo de abertura", dado à luz por 
!Dias Dinis ( 30 ) • 

No "termo de abertura do testamento de Vasco Fernandes· de 
Caminha", constam os nomes de seus dois "filhos e herdeiros" : Pe
ro Vaz e Afonso Vaz; consta também o nome da mulher, Isabel 
Afonso. 

(26) Dias, Carlos Malheiros - O.e., vol. e , pãg. 83. · 
(27) «P ero Vaz d e Caminha e a 1• narrativa do Descobrimento do Brasil>, L isboa. 1902. 
(28) Dias, Carlos Malheiros - O.e., pãg. 83. 
(29) Idem, ibid em . 
(30) cAetas>, já cit., págs, 141 e seg .. 

- 39 -



Os nomes da esposa e de Pero Vaz constavam, já, do pró
prio testamento, onde aparecia este filho como testamenteiro. São 
citados no mesmo documento os pais do testador e são: Fernão Gon
~alves e Inês Martins; também as irmãs do mesmo: Constança Gon
·çalves e Maria Fernandes. 

OcoITe que não consta em alguma parte o nome de Fernan
do ou Fernã_o Vaz de Caminha, cujo nome se lê porém, na "carta 
de perfilhação" de Pedro Anes, como referimos. 

Daqui parece que só uma conclusão lógica se poderá tirar. 
:m a de que Fernando haja falecido antes do pai. 

Eis aí então o quadro familiar de Pero Vaz de Caminha: 

Filho de Vasco Fernandes Caminha e de Isabel Afonso; 
Neto de Fernão Gonçalves e de Inês Martins, por parte do pai ; 
Irmão de Fernão Vaz de Caminha, o primogênito, falecido 

antes do pai e irmão de Afonso Vaz de Caminha; 
Sobrinho de Constança Gonçalves e Maria Fernandes, irmãs 

de seu pai (31
). 

Poderíamos dizê-lo, ainda, neto adotivo de Pero Anes, de 
quem teria herdado o primeiro nome, possivelment~. 

2.3 - Influências familiar6$ 

A ascendência próxima de Pero Vaz de Caminha seria a cha
ve mais pronta que lhe abriria as portas da vida. 

De um lado neto adotivo de um chanceler de arcebispo, o que, 
direta ou indiretamente, lhe traria certos privilégios. 

De outro lado, as funções, cargos e mesteres do progenitor, 
que os ocupou e exerceu, sem dúvida, por "bõo conhecimento e muj
ta prestança e boas obras". 

:m de supor que as lides paternas influenciassem decisivamen
te Pero Vaz de Caminha. Filho de um homem afeito a números e 
letras, cedo se habituaria à minúcia dos contos e registros, das pe
sagens e assentamentos. 

Bem possível é que, pelos verdés anos da meninice, auxilias
se o pai nos recebimentos e que pela idade da adolescência percor
resse as veredas que o pai trilhava nas andanças do ofício. 

Assim teria aprendido a ver e fixar pormenores que desen
volveriam seu espírito de observação a torná-lo um analista perspi
caz. 

(31) Idem. 

,, 

'* 

A escola paterna seria extraordinariamente fecunda e eficien
te e capaeitou~ a desempenhar, já na idade ·adulta, um dos ofícios 
do pai. quiçá o mais importante. Ele foi, como o progenitor, Mestre 
da Balança da Moeda e ila mesmà. cidade do Porto. 

Isso o deveu ao pai, indubitavelmente; e tendo-o a este pôr 
mestre e antecessor no ofício, nem precisou galgar os mesmos · de
graus na hierarquia dos cargos, desde criado, simples criado dos 
Duques de Bragança, até Mestre da Balança. · 

Sem dúvida que Pero Vaz se mostrou capaz e à altura do 
cargo ou dos cargos que na Balança da Moeda houve. Mas as ha
bilitações requeridas teriam sido já provadas, possivelmente, e a es
sas habilitações não teriam sido estranhos os ensinamentos paternos. 
Bem ao contrário, como se pode presumir. 

Também do caráter paterno ficariam os traços, quando pen
samos que Pero Vaz foi, à mesma que o pai, de mui ta "prestança 
e boas obras", o que o tornaria "honrado cidadão", valioso entre os 
"homens bons" que a cidade do Porto da sua época abrigou. 

Cremos, portanto, que os ensinamentos e o exemplo do pai, 
presentes por largo período da vida de Caminha, f assem a pedra 
angular, não só de seus conhecimentos e cultura, mas, a inda, de 
seu caráter, que se revela bem na Carta que escreveu ·ªº Rei, ao 
afirm.ar que "no cargo que levava, como em qualquer out ra cousa" 
Sua Alteza havia de ser muito bem servida. 

Propósito honesto, de um homem também honesto, que ha ve~ 
ria colhido o vezo da honestidade no exemplo familiar. 

2 .4 - Atividade8 de Pero Vaz de Caminha 

De concreto temos a notícia de que Pero Vaz de Caminha foi 
Mestre da Balança da Moeda da cidade do Porto, por morte do pai. 

D. Afonso V fizera-lhe mercê do cargo, em circunstâncias es
peciais, no que se refere a tempo e lugar. 

A Carta de nomeação foi dada em Toro: "Dada em Touro biij 
de março de mjll iiij lxxbj" ( 32 ) • 

(32) T orre do T ombo, Chanc. d e AfoMO V, L. 38, fl. 99, v. ; apud J . Cortesão - O.e., 
pág. 340. Toro, a cidade espanhola onde o monarca, por uma carta. fez a nomeação do 
novo mestre da balança, for a.. por algum t empo, o lugar escolhido pelo Rei para eua 
r esidência, enquanto se não decidiam problemas relacionados com a questão sucessória 
espanhola, melhor dizendo, de Castela. Com a morte do Rei castelhano, Henrique IV, 
o Rei de P ort ugal d ispôs as coisa.~. de forma que se julgava com direito ao t rono d o 
Reino vizinho. Acomielha.do por alguns nobres, Afonso V entrou em Castela, casou com 
uma sobrinha de nome J oana, filha de uma sua irmã, mulher do finado H enrique e 
tomou com a esposa, de r ecente data. os tituJos de Rei de Castela e L eão a junta r aos 
de P ortugal. Algumas praças se lhe franqueiam, como Toro e Zamor a. Mas F ernando 
de Aragão, que casara com a irmã do Rei castelhano. de nome -Isabel, pôs-se à frente 
d e um exército numeroso e velo defrontar-se com A!onso V. Esquivou-se o Rei por
tuguêa a principio, enquant o aguardava. reforços que solicitara ao PJ:lncipe D. J oão. 
Mas o combate f er iu-se-. finalmente, e a. causa do Rei de P ortugal perdeu-s e na batalha 
de Toro travada· a· 19 de rnarc;o de 1476. (Ver cHtstória. de P ortuga,l>, Damião P eres d
o.e:,; vóf. III, págs . . 115 e seg.; J oão Ameai, História de Portugal; Bleye, Pedro Agua o 
- cManual de Hist. de Espanha>, vol. II, págs. 32 e segs.) . 



Nomeado para o cargo nesse ano de 1476, só viria a .exercer 
a. função de Mestre da Balança da Moeda quando o . pai já era fale
cido. 

Estava isto previsto na própria mercê do Rei, pelo qt,1e .se 
infere dos termos em que se escreve: "Pero Vaz de Caminha cava
leiro da m~nha casa em que me praz que falecendo da vida deste 
mundo Vasco Fernandes de Caminha. seu padre que ora he mestre 
da balança da moeda da minha cidade do Porto elle dito Pero Vaz 
seu filho aja o dito officio" (83

). 

É verdade que o titular de então podia, antes de morrer, fa
zer-se substituir, segundo o dito na mesma carta: "ou se o elle logo 
quiser poer no dito seu filho per qualquer maneira que seja" . ( 3 4

). 

Com esta carta, ao que cremos, estava. satisfeita uma preten
são de V asco Fernandes e que vinha de alguns anos antes, confor
me outra carta régia - escrita já depois da nomeação de Pero 
Vaz, datada de 4 de julho de 14 76 - deixa adivinhar. 

Refere a mesma que o monarca em 1471 - "na filhada da 
nossa villa de Arzila, em Ãfrica" - outorgara, ao Duque de Gui
marães, poderes para que Vasco Fernandes de Caminha, mestre da 
balança da moeda, "podesse servir o dito off içio da balança, por 
uma pessoa que fosse official da dita moeda em seu nome" (35 ). 

Esta carta que refere as disposições dé 1471 tetn data posterior 
à nomeação de Pero Vaz de Caminha; há um atraso de três meses 
sobre essa nomeação. 

Não será, absurdo pensar que responde a requerimento ante
rior que se houvesse feito solicitando poderes para nomear alguém 
que "servisse no ofício da balança" como Mestre. 

Quem pudesse ser o requerente, parece-nos ter uma só res
posta: V asco Fernandes de Caminha. 

Demorou, entretanto, o despacho, dadas as circunstâncias 
anormais da guerra com Castela; mas, pelas mesmas circunstâncias 
e por que seria oportuno, conseguiu-se a nomeação direta.mente do 
Rei, sem que aquele requerimento ou petição tivesse, pelos trâmites 
legais ou habituais., chegado às mãos do monarca. 

Pelo exposto, dadas as circunstâncias referidas no que res
peita à nomeação ,de Pero Vaz, nem consideramos despropositado 
concluir que o mesmo estivesse com o Rei em Toro e na batalha. . 

Os documentos ;:;obre essa batalha, publicados por Artur . de 
Magalhães Bastos ( ª6 J assim nos levam a concluir. 

(33) Torre do Tombo, Chanc. de Afonso V, idem, ibidem. 
(34) Idem, ibidem. 
(35) Idem, Chanc. Afonso V, L. 7, fl. 23, v .• id-em. pá,g. 341. 

À (36). Livro de Cartas e Provisões dos Senhores Reis D. Afonso V e D. Manuel I -
m
0

argem da Batalha de Toro, Porto, sem data, pá.gs .• 226 e seg. (Ver J. Cortesão 
- .e., pâgs. 45 e 46, nota 1). 
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·Dá-nos conta este autor de que a 19 de maio de 1475 o Prín
cipe D. João escrevia à Câmara do Porto, convocando .para a guerra 
com .Fernando de Aragão os homens capazes da cidade, dos 18 aos 
60 anos de idade . . 

Nem é para duvidar que Pero Vaz de Caminha estivesse· en
tre os convocados e que fizesse parte do contingente que a Toro se 
deslocou para reforço do Rei português. 

Na expedição que o próprio Príncipe conduziu em socorro do 
pai, não sabemos. o lugar que ocupou. Mas, simples homem de ar
mas, ou condizente com a sua qualidade de cavaleiro do Rei - "ca
valeiro da minha casa" - participou das forças que de Toro não 
voltaram ao som de marchas de vitória. Certo é, porém, que ao vol
tar Pero Vaz era Mestre da ·Balança da Moeda. 

Por alguma ação de destaque? · 
Nem o .Poderemos saber, como não sabemos se o pai estava 

no rol dos cidadãos válidos que a Toro se deslocaram com a idade 
de até 60 anos. ~-nos dado pensar, entretanto, que, presente ou au
sente, a sua influência não seria de pouca importância a contribuir 
para a nomeação do filho, sem dúvida por ele insinuada e que se 
efetivou, mesmo que em ação de destaque não tomasse parte. 

Anotemos que a carta de nomeação de Caminha traz. a data 
de 8 de março de 1476. Uma semana exata medeia entre o insucesso 
de Afonso V - 1.o de março - e a referida nomeação, escrita ou 
assinada; não- tinham passado, ainda, as sombras da. derrota que ao 
Rei havia de pesar pelo resto da vida. Motivos fortes. ou influências 
válidas levariam o Rei a esta,, parece-nos, deferência em .tal tempo 
e em tal lugar. 

Caminha exerceu o ofício de "Mestre da Balança" por morte 
do pai, com atrás deixamos dito. . 

Teria a esse tempo a idade aproximada de trinta anos, ou tal
vez um pouco menos, se, como conjeturamos, V asco Fernandes ca
sou por volta de 1451, primeira data em que o encontramos como re
cebedor-mor dos dinheiros de Ceuta e sabendo que haveria um irmão 
mais velho que Pero Vaz. 

Era, então, suficientemente maduro e com a idade que calcu
lamos teríamos curiosidade de perguntar: era esse o seu primeiro 
cargo ou profissão? 

Seja, embora, conjeturalmente que respondamos uma vez mais, 
estamos a crer que já anteriormente exercera outra função. 

N~ta questão reportamo-nos a um documento já citado (<3 7
) 

e em que o Rei, lembrando que já na tomada de Arzila assim tinha 
disposto, por intermédio do Duque de Guimarães, seu sobrinho, no-

(37) Ver nota de rodapé n9 33. 
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vamente dava a ·Vasco ·Férnandes a liberdade de indicar· peasoa que 
pudesse substituí-lo no oficio de "mestre da balança da moeda" da. 
cidade do Porto . . A pessoa, especificava-se,. deve ser "hua. boa pessoa 
que fosse official da dita moeda"; não servia "nenhua pessoa que 
officio · qualquer tevesse". . 

Pelo visto, o Rei preocupava-se com quem iria ocupar o posto 
e exigia "uma boa pessoo." e suficientemente habilitada. Parecia-lhe 
que algum "oficial da moeda" poderia substituir Vasco Fernandes. 

Não é só uma vez que o Rei, ou em nome do Rei se faz a re
comendação. Pelo menos em mais do-is · passos da carta se -insiste : 
"que V asco Fernandes daquy em diante possa servir o dito officio 
seu de mestre da balança por outro official da dita moeda que pera 
ello ~eia pertencente" ; e mais adiante, numa recomendação a corre
gedores, juízes e justiças, almoxarifes e conta.dores: "ao dito Vas
co Fernandes lhe deixem servir o officio por outro official da elita 
moeda que pera ello seia pertencente", por ser este, . ao tempo, pessoa 
muito ocupada "no recebimento do Algarue dallem mar e em a 
comarca d' Antre Doyro e Minho e Trallos Montes'" ( ss). 

Poderemos imaginar que a preocupação do Rei nem é só sua, 
quando se trata do provimento de um lugar de certa importaiicia 
e por pessoa capaz. Sen1 haver grande margem para erros estamos 
em afirmar que também Vasco Fernandes se preocupava em fazer 
ocupar o cargo por alguém - talvez já insinuado por ele - que 
fosse de confiança, para substi1tuí-lo, e oficial da '"dita moeda". 

Ficarão dúvidas sobre quem seria o "official" tão insisten
mente recomendado pelo monarca? 

Percebemos que nos serviços da Moeda todos eram subalter
nos de V asco Fernandes. Não quereria este, rtem deixaria, que o lu
gar fosse ocupado por alguém que não tivesse a sua inteira con
fiança; ou que não fosse já oficial, tanto mais que seria o responsá
vel pelo provimento, se.gundo o próprio texto da carta. 

Ao cabo, a nomeação recai sobre o filho o que, parece-nos, es
clarece suficientemente a questão. 

Daqui podemos concluir, com certo à-vontade, que Pero Vaz 
era, ou já fora "oficial da moeda", quando foi elevado a "Mestre" 
por nomeação do Rei. 

Sem dúvida, aprendera com o pai as minúcias e segredos do 
ofício e deste haveria sido subordinado antes de herdar o cargo, 
que o progenitor ocupara, cremos que com zelo e competência. 

· 1; verdade que V asco Fernandes de Caminha não abdicaria do 
lugar até à morte.; .mas, deve ter morrido em paz porque ao filho 
legara o ofício que, talvez penosamente,. havia conse~ido. 

(38) Idem. 

.. , 

· · . : ·Segundo ·um· ~'lançamento que parece ·ser autógrafo de Pero 
Vaz" e feito no próprio testamento de Vasco Fernandes, este teria 
falecido em 3 ·de _agosto de 1478 (39 ). ~ a esse tempo que Pero Vaz 
de Caminha ocupa o ~ugar de Mestre da Balança da Moeda da ci
dade do Porto. 

Seria, pelo menos, o seu segundo cargo; o primeiro fora o .de 
"oficial da dita moeda", .. segundo pensamos ter demonstrado. 

Acrescentem-0s .que ao tempo de D. Manuel I , por carta régia 
qe 9 d~ maio de 1496, Caminha. foi confirmado como "mestre da ba-
1~~ da moeda" na cidade do Porto, confiando o monarca na sua 
"bondade e desqrisam", pelo que lhe fazia graça e mercê, já que 
"elle . ate ali _o fora por carta çlellrey e senhor (D. João II) que 
Deus aja" ( 4 0

) • 

2. 5 - O ·chefe de família 

. . . 

. . Quan,do Pero Va~ viajou na esquadra de Álvares Cabral, no 
ano de 1500, já era avô. 

Tinha cerca de 50 anos de idade. 
· Era, . a essa. época, casado com Catarina Vaz de Caminha, que 

por algum tempo não se sou bê, com certeza, se fora sua mulher ou 
sua filhá . (41 ) . Uma carta ''dafóramento" a favor de Catarina, "por 
un:ias- casas de Pero . Vaz de Caminha que as houve do pai V asco 
Fernandes e situadas na rua Nova, ·era o motivo da dúvida por que 
fazendo referências a Pero Vaz e Catar.ina nenhum outro elemento 
coiripc)r.~ava que pudesse fornecer o gralJ. âe parentesco entre os dois" 
( 42 ). Averiguou Antonio Cruz, porém, que Catarina Vaz era espo-
sa e .rião filha de Caminha (43 ). · · 

Casado com Catarina, Pero Vaz foi pai de Isabel de Caminha 
e teve sua casa na rua Nova ou Formosa, na cidade do Porto, a 
mesma rua onde era a casa da moeda. ( u ) . 

Ao· tempo em que Caminha viajou para a India já sua filha 
era casada com um tal Jorge de OSório, que o escrivão cita nomi
nalmente na sua Carta ao Rei D. ·Manuêt 

Não saberemos como Pero Vaz considerava seu genro, nem 
se sua filha tivera sucesso no casamento. Sabemos, porém, de duas 
carta~ de perdão a delitos cometidos por Jorge de Osório e emitidas 
Jjela · Chancelaria. de D. Manuél,' ao · princípio do ano de· 1496 ( 45

) • 
. . , ! 

(39) Dinis, A. J. Dias ~ «Actas», já cit., pág. 146. 
(40) T. T., Corpo Cronológico, parte 1•, maço 18, n~ · 108 (apud J . Cortesão - O.e. , 

pág. 345) . 
(41) Dias, C. Malheiros - O.e. , vol. e., pág. 82. 
(42) T . T., Chane. D. Manuel, L. 6, fl. 117 (apud J. Cortesão - O.e., pág . 346). 
(43) Cortesão, Jaime - O.e. , pág. 47. · · 
(44) Idem, ibidem. 
(45) T. T ., Chanc. D. Manuel , L . . 33,. f l. 84 e L . 32, fl. 68 (i.dem. pág. 342) ._ . 
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Mas estas cartas nem seriam remédio para uni mal, porque 
por outro ou outros delitos teria ido parar em São Tomé, donde, pedia 
o escrivão, que "por lhe fazer singular mercê", o Rei o fizesse tomar. 

Se por este pedido tornou, ou se expiou até findar a sua pena, 
não está averiguado. 

Do casamento de Isabel de Caminha com Jorge Osório houve, 
ao menos, três filhos. 

Um deles, de nome Rodrigo Osório, foi nomeado, por carta 
de D. Manuel, de 3 de dezembro de 1501, também "mestre da balança 
da cidade do Porto", sucedendo o avô no cargo ( 46

). Por essa mes
ma carta ficamos a saber que Pero Vaz de Caminha morrera na 
lndia, no ano anterior. 

Era menor, então, este neto do escrivão finado e dispunha 
aquela. carta que "enquanto o dito moço nõ for em ydade para per 
sy seruir o dito officio nos hordenaremos pessoa que o sirva" ( 47

). 

A nomeação parece ser uma homenagem póstuma a Pero Vaz 
de Caminha de quem o Rei guardava memória pelos bons serviços 
prestados. 

Desta maneira. dispunha, por vontade sua, "fazer graça e 
merçee a R.0 dOsorio moço, neto de P.0 Vaz de Caminha mestre da 
balança que foi da nossa cidade do Porto que hora faleceo na Hyndia 
honde o emuiamos, comfiamdo dele que A:amto que f o:r de· Idade pe
ra yso o fara bem. . . e queremdolhe fazer graça e merce, visto como 
o dito avoo morreo em nosso seruiço auemos por bem e o damos da
quy em diamte por mestre da dita balamça asy e pella guisa que ho 
ate quy foi o dito P.0 Vaaz de Caminha seu avoo" (48

). Falecera no 
ano anterior; no ano que pela "Terra da Vera Cruz" passara, o· mes
mo que à lndia chegara, pa·ra morrer a UJila semana do Na tal desse 
ano. Era o dia 16 de dezembro de 1500. 

Não terminou com Rodrigo a sucessão dos Caminhas no cargo 
de "mestre da balança", nem no reinado de D. Manuel, o "Venturo
so". Também no governo do seu sucessor um outro neto de Pero Vaz 
foi nomeado para o cargo, por carta de D. João III, no1 ano de 1536, 
quando foi "mestre da balança da moeda", por morte de Rodrigo, um 
seu irmão, que ·tinha o nome de Pero Vaz - talvez uma homenagem 
ao avô - e que na família continuava a terceira geração dos "mes
tres" ( 49 ) • 

Ficamos a pensar se este neto do escrivão teria nascido de
pois da sua morte e por.tanto, depois do regresso de Jorge de Osório 
da . ilha de São .Tomé, por uma concessão do Rei pelo pedido. que 

(46) T . d o T ., Chanc. de D. Manuel, L. l , fl. 66 (idem, pág. 346) . 
(47) Idem , ibidem . 
(48) .Idem . 
(49) Dias, C. Malheiros - O.e., vol: e. ,' pág. 83. 

--- -

Caminha fizera em sua carta. Muito provável que assim fosse. E 
muito provável que a morte do sogro houvesse sensibilizado El-Rei 
que se não amnistiou Jorge de Osório por seu pedido o podia ter 
feito pelo falecimento do escrivão, tal como aconteceu com a nomea
ção do neto Rodrigo . Podemos, entretanto, adivinhar que Pero Vaz 
de Caminha não descuidou em vida das questões que à sua família 
diziam respeito. _ 

Prova é a recomendação que ao Rei faz de seu genro que, 
parece-nos, não teria sido de conduta exemplar, pelo menos até essa 
recomendação. Que o prestígio de Caminha serviu à família, nós 
o podemos afirmar; por seu nome, sem dúvida, dois de seus netos 
ocuparam um cargo que vinha sendo da mesma família desde os 
tempos do bisavô. 
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CAPlTUW li - O ESCRIV AO 

Pero Vaz de Caminha chegou ao nosso conhecimento ·por uma 
Cavta que escreveu a.o Rei D. Manuel Ide Portugal, de cognome "0 
Venturoso" e por que levava ao sair de Lisboa, do ancoradouro do 
'Restelo, naquele dia 9 de março de 1500, uma segunda-feira, um 
lugar de escrivão. 

As razões de .seguir como escrivão e de seguir na armada de 
Pedro Álvares Cabral não se conhecem bem. Mas talvez se prendam 

. às habilitações de Caminha e ao conceito que entre os seus conter
. râneos e contemporâneos. gozava, por essas mes.mas habilitações, 
como. homem de letras e de éontos e que atrás deixamos numa re
ferência, sem dúvida mitigada. 

1. A "feitoria" de Calecut 

Ê do conhecimento de todos a descoberta, dois anos antes, 
do calninho que ·por mar levava à índia. 

O Gama trouxera a notícia de que as fontes das especiarias, 
tão caras à Europa e que antes chegavam pelo Medi.terrâneo, esta

. vam à mão, passado que fosse aquele Cabo da Boa Esperança -
primeiro fora das Tormentas -:- por onde as naus podiam navegar. 

Sem perda de tempo, C> Rei cogitou de estabelecer uma "fei
toria" ·que pudesse propiciar, regular e incentivar os negócios. com 
as te'rras longín.quas do Oriente e de que Portugal, a partir daí, de
teria, pra·ticamente, o monopólio, por muito tempo, no caminho por 
mar. Cuidou o monarca do aparelhamento de uma esquadra nume
rosa e bem apetrechada, onde seguiriam os melhores elementos para 
que a missão que dev~ria ser desempenhada o fosse com o menos 
de riscos e o máximo de eficiência. Naturalmente, ele sabia bem, 
que o coroamento de uma tarefa depende sempre dos homens que 

·a ela se votam e, por iss'o, entre todos, escolheu o~ mais capazes, 
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Era escassa a gente no reino a esse tempo, Nem seria difi· 
cil ter-se notícias de quem eram os melhores; em contrapartida, não 
havia. lugar para muita escolha. Estamos em crer que na armada 
saída a 9 de março de 1500, com destino à tndia, Pero Vaz de 
Caminha fora incluído por pertencer ao número "dos mais capa
zes", porque o Rei queria eficiente aquela embaixada, a primeira. 
que às terras da tndia enviava, depois que a nova via fora :traçada. 

2. Os escrivã.es da "feitoria" 

Para a "feitoria" da tndia ia Aires Correia como feitor e 
.levava consigo dois escrivães, supondo, talvez, o volume dos negó
cios e assuntos. 

· Desses dois escrivães nos dão conta alguns relatos. 
Damião de Góis, o . cronista do Rei D. Manuel, escreve em 

sua Crônica que ia "por feitor da armada Aires Correa, que havia 
de ficar em Calecut por feitor, & por scriuães de seu cargo Gonçalo 
gil barbosa, & Pero vaz caminha" (5º). 

Nem é novidade o que Góis nos afirma, pois já Fernão Lopes 
de Castanheda o havia dito: "E hia por feytor desta armada hu 
Ayres correa que tãbe leuaua a feytoria q se auia de fazer em Cali
cut. E hião por seus escriuães Gonçalo gil barbosa de santare, & 
pero vaz caminha" ( 51

) • 

Caminha era, então, escrivão da feito ria de Aires Correia. 
Não sabemos se o era por indicação direta do Rei, ou por 

indicação de Aires Correia. Cremos, porém, que o era por ser sufi
cientemente conhecido, talvez pela sua atuação como escriturário em 
diversas circunstâncias e porque a sua fama tivesse ido além dos 
muros portuenses. Também como provável se pode admitir que em 
ocasiões anteriores houvesse servido El-Rei em tarefas similares. 

Mas nós estávamos tentados a admitir que, para o cargo de 
escrivão de Calecut, Pero Vaz seguia na armada cabralin-aJ por con· 
vocação do Rei; e tentados, ainda, a afirmar que seguia viagem por 
que a essa convocação não poderia eximir-se. Esta afirmação que 
fazemos prende-se a um pormenor de sua própria Carta, que nos 
leva a pensar que seria insubstituível na missão que levava, porque 
ao tempo em que viajava era a ocasião menos indicada para. se au
sentar da pátria, de sua casa, da familia. 

(80) <Crônica do F elicfssimo Rei D. Manueb. nova editão, conforme a primeira de 
1566, Acta Universitatis Conimbrigensis. Coimbra, 1949, I parte, cap. lilV, pág. 127 . 
.. x (51) <História do Descobrimento e Conquista da tndla pelos Portugueses>. 3• edi
._.o, conforme a ed. prfnceps, revista e anotada por Pedro .Azevedo, Coimbra, Imprensa 
da Universidade, .1924, Livro I, capitulo XXX, pág. 72. 
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Meditemos na "singular mercê" que ao Rei solicita no final da 
sua missiva, recomendando à clemência do soberano seu genro Jor- -
ge de Osório que quer de volta da ilha de São Tomé onde está de-
portado. · 

O escrivão deixava, à partida, sua esposa, Catarina Vaz, sua 
filha, Isabel e, pelo menos, um neto de tenra idade. Eram duas 
mulheres e uma criança de sua família ·mais chegada que necessi
ta.riam de alguém que olhasse por pessoas e bens. Caminha não dei
xaria de o ponderar e isso o preocuparia, a ponto de ao Rei pedir 
a volta. de seu genro degredado, pois sua. filha ficara sem a proteção 
de um braço forte. Talvez que, por estas rames, pudéssemos admitir 
que, se a Pero Vaz fosse dado optar entre viajar ou ficar, ele ficaria 
em sua cidade servindo o Rei, p9rque ali estavam $eU8 familiares . 

Mas o escrivão fora convocado; não haveria. opção de sua 
parte e à convocação não lhe foi dado opor uma recusa, ainda que, 
além da esposa, deixasse uma filha cujo marido estava longe e um 
neto cujo pai estava deportado. Pejar-se-ia de cuidados o afasta
mento e seriam as lágrimas mais copiosas na partida. 

3. Quem era o esarivão da armada de OabraZ1 

Caminha viajava para a lndia na qualidade de escrivão de 
u;ma virtual "feito ria" a cargo de Aires Correia, como os relatos 
dão conta e seguia na nau capitânia, segundo o seu próprio teste
munho, quando escreve por seu punho, num passo da sua Carta : 

"o capitam. . . estava assentado em huua cadeira . . . e nos 
outros que aquy na naao cõ ele himos . .. ". 

:m quando refere a visita de dois mancebos da "terra nova" 
e que foram recebidos por Cabral, que assim escreve (folha 2,v., 
linhas 30 a 36) . 

Sabendo, porém, que havia um escrivão designado para Ca
lecut, que era Pero Vaz, não nos falam historiadores e cronistas; 
instruções ou documentos. de quem seria o escrivão da arma.da, ain
da que "por vezes a armada em conjunto e, sempre, cada navio le
vava seu escrivão" ( 52 ) • Também não temos a lista dos escrivães 
de cada navio, aos quais competiam "as compras e vendas, inventá
rios de bens a bordo e distribuição de presas e mantimentos, termos 
de falecimento e bens do defunto, atas de reunião em conselho e re
dação de relatórios oficiais para o · mpnarca" ( 58 ) • 

:m então lícito e parece que lógico perguntar: Quem seria 
o escrivão da armada? E uma outra pergunta se emparelha com 
esta: Quem era o escrivão da capitânia? 

(52) Cortesão, .Jaime - O.e., pág. 67. 
(53) Idem, ibidem. 



De Pero Vaz só temos notícia de que era escrivão ·da proje
tada feitoria da índia; as crônicas nos dão conta disso, como referi-
mos. 

Mas, subsiste a possibilidade de que fosse também e, simul-
·taneamente, escrivão da "armada em conjunto" e da nau do capitão-
mor? 

Cremos que todos os indícios são a favorecer estas hipóteses. 
Jaime Cortesão apresenta três argumentos, colhidos do próprio es
crito de Caminha para assim concluir. 

O primeiro baseia~$e na expressão que o missivista usa, .quan
do diz, logQ nas linhas. 4 e 5 da sua Carta, que, mesmo que os ou
tros escrevam "não leixarei tam bem de dar disso minha comta a 
Vossa Alteza". 

Esta "minha comta", indaga Cortesão, "não seria a "conta" 
do escrivão?". 

Não desprezamos a pertinência desta suposição. Na verdade, 
Pero Vaz teria à "sua conta" as notícias que dava, que isso era ta
refa e encargo do escrivão da armada. Assim se pode entender, sem 
grande esforço e a conclusão parece ser válida ( 54

) • 

' O segundo argumento de Jaime· Cortesão, colhido, também, 
nas entrelinhas do escrito, tem como base o episódio narrado ·por 
Caminha e que refere o dia 25 de abril, sábado, quando ao entrar a 
frota na baía, o Capitão devolveu os dois indígenas que haviam pas
sado a noite a bordo, mandando com eles Afonso Ribeiro "pera an
dar la com eles e saber de seu viver e maneira e .a mym mandou que 
fosse com Nicolau Coelho". 

( 

· "E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho"' repete 
Covtesão. 

"Porque" - indaga este autor - "a imporitância de Nicolau 
Coelho e Bartolomeu Dias. . . convence que a categoria e· os méritos 
de Pero Vaz eram de modo a não desluzir aquela companhia; e, lon
ge de seguir conio simples espectador~ lhe incumbia missão de igual 
relevo"· ( 55 ) • . 

Daqui conclui, então, que "as razões. da escolha outras não 
poderiam ser que as de ser escrivão da capitânia. . . da importante 
expedição que podia ser única no gênero". 

··: . Um outro argumento nos apresenta, ainda., quando refere que 
.no dia 29 Caminha interrompev. a sua Cainta que vinha sendo escrita 
"desde pelo menos o dia 26", dia por dia. 

(54) Idem. pâg. 69. 
(55) I dem, pág. 70. 
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Dado o fato de esse dia ')ter aproveitado o Capitão para an
dar na nau "dos mantimentos e despejá-la e fazer levar às naus isso 
que ~eª~ª. um podia levar", Cortesão entende aquela interrupção co
mo 1nd1c1~ seguro de que Pero Vaz estaria "todo o dia ocupado na 
tarefa fat1gan:te_ de testemunhar e assentar, como escrivão de Ca
bral, a repart1çao, nau por nau" ( 56 ) • 

4 . O "carieguo" de Pero Vaz dJe Caminha 

~ va}o; probatório excelente, aqueles três argumentos são, na 
verdade, md1c1os que o ilustre ~es!re não desprezou ~ antes os explo
rou e~ todas as suas. consequenc1as. Cremos, porem, que a estes 
P?der1am.o~ acrescentar mais um, oriundo também da própria mis
~1va c~1n1ana e que, quanto a nós, salvo qualquer erro de cálculo, 
e o mais esclarecedor. 

Repare-se que ao final da Carta, na última lauda, é Caminha 
que nos diz: 

"E neesta maneira S0r dou aquy a vosa alteza ( 57
) / / do que 

neesta. vosa tr!:ã vy ese aalguu pouco a/ lomguey ela me perdoe, ca 
o des~Jo .que !1Jlnha de vos tudo dizer mo fez asy poer pelo/ meudo, 
E pois que Snor he certo que asy/neeste careguo (58 ) que levo co
mo .em outra qual/ qr coussa que de vosso s ( er) uiço for vos a alteza/ 
ha de seer de my mujto bem s ( er) uida./". 

Bem claro é o dito por Caminha. 
Ao alongar-se na sua Carta tinha a intenção de tudo "poer 

pelo meudo" que no "careguo" que levava., Sua Alteza havia de ser 
muito bem servida por ele·. 

Qual era o "careguo" para tão criteriosamente informar Sua 
Alteza? 

Fosse, apenas, o "escrivão de Calecut" não teria que "poer 
P:lo ~eudo': ·aquilo que na Terra da Vera Cruz observara, que en
tao nao seria da sua conta; mas é ele a acentuar que informa do 
que na T~rra viu por virtude do "cargo." que leva, preocupado em 
bem servir, o mesmo que dizer em bem desempenhá-lo. 

~ o nosso raciocínio não for falho - e cremos que o não é 
- ~qu1;., por esta. Pfl:S~agem, se desfarem todas as dúvidas. E ra por 
obr1gaçoes e atr1bu1çoes do "cargo" que informava com todas as 

(56) I dem, ibidem . 
~ (57) No texto da Carta falta a palavr a «conta» ou outra equivalente que Caminha 

nao escreveu (folha 13. v .. linha 31 e folha 14 linhas 1 a 7) 
(58) O sublinhado é nosso. ' · 
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minúcias; e bem percebemos que o encargo de informar era daquele 
que levava o lugar de escrivão. 

A conclusão que nos é dado tirar parece ser só uma: Cami
nha, além de ser o indigitado escrivão de Calecut, da feitoria de 
Aires Correa, levava o lugar de escrivão da armada de Pedro Al
vares Cabral, da "armada em conjunto". 

Sê-lo-ia da "capitânia", simultaneamente? 

Nem é abusivo concluirmos que acumulava os, dois cargos 
de. escrivão - da armada e da nau - até sua chegada à lndia, onde 
os trabalhos da feitoria o absorvessem. Como escrivão da nau do 
Capitão coligiria os dados e faria as "escrituras" que à nau diziam 
respeito, em particular. O diário de bordo seria de sua responsabi
lidade; mas, a Carta que ao Rei envia bem nos indica que mais am
plas seriam as suas funções, pois não seria o diarista de uma nau 
que se ia distrair de seus afazeres, ou acrescentar a seus afazeres, o 
trabalho de uma longa carta., com as minúcias que a de Pero Vaz 
comporta, mesmo que tivesse, apenas, a intenção de no final fazer ao 
Rei um pedido particular, para solucionar uma questão de família. 

Isto poderia fazê-lo em espaço mais curto e em palavras mais 
breves. 
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OAPITULO III - O MISSIVISTA 

1. O escrito para El-Rei 

Ao escrito de Caminha desde os litorais da Vera Cruz acostu
m~o-nos a designá-lo de Carta, ainda que ultrapasse ~'ll alguma 
coisa uma carta vulgar, tanto no que respeita à extensão como pelos 
assuntos e minúcias. ' 

~ta_ designaçã.o de Carta para UJ? extenso relatório que foi 
parar as maos do Rei, vem desde as pruneiras referências e desde 
a primeira transcrição. Aires do Casal, na "Corograf ia Brasílica" 
escreve que se lhe comunicou "no Arquivo Real da Marinha do Rio 
d~ Janeiro a cópia d'hum8: carta escrita em Porto Seguro pelo men
cionado Pero Vaz de Cammha, companheiro de Pedralvez" ( 59 ). 

. A designação se deye, ~alvez, às anotações da contra-capa do 
escrito, onde, desde os pr1me1ros tempos, depois da Carta recebida 
em Portugal, alguém escreveu em letra que é coetânea a seguin
te anotação: "Carta de pº Vaaz decaminha dodescobrim.eto datrra 
noua q fez Pº alves"; depois novamente se escreveu, em época mais 
moderna e ao lado: "Carta de Pedro vaz caminha. Sobre o desco
brimento da terra nova, q fez Pedro Alves. Feita na Ilha de vera 
cruz. em o 1.0 de Maio de 1500". Estas duas notas originar-se-iam, 
possivelmente, do fato de na mesma contra-capa. se haver escrito 
ainda em Vera Cruz: "AelRey noso Siior". ' 

. Daqui. à designação genérica de Carta, pela qual conhecemos 
o escrito, foi um passo e o escrivão tomou-se para nós missivista . 
.:m verdade que a forma do escrito foge ao normal dos relatórios 
ou diários, muito vulgares e em voga. naquele tempo e, ao mesmo 
:tempo, comporta elementos que, quem sabe, nestes não caberiam. 
Mas, também é verdade que a forma de tratar alguns assuntos é se
melhante, senão igual. 

(59) «Corografia Brasflica>, fa.c-simile da edi<;ão de t817 tomo I .J:mprensa Naclonal, 
·Rio ·de :Janeiro, '1945, In9tituto Nacional do Livro, Cole~ão 'de Obra8 Raras, ,pág. 12. 
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Se quiséssemos cotejar a Car,ta de· Caminha com o "Diário 
da Viagem de Vasco da Gama", por exemplo, surpreender-nos-iam as 
expressões, de tão próximas e semelhantes. Exemplifiquemos só por 
estas passagens , de um e outro documento. 

Caminha, ao tratar os indígenas americanos informa o Rei 
nestes termos: 

"a feiçam deles he seerem pardos maneira davermelhados de 
bõos Rostros. e boos narizes bem feitos. amdam nuus sem nhuua 
cubertum nem estiman nhuua coussa cobrir nem mostrar suas. ver
gonhas" (folha 2,v., linhas 5 a 8). 

No "Diário" que referimos escreve-se sobre os indígenas afri· 
canos: 

"E esta jente he negra e sam hom~ de boos Corpos e andã 
nus soomente trazem huus panos dalgodam pequenos com q cobrem 
suas vergonhas" ( 60 ) • 

No entanto, podemos dize·:r que o escrito de Caminha se· afasta 
dos documentos "oficiais" quando dele nãO. cons tam, em parte algu.
ma, aqueles "itens" que muitas vezes iniciam parágrafos ou perío
dos. Depois, aquele endereço certo do escrito, que, começàndo· por 
"Siíor", termina pela forma habitual das missivas: ' ~deste porto se
guro da vossa. jlha de vera cruz, oje, sesta feira pm.0 dia demayo", 
autoriza-nos a designar de Carta, o que nós vemos ser um pouco 
mais. 

Para esta afirmação invoquemos, como testemunho, uma ou
tra que restou e da mesma data: a ''Carta de Mestre João". Ãs. es
cassas duas páginas deste escrito, oponhamos 27 páginas que· Pero 
Vaz escreveu. Bem entendemos que o tamanho não pode ser carac
terística .que rigorosamente identifique uma carta; mas, pensando 
assim, poderíamos invocar a chamada "Relação do Piloto Anônimo", 
que resultou da mesma expedição e, com cinco páginas de texto, 
em 8.0

, mais que uma carta. é uma "Relação". 
Fosse o tamanho característica única e a Ca rta de Caminha 

seria mais que uma "relação de escrivão identificado". 

2. Um mestre e um est:rilo 

.Não tem~s, porém, a intenção de designar de outra maneira 
o escrito de Çaminha.; por isso apelidamos. o autor de missivista. 
Pena é que não nos chegasse às mãos outro ou outros escritos por 
ele elaborados; isto por não aceitarmos que a sua "Carta" fosse o 
primeiro de importância que elaborasse. 

·e· 1~!><>> «Diário da Viagem de Vasco da Ga ma», fac-simile do códice or igina l, Livrar ia 
iv ização Edttora, P orto, .1945, vol. I, pág. 15. · · · ·· .. 
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.Ao longo do que· escreveu nota-Se a expressão segura do ho
mem ·amadurecido em. lides semelhantes~ . Fosse a sua atividade so
mente de um burocrata (mestre da balança),. habituado às fórmu ... 
las feitas, o natural atavismo dum mister marcaria indelevelmente 
o que escreveu e encurtaria o escrito. Mas, possivelm.ente, ensaiara 
já outros escritos; e obedecia a um modelo prévio existente em sua 
mente, talvez. t; verdade que às vezes a ordem parece faltar no que 
escreve; às vezes se repete, outras enuncia um assunto que se pro
põe tratar, prevendo-o nós muito extenso e acaba em quatro linhas. 
Exemplo está folha 10 da Carta, ao fim da narrativa do dia ( 28 de 
abril) quando, solícit o se propõe dar conta a Sua Alteza da "feiçam 
de seus arcos e setas" que crê que não deu ainda. E, quando se espe
rava a minúcia de um relato exaustivo, duas dúzias de palavras li
quidam o assunto. 

Mas, nem estes senões diminuem o que escreveu. Sempre 
nos assuntos que aborda, o vigor da sua pena vai traçando, em cores 
vivas, quadros também vivos e a musicalidade do seu estilo é uma 
festa · para a mente, que vai . associando às imagens aquele ".tom 
agreste da fala do reino!" e dá um sabor que mais se se·nte quanto 
mais se repete.' 1!: verdade que à História nem interessará este aspec
to pictórico e fonético da Carta de Caminha; mas, também é ve·rdade 
que a repetiçãd da leitura deixa uma ansiedade que leva a outra lei
tura ... para se entender e para se sentir. · .. 

Seria este o efeito que Caminha pretendia no Rei? 
Sem dúvida que, ao escrever, escreveria o melhor que sabia . 
Procuraria, entretanto "afremosentar" os. quadros que esbo-

çava, mesmo que de início diga o contrário? 

A nós parece-nos que não. A naturalidade com que escreve 
é o seu melhor dom. Não procura um estilo "grandíloquo" nem "um 
som alto e sublimado" que, possivelmente, diminuiriam o sabor e 
até o valor da missiva. :É por isso mesmo· que da sua pena vão 
brotando com fluência, e parece que sem esforço, todas as· impres-· 
sões que colhe e que filtradas pela sua sensibilidade, nos dão o teor 
puro, de uma matéria ainda virgem, tratada por um mestre. 

Caminha era já um mestre ; mesmo assim não descuidou das 
particularidades do seu trabalho. 

Anteriormente à; redação final ele ia tomando notas, apon~ 
tamentos. Foi semi-redigindo, para chegar a uma forma acaba.da 
da Car.ta a Sua Alteza. Indicação segura disso está na folha 11,v., 
.quando algumas palavras. riscadas (linhas 16 e 17) nos fazem ver 
que aquela era a forma definitiva, colhida do escrito .anterior; na 
linha 20 da mesma folha estão as mesmas palavras que acima risca• 
·ra e já no lugar dev'ido. Não obstante, apesar das disposições to
madas por Caminha, pelo. texto afora, ainda aparecem erros· e "lap-
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sus" que, por ve7.e5, deixam em dúvida, mesmo· que se entenda que 
esses etTos seriam frequentes- naquela época e que nem sequer 
dificultariam a compreensão de quem o lesse. 

3. Intimidade com o Rei? 

Se quiséssemos analisar a Carta de Caminha na sua totali
dade, ela nos revelaria uma versatilidade de espantar, do princípio 
ao fim. . 

Ã familiaridade e mesmo intimidade de uma carta particular, 
misturam-se frases que entendemos oficializadas, mas que tomou o 
cuidado de amenizar na forma, algumas vezes. Assim é o início do 
escrito; era de boa norma não desprezar as fórmulas no trato com 
os superiores em hierarquia e, sem dúvida, o Rei era o superior dos 
superiores. Por isso que, não obstante as virtualidades da sua pena, 
que o próprio Caminha conhecia, não obstante ser o mais destaca
do escrivão presente - e fora escolhido por isso -, acha de bom 
tom confessar-se o menos indicado para escrever, porque a Sua 
Alteza vai da:f; sua. conta como melhor puder "ainda que pera o bem 
contar e falar o saiba pior que todos fazer" e por isso se desculpa 
perante o monarca e roga que tome sua "ignorância por boa von
tade"; e que tivesse como certo que "nem pera afremosentar nem 
afear aja de poer mais caaquilo que viu e lhe pareçeo". 

Aqui estão formas burocráticas em ação. 
Daria conta do que visse, mesmo que os outros capitães es

crevessem; os capitães, subidos no cargo e no trato e mais próximos, 
·hierarquicamente, do Rei. Quase fica a impressão que este gesto 
de dar "sua conta", seria uma ousadia da par.te de um simples es
crivão, inferiorizado aos fidalgos que na expedição seguiam. Atre
via-se, porém, por dever do cargo, pela sinceridade que devia ao Rei, 
porque não diria mais "caaquilo" que via, limitando-se a isso e sem 
dar pareceres. 

Ao longo da Oarta, entretanto, não cumpre o que promete de 
início. Vai mesmo além dos pareceres e quase que ordena ao Rei: 
"se alguém vjer nõ leixe logo de vijr clerjgo peraos bautizar" ! ( f o
lha 13, linhas 10 e 11) . 

Talvez com o Rei tivesse intimidade; é mesmo o que se pen
sa, como pensaria Capistrano, quando se lêem ceritas passagens da 
Carta, especialmente quando se refere aos dotes físicos das indí
genas, que não sentem vergonha da sua nudez e fariam vergonha a 
muitas mulheres da. "nossa terra". Nem se sabe se haveria alguma 
~ferência particular que o Rei, ou alguém entendesse, lendo; é pro
vavel que não, mas os· trocadilnos que Caminha usa são talvez de 
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sentido oculto. Há como que uma sutil ironização · que parece refe
rir-se a algo com a prudência aconselhada. num, escrito, que poderia 
ser lido por muitos, incluídas damas, o que não era inusitado. 
· · O relato em que insiste, por mais de uma vez, obedecendo, 
embora, ao propósito inicial de falar daquilo que via e lhe parecia, 
sai um tanto da informação parcimoniosa a que os simples escri
vães estavam habituados e de que temos. exemplos noutros relatos. 

Intimidade com o Rei a quem endereça, particularmente, a 
sua Carta? 

Nem o sabemos; mas que o escrivão, já cinquentão, se com
praz em minúcias, como quem brinca com coisas embaraçosas, que, 
para o "conhecimento da TetTa", não eram de primordial importân
cia, nós o podemos compreender. E tão embaraçosas que Aires do 
Casal elimina as passagens que as contêm, na primeira publicação 
da Carta (61 ). 

4 . ResponSiabilidade do escr-ivão 

A missiva é um repositório, parece que inesgotável, de dados 
sobre a terra e sobre as gentes que nela habitam. 

A precisão das informações que nela contêm resistem ao 
tempo. 

Boa razão tinha o autor ao dizer que não poria mais "que 
aquilo que via"; fê-lo com tal propriedade que ainda hoje, passados 
quase cinco séculos, é fonte segura de informações, se bem apro
veitada. Pero Vaz, porém, é sempre prudente no que afirma e sabe 
que aquilo que "lhe parece" pode ser só aparência; por isso, mais 
de uma vez recorre ao testemunho dos outros, bem dando a entender 
.que é por voz autorizada, ou opinião abalizada, que assim afirma. 

Este modo de afirmar, prudente e exatamente, começa logo 
na primeira página e por toda a Carta não faz afirmativas a que 
não possa dar o cunho de precisão, salva.guardando-se sempre que 
com exatidão não possa afirmar. Neste aspecto é bem ilustrativa 
logo a primeira folha do seu manuscrito de que extraímos alguns 
exemplos, sublinhando·os para destaque: 

''e domimgo xxij do dito mes aas/x oras pouco mais ou menos 
oouemos vista dasjlha.S/do cabo verde .s. dajlha de sã njcolaao 
seg.0 dito de p.0

/ escolar pibto"; 

(61) O. e., pág. 19. 
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"topamos alguus synaaes de tera seemdo da dita jlha segr> os. 
pi'lotos deziam obra de bjclx ou lxx legoas.;" · 

"os quaaes herã mujta camtidade deruas compridas ºaque os 
mareantes chamã botelho e asy outras aque tam bem chamã Rabo 
dasno". 

Ao longo da Carta esta "reserva de responsabilidade", pelo 
que vai dizendo, é bem frequente. Assim, procura sempre falar com 
segurança do que tem que falar e "não há-de poer mais caaquilo que 
viu e lhe pareçeo"; e assuntos há de que não dará conta: "da ma
rinhajem e simgraduras do caminho nõ darey aquy cõta a vossa 
alteza p.0 queo nom saberey fazer e os pilotos deuem teer ese cui
dado". E uma linha após: "do que há-de falar começa e diz", ini
ciando, sem rodeios, por informações que o Rei jái sabe: "que· a par
tida de belem como vosa alteza sabe foi segl1- feira ix de março .... ". 

Daí, até o fim da Carta, todos os objetos e assuntos ao seu 
alcançe são tratados, quando dignos de menção, pela sua pertinência 
e peculiaridade. E não se esquece dos primeiros "sinais de terra".; 
as ervas compridas; as aves que toparam; nem de precisar que foi 
"a oras de bespera" que houveram vista de terra, "premeiramente 
dhuu gramde monte muy alto", a que o Capitão pôs nome de Pascoal; 
e "de trrã chãa - a ·Terra da Vera Cruz." 

5. O Homem Novo da terra nova 

A Terra. Estava ali a Terra e tinha gente; era habitada. 

. 
c1am. 

Havia gentes, em tudo diferentes das que até então se conhe-

E para não serem confundidas, no seu relato, com as já co
nhecidas e de feições peculiares; para não se confundirem com as 
gentes de cor, das terras africanru:i, dá realce particular à sua des
crição, indo às minúcias ínfimas. 

"A feiçam deles he serem pardos , maneira dauermelhados de 
boos Rostros e boos narizes bem feitos". 

Não havia que fazer confusão ou julgar aquilo que não era; 
aí está a cor, os rostos e os narizes deJ sua "feição". 

Ao primeiro contacto, naquela noite de vinte e quatro para 
vinte e cinco de abril; duma sexta-feira para sábado-, quando Afonso 
Lopes trouxe dois mancebos da terra à presença do Capitão · e que 
dormiram na nau, Caminha põe com todas as cores o quadro dos 
indígenas robustos e nus ante nossos olhos e não deixa de tratar, 
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a par do acessório, o essenci~l. Os beiços fu_:ados, os °,~sos "doso 
branco'' nos beiços da "compndam dhuua maao travessa , da gros
sura "dhuu fuso dalgodam" ; como os colocam, a forma da base, o 
estorvo que lhes fazem ou lhes não fazem .. Os cabelos "co~dios" 
e a "trosquia" o tamanho do corte e maneira de raspar. A cabe
leira de penas' daue amarela que seria da compridam dhuu couto" 
e que um dos aborígenes trazia, que ia de fonte a fonte, por baixo da 
"solapa".; a maneira de andar pegada com uma "comfeiçam branda" 

" - ,, como cera mas nao era . 
A par destas descrições que continuam pormenorizadas sobre 

o comportamento, o gesticular, o acenar, o retraírem-se e espanta
rem-se os indígenas, a sua caracterização duma só pincela<!_a e sobre 
a sua inocência que, sem cobrirem suas vergonhas, "estão acerca 
disso com tanta inocência, como têm em mostrar o rosto". 

Não é, porém, este o único momento em que no seu escrito 
Caminha se refere ao Homem Novo. Ao longo da sua Carta,. f~
quentes são as referências, nos mais diversos passos e nas mais d1-
f erentes situações. O homem novo da "terra nova" parece que me
rece 0 primeiro lugar na sua,~arração .. Fala del~ .nos ~ontactos na 
praia, nos trabalhos nos batéis, nas diversas v1s1tas as i:aus, D:as 
danças e diversões,_ na esquiveza que d~notam .. Refere-~e ª, sua in
tegridade física (nao eram fanados), a sua ahmentaçao, a forma 
das casas às redes de cama e ao fogo por baixo, aos ar~os, às setas. 
Diz de su'a "berberja", de sua inocência, da 8:usêr:cia de crenças, de 
sua docilidade, da facilidade para sua catequ1zaçao. . , 

Parece apostado em descrever o homem, em ~ahenta-lo .e 
exaltá-lo sobre todas as outras coisas, mesmo que seJam ?1arav1-
lhas. Refere-o na primeira folha que escreve e refere-o a1n.da .na 
última. Pelo frequente das referências que faz, eleva-o ao .Pr~me1ro 
tema na sua Carita e por isso sobressai ,c?mo o elem;i:to mais. impor
tante mesmo porque mais citado. Ind1c1os, sem duvida, d~ cultura 
da N~va Idade e indícios da cultura "humanística" em Caminha . 

A par disso, entretanto, não esquece os outro~ e~ementos, 
novos também, aos olhos curioS-Os do visitante em transito e q~e 
na "terra nova" encontra pela primeira vez nas coordenadas geogra
ficas alcançadas. Nem esquece de falar nas águas, nos ares, nos ar
voredos, nas ·aves, no Sol, na praia. 

Todos estes elementos à mistura, em pinceladas breves, que 
revelam um artista; no lugar devido e que revelam um mestre. 

O seu escrito é um pouco mais que uma Carta; pelo que es
creveu foi além do missivista. 
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SEGUNDA. PARTE 

A CARTA PARA EL-REI 
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CAPiTULO 1 - BREVE HISTôRIA DA CARTA 

Uma longa peça de vinte e sete· páginas incompletas (a últi
ma tem meia lauda escrita), resultou das observações e assenta
mentos de Pero Vaz de Caminha. O escrito pode considerar-se uma 
página da literatura de viagens em que é fértil a Literatura Por
tuguesa, que se enriqueceu pela contribuição de um sem número de 
autores. Não são raros desses tempos os escritos resultantes das via
gens que os portugueses empreenderam. "Relações", "Diários", "Ro
teiros", "Cartas", que dessas viagens ficaram, são um longo rol que 
tem, indubitavelmente. prestado o seu contributo à História e à Li
teratura. 

O manuscrito de Pero Vaz, uma simples Carta, elevou o mis
sivista à galeria dos imortais. E tal importância atinge, que não raro 
os autores, especialmente os que à História e Literatura. do Brasil 
se dedicam, reivindicam a primazia duma referência a Caminha, 
quando abordam temas de sua especialidade. 

"O escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral era, por 
feliz acaso ou previdência, um escritor. Relatando a nova desco
berta em carta ao Rei D. Manuel, Pero Vaz de Caminha escreveu a 
primeira página literária sobre um mundo inteiramente novo para 
os olhos europeus" ( 62 ) • Assim, um autor inicia uma História da 
Li·teratura Brasileira, escrevendo as primeiras linhas. 

"Caminha escreveu a primeira página literária" ; nós diremos 
que a "primeira página da História sobre um mundo novo para os 
olhos dos europeus", sem com isto pretendermos contradizer José 
Osório. "Por feliz acaso ou previdência" um literato escreveu a pri
meira página de uma História, ou, se quisermos, um historiador es
creveu a primeira página de uma Literatura. Nem há aqui lugar 
para dissensões. O que há, sim, é um monumento histórico-literário 
que, digamos, ·escrito à feição da época, dela guarda suas peculia-
ridades. · 

(62) Oliveira, J' osé Osório - cHis tória Breve da. Literatura Brasileira>, Ed. Verbo. 
L isboa. 1964, pág. 9. 
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:m histórico na medida em que revela as características dos 
escritos de então e que à História presta valiosos serviços, direta 
ou indiretamente; neste aspecto, a Carta de Caminha é um reposi
tório de elementos que aos historiadores tem servido e aos quais 
sempre responde, mesmo que nalguns casos as respostas sejam miti
gadas. 

~ literário na medida em que à Literatura serve em seus fins ou 
em seus meios; na medida em que se apresenta como página de sa
bor coevo; na medida em que os arcaísmos fundamentam esclareci
mentos lexicológicos ou etimológicos, seja em questões definidas, 
como problemas resolvidos, ou meramente suscitadas, para soluções 
posteriores. Bem de ver, então, que o literato e o historiador estão 
intimamente ligados em Caminha e que, por isso, sempre o histo
riador se obriga a referências literárias ao analisar a Carta e o li
terato a referências históricas. 

Nem são poucos os problemas que nos dois campos se levan
tam que a sustância da Carta é sobremaneira densa e não se esvai 
por uma passagem ligeira. Int~ressa-nos, particularmente, pelo que 
à História diz respeito. 

1 . Envio da Carta ao reino 

A Carta escrita nos litorais brasileiros, pelo menos a partir 
de 26 de abril do ano· de 1500, tem a data de 1.0 de maio desse ano, 
quando o autor a deu por concluída para a endereçar "A el Rei noso 
Seiíor". 

Uma nau se desligou da frota a. mando do Capitão da armada 
e se fez de· volta ao Restelo, ao ancoradouro de "belem", com as 
notícias para o monarca e os objetos de amostra da "nova terra" e 
da "nova gente". Isso se havia decidido no domingo de Pascoela, 26 
de abril, quando na capitânia se reuniram todos os capitães, por 
mandado de Cabral, que perguntou ante todos se achavam bem en
viar ao reino a notícia do descobrimento pela nau dos mantimentos. 

"E antre mujtas falas que no caso se fezeram/foy per todos 
ou a mayor parte dito que seriajmujto bem e njsto concrudiram '' 
(folha 6). 

Por essa conclusão, a nau dos mantimentos tomou o rumo 
contrário ao da restante frota, retornando a. Lisboa no · dia 2 de maio. 
Levava em sua bagagem algumas dúzias de e.scritos e entre estes 
o de Pero Vaz de Caminha. 
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"E subito el dcõ capõ dispacio un nauilio che haueuamo cu loro 
cu uictuaglie e qsto oltra le. xxii. naue sopradicte: et qual nauilio 
por.to letre al Re in la qual cõtineua qnto haueuamo uisto e discop
to" (6S) • 

/ 

"As cartas nas quais se continha tudo o que haviam visto e 
descoberto" chegaram às mãos do Rei a quem foram endereçadas. 
Bem de ver que a par das notícias prazenteiras que alegraram o 
Rei e que este estimou muito, sem dúvida, essas cartas constituíam
se num, digamos, tesouro político ou diplomático, que ciosamente 
guardou, pelo que podemos pensar. Tinham uma utilidade sobrema
neira transcendente. 

"O Venturoso" tinha, deveres de vizinhança a cumprir . E 
aquela correspondência valia como prova de um novo senhorio que 
para as bandas do ocidente se achara, depois que fora discut ida a 
posse desse mesmo ocidente em Tordesilhas, passavam-se já alguns 
anos. :m verdade que do "achamento" duma "terra nova" só deu 
noticias ao Rei espanhol no ano seguinte ao da descoberta, em 1501 
e em carta datada de 28 de agosto ( 6•) • Já a essa altura uma nova 
expedição se havia dirigido ao Brasil a mando de D. Manuel 1 de 
Portugal, ia para três ou quatro meses. 

Protelara o Rei português o envio da notícia aos Reis espa
nhóis e justificava a demora na própria carta, por motivos diversos, 
entre os quais a.legava esperar a vinda de Pedro Ãlvares Cabral; e 
que depois da chegada deste não havia chegado duas naus; e por 
saber também, por Pero Lopes de Padilha, que os Reis de Espanha 
gostariam de saber como as coisas sucederam ( 65

). 

Parcimonioso., entretanto, é a informação que dá sobre o des
cobrimento do Brasil e que assim resume: 

"O dito meu Capitão com treze naus partiu de Lisboa a nove 
de março do ano passado e nas oitavas de páscoa seguinte chegou 
a uma terra que novamente descobriu, a que pôs nome Santa Cruz, 
em que achou as gentes mas como na primeira inocência, mansas e 
pacíficas, a qual pareceu que Nosso Senhor milagrosamente quis 
que se achasse, porque é mui conveniente e necessária à navegação 
da tndia, porque ali corrigiu suas naus e tomou água, e pelo caminho 
grande que tinha para. andar não se deteve para se informar das 
cous~ da dita terra, somente dali me enviou um navio a notificar
me eomo a achara, e seguiu seu caminho pela via do Cabo ... " ( 66

) • 

(63) cRelaeão do Piloto .Anõnimo>, in cHistória da Coloniza~ão P ortuguesa do Bra-
sil>, . vol. cit .• c!ac-simile>, pág. ll6. . 

(M) Dias, Carlos :Malheiros - O.e., vol. e. ; cCarta de D. Manuel aos R eis Oató
licoe>, segundo cópia dos .Arquivos de Veneza , pág. 165. 

· .(65) Idem, ibidem. 
(66) Idem, cleitura em ortografia atuab. 
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Nesta informação ao Rei espanhol, veremos, sem grandes es
forços, o decalque de algumas idéias expressas por Caminha na sua 
Carta e, quiçá, a reprodução de suas palavras: "com treze naaos 
p (ar) tiyo de lixboa a ix de março do anno pasado e nas outaws 
de pascoa seguijnte chegou a hua trrã. . . a que pos nome samta + 
... a quall pareçeo que nosso Sniior milagrosamente quijs que se 
achasse p.0 que he muj com viniemte e necessaria anaveguaçom da 
imdya p.º que aly coregeeo suas naaos e tomou aguoa" (67

). 

Indubitavelmente que muito mais poderia D. Manuel dizer 
ao Rei, "seu padre", sobre a descoberta da "terra nova". Tinha. em 
mãos, ao menos, duas dúzias de cartas e relações, informando-o do 
sucedido, com pormenores e minúcias, segundo cremos. 

Reduziu, porém, a uma dúzia de linhas a sua informação. ·E, 
parece-nos, da Carta de Pero Vaz extratou as palavras que escreveu 
para Castela. . . . 

Teria, apenas, esta ut1hdade a Carta de Vaz de Caminha? 
Depois de servir para cientificar a descoberta ao Rei espa

nhol não teve mais serventia? 

A longa relação elaborada pelo escrivão da armada restou 
inútil, esquecida ou mesmo perdida? 

2. A perda da Carta 

A próxima notícia que da Carta se tem é de 1765; haviam 
passados duzentos e sessenta e cinco anos desde a sua escrita. 

Perdida ou guardada? 
Neste ponto poderíamos ir pela via das conjeturas e ir lon

ge demais, pode ser que sem resultado. Não evitaremos, no total, 
essas conjeturas, mas evitaremos o longo caminho. 

1 
No Arquivo Nacional da Torre· do Tombo, no índice da.S ga

vetas datado de 1765, encontra-se o documento de que se trata, ca
talogado por estas duas formas: 

"Pedro Alves; Carta de Pero Vaz de Caminha sobre o des
cobrimento que fez o sobredito da terra nova" ( Gav. 18 (sic) m. 2, 
num. 8). 

E numa remissão; "Pedro Vaz de Caminha: Carta sobre o 
descobrimento da terra nova que fez Pedro Alvares" ( Gav. 8, m. 2, 
num. 8) ( 68). 

(67) Idem, ibidem; fac-simile da c:Carta de D. Manuel 8.0'9 Reis Católicos>, pãgs. 
155 e seg .. 

(68) Baião, Antonio - cOs sete únicos documentos de 1500.. . referentes à viagem 
de Pedro Alvares Cabrab, edi<;ão comemorativa do V Centenário de Nascimento de 
Pedro Alvares Cabral, Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1968, pág. 64. · 
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Vemos, então, que a Carta de Pero Vaz consta de um índice 
do ano de 1765. Caberia aqui perguntar desde que data se encon
tra no Arquivo. 

Não é de crer que o índice fosse dos documentos chegados nos 
anos mais próximos: "é de presumir que desse entrada na Torre 
do Tombo com a avalanche de originais enviados da secretaria de 1 

estado no tempo do Guarda-mor Damião de Góis - 1548-1571 -
e que hoje constituem principalmente o Corpo Cronológico, os frag
mentos e as cartas missivas. ~' entretanto, para nota:r o terem in
corporado tal documento nas Gavetas, coleções organizadas muito 
anteriormente, parecendo até datar a sua cota do século XVII" (69). 

Como poderemos ver por estas citações, é-nos dado pensar 
que o que se perdeu foi a "trajetória da Carta" por algum tempo 
e desde que chegou às mãos do Rei, ou pouco a.pós, até a sua en
trada no Tombo.; a Carta não se perdeu, como é fácil concluir. Caiu 
no esquecimento e não foi divulgada nem mais usada. Foi, entre
lf:.anto, resguardada no lugar em que resguardo se dava aos papéis 
de mais importância. 

Outro tanto parece que não aconteceu com os restantes do
cumentos que foram escritos e enviados ao mesmo tempo para o 
Rei, exceção feita. à Carta do Mestre João e à chamada "Relação do 
Piloto Anônimo" que chegaram até nós e este em condições diferen
tes e fortuitas. 

A não divulgação da Carta de Caminha, ou o seu esqueci
mento, talvez o possamos assinalar como devido a dois fatores: o 
primeiro, por haver sido guardada ciosamente, em lugar seguro e 
que poucos conheceriam; seria considerada, possivelmente, de im
portância relevante; o segundo, porque o Ar.quivo do Tombo não 
era público e não era, por isso, franqueado a todos. Os seus habi
tuais frequentadores eram os que, por dever de ofício, ali estavam 
obrigatoriamente, sem que sua função se prendesse a descoberta ou 
divulgação de documentos. Mas, mesmo esses, digamos funcionários 
régios, tinham a noção da importância dos escritos ao seu alcance 
e não raro se utilizavam deles (70 ). Tanto assim, que na "Torre do 
Tombo se fez da Carta de Caminha o que se não fez de outro do
cumento algum: uma cópia muito perfeita e nítida" (11 ), cópia es
sa de 1773 (12

), quando se catalogaram os documentos que haviam 
chegado "em avalanche de originais", quem sabe se no século XVI, 
porque se julgou sumamente importante. 

(69) Idem, pág. 63. 
(70) Ousarl.amos cotejar algumas passagens da Carta de Caminha com a cCrônlca 

dei Rei D. Manueb de Damião de Góis, no que se refere ao cDescobrmiento do Brasil•; 
O. e .• 1 Parte, cap. LV, pág. 128. 

(71) Balão, Antonio - O.e., pág. 64. 
(72) Idem, pág. 63. 
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3. A "~coberta" <k Mu.iíoz 
' 

Durante muito tempo correu a versão de que a Carta de 
Caminha, perdida até então, fora .descober,ta pelo espanhol J ~ão Bap
tista Mufioz, cosmógrafo da lndia, que por encargo do Rei de Es
panha compunha uma História da América e que por esse encargo 
frequentara, em 1785, a Torre do Tombo. 

Vários comenta.dores e estudiosos do escrito de Caminha per
filharam essa idéia. 

Não cremos que a opinião seja hoje sustentável quando con
frontamos estas datas: 

1) 1765 - Catalogação da Carta na Torre do Tombo; 
2) 1773 - Cópia que se fez da Carta na Torre do Tombo, 

"o que se não fez de outro documento a~gum"; 
3) 1785 - Estadia de João Baptista Mufioz no Arquivo. 

Já, pelo menos, vinte anos antes que Mufioz estivesse no Tom
bo' a Carta era não só conhecida mas particularizada, constando de 
catálogos e índices. E, parece, da parte dos arquivistas haveria ex
cessivo zelo quanto à mesma, pelo que se depreende de correspon
dência, já publicada por Antonio Baião, dirig~da a João Pereira 
Ramos e assinada por Ayres de Sá e Mello: "Ainda que pela deter
minação de V. S. se tenham executado na T. do T. as ordens de 
$. M. de que verbalmente lhe comuniquei no mês de jun~o pró~~º 
passado, mostrando-se e deixando fazer apontamentos e tirar copias 
de alguns papéis daquele Arquivo· a D. João Baptista Mu11hós, cos
m9grafo mor da :tndia, encavregado por El Rei Catholico·. de c?mpor 
a História da América presentem. t• consta que Joseph V1ctormo .® 
Carv.º of~ª1 do mesmo Arquivo duvida dar-lhe os extractos. ou copias 
de alguns papéis sem ordem. por escrito. E he ~. M . ..,. servida q V·. S. 
saiba do dito of. ai quaes elles sejam e o merecimento da sua duvida 
pªser presente à m. ma S. ra no caso de V. S. entender q não a ,deve 
~w~ . 

D: G.'• Palácio de Queluz, 24 out. - 1875" (1ª). 

Como se vê exigia-se "ordem por escrito" para facultar al~ ' . , . 
guD.s papéis a J. B. Mufioz e deixar tirar as respect1vas copias. 

Excesso de zelo? · ; 
Cumprimento de ordens 1 

(73) Idem, Pág. 64. 
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Nem o sabemos. Mas a verdade é que Vitorino Carvalho só 
com ordem superior e "por escrito" cederia cer.tos papéis. Poderemos 
depreender que a Carta de Caminha estivesse entre eles. 

Ao final, o cosmógrafo das índias coligiu os apontamentos 
que precisava e deles se serviu depois Navarrete para citar a Carta 
de Caminha ( 74

) • Bem de ver, porém, que Mufioz nada "descobriu, 
porque a Carta já estava catalogada, como se vê da respectiva co
ta" (75). 

Ficamos com a impressão de que a Carta nunca esteve perdi
da. Guardada, sem dúvida; reservada, possivelmente. Mas na Torre 
do Tombo conservara-se dela a memória, sabendo-se de sua exis
tência e mesmo de sua importância. E era de tal maneira importan
te para os funcioná:rios régios, que nem a uhi. cosmógrafo, recomen
dado ao monarca pelo Rei Católico e com entrada aberta no Arqui
vo, se facultou, sem ordem expressa e "por escrito". 

Então não cremos que haja mais lugar para escrever, como 
Ca:pistrano: "Cerca de 1790 descobriu-a em. suas pesquisas o erudito 
historiador castelhano J. B. Mufi.oz, afirma Navarrete" (76 ). 

4. A divulgação da Oa.rta 

A primeira divulgação da Carta deve-se ao Pe. Manuel Aires 
do Casal qué a publicou em 1817 no Rio de Janeiro ( 77 ) • 

Na história desta divulgação há passos que não estão ainda 
esclatecidos e que possivelmente não se· esclarecerão, não obstante 
os esforços que os investigadores possam 4esenvolver. A esse tem
po, havia-se fundado já a Imprensa Régia no Rio de Janeiro que a 
Família Real, chegada nove anos antes, elegera a Capital do Im
pério. Na elaboração da "Corografia Brazílica ou Relação Hist~
rico-Geografica do Reino do Bra:til", Aires do Casal, logo na dedi
catória a Sua Majestade, noticia que "nela se acha a His/tória do 
Descobrimento do Brazil em 1500", e, na página 12, ainda na "In
trodução", diz que depois de "haver relatado o Descobrimento ~o 
Brazil com Barroz, Goes e Ozorio à vista, comunicando-se-me depois 
do Arquivo da Real Marinha do Rio de Janeiro a copia d'huma ~arta 
escrita em Porto Segure> pelo mencionado Pedro Vaz de Caminha, 
companheiro de PedralYez, que refere o cazo e·m contrário daquellou
.tros, não só com miudezas, mas athé com veracidade palpavel, me 
vi obrigado a dar-lhe preferência; e estimei tanto este encontro, 

(74) «Coleccion de los viajes y descubrimentos>, VQl. III, pág. 45, cit. ln Cortesão, 
.Jaime - o.e., pág. 80. _ .. h to> 

(75) Pinto, Manuel de Sousa - cPero Vaz de Caminha e a Carta do ~e amen 
do Brasil>. Lisboa, 1934, pág. 26. l t 

(76) Abreu, .J. Capistrano - cO Descobrimento do Brasil>, Sociedade Cap s rano 
de Abreu, Annuárlo do Brasil, 1929, pág. 289. imil ela 

(77) cCorografia Brasflica>, lmprensa Nacional, !Uo de .Tanelro, 1945, fac-s e 
adição de 1817 da ImpreS'São Régia. 
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que escrupulizo ( sic) faria injustiça aos meus leitores não lhes 
dando aqui della a cópia seguinte:" ( 78

) • 

Depois de transcrita a Carta, sempre em nota, faz a seguinte 
observação: "Original conserva-se no Arquivo Real da Torre do 
Tombo, Gaveta 8, Maço 2.0

, n.0 8." ( 79
). 

Confirmação, ao final, do que no início havia dito, quando 
se lhe comunicou que no Arquivo da Marinha do Rio de Janeiro "ha
via a cópia duma carta ... ". 

A primeira pergunta que se põe é, naturalmente, a de como 
veio essa cópia parar no Rio de Janeiro. Não está esclarecido este 
passo, nem Aires do Casal se preocuparia em indagar da razão da 
cópia que refere como sendo "a cópia duma ca-rta". 

Respondem alguns autores que, provavelmente, veio na baga
gem Real, quem sabe se como documento de considerada importância. 
Poderemos objetar, porém, que de mais importância que a cópia era 
a própria Carta e essa a dá Aires do Casal como existente em Lisboa 
quando faz a transcrição. 

Não julgamos, por isso, que seja válido aquele argumento e 
não fica justificada a existência de cópia da Carta no Arquivo Real 
da Marinha, em tal -tempo e em tal lugar. . 

Mas, numa segunda pergunta poderíamos ainda indagar: Qual 
seria a cópia de que Casal se serviu? 

Não seria a que na Torre do Tombo se fez em 1773 - que 
atrás referimos - porque entendemos por Antonio Baião que essa 
está no mesmo lugar. Havia então mais que uma cópia da Carta de 
Caminha, prova evidente da importância que se lhe dava. 

Destas duas temos notícias. Haveria, porém, mais? / 

E onde se encontra aquela de que Aires do Casal se serviu? 

Indagações como estas, naturalmente que poderiam continuar
se; as respostas, entretanto, mesmo às que já fizemos, demandariam 
elementos que não possuímos para responder criteriosamente e a con
tento. 

Concluindo, referimos que a Carta de Pero Vaz de Caminha, 
escrita nos litorais brasileiros, no ano longínquo de 1500, também 
foi dada à estampa pela primeira vez em terras do Brasil. Foi Aires 
do Casal que teve o privilégio de a por em letra de forma, sem que, 

(78) Idem, pág. 12. 
(79) Idem, pág. 34. 
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contudo, fizesse a primeira trascrição. Esta remonta, pelo menos ao 
ano de 1773 e outras transcrições se haveriam feito pelo que enten-
demos do acima dito. ' 

Digamos que a partir de 1817, depois que o "presbítero secu
lar" .ª publicou, ~eve várias edições quer em Portugal, quer no 
Brasil. E de tanto interesse se revelou, que foi diversas vezes editada 
em línguas e países estrangeiros ( 80 ) • 

(80) C!. Cortesão, Jaime - O.e., págs. 25 e s eg.; Ct. Arroyo, L eonardo - <Carta 
a El•Rel D. Manueb, São Paulo, 1963, págs. 85 e s eg .. 
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CAPITULO li - POR UM ENSAIO DE CRITICA 

Não são poucos os dados para a História do Descobrimento do 
Brasil que a Carta de Caminha contém; nem os que dizem res
peito aos problemas afins. Do estudo da Carta pelos autores, muit~s 
questões se têm levantado e algumas solucionado; mas, no decorrer 
da missiva outras surgem, algumas das quais não têm tido res
posta a contento e quem sabe, mesmo, se outras não chegaram a in
tuir-se. 

1 

São frequentes os problemas que à História do feito podem 
referir-se pela análise da Carta. de Pero Vaz. Diremos que se iniciam 
na primeira linha do escrito e que subsistem, ainda, nas últimas que 
o autor escreveu. 

1. Correção de uma data 

Ao perder-se a memória da Oarta de Caminha - felizmente 
que a Carta não se perdeu - esqueceram-se os pormenores e até a da
ta do Descobrimento do Brasil. A TeITa da Vera Cruz, ou Santa Cruz, 
fora descoberta e testemunhado o seu "achamento", ao menos pelo· 
longo relatório que Pero Vaz escrevera. Ficou o evento e o nome de 
Santa Cruz que, mesmo alterado, subsistiu a sugeriT uma data. 

Talvez, por isso mesmo, durante longo período se pensou que 
o Brasil fora descoberto em maio, no dia 3, que se tornou, até, a 
data oficial das comemorações do Descobrimento. Só a partir da di
vulgação da Carta se coITigiu a data., que hoje podemos afirmar sem 
titubeações e sem dúvidas. A missiva de Caminha é bem clara quan- · 
do diz que: "aaqua:rta feira segujnte pola manhãa topamos aves ... 
e neeste dia a oras de bespera ouuemos vista de t.era" (folhas 1, linha· 
35 e 1,v., linhas 1 e 2). · · 

- 75 -



Esta quarta-feira era o dia que sucedia à "terça feira doita
vas de pascoa que foram xxi dias dabril", como linhas atrás havia 
escrito (folha 1, linhas 29 e 30). 

Um serviço que à Carta se deve e uma correção que se fez 
no reencontro de Caminha pela sua missiva. 

2. Desfazer de uma lenda 

Cremos que também pela vista da Carta se desfez a lenda, 
que perdurou por largo tempo, de que a arribada às costas do Bra
sil se deveria ·a mau tempo e a tormentas. 

Não se encontra na missiva de Caminha uma simples indica
ção que nos autorize a pensar assim. Com todas as minúcias em que 
Caminha é mestre, não há uma referência, sequer, pela qual assim 
possamos afirmar. Antes o contrário. Até à vis ta das cos.tas brasi
leiras há dois momentos em que Caminha noticia a ausência de mau 
tempo. O primeiro é quando refere o dia 14 de março, um sábado, e 
diz que: 

"amtre as 8 e 9 oras nos achamos entre as canareas mais perto 
dagram canarea e aly amdamos todo aquele dia em calma a vista 
delas obra de tres ou quatro legoas" (folha 1, linhas 16 a 20). 

O segundo relata o desaparecimento da nau de Vasco de 
Ataíde a 23 de março, segunda feira, quando "se perdeo da frota ... 
sem hy auer tempo forte ne contrairo pª poder seer" (folha 1, li
nha 25). 

~coerente pensar-se que se o escrivão pôs o estado do tempo 
e a calma das singraduras nestes dois momentos da sua Carta, ao 
informar o Rei, não deixaria de fazer referência a outros momentos 
em que a navegação fosse entre ventos e procelas, se acaso tives~em 
surgido. Cremos então que a omissão de Caminha na referência às 
tempestades seja prova de que estas não ocorreram até o litoral 
brasileiro. 

3. O "acaso" no descobrimento 

Nem sabemos se a "tese do acaso" no Descobrimento do Bra
sil poderá ainda ser sustentada. 

O estudo criterioso da questão tende, cada vez mais, a por 
d~ lado a suposição, a ponto de alguns autores enunciarem que a 
vmda de Cabral e sua frota não foi mais que a "oficialização" dum 

- 76 -

/ 

fato já anteriormente consumado. Não entraremos no mérito da 
questão. .Atentamente lida, porém, a Carta de Caminha leva-nos a 
concluir como Antonio Baião: "Nunca é demais frisar-se que na 
narração de Caminha não há nem uma palavra de espanto por esta 
descoberta" (81 ). 

Decerto que é com naturalidade consciente que o esrivão nar
ra o aparecimento da terra: "quarta feira. . . pola manhãa topamos 
aves. . . e nee.ste dia aoras de bespera ouuemos vista de terra .. . " 
(folha 1,v., linhas 1 e 2). 

E, segundo o mesmo autor, num reforço ao que acima disse
mos, "nem tão pouco há referências aos ventos contrários que se diz 
haverem impelido Cabral e que fireram durante largo período tomá
Jo falsamente por casual" (82 ). 

Mas, se em desabono do "acaso" no descobrimento quisésse
mos arrola:r argumentos autorizados, poderíamos referir autores co
mo Lopes de Mendonça. Segundo ele, para os menos conhecedores 
dos desígnios da frota a ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, seria 
"um prometedor remanso enquanto os navios se fizessem de agua
da e refresco".; ao contrário, os conhecedores da derrota sorriam 
inigmaticamente, por saberem doS "segredos da expedição" (83

) . 

"Os segredos" seria a possibilidade de se "acertarem" de água pe
lo caminho, muito antes do Cabo da Boa Esperança - ou da agua
da de São Brás, depois de passado este - ainda que não parassem 
em São Nicolau e mesmo que fossem afastando-se das costas afri
canas, prova de que de outra terra sabiam pelo caminho. 

Poderíamos também citar Duarte Leite, com argument~s de 
outra índole e de outra objetividade, quando, ao estimar o caminho 
percorrido pela frota de Cabral até Porto Seguro e comparando 
com a lalt.itude da ilha de São Nicolau, chega à conta "de 358 lé
guas de afastamento em longitude que representam 20 graus e 27 
minutos". Destes dados parte Jaime Cortesão para nos dizer: "quan
do Cabral aportou a Porto Seguro, supunha-se num lugar cujas ·coor
denadas coincidiriam hoje, aproximadamente. com as da cidade de 
Brasília (não a atual Capital Federal), já na metade ocidental do 
Estado de Minas Gerais, cerca da margem direita do rio São Francis
co (84). 

E este autor acrescenta: "Os pilotos e Pedro Álvares tinh9.m 
consciência do afastamento da frota e o exageravam ... temos de 
concluir que o a.f astamento para oeste foi intencional" (85

) • 

(81) <Os sete únicos documentos ... >, pág . 65. 
(82) Idem, ibidem. 
(83) Mendonça. H. Lopes de - <História da Colonização Portugu~sa do Braail>, 

já cit., vol. Ill, ca.p. VI, págs. 53 e 54. 
(84) Cortesão, Jairne - O.e., págs. 75 e seg .• 
(85) Idem, ibidem. 
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Outros testemunhos de valor poderíamos, naturalmente, ci
tar, como acima . dizíamos. 

Mas nem haveria necessidade e ficaremos, somente, afir
mando como Antonio Baião: "na narração de Caminha não há uma 
palavra de espanto por esta descoberta" - se isto nos esclarece 
alguma coisa. 

4. Correspondência paro o Rei e para o Reino 

Ã parte as considerações que aí deixamos, sobre a corre
ção da data. do descobrimento, a suposta ocorrência de mau tempo 
a desviar a rota, a ausência de "acaso" na descoberta - permitidas 
pelo reaparecimento da Carta de Caminha - nem por isso os pro
blemas desaparecem com o escrito em mãos. Continuamos a afirmar 
que das primeiras às últimas linhas da Carta subsistem questões 
que atentamente analisadas merecem entrar na problemática hi~tó-. 
rica. 

Estaria. superada essa problemática e nem o seria mais, se, 
porventura, nos chegasse às mãos a correspondência dos restan
te.s membros da tripulação da frota, que, ao mesmo tempo que Ca
minha, escreveram da "Terra da Vera Cruz". ~ o próprio escrivão 
que nos afirma, por seu punho, que mais pessoas escreveram ao Rei 
e cujos escritos seguiram na nau dos mantimentos. Cita nas pri
meiras linhas o Capitão-mor e os outros capitães. 

"Posto que o capitam mor desta vossa frota e asy os outros 
capitães scp(re)uam a vossa alteza anoua do achamento desta vos
sa terra noua" - são as primeiras palavras do seu escrito. 

O Capitão-mor e os outros capitães totalizavam uma dúzia 
de personalidades que ao Rei enviavam notícias sobre a "terra nova 
que naquela navegação achavam". Uma dúzia de cartas e relaçõe$ 
preciosas, sem dúvida, que revelariam muito mais do que atualmen
.te sabemos; muito mais do que Caminha poderia ou deveria dizer. 

Uma dúzia de cartas, naturalmente repletas de pormenores 
que, sem elas, nos escapam; que solucionariam dúvidas que se 
levantam, não só no que diz respeito ao "achamento", mas também 
às questões com este relacionadas, quem sabe se esclarecendo ou 
complementando o que de Tordesilhas se sabe. Com elas estariam 
documentadas as observações pessoais de vários membros da expe
dição, que ao final não conhecemos, porque sua correspondência ja
mais apareceu, nem sabemos porque. Mas não é só uma dúzia de car
tas que nos falta. 
. · · Caminha, linhas abaixo, antes de "começar a dizer daquilo 
que havia de falar'' adverte Sua Alteza ·que "da marinhajem e · sin-
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graduras do caminho não dará conta por não saber fazê-lo e por
que - acrescenta - os pilotos devem teer ese cuidado". 

Eram doze naus e doze pilotos. A par das notícias dos capi
tães também da "marinhajem e singraduras" o Rei seria ciente, 
por 'informações que os pilotos estavam obrigados a enviar, ao que 
nos parece. É verdade e nós admitimos, que nos relatórios destes 
alguma coisa se repetiria. Mas não será menos verdade que muitas 
informações seriam sobremaneira esclarecedoras, se porventura nos 
chegassem às mãos. 

Não chegaram, entretanto; só uma relação dessas nos ficou e 
nem sabemos de que piloto e de qual nau seria. Ê a chamada "Rela
ção do Piloto Anônimo", quem sabe se de todas a menos· reveladora e 
informativa. Uma, apenas, sobrou para onze que se perderam. 

Sabemos então, pelo próprio punho de Caminha, que dos pi
lotos e capitães das naus o Rei recebeu escritos; e nós adivinhamo
los com dados e pormenores que hoje estimaríamos. Mas, para lá 
do informe do escrivão bem podemos calcular que alguém mais es
taria presente ao Rei com suas inf armações. 

De positivo sabemos, porque até nós chegou a sua carta, que 
também o "bacharel mestre J oham, físico e cirurgyano" teve o cui
dado de escrever seus informes ao Rei e que figurou, parece .que 
pela primeira vez, a constelação do Cruzeiro do Sul no seu escrit o, 
"abalizado que era em ciências astronômicas" (86

). Um outr? per
sonagem seguia na viagem e na frota, versado em cosmografia, ~x
periente em navegações e que tivera um ,iu~ar à mesa ~~s negocia
ções em Tordesilhas "e debatera com os .tecnicos esp~n~oi~ a de~ar
cação de meridiano de partilha, até se assentar na distanc1~ arbitra
da de 370 léguas" ( 87 ) • Era Duarte Pacheco Pereira, que. ao passo 
.que para o oriente se dirigiam os olhos ansiosos da maioria dos nau
tas, era para o ocidente que a ~ua.visão perscrutava de ~ontínuo" (88

). 

"Pacheco cria na existenc1a de um grande continente, que da 
banda do ocaso delimitava o oceano" (89

). Nós adivinhamos sem 
grande esfor~o que também das mãos de Pacheco Pereira foi para 

~ ' " 1 - " as mãos do Rei alguma simples carta, ou alguma completa. re açao · 
E talvez aproveitasse a ocasião para ao Rei dizer que seus pressen
timentos em Tordesilhas "não eram a acertar" e que ao austral es
tava uma teITa "que ora confirmamos sem receios e sem simula
ções". 

· Também não duvidaríamos afirmar que, entre os que segui~~ 
viagem, Frei Henrique se distraísse alguns momentos de seu brevia-

(86) «His tória da Coloniza~ão P ortuguesa do Brasil>, j á cit ., vol. II, pág. 55· 
(87) Idem, pág. 56. 
(88) Idem , ibidem. 
(89) Idem, pág. 55. 
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rio e orações, para umas linhas de notícia ao Rei, quem sabe se re
petindo conceitos das homilias das missas, que foram as primeiras 
na Terra da Vera Cruz. 

E "esses clérigos e religiosos" que com a armada iam? 
Deixariam de escrever na ocasião para seus superiores, suas 

ordens ou seus familiares? 

Bem de ver que o total das cartas, relações ou relatórios en
viados ao Rei e reino, pela nau dos mantimentos, não o podemos 
alvitrar com precisão. Mas, sem irmos além das informações de 
Caminha, podemos continuar a afirmair que pelo menos duas 
dúzias de cartas seguiram e que não nos chegaram às mãos; 
sem dúvida, algumas centenas de páginas que deslindariam os por
menores de um feito e que hoje nos faltam. Dum piloto, apenas, e 
dum "phisico" sobrou a correspondência, bem escassa, ao final. Ê 

o que nos resta da "avalanche", digamos assim, que uma nau levou 
até Lisboa, além da Carta de um esrcrivão que era Pero Vaz de 
Caminha. 

Ã parte, porém, o fato - historicamente constatado, o mes
mo que dizer testemunhado - é nos lícito indagar: 

Que problemas não resolveria essa correspondência toda, 
que sabemos que seguiu e mais a que virtualmente a engrossaria? 

Que escreveria ao Rei, particularmente, Pedro Álvares Ca
bral? E oficialmente? 

Ele, o Capitão-mor, que fora escolhido um tanto surpreen
dentemente, ao que parece, entre os melhores navegantes da época 
para chefiar uma expedição de tal vulto e responsabilidade, das 
maiores que das praias do reino saíra até então; que levava sob o 
seu comando homens do estofo de Bartolomeu Dias, de Nicolau 
Coelho, de Sancho de Tovar, Simão de Miranda, V asco de Ataíde, 
Diogo Dias, Gaspar de Lemos, Luiz Pires, Pedro de Ataíde, Nuno 
Leitão, Simão de Pina e Aires Gomes da Silva como capitães, que 
teria ~rito ao Rei, seu Senhor? 

E estes capitães? 
E Duarte Pacheco? 
Algum, dentre todos que eram, insinuaria ou afirmaria que 

já "doutra viagem avistamos e vesitamos esta tera"? 
Evidente se torna que não podemos aqui divagar ou fanta

siar, que a fantasia sempre prejudicou a História. Mas insistimos 
na pergunta: Que revelaria de curioso e esclarecedor para nós toda 
aquela correspondência de capitães, pilotos, escrivães e outros eie
mentos que na frota seguiam? Saber-se-á algum dia? Fosse assim e 
problemas que da leitura da Carta de Caminha se levantam nem o 
seriam mais. 
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5 . Vista de terra e primeiras anooragens 

Desde as primeiras linhas - dizíamos - a Carta de Pero 
Vaz levanta questões dignas de serem levadas à problemática his
tórica. Alguns autores se têm valido dos dados que a Carta fornece 
e os têm aproveitado pa·ra a solução de problemas que se integram 
no complexo dos descobrimentos; e parte deles os cremos solucio
nados definitivamente, houvesse, embora, algum pormenor suscep
tível de ser modificado. Vejamos, como exemplo, o que respeita à 
vista de terra, às primeiras ancoragens e aos primeiros contactos 
que a frota teve no novo continente. 

' 
Caminha nos dá conta desses momentos desde a primeira pági-

na que escreveu, fornecendo elementos que a sua pena foi registran
do ao longo do escrito, mesmo que algumas vezes seja parcimo
nioso e outras não saiba ou não possa deixar claro aquilo que pre
tendíamos. Ao final da primeira lauda escrita e continuando na se
guinte escreve: "topamos alguns synaaes de tera seendo da dita 
jlha sego os pilotos deziam obra de bjc lx ou lxx legoo.s os quaaes 
herã mujta camtidade deruas". Resta dizer que a ilha, da qual dis
tavam 660 ou 670 léguas, era a ilha de São Nicolau, do arquipé
lago de Cabo Verde. 

Mas continua: "quarta feira seguimte pola manhãa topamos 
aves" e "neeste dia aoras de bespera ouuemos vista de tera". 

A continuarmos a leitura o missivista nos informa que: o 
prumo lançado e acharam 25 braças ; ao sol posto dessa quarta-feira, 
22 de abril, a 6 léguas de terra, ancoraram com 19 braças; aquela 
noite ali ficaram, desde o sol posto; na manhã seguinte fizeram ve
las e foram direitos à .teITa; enquanto navegavam iam encontrando 
as profundidades de 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e, finalmente, 9 braças 
a meia légua de terra, onde todos lançaram âncoras. (folha 1 e 1,v.). 

Harmonizando todos estes dados que Caminha nos oferece, no 
que 1se refere às 660 léguas desde São Nicolau ; às 25 braças acha
das à "hora de véspera" quando avistam terra; às 19 braças a 6 
léguas de terra; e às 9 braças a meia légua da costa, os historiado
res, geógrafos e navegadores marcaram as posições que correspon
dem, com rigor aproximado, às que a frota do descobrimento ocu
pou sucessivamente, desde que avistou terra e ancorou pela primei
ra vez. Acresce, ainda, que a indicação de Caminha, ao dizer que 
na sexta-feira, 24 de abril, navegaram "obra" de dez léguas para nor
te, até "huu aReçife com huu porto dentro muito boo e muito se
gu•ro com huuã muy larga entrada" (folha 2), contribuiu, sobre
maneira, para estimar os pontos em que a esquadra fundeou junto 
à costa e que, dadas as minúcias do escrivão, não deixam dúv_idas 
maiores. 
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A designada baía Cabrália é aquele "porto muito bom e mui
to seguro" encontrado "obra de dez léguas donde nos levantamos" 
e navegando "contra o norte". Por baía Cabrália a desi?D~ram Ai
res do Casal e o almirante Mouchez, entre outros, para indicarem a 
reentrância formada pelo recife da Coroa Vermelha e a costa, em 
frente ao rio Mutarí, antigo Itacumirim (9º). ~ ~ssim é identificada 
boje nas cartas que representam a costa bras1le1ra. 

Sobre este acidente geográfico, que teve por ancoradouro a 
frota de Cabral, não parece haver dúvidas, ainda que algum autor 
se houvesse esforçado por localizar o ancoradouro da esquadra em 
lugar diferente, como foi o caso de Varnhagen ( 91 ) • 

No que os autores ~êm divergid? é no que .diz ~espeit<? à 
primeira ancoragem junto a costa, no dia 23 de abril, quinta-feira, 
quando "pola manhãa fezemos vella e segujmos dretºsaaterra ... 
ata.a mea legoa de trrã omde todos lançamos. amcoras em dretº da 
boca dhuu Rio" (folha 1,v.). 

Ancorados a meia légua de terra, foi mandado Nicolau Coe
lho "para ver aquele rio", quando trocou mensagens e presentes 
com os nativos. 

Qual era o rio? 

Têm sido citados o rio Frade, o rio Graminuan e o rio Caí 
como os possíveis, na primeira abordagem da terra brasileiz:a e, tam
bém o rio Buranhem. Resumindo os argumentos dos que tem trata
do ~ questão para esclarecer di,r:mos que o rio Frad~ fica,, ape
nas, a einco léguas da baía Cabraha, enquanto q!le Oamu~ha da por 
dez e.s andadas desde o primeiro ancoradou;o ate esta .b~:a, ruman
do para norte. Assim sendo, fica,m contrariadas as op1nioes de Er
nesto Mouchez e de Oliveira Freitas ou seus seguidores ( 92 ) • 

Menos viável é que fo~e o lugar em frente à foz . do rio Bu
ranhem o primeiro ancoradouro da frota, como, pretendia Vamha
gen; a distância deste rio à Coroa Vermelha e menos da metade 
da do rio Frade. 

Restam, pois, o rio Graminuan e o rio Caí. 

O general Beaupaire Rohan, com vários argumentos seriad?s, 
conclui pelo rio Caí. Esta hipótese posta à consideração de Martms 
de Carvalho é por ele também defendida, deixando como ponto as
sente que o Graminuan ( Caramimuan) não foi. ~ anco:a.douro do 
dia 23 por não satisfazer a um número de cond1çoes ex1g1das para 

---
(90) «História da Colonização Portuguesa do Brasib, vol. e., pág. 123. . 

0 (91) Varnhagen Francisco Adolfo - <História Geral do Brasil», vol. I, 6• ed1c;:ã • 
&• integral. Melhorámentos, São Paulo, 1956. págs. 68 e seg. (nota IV, pág. 77)á. 

12
4. 

(9.2) Ver «História da Colonização Portuguesa do Brasil>, já. cit., vol. II, P g. 
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estar de acordo com o que Pero Vaz escreveu. Anota que a profun
didade a leste deste irio e à distância de 5 léguas é de 33 braças, 
enquanto que o escrivão diz que à distância de 6 léguas de terra to
maram a profundidade de 19 braças. 

Por esta e outras discordâncias, Martins de Carvalho conclui 
que só o rio Caí satisfaz aos requisitos exigidos pelas afirmações e 
informações de Caminha, porquanto as características coincidem em 
muitos pontos com os apontamentos do escrivão. 

~im, por exemplo, frente à foz deste rio e a meia légua de 
terra encontra-se a profundidade de 9 braças, quantas Caminha re
gistrou; é ponto desabrigado dos. ventos SE, tal como na Carta se 
refere; a profundidade do mar, para leste vai aumentando até se 
encontrarem 19 braças, exatamente a 6 léguas de terra; a foz do 
rio Caí está a "obra de 10 léguas" da Coroa Vermelha, a distância 
que Pero Vaz anotou ( 93 ) • 

Se algum·as discrepâncias houvesse, ainda, quanto ao local 
da primeira aportagem da esquadra de Álvares Cabral, junto à cos
ta brasileiTa, nem seriam essenciais para neste momento lhes dedi
carmos muito tempo; podemos ter por certo que fosse a foz do rio 
Caí o primeiro ponto explorado pelos portugueses em 23 de maio 
do ano de 1500 e que a baía Cabrália seja o lugar a dez léguas, 
aproximadamente, para norte do primeiro ancoradouro. Qualquer 
alteração nestes dados nem mudaria substancialmente a geografia 
das "singraduras", nem o feito dos contactos com a terra e com 
as gentes. 

(93) Idem, págs. 126 e seg .. 
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Trecho da baía Cabrália, assinalando os diversos pontos relacü:ma
dos com o Descobrimento do Braisil 

1 - Ilhéu da Coroa Vermelha, onde foi rezada a primeira missa no 
B11<J.8il 

2 - Ancoradouro dios navios grandes a partir oo dia 25 de abril 

S - Ancoradouro dos navios pequenos a '[J<lrtir do dia 25 de abril 

4 - Local da segunda missa no Brasil, segundo Jaime Cortesão 
5 - Local àa segunda missa no Brasil, segundo Carlos Mal'heiros 

Dias 
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' 

Mapa da costa, brasileiro desde o rio Caí até a baía Cabrália) assi
. nalando os ancoradouros sucessivos da esquadra de Cabral 

1 - Anooradouro do dia 22 de ·abril 

2 - Ancoradouro do dia 23 de abri.l 

S - Ancoradouro dos navios grandes do dia 24 de abril 

4 - Ancoradouro dos navios pequenos do dia 24 de abril e dos 
grandes a partir do dia 25 de abril 
Singradura do dia 23 de abril (asquadra) 
Singradura do dia 24 de abril (navios pequenoo) 
Singradura do dia 24 de abril (navios grandes) 

(Estudo de Carws Malheiros Dias - Mapa das singraduras da ar
mada de Cabral ... ) em "História da Colonização Portuguesa do Bra
sil") vol. I 1) pág. 126/ 127). 
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6. A navegação por uma noite 

Há, entretanto, alguma coisa que não julgamos esclarecida 
no suceder de todos os passos que os autores têm analisado; é so
bre essa "alguma coisa" que pensamos poder indagar, já que não 
encontramos resposta nos longos comentários que da Carta se têm 
feito. 

Atentemos na Carta de Caminha e vejamos o que ela nos 
oferece: "segujmos nosso caminho per este mar de lomgo ataa 
terça feira doitauas de pascoa que foram xxj dias dabril que topa
mos alguus synaaes de tera seem.do da dita jlha segº os pilotos de
ziam obra de bjc lx ( 660) ou lxx ( 670) legoas" (folha 1) . 

Não nos diz o escrivão, neste passo, a que horas do dia avis
taram sinais de terra e apenas sabemos que foi dia 21 de abril, a 
cerca de· 660 ou 670 léguas da ilha de São Nicolau, conforme af ir
mação dos pilotos. Mas continua escrevendo: ". . . e aa quarta feira 
segujnte pola manhãa topamos aves a que chamã fura buchos. e 
neeste dia a oras de bespera ouuemos vista de tera" (folhas 1 e 2). 

Bem entendemos que, não oootante os sinais de terra, que 
"heram muita quantidade de ervas", a frota continuou sua marcha 
pelo dia 21, normalmente. E parece que a esses sinais de terra não 
se alterou a rota nem a marcha. 

Não sabemos quantas horas a frota andou desde os indí.cios 
de terra próxima até o anoitecer desse dia 21 e ficamos a pe~sar 
que pela noite afora a navegação continuou, sem qualquer restri
ção, ate a manhã de 22, quando avistaram aves reconhecidas por 
"fura buchos", o que Caminha refere para, logo na linha seguinte, 
escrever sem espanto e sem rodeios: "neste dia a horas de véspera 
houvemos vista de terra". · 

Nada há de anormal em assim escrever e assim, natural
mente, entender, se não associarmos os. dados que .. o escrivão nos 
oferece com tanta naturalidade: 

t 

a) os sinais de terra, qia 21, não sabemos a que horas; 

b) a navegação pela noite adentro, parece que sem restri-
ções, pelo que entende·mos; · 

e) o encontro de terra a 22, a horas de véspera, sem espan
tos e sem exclamações. 
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A esquadra navegou a noite inteira. ~te, quanto a nós, é o 
passo mais importante que da narração de Caminha se intui. Não 
o diz o missivista claramente, mas a prova de que isso sucedeu é a 
distância percorrida desde o aparecimento das ervas marinhas até 
o momento em que a esquadra parou, no dia seguinte, guinando 
em direção à terra. 

Duar.te Leite estima a distância desde a ilha de São Nicolau 
até Por.to Seguro em 690 léguas das navegadas naqueles tempos. 

Mais vinte ou trinta, portanto, que as acusadas pelos pilotos 
das naus aos sinais de terra (94

). Sendo assim, ~ós percebemos que 
navegaram cerca de trinta horas, desde que as plantas marinhas 
apareceram até a primeira ancoragem da esquadra a seis léguas 
de terra. As trinta léguas navegadas estão em conformidade com 
essas trinta horas, já que a velocidade de cruzeiro, chamemos-lhe 
assim, era, pelo que se depreende, mesmo dos informes de Caminha, 
de uma légua por hora, aproximadamente. 

~sprezemos o pormenor, que não pesa muito para o nosso 
caso, de a frota ter navegado para o sul mais dez léguas, além de 
Porto Seguro, que foram outras tantas que no dia 24, sexta-feira, 
navegaram para norte à busca da baía Cabrália e que à velocidade 
que referimos, levaria cerca de dez horas. Numa estimativa que pu
déssemos fazer, seríamos levados aos seguinte dados: 

1) vista de sinais de terra - dia 21 de abril por volta do 
meio-dia; talvez um pouco antes, ou seja, 30 horas antes da primei
ra ancoragem; era uma terça-feira. 

2) vista de terra - dia 22 de abril, quarta-feira, a "oras 
de ·bespera", por volta das 18 horas (6 da tarde) ou um pouco antes, 
quarido passavam as 30 horas depois do aparecimento daqueles si~ . na1s. 

Temos, então, que os sinais de t erra foram avistados pelo 
meio-dia do dia 21, ou talvez um pouco antes, possivelmente pela 
manhã. 

Ter-se-iam navegado nesse dia cerca de oito horas à luz do 
sol; navegaram-se, durante a noite, de terça para quarta-feira, cerca 
de 10 horas, pelo escuro, até às 4 horas da ~anhã de 22; n;ivrega
ram-se mais 14 horas desde às 4 desse dia ate a horas de vespera, 
o· que perfaz um total aproximado de 32 horas. 

Fiquemos com estes dados que, se não podem ser rigorosa
mente exatos, .são aproximados. Dão-nos a saber que a ~quadra para 
navegar as trinta léguas, navegadas desde que se anunciou terra. por 
sinais, teve que aproveitar a noite navegando. 

(94) Ver <o:História da Colonização Portugu esa d o Brasil», vol. II, pág . 264. 
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A frota navegou, então, a noite inteira, íamos dizendo. 

~tamos em crer que a navegação a esse tempo não fosse 
tão segura e tão provida de meios no trânsito noturno, para que aos 
indícios de terra se continuasse singrando à vontade. No entanto, 
continuou-se. Poderíamos, talvez, pensar em duas hipóteses para 
justificar, ou que justificassem a progressão da esquadra durante a 
noite. 

A primeira: aproveitavam-se as condições favoráveis à na
vegação porque não haveria tempo a perder com alguns sinais avul
sos, que anunciavam terra próxima; o Cabo estava longe ainda e por 
isso se navegaria aquela noite de 21 para 22, aproveitando o tempo 
na marcha para o sul. 

Bem frágil é, porém, esta hipótese, depois que sabemos ter 
a frota demorado dez dias no litoral brasileiro. 

A segunda hipótese por-se-ia fazendo depender aquela nave
gação das condições de navegabilidade segura, mesmo em noite 
escura. 

Creio que não precisamos contestar esta suposição, nem pre
cisaríamos pôr a hipótese. Ainda hoje, conhecidas as rotas e com 
seguras camas de marear, os acidentes costeiros são assinalados com 
faróis, não obstante todos os. meios de que as modernas naves dis
põem. 

Sabendo, então, que a esquadra de Cabral não seguia tão 
pressurosa (demorou largo tempo nas costas do Brasil) e que a 
seguran9a nas navegações noturnas não seria tão eficaz, poderíamos 
perguntar: 

Aos sinais de terra próxima nem se tomou a precaução de re
duzir a marcha, ou mesmo sustá-la, durante a noite? 

Não se temia que alguma nau, ou todas as naus, pudessem 
naufragar em recife, escolho, ilha ou terra firme, uma vez que si
nais de terra tinham sido identificados pelos mareantes? 

Por que continuaram confiantes a navegar, sem que algum 
dos doze pilotos, ou outros tantos capitães, recomendasse pru
dência no sentido de obstar ou, ao menos, reduzir a marcha durante 
a noite? 

Não me parece de pouca importância esta questão, em seu 
aspecto global, nem menos digna de meditação. Se pudéssemos res
ponder logicamente - · e historicamente - às indagações que for
mulamos, haveríamos de chegar a uma das três conclusões: 

9Q 

1) ou havia segurança bastante nas navegações notunla.S, 
e a manutenção da mesma velocidade, dia e noite, não representa
va qualquer perigo para as naus e navegantes, mesmo com terra , . 
prox1ma; 

2) ou os navegantes não tiveram em grande conta os sinais 
de terra próxima, que "eram grande quantidade de botelho e rabo 
d'asno" · · ' . 

3) ou a navegação confiante, durante a noite, dever-se-ia ao 
conhecimento seguro daquelas paragens onde navegavam, o que le
vava os navegantes a seguir à vontade, por saberem ausentes de 
perigos as latitudes em que singravam, na rota aproximada a do 
sul. 

Optando pela primeira conclusão, haveríamos de admitir que 
os navegantes de 1500 tinham chegado à perfeição na arte de na
vegar, mesmo em paragens desconhecidas e pela noite adentro. As 
contestações que a esta conclusão se levantariam nem seriam difí
ceis de adivinhar e seriam de todo lógicas. 

A segunda conclusão parece que se invalida a si mesma, 
quando sabemos que os mareantes se interessaram, até, na identifi
cação das espécies de ervas que apareceram. A isso prestou mesmo 
atenção Pero Vaz, o escrivão, que nada teria de responsabilidade na 
segurança da navegação. 

A terceira conclusão, admitida, dar-nos-ia como admissível, 
também, que aquela não era a primeira navegação que ali levava 
os marinheiros portugueses. 

7. O enc·ontro com, os indígenas 

A par destes problemas o~tros achamos, que dão lugar tam
bém a indagações, quando as respostas não as encontramos em qual
quer comentarista de Pero Vaz. Vejamos. 

Dia 23, quinta-feira, pela manhã, a frota levanta âncoras do 
ponto a seis léguas da terra, onde havia passado a noite e vai e~ 
direção à costa, donde às 10 horas, pouco mais ou menos, está a 
distância de meia légua, na profundidade de 9 braças. Daí puderam 
avistar-se homens que "andavam pela praia, obra de sete ou oito"· 

Decidiu-se, depois que todos os capitães foram à nau capitâ
nia, mandar um batel a terra e o Capitão ordenou que fosse Nicolau 
Coelho, "pera veer aqte Rio". E quando este se dirigia para lá "aco-
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dirã pela praya homees quando dous quando tres de maneira que 
quamdo o ootel chegou aa boca do_ Rio heramaly 18 '?~ 20 homees 
pardos. . . traziam arcos nas maaos e suas seetas. VIJnham todos 
Rijos p(er)ao batel e nicolaao coelho lhes fez sinal que posesem os 
arcos e eles os poseram" (folha 1,v.). 

Eis aí a cena mais simples de ser contada e também de ser 
imaginada. Nicolau Coelho seguiu para terra num bate~; aproxi
mou-se, mesmo havendo 18 ou 20 daqueles homens todos nus, com 
seus arcos e setas nas mãos. Esses homens não se intimidam, mas, 
ao contrário, vêm "todos Rijos" em direção ao batel. Entretanto, a 
um simples gesto de Nicolau Coelho, depõem os arcos e as setas, a 
única defesa que possuíam. 

Nós não poderemos imaginar qual a impressão dos indígenas 
ao verem os primeiros europeus, figuras para eles estranhas sob 
todos os aspectos e que invadiam as pacíficas costas das terras que 
habitavam. Também não podemos imaginar a impressão dos portu· 
gueses, quando viram duas derenas de homens desconhecidos, de 
arcos e setas na mão e que se iam aproximando da água à medida 
em que eles se aproximavam. da terra. E o curioso é que, da notícia 
que Pero Vaz nos fornece, ficamos a pensar que apenas Nicolau 
Coelho foi até à costa, o que é exato, sem que tivesse havido o cui
dado de cobrir a sua aproximação com outra embarcação, para o 
caso de os nativos, que os viam pela primeira vez, não serem tão pací
ficos e cordatos como depois se mostraram. Nicolau Coelho foi so-

. zinho, parece-nos que sem receio, até à boca do ·rio. A única arma 
que usou foi a mímica, acenando aos indígenas, que o entenderam, 
para que deposessem as armas. 

Por que aquela confiança mútua dos. europeus e aborígenes 
pela primeira vez que se viam? 

\ 

Anotemos aqui que não era da véspera que os portugueses 
contactavam com povos ou nações novas, que encontraram diversas, 
nas várias latitudes do continente africano . Parece que até era nor
ma, pelo "saber de experiência feita", evitarem alguns pontos das 
costas onde os naturais eram de certa agressividade, o que trazia 
desfechos inesperados e muitas veres sangrentos ao contacto de eu
ropeus e negros. Na aproximação com povos novos e desconhecidos, 
sempre a prudência era de se aconselhar, porque as armas que usa
vam - .também arcos e setas - ainda que rudimentares, eram de tiro 
certeiro e um sem número de mareantes ficou marcado e muitos 
perderam a vida nos primeiros encontros. 

Não havia muitos inexperientes entre os capitães, os pilotos 
e mesmo os simples mareantes da esquadra cabralina. Alguns, por 
mais de uma vez, tomaram lugar nas naus e cairavelas que haviam 
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demandado regiões novas das .terras africanas. Alguns haviam já 
contactado com povos estranhos; alguns teriam sentido a agressivi
dade dos indígenas e aprendido, na convivência direta com eles, que 
espécies de precauções se haveria de tomar à altura duma apro
ximação. 

Posto isto, parece-nos, então, bem estranho que Ni
colau Coelho fosse tão ingenuamente desprotegido até à linha 
da costa, depois que se havia verificado haver aborígenes 
que andavam por ali; e que tão imprudentemente se apro
ximasse, depois de verificar-se que vinham de arcos e setas 
nas mãos, "todos rijos pe.ra o batel" . E estranho nos parece, 
ainda, que os nativos, em vez de estarrecidos pela visão tão es tra
nha como seria para eles a dos navegantes, mesmo que de boa ín
dole e pacíficos, não tomassem uma atitude de reserva, refugiando
se ou emboscando-se., como julgamos natural. Mas não. Não deno
tam medo por aquela visão surpreendente·; parece que nem espanto. 
Com a maior naturalidade vêm direitos ao batel de Nicolau Coelho. 
E continua a ser estranho, ao menos para nós, que a um simples 
ac~nar entendessem logo de depor seus arcos e setas, suas únicas 
arm-as de defesa, que nem sabiam se precisariam usar contra aque
les seres que tão sur.preendentemente se apresentavam ante si, pela 
primeira vez, vindos do mar! ... 

Ou não seria a primeira vez? 

8 . "Ohuvaceiros e ventos" de uma noite - riafu; para, o norte 

Mas, se o que atrás narramos se constituir em surpresa para 
alguém quando lê a Carta, diremos que não nos parece a maior 
que do escrito se pode colher. 

Surpresa é, ainda, o que se relata a seguir e se refere às di
f iculdades da esquadra, na primeira aportagem junto à costa, por 
virtude das condições de tempo surgidas na primeira noite. Cami
nha informa-nos disso ao escrever: "anoute segujmte ventou tanto 
sueste cõ chuvaceiros que fez caçar as naaos" (folha 2). 

Refere-se à noite de quinta para sexta-feira, de 23 para 24 de 
abril. Por motivo desse "sueste e chuvaceiros", na sexta-feira pela 
manhã, aconselhado pelos pilotos, o Capitão-mor ordenou que levan
tassem âncoras e foi a esquadra ao longo da costa, "contra o nor
te", para achar ancoradouro seguro onde pudesse "tomar água e 
lenha": "e seendo pela costa obra de 10 legoas domde se leauntaram 
acharam os navios pequenos huu aRecife com huu porto dentro 
muito boo e muito seguro com huuã larga entrada e meteramse 
dentro e amaynaram" (folha 2, linhas 24 a 28) . 
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Ficamos sabendo, então, que o "sueste com chuvaceiros" levou 
a esquadra 10 léguas para norte ( comtra o norte) , por mando do 
Capitão. Os navios pequenos iam junto à costa e à frente; amaina
ram. As naus "aRibaram sobreles e huu pouco ante sol posto amay
naram" também. 

Nem confusão, nem estranheza resultam deste passo de Ca
minha que é bem claro e foi narrado com simplicidade. A frota que 
se dirigia para sul, a eaminho do Cabo da Boa Esperança, o qual de
via dobrar para estar no caminho certo da tndia, deteve-se junto 
a uma terra nova que achava naquela navegação. Parou à vista da 
teITa, fez a primeira ancoragem junto à costa, num local desabri
gado e, por isso, no dia seguinte decidiu o Capitão mudar de pouso. 
Nada mais natural, e outro Capitão não procederia de outro modo, 
segundo acreditamos, mesmo porque aconselhado pelos pilotos e, sem 
dúvida, pelos outros capitães. 

Então, a frota levanta âncoras e eis que navega à procura de 
"pouso seguro" para evitar que novamente tivessem que se "caçar" 
as naus. 

Para espanto nosso, entretanto, as naus seguem para o nor.te, 
quando a sua direção, desde o Restelo, vinha sendo para o sul. Vão 
"contra o norte" e parece-nos que nem dentre os capitães, nem den
tre os pilotos, a quem Cabral obedece neste ponto, alguém objeta 
ou sugere, pelos menos, que a direção contrária é mais conveniente 
por continuar no caminho certo para o Cabo. Procura-se um lugar 
abrigado da costa e não se procura - o que se nos afiguraria mais 
conveniente - ao sul do ancoradouro anterior. Sem restrições, sem 
objeções; cremos, mesmo, que com a aprovação de todos os respon
sáveis, a frota segue para o norte. 

. 
Não nos explica Caminha os motivos dessa decisão, nem de 

leve toca ,no assunto, mas informa-nos que a navegação daquele dia 
durou desde a manhã até ao sol se por. Um, dia inteiro retrocedendo 
no rumo que levavam. 

Quais as razões que levariam a esquadra naquele rumo? 

Qual a razão por que todos anuíram sem que ninguém opi
nasse que, buscando um ancoradouro para o sul, avançariam caminho 
para o destino que iam? 

Alguém poderia achar a justificativa para a decisão tomada, 
na ida para norte, quando pense que o "SUESTE'', soprando, awti
liava as naus naquele rumo. Opõem-se entretanto, algumas razões, 
A primeira. resulta da afirmação de Caminha que nos diz que foi 
durante a noite que o vento soprou, concluindo nós, portanto, que 
pela manhã haveria amainado e parado os "chuvaceiros". 
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Mas, se assim não fosse, diríamos que nem os ventos con
trários eram obstáculos para as navegações entre os por.tugueses. 
Ia para setenta anos que usavam a vela triangular com bons re
sultados, a permitir que se navegasse com ven.tos de qualquer feição. 
Não era, então, a direção do vento que interferiria na rota daquele 
dia, uma sexta-feira, 24 de abril. Alguma outra razão haveria, sem 
dúvida. E seria, possivelmente, uma razão forte. Não a houvesse e 
nós insistimos: na busca de um abrigo pela costa e para tomar "água 
e lenha" seria indiferente o norte ou o sul. E se o sul era o caminho 
a perseguir, no rumo que levavam, contra todas as expectativas fo
ram na direção norte, por 10 léguas e durante um dia. 

Qual a razão? 

9. A ((ilha" da Viera, Cruz 

A penúltima linha do texto de Pero Vaz contém a expres
são: "deste pomo seguro da vosa ilha da vera cruz" e completa o 
escrito: "oje sexta feira primeiro dia de mayo de 1500" . 

Usou o autor a forma habitual ao término de uma carta e 
nisso não há o que estranhar. Poderia, neste passo, escrever dum 
sem número de maneiras, sem alterar essencialmente o que escrevia. 
Assim escreveu, porém, e é sobre isso que a nossa atenção incide : 
"Da vossa ilha da Vera Cruz" . 

Fica-nos a impressão que intencionalmente escreveu a pala
vra "ilha". Questão de estilo, apenas? Por querer que se tomasse 
por ilha a terra descoberta? Por saber que era uma "ilha" o lugar 
donde escrevia? 

Poderá parecer de menor importância esta questão; parecerá 
sem importância e até ociosa. Não cremos, porém; seria mesmo a 
chave de um problema, se acaso pudéssemos continuar as opera
ções para sua solução. 

"Da vossa ilha da Vera Cruz". 

Não item representado problema este determinativo de Ca
minha. Ê verdade que na sua época, em vários escritos e em várias 
línguas, a palavra "ilha" era empregada nas acepções mais diversas 
e não raro se aplicava à designação de grandes extensões de terra, 
mesmo de continentes inteiros, ou quando fosse "terra firme". 

São de Jaime Cortesão estas considerações: "o vocábulo il~a 
tinha então, como outros de caráter geográfico, significação ma~ 
lata. Muitos anos mais tarde, Benedetto Bordone no seu I.solar1~ 
(1526), falando das ilhas da América escrevia: "Terra di Santa 
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Crocie o vero Mondo Nuovo fu la prima di tutte queste isole che 
trovata fusse ... ", definindo a seguir o Mundo Novo e austral, como 
uma ilha, separada da América do Norte'' ( 95

) • 

Nada temos a opor ao ilustre mestre quando assim afirma; 
mas discordamos ao insinuar que Caminha empregaria o vocábulo 
"ilh~" com a significação lata, tal como o faria Bordone. 

Não era de véspera que os termos geográficos, pelos desco
brimentos se iam fixando entre os portugueses. Mais de três quar
tos de séc~lo haviam decorrido, desde que as primeiras ilhas e ar
quipélagos se descobriram; e ao tempo da chegada ao Brasil tota
lizavam já algumas dezenas, incluídas que foram à coroa. a Madeira, 
os Açores, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Fora-se fixando o 
conceito de "ilha" ao longo desse tempo e ao longo do caminho pelo 
oceano, pela experiência náutica e pela frequência dos. "achamen
tos". E não cremos que na linguagem portuguesa quinhentista alguma 
vez apareça designada por "ilha" qualquer zona ou região do con
tinente africano que, sistemática e insistentemente, se explorava 
pela costa, ao sul. Cremos, ant.es, que a palavra "ilha", em 1500, 
era já empregada com propriedade pelos portugueses que sabiam 
distingui-la de "terra firme". 

A comprová-lo está uma passagem da "Relação do Piloto Anó
nimo" ao afirmar: "la terra e grande e non sapiamo se glie isola 
o terra ferma; anci crediamo che la sia per la sua grandeza" ( 96

) • 

Também Mestre João na sua carta tomou a precaução de não 
fazer afirmações quanto à terra quando escrevia: "ayer casy en
rtendiamos per asefios que esta era ysla e que eran quatro e que de 
otra ysla vyenen aqui almadias a pelear" ( 97 ) • 

Esta expressão, "casy entendiamçs que era ysla", salvaguar
dava qualquer imprecisão que o "físico" pudesse cometer na carac
terização da terra. 

E ao final da carta livra-se de dificuldades, ainda, quando 
escreve : "Fecha en uera crus a primero de maio de 1500" ( 98 ) • 

Podíamos referir aqui, exemplificando por citações, a "di.s
.tância literária" entre os missivistas citados e Pero Vaz de Cami
nha; e, portanto, a diferença cultural. Assim justificaríamos que se 
homens de menos preparo itoma vam precauções na designação da 
terra que viam e que "não sabiam se era ilha ou terra firme, ainda 
que se inclinassem a esta opinião pelo seu tamanho", Caminha nem 
precisava, pelos recursos da sua pena, enunciar de "ilha" uma terra 
que nem o era. 

(95) O.e., pág. 110. . 
(96) cHist. da Col. Portug. do Brasil», o.e., vol. II, fac-simile da «Relação do Pi

loto Anõnimo», publicação de 1507, pãg. 112. 
(97) Costa. A. Fontoura - «Os sete únicos doe.», já cit., fac-s imile da Carta de 

Mestre João, Doe. VII, pág. 1. 
(98) Idem , ibidem, pág. 2. 
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E, se fosse o caso de não saber, reparemos bem que os outros 
não saberiam melhor, nem mais que ele. 

As citações acima podemos considerá-las como uma prova de 
que era corrente e preciso o conceito de "ilha" entre os navegantes 
portugues* daquele tempo, distinguindo-o do de "terra f1rme". 
A característica de "ilha", como depreendemos da leitura da "Rela
ção do Piloto Anônimo" e que a distinguia de "terra firme" era o ta
manho. Não poderíamos pretender melhor clareza. Caminha não ig
norava a distinção entre ilha e terra firme, também. Mais letrado 
que os outros - o que facilmente se observa - não confundiria 
levianamente, nem se expressaria como Bordone, vinte e seis anos 
depois, dando ao vocábulo significação assim tão lata. 

O próprio escrivão testemunha em sua Carta os, conhecimen
tos que tinha de ordem geográfica, a poder distinguir, sem ponta 
de dúvida, o que pretendesse distinguir. E ele tinha de "ilha" um 
conceito tão exato quanto numa passagem o particulariza. 

Na folha 4, v. da sua missiva fala em ilhéu; e quando 
o refere não se limita a cit.á.-lo; dá-se ao trabalho de des
crevê-lo. Dando-nos aquele diminutivo de "ilha", narra os sucessos 
de sábado, 25 de abril, vésperas de domingo de pascoela. Refere-se 
à saída do Capitão-mor da sua nau para ir à terra, não querendo 
"sem embargo de njmguem neela estar soomente sayo ele com todos 
em huu jlheo grande que na baya esta que de baixamar fica muy 
vazio p ( er) o he de todas partes cercado dagoa que nõ pode njm
guem hir a ele sem barco ou a nado" (folha 4,v., linhas 27 a 32). 

Eis aí uma definição que não pode sofrer contestações. Ca
minha foi claro quanto alguém podia ser e se o vemos tão seguro 
deste conceito particular de "ilha", de "ilha" pequena, de ilhéu, en
tão não corria o risco de alguma vez, quer fosse uma só, confundir 
"ilha" com "terra firme". 

Por que, então, ao final da sua Carta escreve "ilha da Vera 
Cruz"? 

Estaria convencido que, pelo tamanho, "Vera Cruz" era uma 
ilha? Foi digamos, "à priori", que designou de ilha a terra nova? 

Aqui residem as nossas dúvidas. 
Pero Vaz não julgou a terra uma "ilha" pelo tamanho e nem 

foi "à priori" que assim a designou, segundo pensamos. Reparemos 
que apenas uma vez e ao final da Carta, somente, chama a terra ~e 
ilha e quando da terra já se sabia o que naquela altura se poderia 
saber. Desde o início da sua missiva fala de "terra"; e referindo-se, 
logo no princípio, ao ocorrido no dia 23 de abril escreve: "a oras. de 
bespera ouuemos vista de terra .s. p(ri)meiramente dhuu gramde 
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monte muy alto e Redomdo e doutras serras mais 1 baixas ao sul dele 
e de trrã chãa com grandes aruoredos ao qual monte alto o capitam 
pos nome o monte pascoal e aatera atrã da vera cruz". 

Por esta passagem Cortesão afirma: "não se esqueça também 
que o primeiro nome, Terra da Vera Cruz, imposto por Cabral se 
liga mais à expressão terra firme - como era de uso designar os 
continentes, do que uma ilha no sentido atual" (99

). 

Insistindo, porém, no que vínhamos dizendo, desde o início e 
ao longo de toda a Carta, que relata os acontecimentos de dez dias 
em contacto com a "terra nova", nunca a designa de ilha; guarda 
esta designação para a penúltima linha. 

Nós já deixamos dito: 

1) Caminha :tinha um conceito correto de ilha, que sabia 
distinguir, sem hesitações, do de "terra firme" ; 

2) Que na terminologia portuguesa coeva não se confundiria 
geograficamente, "ilha" com "terra firme"; ' 

3) Que não foi "à priori" que Pero Vaz designou de "ilha" 
a terra em que se encontravam. 

Então poderemos perguntar novamente: Por que designou de 
ilha uma terra que nem o era? 

. Alguma razão existia, por certo. E, se não sabemos a razão, as-
sinalemos o que julgamos motivar a pertinência da nossa observação. 

Vejamos que na folha 13,v .. Caminha, ao escrever sobre a 
"terra nova", afirma: "Esta trrã Sçr. . . pelo sartaão nos pareceo 
do mar mujto gramde p ( er) o que a este,nder olhos nõ podiamas 
veer se nõ te,ra e aruoredos que nos pareçia muy longa tera" (linhas 
1 a 13). t; na penúltima página do seu escrito que assim afirma. 
E ao afirmá-lo, a escassas linhas. do final, nada faria prever que 
terminasse pela fórmula em questão - "da vossa ilha da Vera Cruz", 
que contraria o que já havia escrito e a tão pouca distância. 

Uma ilha aquela terra? 
Aquela terra que do mar, pelo sertão, lhes pareceu "muy 

longa terra"? Aqui cremos não haver equívoco de Caminha; julga
mos, antes, que houve a deliberação de assim afirmar, com alguma 
~tenç~o que nós ignoramos. Nem podemos sustentar que fosse pela 
mtençao de D. Manuel ter em mãos um documento "conveniente", 
para provar ao Castelhano que havia chegado a uma terra de "pou
ca importância", mesmo por que era "uma simples ilha". Mas po
demos assinalar que Pero Vaz só fala da terra, da terra em si, na 
folha 13,y., bem no final da missiva. 

. (99) O.e., pág. 110. 

e , 

Por estranho temos que sendo "a terra" o motivo central do 
escrito, ~ue só _por sua descoberta _se_ justifica, se mencionasse ape
nas no fim e num esboço de descr1çao; e que as 1referências feitas 
sejam tão escassas da parte do escrivão, para informar o Rei. 

Caminha escreveu um extenso relatório de mais de 26 pági
nas para falar da terra que então "se achava"; e ao final do relato 
longo que escreveu e no qual falou de todas as coisas à terra ligadas 
a esta dedicou bem mitigadas linhas. O faito de o missivista não ha~ 
ver escrito sobre ela antes da folha 13,v. e, até aí, se ter distraído 
em minúcias lo~ais, colhidas naquele "porto seguro", parece que 
tem algum sentido. 

Esperaria elementos para sobre a terra - propriamente sobre 
a terra - escrever? 

Observemos, neste ponto, que uma frota de 12 navios, que 
navegara desde Belém perto de 700 léguas, avistou uma "terra no
va"; aportou a essa mesma 11erra, retrocedeu 10 léguas na rota que 
levava, dizem-nos que para "tomar água e lenha". 

Parece-nos. que por esse motivo - se o motivo era só esse 
- demorou tempo demais. Dois, três ou quatro dias, onde as águas 
eram infindas e os arvoredos tamanhos; e quando não lhes mingua
va ainda - "não por nos já mingoar" - como diz o escrivão ; dois 
a quatro dias, dizíamos, seriam suficientes para se "acertarem" ali. 
Surpreendentemente, demoraram aqueles 12 navios, o dobro, o tri
plo d~e :tempo.; "só" para tomar água e lenha, se tomarmos à letra 
o que Vaz de Caminha nos afirma. 

Dez dias no litoral "da Vera Cruz". Porque tanto tempo assim, 
se a tarefa era tão simples e, pelo que depreendemos, tão fácil tam
bém? 

Parece-nos que há necessidade de argumentos muito convin
centes pa;ra podermos acreditar que aquelas 12 naves estivessem todo 
o tempo nas costas brasileiras, imóveis e ociosas, desde o dia 24 de 
abril até ao dia 1.0 de maio, 2 de maio, e só para se abastecerem, 
"acertando-se" ali, mesmo que não se escasse·assem ainda os produtos 
de que pudessem abastecer-se. 

Nem uma delas - à ordem do Capitão, à conselho de algum 
piloto, à sugestão daquele personagem "versado em Cosmografia e 
que tomou lugar à mesa de Tordesilhas", de nome Duarte Pacheco -
se decidiu explorar pela costa aquela terra que, a ocidente, se tor
nava providencial, para a "tomada de refresco" nas viagens para a 
tndia? 

Mais de uma semana na baía Cabrália uma esquadra inteira; 
e estaria neste ponto inútil? 

Nem precisaremos invocar aqui a ousadia irriquieta dos 
navegantes daquele tempo. Havia em cada um a obceção pelo desco-
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nhecido. O espírito de aventura era uma constante; parece, mesmo, 
que contagioso e nem se mediam perigos, aceitando as consequências. 

A prova a encontramos na própria Carta de Caminha, na no
tícia da fuga de dois grumetes da frota, que se embrenharam pela 
terra e pelo sertão em que voluntariamente ficaram refugiados. Ar
rostar com o desconhecido empolgava aqueles mareantes, inque
brantáveis de espírito e de pele tostada pelas "salsas ondas". 

Ficariam, então, imóveis e ociosos todos os. navios por uma 
semana inteira, num ponto da costa, se·m irem mais além? 

Inacredítável nos parece essa imobilidade e ociosidade na
quela terra que acabavam de descobrir e "que da ponta que mais 
contra o sul, viram, até à outra ponta que contra o norte vem e que 
daquele ponto houveram vista, seria .tamanha que haveria nele bem 
20 ou 25 léguas de costa", como dizia Pero Vaz (folha 13,v., linhas 
1 a 5). 

Vinte a vinte e cinco léguas por costa teria aquela teITa; 
aquela "ilha da vera cruz". Dez dessas léguas as haviam navegado 
no dia 24 de abril, rumo ao norte; as quinze que faltavam - para a 
conta de Caminha - não se atreveram a navegá-las nos sete dias res
tantes, tempo suficiente para se navegarem, pelo menos, 150 (cento e 
cinquenta.) léguas, à velocidade horária de uma légua? 

lo 

Não teriam a curiosidade de averiguar se a terra era, real
mente, uma ilha? 

Ficaram apenas a pensar o que seria, ainda que se inclinassem 
a acreditar que seria "terra firme" pelo tamanho, como diria o 
Piloto Anônimo ! . . . Avaliaram esse tamanho num golpe de vista 
desde o mar ou navegando ao longo? - cabe-nos perguntar. 

Talvez navegassem ao longo da costa para o deixarem em ~.i
gilo; e seriam, possivelmente, os informes colhidos nessa navega
ção que Caminha esperava para começar a falar da terra. Estará 
aí a razão de nela só falar depois de escritas 25 páginas· de sua Car
ta. Por qualquer motivo, porém, chegados os informes, decidiu·se, 
ou estaria já decidido que não escrevesse sobre o que da terra se 
sabia, mesmo que não fosse muita coisa. Assim, só na folha 13,v. 
do seu manuscrito aparecem as informações, bem parcimoniosas, 
por sinal, ignorando nós os motivos dessa parcimônia, e na folha 
seguinte finaliza escrevendo·: "ilha da vera cruz". 

Linhas antes falara da terra "muy grande" e que lhe parecia 
"m~y lon~~ terra"; falara também em "saartão", .que, nos parece, 
está cond1c1onado a tamanho. Este tamanho que julgara ou que jul
g-aram e o sertão referido à terra contradizem, pensamos, a idéia 
de ilha. 
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Resumindo os apontamentos que ai deixamos, e concluindo, 
diremos que falar de "ilha" naquela altura da Carta nem se nos 
afigura coerente: 

1) O autor do escrito tinha um conceito correto de ilha,; nós 
0 sa~m~ . pelo seu próprio texto e o dissemos acima. 

2) Não cremos que empregasse a palavra no "sentido lato•' 
em que a empregaria Bordone no "!solário", em 1526. 

3) O missivista afirmara a terra "muito grande" e falara 
em "sertão" ·linhas atrás.; "terra ~uito grande" e "sertão", pare
ce-nos., contradizem a idéia de "ilha": 

Por estas razões somos levados a pensar que houve alguma 
intenção da-par.te de Caminha, e intenção-reservada, ao escrever as
sim no final de seu escrito. 

.. 
-

• 

' 
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CAPITUW Ili - ANOT AÇôE8 DIPWMATICO-PALEOGRAFICAS 

1. Notas DipWmáticCIB 

A Carta.de Pero Vaz 4e Caminha, no original, está hoje no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa, -onde é guaird.a
da (100). 

Numa análise elementar do documento ressaltam. as seguintes 
características: 

1) Guarda-se sob a forma de um caderno que reune todas as 
folhas e que é -costurado; a linha da costura da Carta. é relativa
mente recente; 

2) O caderno consta de 14 folhas não numeradas e de for-
mato de 4.9; 

3) O tamanho das folhas é de 295 x 210 mm; 

4) A: mancha tem as dimensões de 205 x 153 mm; 

5) O papel é liso, relativamente grosso, do tipo usado na épo
·Ca do Descobrimento do Brasil, estando amarelado pelo tempo; 

6) No papel há "marca d'água", constando a caravela de 
São Vicente e três flores-de-lis; 

7) A Carta foi dobrada em quatro partes., para fechar-se; 
sinais de fechar são oo cortes que se notam nas folhas, paralelos dois 
a dois em cada quarto das mesmas. folhas, por onde haveria passado 
uma fita a servir de fecho.; os vincos das dobras são notadoo. 

Escrita em português quinhentista, parente próxima de tan
tos escritos coevos, é datada de 1.0 de maio de 1500 e assina.da por 

(100) Gaveta VIII, m. 2, n<> 8, cot a de referência. (Não se encontra, porém, atual
mente, na coleção das gavetas, pensamos que por r esguardo pela importância que se lhe 
atribui. I sto se noticia na publicação do Centro de Estudos Ultramarinos - As Gaveta~ 
da Torre do Tombo, II, Gav. II-XII, Lisboa, 1962, verbete 1258, pág. 651, que r efere: 
cEste documento não se encontra na colecção>). 
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Pero Vaz de Carninha, data e assinatura que constam da última fo
lha do escrito. 

Foi enedereçada a El-Rei, como pode ver-se na contra-capa e 
é do conhecimento de todos que o te~!" é o descobrimento da. Terra 
da "Vera Cruz", a terra nova que entao se acho~ ~ donde se colhe
ram elementos bastantes que ao monarca se not1c1am. 

A Carta foi escrita em dias sucessivos, não podendo nós, e. 
rigor estimar o dia em que foi começada, ainda que alçuns autores 
julgu~m, como possível, q~e pe!as expre~s do escnU> se possa-. 
avaliar com bastante a.proxunaça~. Isto, pore_m! como ou~ros assun
tos à Carta referentes, não vai alem do dom1n10 das con]eturas. 

A "mancha", que nós indicamos ser nas dime~ de 20~x153 
mm não comporta em todas as páginas o mes~o numero _de bnhas, 
no~do-se que até à folha 9,v., o número de bnhas escritas numa 
das folha$ é de 34, exatamente na página indicada, var!611do nas 
anteriores para mais, sendo que na folha 3 comporta 39 bnhas. 

A partir de. folha 10 o máximo de linhas. em cada uma é de 
33, como acontece na 10,v.; 11,v.; 12; 12,v. e 13. 

Nas outras págine.s, entre a 10 e 13~v., há 31 linhas (folhas 
10 e 13,v.). Há ainda uma lauda. com 32 hnhas (folha 11) . 

Excluindo a última página escrita (folha 14) que está incom
pleta, com 13 linhas apenas., temos a variação das laudas de 31 a 39 
linhas, assim distribuídas : 

Quantidade 
de 

linhas 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

FOLHAS CORRESPONDENTES 

10 e 13,v. 

11 

10,v.; 11,v.; 12; 12,v. e 13 

9,v. 

1 ; 4, V • ; 6, V . ; 7, V . ; 8, V • e 9 

1, V. ; 2, V . ; 4; 5; 5, V. ; 6; 7 e 8 

2 

3,v. 

3 
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Temos, assim, que o número mais frequente de linhas por lau-
da é de 36, o que ocoITe em 8 delas. · 

A média aritmética dos números de linhas, incluida a última 
lauda que está incompleta, como dissemos, é de 34 por página. . 

De notar, ainda, é que a;té a folha 9, v. a letra é mais regular, 
compassada e de menor tamanho, sendo que da. folha 10 em diante 
se alarga, havendo, .regra geral, menos palavras por linha. 

2. N ot<JS Paleográficaa 

A escrita. da Carta, numa cl~ificação paleográfico-diplomá
tica, é da categoria da letra cursiva pocessada ou processai, letra 
esta em uso no tempo em que Pero Vaz escreveu e que s,e havia de
rivado da designada. pelos Reis Católicos de cortesã, que era uma 
derivação "da cursiva gótica que se especifica em três tipos de le
tras, representativas de três diferentes momentos de transformação 
e que são: o da letra albalaeis:, o da. cortesã e o dá processa!·" ( 1º1 ) ; 

A primeira foi usada nos séculos XIIl e XIV. 
A cortesã foi conhecida por este nome no século XIV e durou 

até o século XVI. 
"A letra processada não é mais do· que uma coITUpção da corte

sã; as letras ampliam-se e nessa ampliação deformam-se; o "ductus" 
é mais rápido .. . e a grafia estende-se de forma considerável como 
resultado da multiplicação viciosa dos elementos de enlace. Isto não 
se produziu naturalmente. . . os escrivães, como cobravam "a tan
to" por página, faziam a letra. . . a fim de que o escrito ocupasse um 
espaço maior" ( 102 ) • 

Isto deu como consequência que a escrita se tomou cada vez 
menos legível, à parte o que significava como abuso, pelo que a 
Rainha Católica. acudiu com o remédio para ambos os males ... . 
"mandando que se pague a diez marovedis cada hoja de pliego en
tero, escrita fielmente de buena escrita cortesana e non processada, 
de manera que las planas sean llenas,, no dejando grandes márgenes 
e que en cada plana haya a lo menos treinta e cinco renglones, e 
quince partes em cada renglon" (1º3 ). Entretanto, não obstante es .. -
tas ~posições, os escrivães do século XVI seguiram aferrados. a 
letra processada tão reprodutiva para eles. ( 10

•) • 

Destas anotações resulta a possibilidade de podermos . loca
limr a escrita processada no seu tempo: o tempo do Descobrunen
to do Brasil e no qual Caminha escreveu a sua Carta. 

-· -·-«Ío1)cumbrei\o, Antonio C. Flor iano - cCurso General de Paleografia>. Oviedo, 
Impr. L a Cruz, 1946, pág. 486. 

(102) Idem. 
(103) Recopilacion de las pragmáticas del Reyno, Alcalá, 1528; apud. Cumbrefto, 

A. C. Flor iano - cit ., pág. 487. 
(lOf) Idem, ibidem. 
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O que deixe.mos· dito constitui-se numa ·prova - e em História 
há sempre necessidade de provas. -:- que! junta a outr~, . nos dão a· 
àutenticidade da. missiva do escr1vao. Abás, esta au~ntic1dade nun
ca foi posta em· dúvida pelos elementos ou características elGternas da 
Cal1ta. Uma vez que o foi e que nós sabemos, resultou dos· elementos 
intrínsecos, por uma apreciação, sem dúvida correta, do poder mag
nífico de síntese que o escrivão revelou. Por essa dúvida, penSiamos 
nós, resultou o melhor elogio que algum autor fez, alguma. vez, a 
Caminha ( 1011) • 

Deixamos dito já, da letra da Carta de Caminha, que é do · 
tipo "processada", derivada. da gótica cursiva, indiretamente, por 
sê-lo diretament.e da cortesã e isto nos esclarece da contemporanei
dade do escrito em relação à letra; resta acrescentar que esta letra 
"processada" ê a cursiva dos. diplomas particulares, enquanto que a 
"cortesã" é a dos diplomas ·oficiais. 

Se quiséssemos as características comuns a estes dois tipos de 
letra facilmente as observaríamos e mesmo as exemplificaríamos , . 
pele. Carta. Bastaria referir as ligações das. letras que, regra geral, 
se unem pela parte superior. Na escrita cortesã há o hábito de en
volver silabas ou me8mo palavras em espiral, facilitando assim a 
união das terminações inferiores com os sinais de abreviaturas. 

Não se perdeu de todo o hábito na letra processada e encon
ltramos diMo inúmeros exemplos na Carta de Caminha. Verifiquemos 
à folha 12, linha 15, onde a palavra "primeiro" se .encontra abrevia
da e envolvidas as sílabas,, sendo que a espiral da letra "p" abre
via a silaba inicial, substituindo o grupo do "r" e vogal ; a espiral 
do "m" substitui as vogais e o "r". Assim, a palavra ficou reduzida a 
"pm~" quando as espirais do "p" e do "m'~ eliminam grupos, o que 
é muito frequente na Carta. 

Na folha 14, na última linha do texto, ao datar a Carta, Pero 
Vaz escreve de. mesma maneira a mesma palavra. Poderíamos .repe
tir um sem número de exemplos à face do texto de Caminha e refe
rir, especificamente, as palavras onde o "r" é ou devia ser seguido 
de vogal ou a vogal seguida de "r''. ~ hábito e regm já bem antiga, 
que vem dos primeiros tempos da escrita. visigótica, presente, tam
bém, na letra processada e em outras que se seguiram. Quando aque
les grupos se seguem à letra "p" sempre o traço inferior desta letra 
os substitui, sendo poucas as exceções que em Pero Vaz se possam 
apontar. 

Poderíamos enunciar os exemplos desde a primeira página, 
quando logo na linha 6 escreveu: "que pao bem contar" = que p ( er) 
e.o bem contar"; linha 7: "po tome vossa alteza minha jnoramçia" 

(105) » Cf. captstran·o de Ab'reu' - o :c., _pág. 304. 
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= "p ( er) o tome vossa alteza minha. ignorância" ; linha 8: "po boa 
vomtade" = p ( er) o boa vontade"; e assim por diante. · 

Os mesmos exemplos se poderiam apontar às de7.enas. Mais de 
uma vez aparece a palavra. "porto" da .maneira que aparece na pe
núltima linha do texto, folhe. 14: "p•'•". 

Citaríamos, ~da, palavras como "verde" ou "vermelho", 
em que os grupos de "er'' são suMtituídos por um sinal abreviativo 
que cor.ta a primeira haste da. letra "v" e que se es,crevem: "vme
lho" = v(er)melho - folha 1,v., linha 34; "vdes" = v(er)des - fo
lha 9,v., linha 35. 

Ã parte as espirais envolventes, também são muito comuns, 
como características da escrita, os enlaces das palavras que entre 
estas estabelecem ligações tão frequentemente usadas por Caminha. 

Damos alguns exemplos da folha 1: 

"aqual" = "a qual" (linha 8) 
"queo" = "que o" (linha 12) 
"a.sua" = "a sua" (linha 25) 

E assim por diante. 

As abreviaturas também não são raras: 

"q" = "que" (folha 1, linha 8) 
"ne" = "nem" {folha 1, linha 25) 
"alxº' = "almoxarife" (folha 7,v., linha 11) 
"seg°" = "segundo" (folha 9, linha 7) 
"aº" = "Afonso" (folha 9, linha 2) 
"xpaã" = "cristã" (folha 13, linha 4) . 

Seria longa a relação e que no texto poderemos observar. 

A nasalação, por meio de traço superior à letra, é bastante 
comum em Caminha e uma das suas constantes. Representamo-la 
com o "til", por não .termos outro sinal gráfico e porque é o mais 
aproximado, dadas as dificuldades gráficas. No correr do texto, po
rém, na transcrição de trechos que da. Carta firemos e em alguns dos 
exemplos abaixo, nem se conseguiram tipos encimados pelo "til'', 
fossem o "q", o "e", o "u", como com facilidade se haverá de notar. 
Alguns exemplos: 

"chamã" = "chamam" (folha 1, linha 34) 
"huu deles lhe deu huu/huu sombreiro" = "Um deles lhe deu 

um/um sombreiro" (folha 1,v., linha 36 e folha 2, linha 1) 
"homees" = "homens" (folha 2, linhas 20 e 36) 
"e" = "em" (folha 4,v., linha 23) 
"cõ" = "com~' (follia 5,.linhas 4 e -25) · 
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."prumajees,, = "plumàgens" (folha 11, linha 13) 
"pregaçã" = "pregação-'' · (folha. : l2;v .. ~: linha ·-15 ), ,, 

Poderiamos seguir com os exemplos, que em to~ as pági· 
nas do escrito se observam. Não há, porém, necessidade. 

Nesta breve análise que fuemo8 está suficientemente caracte~ 
rizada a letra e a escrita, o que nos dará, segundo pensamos, a idéia 
das relações que com a letra "cortesã", que atrás referimos, man
tém. Não serão ociosas estas referências; naturalmente, podem co~ 
tituir-se em elementos que · à História e ao historiador interessem, 
em mais de um sentido. As épocas de vigência dessas letras pode~ 
rão sugerir soluções que à cronologia. respeitam ( •) . 

3. Critérios de tron8crição 

O que julgaríamos ocioso seria a citação exaustiva de todas 
as caraterísticas e acidentes. que na Carta se nos apresentam. Além 
do mais seria desnecessário, pois o critério de transcrição que ado
tamos permite a sua observação ao longo do escrito. 

Mesmo que nos afastemos das normas elementares das trans
crições paleográficas, fugindo ao reiterada.mente aconselhado pelos 
mestres, trataremos o documento que Caminha nos legou com a 
singularidade que nos parece merecer ser tratado. Fazemos a trans
crição vertendo tão fielmente o texto, quanto o guarda a fotOgrafia, 
salvaguardadas as impOS,Sibilidades de ordem gráfica, já que não 
temos !tipos que correspondam a alguns sinais que na Carta nos 
aparecem. Bem sabemos que alguns repar()S podem ser feitos~ paleo
graficamente falando, ou historicamente. considerando. Para sal
vaguarda, entretanto, de "prejuízos" qu~ o nosso critério pudesse 
trazer, fazemos em seguida o traslado em. ortografia atual, me~mo 
com algumas liberalidades que não sejam abusivas. Assim proceden
do, é nosso propósito : 

1) A transcrição do fac-símile linha por linha e letra por 
letra, guardando as formas do escrito. Guardar-se-ão os enlaces e 
mesmo o.s. erros do escrivão. Neste passo, nem faremos mais que o 
tentado por outros autores, nomeadamente, Antonio Baião e Jaime 
Cortesão. 

2) Nas abreviaturas procederemos como estes dois autores, 
desdobrando-as, quando oportuno o seu desdobramento; mas, · ao 

(• > O Prof. Eduardo Nunes, numa tentativa de classificação das escritas portugUesaa 
- o que sistemá.tica e coerentemente o não fez outro autor até hoje - dará. a escrita da 
Carta como cjoantna>, fiel à tradic;:ão quatrocentista, ainda que uma outra - a cmanueli
~;:9;:- se fizet1se já. presente, ao tempo. (Ver Album de Paleografia Portuguesa. Lisboa, 
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contrário dos mesmos, incluiremos entre parênteses as· letras e sí
. · labas -1que :.no,-texto .·não ·:constarem:;: neste .. particular, . são .. -exigências 

de ordem gráfica a ~bstitufr .. os tipos diferenciados o que, no pre
sente caso, se .tomou inexequ1vel. 

3) Guardaremos· as minúsculas mesmo nos nomes próprios 
e guardaremos as maiúsculas nos nomes comuns; seja no meio da 
pala,wa, tal como o "R", não o desdobrando em "rr", a que nalguns 
casos cor.responde, seja em "aRibaram" = "arribaram", (folha 2 
linha 29), em "aReçife" = "arrecife" (folha 2, linhas 26 e 30) o~ 
em outros casos em que se apresente. Manteremos, também, as con
soantes · dobradas. 

4) Não modificaremos nem atualizaremos a pontuação; serão 
mantidos os traços · oblíquos e os pontos que · Caminha inscreveu 
no téxto, . correspondentes a virgula, ponto e virgula, dois pontos · e 
ponto final. 

5) 1Em fidelidade ao escrito, não esqueceremos de anotar os 
"riscados" que os autores não têm referido em seus trabalhos; te
remos mesmo o cuidado de decifrá-t'l.os quando for posslvel. 

· Completándo o que ·vimos, enunciando como disposições nos
sas na. transcrição, diremos que manteremos a forma de Caminha 
".s." = "scilicet" e de que temos vários exemplos no texto.· 

Se e5te nosso critério· ·pode levantar algurilas questões, nem 
é para agradar aos literatos que assim procedemos. · 

Ao falarmos as$im, temos presente um texto de ào páginas 
da autoria de Carlos Simões Ventura, que·, ao comentar a transcri
ção já por nós referida de Anto~io Baião, afirma que a Carta. de 
Caminha ~'merecia ser fielmente tresladada, para que todos pudes
sem ter o gosto de saber o que nela realmente se contém" ( 1º6

) .. 

Linhas acima havia escrito sobre o "desleixo e ausência de critério" 
da transcrição daquele autor. Na verdade, se. nós pudermos contri• 
buir para que alguém possa "ter o gosto de saber" o que na Carta 
se contém, dar-nos-emos por satisfeitos com o nosso trabalho, tam
bém por esse motivo. 

Mas, as razões do nosso labor, no sentido em que decorre, 
não corl;"espondem todavia, num sem número de aspectos, às sugestõeS 
daquele. autor. 

Não ignoramos as responsabilidades que implicam um traba
lho desta natureza; nem nos iludimos a ponto de julgar que da 
nossa parte seja isento de erros ou falhas em que outros autores 

(106) «Brasília» - «R evis ta do Instituto de E studos Brasileiros», Faculdade de 
Lt'lt l'~tu de Coimbra., vol. I , Coimbra. 1942, pá.gs. 7 a 37. 
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têm incorrido. Por esses erros· e essa.s·falhas que em trabalhos ante
riores · ao nosso se inscreveram; também, em parte, empreendemos 
esta tarefa; mas nem nos convencemos que noutros erros não pos
samos incorrer. 

Jaime Cortesão escrevia assim a propôsito do trabalho de 
Antonio Baião:· "sua transcrição peca por carência de uniformidade 
e excesso de int.erpretação. Acresce que a falta ou insuficiência de 
revisão inçou o texto impresso de erros e lacunas .. A todas as razões 
que nos moviam a tentar uma nova. leitura - diz Cortesão - veio 
juntar-se esta que não foi a de menor peso" ( 101

) • 

~ verdade que erros, digamos clamorosos, há na composição 
tipográfica, que por falta de revisão escaparam na publicação de A. 
Baião, além de outros de menor vulto. 

A exemplificar poderíamos falar da folha 1,v., na transcri
ção da qual números correspondentes à linha 13 foram parar à linha 
16; e númerds da linha 16 do original se transcreveram na linha 18, 
o que redunda em alterações de natureza grave ( 108

). Por falhas des
ta natureza de que Cortesão deu conta - uma das razões que o le
varam a uma nova leitura da Carta - nem esperaríamos que em 
seu livro houvesse erros, pelo exercício de um rigoroso labor de 
revisão. Não duvidamos que esse labor se efetuasse.; não omtante, .. 
em sua transcrição, na folha 13, "a falta ou insuficiênçia de revi-
são", como ele próprio diria, deu como resultado no "texto impres
so" etTo ou lacuna de reparar: a linha 12· foi ·trocada com a linha 
13 (109) • 

Podíamos ampliar as referências e dizer que até na "adapta
ção à linguagem atual", na transcrição que con-esponde às duas 
últimas linhas da folha 7,v., (pág. 222) há falha de palavras, 
pelo menos três; ou que a paginação da Carta na "linguagem atual'' 
t.em a flutuação de várias linhas nalgumas passagens e que chegaih 
a oito, como ocorre com a folha 13,v., (pág. 239). Outras falhas 
encontraremos( se as procurarmos; mas não é esse o nosso intento. 

Nem se julgue que com estas referências ensaiamos ar.ticular 
libelo contra o probo investigador que foi Jaime Cort:esão e a quem 
a cultura deve tantas páginas de merecidos encômios. Nem se jul
gue, tão pouco, que ensaiamos aqui e. defesa de Antonio Baião. Os 
dois mestres detêm por si e suas obras o valor suficiente, a de..c:Jne
cessitarem o nosso apoio, este e a ' desautorizarem os nossos reparos, 
aquele. 

(107) O.e.. pág. 124. 
(108) «C?s s ete únicos documentos . . . », já cit., pág._ .67. 
(109) O.e. 
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Se os referimos, guardando reverência às suas memórias, foi, 
apenas, para observarmos que mestres do seu quilate cometeram des
lizes e apresentaram falhas no mesmo trabalho que agora elabora
mos. Não poderia. haver em nós a pretensão de levar a cabo o mesmo 
estudo, ,totalmente isento de falhas ou deslizes·. 

Temos o propósito de rever, anotar e corrigir com a melhor 
metodologia ao nosso alcance; a melhor dedicação e a mais ál.tstera 
paciência, para que se diminuam as possibilidades de "lapsus" e 
falhas na nossa transcrição; mas conhecemos, também, que um sem 
número de causas e circunstâncias são sempre motivo para o apa
recimento de erros e imprecisões, não bastando para sua eliminação 
os bons propósitos. Os que a este gênero de trabalho alguma vez se 
dedicaram sabem-no bem; sempre alguma coisa fica para que outros 
possam repetir a experiência e reparar os erros. 

Os exemplos que deixamos acima parecem-nos bastante escla
recedores. 

t: fato considerado pelos mestres que o trabalho mais fácil 
de se efetuar no domínio dos documentos históricos, para seu estu
do, é ter-se o original em mãos. Dispensam-se, ao menos, algumas 
tarefas que são pertinentes, necessárias e indispensáveis nas cópias 
do original ou nas cópias das cópias . 

'Tendo-se o original à mão. . . é só publicá-lo ! . .. 

São, porém, de Langlois estas palavras: "Teoricament e, nada 
há de mais fácil; na prática, esta operação elementar exige uma 
atenção constante, de que nem todos são capazes. Quem di~o du
vidar que tente" ( 11º) . 

(110) LangloiJ!. Charles V. e Seignobqs, Cltarl_es _ - «Introduçãc> aos Estudos ~is~ó
rfoo's~; -t i'àd .: de' Laerte de ~ .Almeida. Morais;· Ed. Renascença,. São Paulo, 1946, pãg. 63. 
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Siíor 

posto que o capitam moor desta vossa frota e asy os 
outros capitaaês scp(re)uam a vossa alteza anoua do acha 
mento ( 1) desta vossa terra noua que se ora neesta naue 
gaçom achou. nom leixarey tam bem de dar disso 
minha comta avossa alteza asy como eu milhor 
poder ajmda que p(er)ao bem contar e falar o saiba 
pior que todos fazer/ p( er)o tome vossa alteza minha 
Jnoramçia p(er)o boa vomtade. aqual bem certo crea q 
p( er)o afremosentar nem afear aja _aquy de poer ma 
is caaquilo que vy e me pareçeo ./da marinha 
Jem e simgraduras do caminho nõ darey aquy cõ 
ta a vossa alteza p( er )o queo nom saberey fazer e os 
pilotos deuem teer ese cuidado e p( er )o tamto Sfior 
do que ey de falar começo e diguo./ 
que apartida de belem como vosa alteza sabe foy sega 
feira ix de niarço.e sabado xiiij do dito mes amtre 
as biij e ix (2) oras nos achamos antre as canareas 
mais perto dagram canarea e aly amdamos todo 
aquele dia em calma avista delas obra de tres ou 
quatro legoas. e domingo xxij do dito mes aas 
x oras pouco mais ou menos ouuemos · vista dasjlhas 
do cabo v(er)de .s. dajlha de sã njcolaao segQ dito de p(er)o 
escolar piloto e anoute segujmte aasegda feira lhe · 
amanheçeo se perdeo da frota vaasco datayde com 
asua naao sem hy auer · tempo forte nê'. contrairo 
p(er)a poder seer. fez ocapitam suas deligençias p(er)ao 
achar ahuuãs e a (3) outras partes e nom pareçeo majs 
Easy segujmos r1osso caminho per este mar delomgo 
ataa terça feira doitauas de pascoa que foram xxj 
dias dabril que topamos alguiís synaaes de tera 
seemdo da dita jlha segQ os pilotos deziam obra de 
bjClx ou lxx legoas. os quaaes herã mujta cam 
tidade deruas compridas aque os mareantes 
chamã botelho (4) e asy outras aque tam bem chamã 
Rabo dasno ( 5) / Eaaquarta feira · segujmte pola ma 

( 1 ) Ver nota 1. 
( 2 ) Riscado (no). 
( 3 ) Riscado (as). 
( 4 ) Ver nota 2. 
( 5 ) Ver nota 3. -115 -
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Senhor 

Mesmo que o Capitão-mor desta vossa frota e também 
os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a notícia do 
achamento desta vossa Te"a Nova que, agora, nesta 
navegação se achou não deixarei, também, de dar disso 
minha conta a Vossa Alteza, tal como eu melhor puder 
ainda que para bem contar e falar o saiba fazer 
pior que todos. Mas tome Vossa Alteza minha ignorância 
por boa vontade; e creia, como certo, que não hei de 
por aqui mais que aquilo que vi e me pareceu, 
nem para aformosear nem para af ear. Da marinha-
gem e singraduras do caminho não darei, aqui 
conta a Vossa Alteza que o não saberei fazer e os 
pilotos devem ter esse cuidado,· e, portanto, Senhor, 
do que hei de falar começo e digo: 
que a partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi 
segunda-feira, 9 de março; e sábado, 14 do dito mês, entre 
as 8 e as 9 horas, nos achamos entre as Canárias, 
mais perto da Grã-Canária; e ali andamos todo 
aquele dia, em calma, à vista delas, obra de três ou 
quatro léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 
1 O horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas 
do CakJ Verde, a saber: da ilha de São Nicolau, segundo dito 
de Pedro Escolar ( 1 J, piloto. A seguir à noite, quando segunda
/eira amanheceu, perdeu-se da frota Vasco de Ataíde, com 
sua nau, sem ·que houvesse tempo forte nem contrário, 
para poder acontecer. O Capitão fez suas diligências para o 
encontrar, numa e noutra parte; mas não apareceu mais. 
Então seguimos nosso caminho, por esse mar de longo 
até terça-feira de Oitavas de Páscoa, que foram 21 
dias de abril, Quando topamos alguns sinais de terra, 
sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra 
de 660 ou 6 70 léguas; os sinais eram: muita quantidade 
de ervas compridas, às quais os mareantes 
chamam botelho; e, ainda, outras a que também chamam 
rabo d'asno. Na quarta-[ eira seguinte, pela ma-

( 1 ) Seria Pe<)ro Escobar o nome co"eto. 
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nhaã topamos aves aque chamã fura buchos. ( 1) e 
neeste dia aoras de bespera (2) ouuemos vista de tera .s. 
p{ri)meiramente dhuü gramde monte muy alto. e 
Redomdo e doutras serras mais baixas ao sul dele 
e de trrã chaã (3) com grandes aruoredos.ao qual 
monte alto ocapitam pos nome omonte pascoal 
E aatera - atrã davera cruz.mandou lamçar op 
rumo acharam xxb braças e ao solposto obra de bj 
legoas de tera surgimos amcoras em xix braças ( 4) 
amcorajem limpa.aly jouuemos todaaquela nou 
te.e aaquimta feira pola manhãa fezemos vella 
e segujmos dretos aaterra eos naujos pequenos diã 
te himdo per xbij xbj xb xilij xiij xij x 
E ix braças ataa mea legoa de trrã omde todos 
lancamos amcoras em dreto daboca dhuü Rio 
e chegariamos aesta amcorajem aas x oras pouco 
mais ou menos e daly ouuemos vista dhomê'es q 
amdauam pela praya obra de bij ou biij segQ os 
naujos pequenos diseram p(er)o chegarem p(ri)meiro .. / 
aly lancamos os batees e esquifes fora evieram 
logo todolos capitaaê's das naaos aesta naao do 
capitam moor e aly falaram. e ocapitam man 
dou no batel em trrã njcolaao coelho p( er )aveer aqle 
Rio e tamto que ele comecou perala dhir acodirã 
pela praya homeês quando dous quando tres 
de maneira que quando obatel chegou aaboca 
do Rio heram aly xbiij ou xx homeês. pardos 
todos nuus sem nhuüa cousa que lhes cobrise suas 
vergonhas. traziam arcos nas maaõs esuas see 
tas.vijnham todos Rijos p(er)ao batel e nicolaao co 
e lho lhes fez sinal que pose sem os arcos e eles os 
pos(er)am. aly nom pode deles auer fala nê' ente 
dimento que ap(ro)ueitasse polo mar quebrar na 
costa. soomente · deulhes huü barete v( er )melho e 
huüa carapuça de linho que leuaua na cabeca 
e huü sombreiro preto. E huü deles lhe deu huü 

( 1 ) Ver nota 4. 
( 2 ) Ver nota s. 
( 3 ) Ver nota 6. 
( 4 ) Ver notas 7 e 8. 

l ,v. 
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nhã topamos aves a que chamam fura-buchos e 
11este dia, a horas de véspera, avistamos te"ª' a saber: 
Em primeiro lugar um monte grande, muito alto e 
redondo e outras se"as mais baixas ao sul dele; 
e terra rasa, com grandes arvoredos. Ao mesmo 
n1onte alto pos o Capitão o nome de Monte Pascoal; 
e à terra - Te"a de Vera Ouz. Mandou lançar o 
prumo e acharam 25 braças e ao por do sol, a cerca de 6 
léguas da terra, lançamos âncoras com 19 braças; 
ancoragem boa. Ali ficamos toda aquela noite 
e na quinta-feira, · pela manhã, fizemos vela 
e seguimos direitos à terra com os navios pequenos diante 
assinalando 17, 16, 15, 14, 13, 12, 1 O 
e 9 braças até meia légua da te"ª· onde todos 
lançamos âncoras em frente da boca dum rio,· 
e chegaríamos a este ancoradouro às 1 O horas, pouco 
mais ou menos. Dali houvemos vista de homens 
que andavam pela praia, cerca de 7 ou 8, segundo 
os navios pequenos disseram, porque chegaram primeiro. 
Ali lançamos os batéis e esquifes à água e vieram logo 
todos os capitães das naves a esta nau do 
Capitão-mor e ali conversaram. E o Capitão 
mandou no batel, a te"ª· Nicolau Coelho para ver 
aquele rio; e quando começou a ir para lá acu-
diram, à praia, homens, aos dois e aqs três; 
Assim, quando o batel chegou à foz do 
rio estavam ali 18 ou 20 homens, pardos · 
todos nus, sem nenhuma roupa. que lhes cobrisse suas 
vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. 
Vinham todos rijos para o batel e Nicolau Coelho 
fez-lhes sinal para que deixassenz os arcos e eles os 
pousaram. Mas não pôde ter deles fala nem entendimento 
que aproveitasse porque o mar quebrava na costa. 
Apenas lhe deu um ba"ete vermelho e 
unUl carapuça de linho que levava na cabeça 
e um sombreiro preto. E um deles deu-lhe um 
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huii sombreiro de penas daues comp(ri)das cõ hufía 
copezinha pequena de penas v( er)melhas epardas coma 
de papagayo e outro lhe deu hüu Ramal grande ( 1) 
de comtinhas brancas meudas que querem pareçer 
daljaueira (2) as quaaes peças creo queo capitam (3) 

manda avossa alteza e com isto se volueu aas naaos 

2 

p(er)o seer tarde e nom poder deles auer mais fala _p(er)o 
aazo do mar:/ 
anoute segujmte ventou tamto sueste cõ chuuaçeiros 
que fez caçar as naaos e especialmente ( 4) acapita 
na Eaasesta pola manhaã aas büj oras pouco ma 
is ou menos per conselho dos pilotos mandou .oca 
pitam leuamtar amcoras e fazer vela e fomos de 
lomgo dacosta com os batees e esquifes amarados 
perpopa comtra onorte p(er)aveer seachauamos al 
guiía abrigada e boo pouso omde jouuesemos p(er)a 
tomar agoa e lenha.nom p( er )o nos ja mjnguar mas 
p( er )o nos acertarmos aquy e quando fezemos vela 
seriam ja ha praya asentados jumto cõ o Rio. obrra 
de 1x ou lxx homeês que se jumtaram aly poucos 
epoucos / fomos delomgo e mandou o capitam aos 
nauios pequenos que f osem mais chegados aatrrã 
e que se achasem pouso seguro p( er )aas naaos que 
amaynasem. Eseendo nos pela costa obra de x 
legoas domde nos leuamtamos acharam os ditos 
nauios · peqnos hüu aReçife com hüu porto dentro 
muito boo e muito seguro com huiía muy larga 
entrada e meteramse dentro e amaynaram. 
e as naaos aRibaram sobreles. ehüu pouco amte 
sol posto amaynarom obra dhüua legoa do aReçif e 
e ancoraramse em ( 5) xj braças./ E sendo ao lopez 
nosso piloto em hüu daqueles naujos pequenos p(er) 
mandado do capitam p(er)o seer homê vyuo e dee 
stro pera jsso meteose loguo no esquife asomdar 
o porto demtro e tomou em huüa almaadia dous 
daqueles homeês da trrã mançebos ede boos cor 
pos. e hüu deles trazia hüu arco e bj ou bij seetas 

( 1 ) Ver nota 9. 
( 2 ) Ver nota 10. 
( 3 ) Riscado (n) 
( 4 ) Riscado (c)? 
( 5 ) Riscado (xb) 
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um sombreiro de penas de aves, compridas, com uma 
copazinha pequena, de penas vermelhas e pardas como as 
de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande 
de contjnha~ brancas e miúdas que parecem ser de 

5 a/javeira, peças que, creio, o Capitão 
manda a Vossa Alteza. E com isto voltou às naus 
por ser tarde e deles não poder haver mais fala 
pelo estado do mar. 
À noite seguinte ventou tanto sueste com chuvacei-

1 O ros que fez caçar as naus e, especialmente, a capitânia. 
Na sexta-feira pela manhã, às 8 horas, pouco mais 
ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o Capitão 
levantar âncoras e fazer vela e fomos ao 
longo da costa com o.s batéis e esqui{ es ama"ados 

15 pela popa, para norte, para ver se achávamos alguma 
abrigada e bom pouso, onde estivéssemos, para 
tomar água e lenha,· não por já escassear, mas para 
nos completarmos aqui. Quando nos fizemos de vela 
estariam na praia, sentados, junto ao rio, cerca de 

20 60 ou 70 homens que se juntaram ali, a pouco 
e pouco. Fomos de longo e mandou o Capitão aos 
navios pequenos que fossem mais chegados à tem1 
e que, se achassem porto seguro para as naus, 
aTr11iZinassem. Indo nós pela costa cerca de 1 O 

25 léguas donde nos levantamos acharam os ditos navios 
pequenos um recife com um porto· interno, 
muito bom e muito seguro, com uma entrada bem larga; 
entraram e amainaram. 
E as naus arribaram sobre eles. Um pouco antes 

30 do sol posto amainaram cerca de uma légua do recife 
e ancoraram em 11 braças. Estando Afonso Lopes, 
nosso piloto, num daqueles navios pequenos, a 
mando do Capitão, por ser homem vivo e destro 
para isso, meteu-se logo no esqui{ e a sondar 

35 o porto, dentro, e tomou numa almadia dois 
daqueles homens da te"ª' mancebos e de bons corpos . 
E um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas· , 
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e na praya amdauam mujtos cõ seus arcos e seetas 
e nom lhe ap(ro)veitaram./ trouueos logo ja de noute 
ao capitam omde foram Recebidos com muito p(ra) 
zer e festa. / 
a feiçam deles he seerem pardos maneira dauerme 
lhados de boos Rostros e boos narizes bem feitos ./ am 
dam nuus sem nhuüa cubertura.nem estimam n 
hüua coussa cobrir nem mostrar suas v( er )gonhas. e 
estam açerqua disso com tamta jnocemçia como 
teem em mostrar o Rostro./. traziam anhos os beiços 
debaixo furados . e metidos per eles senhos (1) osos 
doso bramcos de . comp(ri)dam dhtiua maão travessa 
e de grosura dhüu fuso dalgodam e agudo na põta 
coma furador. metenos pela parte ·de dentro do bei 
ço e o que lhe fica antre obeiço eos demtes he feito 
coma Roque denxadrez (2) e em tal maneira o trazem 
aly emcaxado que lhes nom da paixã nem lhes tor 
ua afala nem comer nem beber./ os cabelos seus 
sam coredios e andauã trosqujados de trosquya (3) 
alta mais que de sobre pemtem (4) de boa gramdura 
e Rapados ataa per cjma das orelhas. e húu deles 
trazia per baixo da solapa de fonte af omte p( er )a detras 
htlua maneira de cabeleira de penas daue ama 
rela que seria decompridam dhüu couto .muy 
basta e muy çarada que lhe cobria o toutuço e as ore 
lhas. aqual amdaua pegada nos cabelos pena e 
pena com htiua comfeiçam branda coma cera e 
nõ no era./. demaneira que andaua acabeleira 
muy Redomda e muy basta e . muy jgual que nõ 
fazia mjngoa mais lauajem p(er)aa leuantar ./ oca 
pitam quando eles vieram estaua asentado em 
hüua cadeira e hüua alcatifa aos pees p( er )o estrado 
e bem vestido cõ hüu colar douro muy grande ao 
pescoço. e sancho de toar e simam de miranda enj 
colaao coelho e aires corea e nos outos que aquy 
na naao (5) cõ ele himos.asentados no chãao 

( l ) Ver nota 11. 
( 2 ) Ver nota 12. 
( 3 ) Riscado (ai). 
( 4 ) Ver nota 13. 
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( 5 ) Riscado (bimos). 
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e andavam muitos na praia, com seus arcos e setas, 
mas não lhe serviram. Trouxe-os logo e já de noite 
ao Capitão e foram recebidos com muito prazer 
e festa. 

5 A feição deles é serem '{Xlrdos, quase averme
lhados, de rostos regulares e narizes bem feitos; an
dam nus sem nenhuma cobertura; nem se importam 
de cobrir nenhuma coisa, nem de mostrar suas vergonhas. 
E sobre isto são tão inocentes, como em mostrar 

1 O o rosto. Traziam, ambos, os beiços de baixo 
furados e, cada um, metidos neles, ossos 
de osso mesmo, brancos, medindo uma mão travessa 

1 e da grossura de um fuso de algodão e agudo na ponta, 
como furador. Metem-nos pela '{Xlrte de dentro do bei-

15 ço e o que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito 
como castelo de xádrez. E de tal maneira o trazem 
ali encaixado que os não magoa, nem estorva 
a fala, nem o comer ou o beber. Os seus cabelos 
são co"edios; e andavam tosquiados de tosquia mais 

20 alta que sobre-pente de bom tamanho 
e ras'{Xldos até acima das orelhas. Um deles 
trazia poT> baixo da sola'(Xl, de fonte a fonte por detrás, 
uma espécie de cabeleira, de penas de ave, amarela, que 
seria do comprimento de um coto, muito 

25 basta e muito cernida, que lhe cobria o toutiço e as 
orelhas. A mesma andava pegada aos cabelos, pena 
por pena, como uma massa branda como cera, mas 
que não o era. Desta forma andava a cabeleira 
muito redonda e muito basta e tão igual, que 

30 não fazia falta mais lavagem '{Xlra a levantar. O 
Capitão, quando eles vieram, estava sentado em 
uma cadeira, com uma alcatifa aos pés, por estrado, 
e bem vestido com um colar de ouro muito grande 
ao pescoço. E Sancho de Tovar e Simão de Miranda 

35 e Nicolau Coelho e Aires Co"eia e nós outros que aqui 
vamos, com ele, na nau, sentados no chão, 
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p(er) esa alcatifa / acenderam tochas e emtraram e nõ 
fezeram nhuúa mençam de cortesia nem de falar 
ao capitam nem anjmguem.p(er)o huú deles pos olho no 
colar do capitam e começou daçenar cõ amaão p( er )a 
aterra e despois p( er )ao colar como que nos dizia que 
avia em tera ouro e tam bem vio huú castical de 
prata e asy meesmo acenaua p(er)aa tera e entã p(er)ao 
castical como que avia tam bem prata./mostrarã 
lhes huú papagayo pardo que aquy ocapitam traz./ 
tomarãno logo na maão e acenaram p( er )aaterra 
como que os avia hy./ mostraranlhes huú carnro 
nõ fezeram dele mençam. mostraranlhes huúa g. a 
casy aviam medo dela.e nõ lhe queriam poer a 
maão edespois atomaram coma espamtados./ de 
ranlhes aly de comer pam e pescado cozido.confej 
tos f artees ( 1) mel e figos pasados. nõ quis( er )am comer 
daquilo casy nada e alguúa coussa se ap( ro )uauam 
lamçauãna logo fora. trouueranlhes vinho p( er )hüa 
taça . poseranlhe asy a boca tã malaues ( 2) e nõ gostarã 
dele nada nem oquiseram mais/ trouueramlhes 
agoa per huüa albarada (3) tomaram dela senhos 
bocados e nõ beberam. soom. te}auarã as bocas e Iam 
çaram fora. vio huü deles huüas contas de Rosairo 
brancas açenou que lhas de sem e folgou muito com 
elas e lancouas ao pescoço e despois tirouas e enb 
rulhouas no braço e acenaua p( er )aatrrã e entã p( er )aas 
contas ep(er)ao colar do capitam como que dariam 
ouro p(er)o aquilo. / Jsto tomauamonos asy polo de 
sejarmos/ mas se ele queria dizer que leuaria 
as contas e mais ocolar.jsto nom querjamosnos 
emtender p(er)o que lho nõ aviamos de dar edespo 
is tornou as contas aquem lhas deu e entã estira 
ranse asy de costas naalcatif a adormjr sem teer 
nhuüa maneira de cobrirem suas v(er)gonhas as quaaes 
nõ herã fanadas e as cabeleiras delas bem Rapa 
das e feitas·/ ocapitã lhes mandou poer aas cabeças 
senhos coxijs eodacabeleira precurava asaz polla 
nõ quebrar e lancarãlhes hüu manto e cjma e eles cõ 
sentiram ejouueram e dormjram./. 

( 1 ) Ver nota 14 . 
( 2 ) Ver nota 15. 
( 3 ) Ver nota ·16. 
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nessa alcatifa. Acenderam-se tochas e entraram; e não 
fizeram nenhuma mençlio de cortesia nem de falar 
ao Capitão nem a ninguém Mas um deles viu o 
colar do Capitão e começou a acenar com a mão pa-

5 ra te"a e depois para o colar, como a dizer-nos que 
havia ouro em te"a; e também viu um castiçal de pra
ta e da mesma forma ace114va para te"a e para 
o castiçal como que havia, também, prat~. Mostra
ram-lhe um papagaio pardo que o Capitão aqui traz; 

1 O tomaram-no logo na mão e acenaram para te"ª' 
como que os havia ali; mostraram-lhe um carneiro e 
não fizeram caso dele; mostraram-lhe uma galinha 
e quase tiveram medo dela e não lhe queriam por 
a mão; e depois a pegaram como que espantados. Deram-

151 lhe, então, de comer pão e peixe cozido, conf eitos 
f artéis, mel e figos secos. Não quiseram comer 
daquilo, quase nada; e alguma coisa, se a provavam, 
lançavam-na logo f@ra. Trouxeram-lhe vinho por 
uma taça; puseram um pouco na boca e não gostaram 

20 nada dele, nem o quiseram mais. Trouxeram-lhe 
água por uma alba"ada; tomaram dela cada um 
uma pouca e não beberam Somente lavaram a 
boca e a lançaram fora. Viu, um deles, umas contas de 
rosário, brancas e acenou que lhas dessem; folgou muito 

25 com elas e lançou-as ao pescoço; depois tirou-as e 
enrolou-as no braço e acenava para te"a e então para · 
as contas e para o colar do Capitão, como que dariam 
ouro por aquilo. Isto entendíamos nós, por assim 
desejarmos,· mas se ele queria dizer que levaria as contas 

30 e mais o colar, isto não queríamos nós 
entender, porque lho não havíamos de dar. E depois 
restituiu as contas a quem lhas deu e, então, estira
ram-se de costas na alcatifa a dormir, sem terem 
nenhuma preocupação de cobrirem suas vergonhas, as quais 

35 não eram fanadas e as cabeleiras delas bem raspadas 
e feitas. O Capitão mandou por-lhes, a cada 
um, coxins; e o da cabeleira preocupava-se por 
não quebrá-la,· e lançaram-lhe um manto em cima 
e eles consentiram; e aquietaram-se e dormiram. 
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ao sabado pola manhãa mandou o capitã fazer vella 
e fomos demandar aemtrada aqual era muy lar 
gua e alta de bj bij braças e entraram todalas ( 1) 
naaos demtro e amcoraramse em b bj braças /a 

5 qual amcorajem dentro he tam grande e tã fre 
mossa e tam segura que podem jazer dentro neela 
mais de ijC naujos e naaos. e tamto que as naaos 
foram pousadas e amcoradas vieram os capitaães 
todos aesta naao do capitam moor edaquy mandou 

1 O ocapitã (2) njcolaao coelho ebertolameu dijz que fo 
sem em trrã eleuasem aqueles dous homees eos lei 
xasem hir com seu arco e seetas. aos quaaes mãdou 
dar senhas camisas nouas e senhas carapuças v( er) 
melhas e dous Rosairos de contas brancas doso que 

15 eles leuauam nos braços e senhos cascauees e senhas 
campainhas ./ e mandou cõ eles p( er )aficar la hüu 
mançebo degradado criado· de dom joham teelo aq 
chaJl)ã ao Ribeiro p(er)a amdar la com eles e saber 
de seu vjuer e maneira e amy mandou que f ose 

20 cõ nicolaao coelho./ fomos asy de frecha dre tos aa 
praya / aly acodiram logo obra de ijC homees todos 
nuus ecõ arcos e seetas nas mãaos./ aqueles que 
nos leuauamos acenararnlhes que se afastasem 
e posesem os arcos e eles os poseram enom se afasta 

25 uam muito./ abasta que poseram seus arcos e em 
tam sairam os que nos leuauamos eo mançebo 
degradado cõ eles. os ~uaaes asy como sairã nom 
pararam mais nem esp(er)aua hutl p(er)o outro se nõ 
aquem mais coreria epasarã hüu Rio que per hy 

30 core dagoa doçe de mujta agoa que lhes daua pe 
la braga eoutros mujtos cõeles e foram asy coredo 
aalem do Rio antre huüas moutas depalmas 
onde estauam outros e aly pararom e naquillo 
f oy o degradado com hüu home que logo ao sair 

35 do batel ho agasalhou eleuouo ataa la elogo ho 
tomaram anos e com ele vieram os outros que 
nos leuamos os quaaes vijnham ja nuus e sem 
carapuças Eentam se começaram de chegar muij 

tos 

( 1 ) Riscado (n). 
( 2 ) Riscado (a) e incompleta a letra seguinte que seria (n)? 
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No sábado pela manhã. o capitão mandou fazer vela 
e fomos demandar a entrada a qual era muito larga 
e alta de 6 ou 7 braças e entraram todas as 
naus dentro; ancoraram com 5 ou 6 braças. A 

5 mesma ancoragem é, dentro, tão grande e tão for
mosa e tão segura que podem ficar dentro dela 
mais de 200 navios e naus. E logo que as naus 
ficaram paradas e ancoradas vieram os capitães 
todos a esta nau do Capitão-mor; e daqui mandou 

1 O o Capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias que f os
sem a temi e levassem aqueles dois homens e os deixas
sem ir com seu arco e setas, aos quais mandou dar, 
a cada um, camisas novas e também carapuças 

1 vermelhas e dois rosários de contas brancas de osso, 
15 que eles levaram nos braços; e cascavéis; e suas 

campainhas. Mandou com eles, para ficar lá, um 
mancebo degredado, criado de D. João de Telo, a quem 
chamam Afonso Ribeiro, para andar lá com eles e saber 
de seu viver e modos,· e a mim mandou que fosse 

20 com Nicolau Coelho. Fomos então, retos, direitos à praia; 
acudiram ali, logo, obra de 20 homens, todos 
nus e com arcos e setas na mão. Aqueles que 
nós levávamos · acenaram-lhes que se afastassem 
e pousassem os arcos e eles pousaram e não se afasta-

25 ram muito. Assim que depuseram seus arcÇJs, logo 
sairam os qt,le nós levávamos e o mancebo 
degredado com eles, os quais, assim que saíram, não 
pararam mais, nem esperavam um pelo outro; antes 
cada qual corria mais; e passaram um rio que por ai' 

30 co"e, de água doce, de muita água que lhe dava pela 
braga e outros muitos com eles. E foram co"endo assim, 
para lá do rio, entre umas moitas de palmas 
onde estavam outros e ali pararam. E assim foi 
o degredado com um homem, que logo ao sair 

35 do batel o acolheu e o levou até lá. E logo 
o enviaram a nós e com ele vieram os outros que 
nós levamos, os quais vinham já nus e sem 
carapuças. Então começaram a chegar mui 

tos 
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e emtrauam pela beira domar pera os batees ataa 
que mais nom podiam e· traziam cabaacos dagoa 
e tomauã alguüs barijs que nos leuauamos eem 
chianos dagoa e trazianos aos batees. nõ que eles 
de todo chegasem abordo do batel.mas junto cõ ele 
lancauãno da maão e nos tomauamolos epe 
diam que lhes desem alguüa coussa./leuaua nj 
colaao coelho cascauees e manjlhas e huiís daua ( 1) 
huü cascauel e aoutros huüa manjlha. de manra 
que com aquela emcarna (2) casy nos queriam dar 
amaão. dauãnos daqueles arcos e seetas p( er )o son 
breiros e carapuças de linho e p(er)o qualqr coussa 
que lhes home queriã dar./ daly se partirã os 
outºs dous mançebos que nom ·os vimos mais./ 
amdauam aly mujtos deles ou casy amaior parte. 
que todos traziam aqueles bicos doso nos beiços e 
alguiís que amdauam sem eles traziam os beiços 
furados e nos buracos traziam huiís espelhos de 
paao que pareçiam espelhos de boracha (3) e alguiís 
deles traziam tres daqueles bicos .s. huií na me 
tade eos dous nos cabos.e amdauam hy outros 
quartejados de cores (4) .s. deles ameetade dasua p(ro) 
pia cor e ameetade de timtura negra maneira 
dazulada e outºs quartejados descaques./ (5) aly am 
dauam antreles tres ou quatro moças bem moças 
e bemjentijs com cabelos mujto pretos conprjdos 
pelas espadoas e suas v(er)gonhas tam altas etã 
çaradinhas (6) e tam limpas das cabeleiras que de 
as nos mujto bem olharmos nõ tijnhamos nhuüa 
v(er)gonha./ aly p(er)o emtam nom ouue mais fala nê 
emtendimento cõ eles p(er)o aberberja deles seer ta 
manha que se nom emtendia nem ouuja njngê./. 
açenamoslhe que se f osem e asy o fezeram e pasa 
ranse aalem do Rio e sairã tres ou quatro homeês 
nosos dos batees e emcherã nõ sey quantos barrijs 
dagoa que nos leuauamos e tomamonos aas naaos./ 

( 1 ) Riscado (h}. 
( 2 ) Ver nota 17 . 
( 3 ) Ver nota 18. 
( 4 ) Ver nota 19. 
( 5 ) Ver nota 20. 
( 6 ) Ver nota 21. 
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e entravam pela beira do mar para os batéis até que 
não podiam mais e traziam cabaças de água 
e tomavam alguns barris que nós levávamos; en· 
chiam-nos de água e traziam-nos para os batéis. 

5 Não chegavam mesmo à borda do batel; mas, junto 
dele lançavam-nos da mão e nós apanhávamo-los e 
então pediam que lhes dessem alguma coisa. Nicolau 
Coelho levava cascavéis e manilhas,· a um dava 
uma cascavel; a outro uma manilha,· de maneira 

1 O que, com aquele chamariz, faziam por ajudar-nos. 
Davam-nos daqueles arcos e setas por sombreiros 
e carapuças de linho ou por qualquer coisa 

1 que alguém lhe queria dar. Então partiram 
os outros dois mancebos a quem não vimos mais. 

15 Andavam ali muitos e a maior parte deles, ou quase, 
' traziam aqueles bicos de osso nos beiços; e 

alguns que andavam sem eles, traziam os beiços 
furados e nos buracos traziam uns espelhos de 
pau, que pareciam espelhos de bomicha; e alguns 

20 deles traziam três daqueles bicos, da seguinte maneira: 
um no meio e dois nos lados; e andavam ainda outros 
quartejadàs de cores; assim: metade do corpo da pró
pria cor; outra metade de tintura negra, de tom 
azulado; outros quartejados de xadrez. Ali andavam, 

25 entre eles, três ou quatro moças, bem moças 
e bem gentis, com cabelos muito pretos, cai<Jos 
pelas espáduas abaixo; e suas vergonhas tão altas 
e tão ce"adinhas e tão limpas das cabeleiras, que 
de as olharmos muito bem não tínhamos nenhuma 

30 vergonha. Ali e então, não houve mais fala nem 
entendimento com eles, por ser a algaz~a deles 
tão grande que não se entendia nem ouvia ninguém. 
Acenamos-lhes que se fossem e assim o fizeram E pas
saram para lá do rio. Então saíram três ou quatro homens 

35 dos nossos, dos batéis e encheram, não sei quantos bams 
de água, que nós levávamos e tornamo-nos às naus. 
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e em nos asy vijndo acenarãnos que tomasemos./ 
tomamos e eles mandarom o degradado e nom 
quis( er )am que ficase cõ eles./ oqual leuaua huã 
baçia pequena e duas ou tres carapucas v( er )me 
lhas pera dar la ao sor seo hy ouuese./ nõ curarã 
de lhe tomar nada e asy omandaram com tudo 
e entam bertolameu dijz o fez ou tª vez tornar 
que lhes dese aquilo . e ele tornou edeu aquilo 
e vista de nos aaquele queo da p(ri)m(eir)ª agasalhou 
e entam veosse e trouuemolo./ este queo agasalhou 
era ja de dias e amdaua todo p( er )o louçaynha ( 1) 
cheo de penas pegadas pelo corpo que pareçia a 
seetado coma sam sabastiam. outºs traziã cara 

4,v. 

puças depenas (2) amarelas eoutros de v(er)melhas eoutºs de 
v(er)des. e huüa daquelas moças era toda timta 
de fumdo acjma daquela timtura aqual çerto 
era tã bem feita e tam Redomda e sua v( er )gonha 
que ela nõ tijnha tam graçiossa que amujtas 
molheres denossa trrã veendolhe taaes f eicoês fe 
zera v(er)gonha p(er)o nom teerem asua comeela./nhüu 
deles nõ era fanado mas todos asy coma nos 
e com jsto nos tomamos e eles f oramsse// 
aatarde sayo ocapitã moor e seu batel cõ todos 
nos outºs e com os outºs capitaães das naaos em 
seus batees afolgar pela baya acaram (3) dapraya 
mas njmguem sayo em tera polo capitã nom 
querer sem embargo de njmguem neela estar./ 
soomente sayo ele com todos em hüu Jlheeo (4) 
grande que na baya esta que de baixamar fica 
muy vazio p(er)o he detodas partes cercado dagoa 
que nõ pode njmguem hir aele sem barco ou 
anado./ aly folgou ele e todos nos outºs bem huã 
ora e mª e pescaram hy amdando marinheiros 
cõ hüu chimchorro e matarom pescado meudo 
nõ mujto e entã voluemonos aas naaos ja bê noute./ 

( 1 ) Ver nota 22. 
( 2 ) Entrelinhado (de penas) com sinal de falta em baixo. 
( 3 ) Ver nota 23. 
( 4 ) Riscado (gr ). 
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E, quando vinhamas, acenaram que tomássemos; 
voltamos e eles mandaram o degredado e não 
quiseram que ficasse lá com eles. O mesmo levava 
uma bacia pequena e duas ou três carapuças vermelhas, 
para dar ao Senhor de lá, se o houvesse. Não trataram 
de lhe tirar nada e mandaram-no com tudo. 
Então Bartolomeu Dias fê-lo voltar outra vez 
para que lhe desse aquilo. Ele voltou e deu-o 
à nossa vista e àquele que primeiro o acolheu . 
Veio então e trouxemo-lo. Este que o acolheu 
era já de idade e andava todo, por louçania, 
cheio de perz:is pregadas pelo corpo, parecendo 
assetado como São Sebastião. Outros traziam carapuças 
de penas amarelas e outros de vermelhas e outros 
de verdes. Uma daquelas moças estava todá tinta, 
de baixo acima, daquela tintura, a qual, na verdade, 
era tão bem feita e tão redonda; e sua vergonha, que 
ela não tinha, tão graciosa, que a muitas 
mulheres de nossa te"ª· vendo-lhe tais feições, faria 
vergonha, por não terem a sua ·como ela. Nenhum 
deles era fanado, mas todos assim como nós. 
Com isto nós voltamos e eles foram-se. 
À tarde, saiu o Capitão-mor em seu batel com todos 
nós e com os outros capitães das naus em seus 
batéis, a folgar pela baia, frente à praia, 
mas ninguém saiu em te"a porque o Capitão não 
queria, sem embargo de ninguém, estar nela. 
Apenas saiu ele com todos nós num ilhéu 
grande que na baia está e que da baixa-mar fica 
muito vazio; mas, é por todas as partes cercado de agua, 
não podendo ninguém ir ali sem barco ou 
a nado. Ali folgou ele e todos nós bem uma 
hora e meia. Marinheiros, que ai andavam, 
pescaram com um chinchorro e mataram pescado miúdo, 
não muito. Então voltamos às naus já bem de noite. 

- 137 -

4, I'. 



- 138 -



5 

.... 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

... 

ao domjngo de pascoela pola manhaã detremj 
nou ocapitam dhir ouujr misa e preegaçam na 
quele jlheeo.e mandou atodolos capitaães que se 
corejesem nos batees e f osem co ele e asy f oy feito. / 
mandou naquele jlheeo armar huü esperauel ( 1) 
e dentro neele aleuantar altar muy ·bem core 
gido e aly com todos nos outºs fez dizer misa 
aqual dise o padre frey amrique em voz entoa 
da eoficiada cõ aquela meesma voz pelos outos 
padres e sacerdotes que aly todos heram./ aqual 
misa segO meu pareçer foy ouujda per todos cõ 
mujto p(ra)zer e deuaçom. aly era com ocapitam 
abandeira de xpõs com que sayo debelem a 
qual esteue senpre alta aaparte do auamjelho./ 
acabada amisa desvestiosse opadre eposese em 
huüa cadeira alta e nos todos !ameados p(er)esa 
area e pregou huüa solene e p(ro)ueitossa preega 
çom da estorea do avanjelho . (2) e em fim dela . tra 
utou denossa vijnda edo achamento desta trrã cõ 
f ormandose cõ o sinal da cruz so cuja obediençia 
vijmos a qual veo mujto apreposito ef ez mujta 
deuaçom. 
em quanto esteuemos aamisa e aapreegacom 
seriã na praya outa tanta Jente pouco mais 
ou menos como os domtem cõ seus arcos e seetas 
os quaaes amdauam folgando eolhandonos 
e asentaramse. e despois dacabada amisa aseê 
tados nos aapreegaçom aleuantaranse mujtos 
deles e tanjeram como ou vozina e comecaram 
asaltar edançar hüu pedaço. e alguüs deles 
se metiom em almaadias (3) duas ou tres que hy 
tijnham as quaaes nõ sam feitas como as que 
eu javy. soomte sam tres traues atadas jumtas (4) 
e aly semetiam ilij ou b ou eses que queriam 
nõ se afastando casy nada datrrã se nõ quanto 
podiam tomar pee./ acabada apreegacõ moueo 

( 1 ) . Ver nota 24. 
( 2 ) Ver nota 25. 
( 3 ) Ver nota 26. 
( 4 ) Ver figura junta. 
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No domingo de Pascoela, pela manhã, determi
nou o capitão de ir ouvir missa e pregação na
quele ilhéu e mandou todos os capitães que se 
acomodassem nos seus batéis e fossem com ele. E assim foi 
feito. Mandou armar naquele ilhéu um esperável 
e dentro dele levantar um altar muito bem 
""anjado. E, ali, com todos nós, fez dizer missa, que 
celebrou o padre frei Henrique, em voz entoada 
e oficiada com aquela mesma voz pelos outros 
padres e sacerdotes todos que ali estavam Esta 
missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos 
com muito prazer e devoção. Estava ali, com o capi
tão, a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, 
a qual esteve sempre elevada na parte do Evangelho. 
Acabada a missa, desvestiu-se o padre e pos-se 
numa cadeira alta e nós todos espalhados pela 
areia; e pregou uma solene e proveitosa prega-
ção da história do Evangelho. No fim dela tra-
tou da nossa vinda e do achamento desta te"ª' con
formando-se com o sinal da Ouz, sob cuja obediên
cia vimos, que veio muito a propósito e fez muita 
devoção. 
Enquanto estávamos à missa e à pregação 
estaria na praia outra tanta gente, pouco mais 
ou menos, como ontem, com seus arcos e setas; 
os mesmos andavam folgando e olhando-nos,· 
sentaram-se. E depois de acabada a missa, sen
tados nós à pregação, levantaram-se muitos 
deles e tangeram corno ou buzina e começaram 
a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles 
se meteram em almadias, duas ou três que a{ 
tinham, as quais não são feitas como as que 
já vi. Somente são três traves atadas juntas 
e ali se metiam quatro ou cinco, ou aqueles que queriam, 
não se afastando quase nada da terra, senão 
quanto permitia tomar pé. Acabada a pregação foi 
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(1) ocapitã e todos p(er)aos batees cõ nosa bandra 
alta e enbarcamos e fomos asy todos contra trrã 
p(er)apasarmos ao longo per ondeies estauam hj 
ndo bertolameu dijz em seu esquife per mãdado 
do capitam -diamte cõ hüu paao dhüua almaa 
dia que lhes ornar leuara pera lho dar e nos 
todos obra de tiro' depedra tras ele.como elles 
viram ho esquife debertolameo dijz chegarãse 
logo todos aagoa metendose neela ataa onde 
mais podiam. acenaranlhes que posesem os 
arcos e mujtos deles os hiam logo poer e trrã 
eoutros os nõ punham. amdaua hy huü que 
falaua mujto aos outros que se afastasem mas 
nõ ja que mamy parecese que lhe tijnham 
acatamêto nê' medo/ este que os asy amdaua 
afastando trazia seu arco e seetas e amdaua tj 
mto de timtura v( er)melha pelos peitos eespadoas 
epelos quadrijs coxas epemas ataa baixo. 
eosvazios com a bariga e estamego era da 
sua p(ro)pia cor e atimtura era asy v(er)melha 
que aagoa lha nõ comya nem desfazia / ante 
quando saya daagoa era mais v(er)melho./ sayo 
huü home do esquife de bertolameu dijz.e 
andaua antreles sem eles emtenderem nada 
neele quanta p(er)a lhe fazerem mal. se nõ quã 
to lhe dauam cabaaços dagoa e acenauã aos 
do esquife que saisem em trrã cõ isto se volueo 
bertolameu dijZ ao capitam eviemonos aas 
naaos acomer tanjendo tronbetas e gaitas 
sem lhes dar mais apresam (2) e eles tomaramse 
aasentar na praya Easy p(er)o entam ficarã/. 
neeste jlheo omde fomos ouujr misa epreegaçã 
espraya mujto aagoa edescobre mujta area 
e mujto cascalhaao. forã alguüs em nos hy estã 
do buscar marisco e nõ no acharam.e acharã 
alguüs camaroões grosos e curtos./ antre 

( 1 ) Riscado (moue). 
( 2 ) Ver nota 27. 
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o capitão e todos para os batéis, com nossa bandeira 
levantada e embarcamos; e, assim, fomos todos em direção à 
terra, para passarmos ao longo, por onde eles estavam, · 
indo Bartolomeu Dias em seu esqui[ e, por mando 

5 do capitão, adiante, com· um pau de uma alma-
dia, que o mar lhes levara, para lhe entregar. E nós 
todos, cerca de um tiro de pedra atrás dele. Quando 
eles viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se 
logo todos à água, metendo-se nela até onde mais 

1 O podiam. Acenaram-lhe que pousassem os 
arcos e muitos deles os iam por logo em te"a; 
e outros os não punham. Andava ali um que 

' falava muito aos outros, que se afastassem; mas 
nem me pareceu a mim que lhe tinham 

15 acatamento nem medo. Este que os assim andava 
afastando, trazia seu arco e setas e andava tin
gido de tintura vermelha pelos peitos e espáduas 
e pelos quadris, coxas e pernas até em baixo; 
e os vazios, com a barriga e estômago, eram da 

20 sua própria cor; e a tintura era tão vermelha 
que a água lha não comia nem desfazia; antes, 
quando safa da água era mais vermelha. Saiu 
um homem do esquife de Bartolomeu Dias e 
andava entre eles, sem eles implicarem com ele, 

25 nem para lhe fazerem mal; ao invés, lhe 
davam cabaças de água e acenavam aos 
do esquife para que saíssem em te"a. Com isto 
voltou Bartolomeu Dias ao capitão e viemos 
para as naus a comer, tangendo trombetas e gaitas, 

30 sem lhes dar mais enfado e eles tornaram-se 
a assentar na praia. E assim, por então ficaram. 
Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, 
espraia muita água e descobre muita areia 
e muito cascalho. Foram alguns, quando nós ali estávamos, 

35 buscar marisco, mas não o acharam; e acharam 
alguns camarões grossos e curtos, entre 
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os quaaes vijnha huü mujto grande camarã 
e muito grosso que em nhüu tenpo ovy tama 
nho tam bem acharom cascas de bergoões ( 1) eda 
meijeas mas nõ toparã cõ nhüua peça (2) jntra 

5 e tamto que comemos vieram logo todolos capi 
taães aesta naao per mandado do capitã moor 
com os quaaes se ele apartou e eu na conpanhia 
e preguntou asy atodos se nos pareçia seer bem 
mandar anoua do achamento desta trrã avosa 

10 alteza pelo naujo dos mantijmtos p(er)aa mjlhor 
midar descobrjr e saber dela mais do que agora 
nos podíamos saber p(er)o hirmos denosa viajem 
e antre mujtas falas que no caso se f ezeram 
foy per todos ou amayorparte dito que seria 

15 mujto bem.e nijsto comcrudiram./ e tamto 
q acomcrusam foy tomada . pregumtou 
mais se s( er )ia boo tomar aquy per força hüu par 
destes homees p(er)aos mandar avosa alteza e 
leixar aquy p(er)o eles outros dous destes degra 

20 dados./ a esto acordaram que nõ era necesa 
reo . tomar per força homees. p(er)o que jeeral 
costume era dos que asy leuauom per força 
p(er)aalgui parte dizerem que ha hy todo oque 
lhe preguntam./ e que mjlhor e mujto mjlhor 

25 eriformaçom da trri dariam dous homees 
destes degradados que aquy leixasem. doque 
eles dariam seos leuasem p(er)o seer jente que 
njmguem emtende nem eles tam cedo apr! 
deriam afalar p(er)ao saberé tam (3) bem dizer que 

30 mujto mjlhor ho estoutros nom digam quando 
ca vosa alteza mandar.eque p( er)o tamto nom 
curasem aquy deper força tomar njmguem 
nem fazer escandolo p(er)aos detodo mais amã 
sar e apaceficar./ se nom somte leixar aquy os 

35 dous degradados quando daquy partisemos./ easy 
p( er)o mjlhor pareçer atodos ficou detremjnado/ ./ 

( 1 ) Ver nota 28 • 
( 2 ) Riscado (y). 
( 3 ) Entrelinhado ( tam) com sinal de falta em baixo. 
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os quais vinha um camarão muito grande 
e muito grosso, como em nenhuma ocasião vi tama· 
nho. Também· acharam cascas de berbigões e de 
ameijoas, mas niio toparam com nenhuma peça inteira. 

5 Quando comemos vieram logo todos os capitães 
a esta nau, por mando do Capitão-mor 
com os quais ele se afastou e eu em companhia. 
E perguntou, então, a todos, se nos parecia ser bem 
mandar a nova do achamento desta Terra a Vossa 

J O Alteza, pelo navio dos mantimentos, para melhor a 
mandar descobrir e saber dela, mais do que agora 
nós podíamos saber, por irmos de nossa viagem. 

1 E entre muitas falas, que na ocasião se fizeram, 
foi por todos, ou a maior parte, dito que seria 

15 muito bem. E nisto conclulram. Logo que 
a conclusão foi tomada, perguntou, 
mais, se seria bom tomar, aqui, à força, um par 
destes homens para os mandar a Vossa Alteza e 
deixar aqui, em troca, outros dois destes degre-

20 dados. Nisto concordaram que não era necessá-
rio tomar por força homens, porque, geralmente, era 
costume dos que assim levavam, à força, 
para alguma parte, dizerem que há aí de tudo o que 
lhes perguntam. Melhor; e muito melhor 

25 informação da . terra dariam dois homens 
destes degredados que aqui deixassem, do que 
eles dariam se os levassem, por ser gente que 
ninguém entende; nem eles tão cedo aprende
riam a falar, para o saber tão bem dizer, que 

30 muito melhor o não digam estoutros, quando 
aqui Vossa Alteza mandar. E que, portanto, não 
cuidassem de, por força, aqui tomar ninguém, 
nem fazer escdndalo, para os de todo mais aman-
SIU e apaziguar; em vez disso, somente deixaraqui os 

35 dois degredados, quando daqui partíssemos. E assim, 
por melhor parecer a todos, ficou determinado. 
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acabado jsto . dise ocapitam que f osemos nos ba 
tees em trrã eveersia bem o Rio quejando era. 
e tam bem p( er)a folgarmos./ fomos todos nos 
batees em tera annados e abandeira cõ nosco./ 
eles amdauam aly na praya aaboca do Rio 
omde nos biamos e ante que chegasemos./ do 
emsino que dantes tijnham poseram todos 
os arcos e acenauam que saisemos e tanto 
que os batees poseri as proas em trri pasarãse 
logo todos aalem do Rio oqual nõ he mais an 
cho que huü jogo demanqual (1) e tanto que 
desenbarcamos.alguus dos nosos pasarom 
logo o Rio e foram antrelles./ e algutls agua 
rdauam e outros se afastauam. p(er)o era acousa 
demaneira que todos andauam mesturados/ 
eles dauam deses arcos com suas seetas p( er )o 
sonbreiros e carapuças de linho e p(er)o quall 
qr cousa que lhes dauam./ pasaram aalem 
tamtos dos nosos e amdauam asy mestura 
dos cõ eles. que eles se esqujuauam e afasta 
uanse e hianse deles p(er)acjma onde outros 
estauam e entã ocapitam fezese tomar ao 
colo de dous homeés e pasou o Rio efez tornar 
todos./ ajente que aly era nõ serja mais 
caaquela que soya./ e tanto queo capitã 
fez tomar todos vieram algutls deles aele 
nõ polo conheçerê p( er )o sor . ca me pareçe que 
nõ entendem nê tomaui disso e.to mas 
p(er)o que ajente nossa pasaua ja p(er)aaquem de;> 
Rio./ aly falauã e traziam mujtos arcos e 
contjnhas daquelas ja ditas e Resgataui 
p( er )o qualqr cousa. em tal maneira que tro 
uueram daly p(er)aas naaos mujtos arcos esee 
tas e comtas e entam tomouse ocapitam 
aaquem do Rio e logo acodiri mujtos aabeira 

dele 

( 1 ) Ver nota 29. 
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Acabado isto disse o capitão que fossemos nos ba
téis em terra e ver-se-ia bem como era o rio 
e também para folgarmos. Fomos todos nos 
batéis, em terra, annados e a bandeira conosco. 

5 Eles andavam ali na praia, à boca do rio, 
onde nós íamos e, antes que chegássemos, do 
ensino que dantes tinham, puseram todos 
os arcos e acenaram que salssemos. E, logo 
que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se 

1 O todos além do rio, o qual não é mais largo 
que um jogo de mancaL E logo que 
desembarcamos, alguns dos nossos passaram 
logo o rio e foram entre eles. E alguns aguar
davam; e outros afastavam-se. Mas era a coisa 

15 de tal maneira que todos andavam misturados. 
Eles davam desses arcos com suas setas por 
sombreiros e carapuças de linho e por qual
quer coisa que lhes davam. Passaram, além, 
tantos dos nossos e andavam tão misturados 

20 com eles, que eles se esquivavam e afasta
vam e íam-se alguns para cima onde outros 
estavam. Então o capitão fez-se tomar ao 
cola de dois homens e passou o rio e fez 
tornar a todf!S. A gente que ali estava não seria mais 

25 que aquela que costumava. E logo que o capitão 
fez voltar todos, vieram alguns deles, perto dele, 
não por conhecê-lo por Senhor, que me parece que 
não entendem nem tomavam disso conhecimento, mas 
porque a nossa gente passava já para cá do 

30 rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e 
continhas, daquelas já ditas e as resgatavam 
por qualquer coisa; de tal maneira ·que trou
xeram, dali para as naus, muitos arcos e se
tas e contas. E, então, tomou-se o capitão 

35 para cá do rio e logo acudiram muitos à beira 
dele. 
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aly verjees ( 1) galantes pimtados depreto ev( er )me 
lho e quartejados asy pelos corpos como pelas 
p( er )nas.que çerto pareciam asy bem./ tanbem 
andauam antreles üij ou b molheres moças 
asy nuas que nom pareçiam mal antre (2) as 
quaaes amdaua huüa com huüa coxa (3) 
do giolho ataa oquadril e anadega toda tjnta 
daquela tintura preta eo ai. todo dasua p(ro)pia 
cor. outa trazia anbolos giolhos cõ as cur 
uas asy tlintas e tam bem os colos dos pees. 
e suas vergonhas tam nuas ecom tamta jno 
çemçia descubertas que nõ avia hy nhuüa 
v(er)gonha./ tam bem andaua hy outª molher 
moça com huü menjno ou menjna no colo 
atado com hüu pano nõ sey deque aos peitos. 
que lhe nõ pareçia se nõ as pemjnhas./ mas 
as pernas damay eo ai nõ trazia nhuü 
pano./ e despois moueu ocapitam p( er)acjma 
ao longo do Rio que anda senpre acaram da 
praya e aly esperou huü velho que trazia 
na maão huã paa dalmaadia./ falou estãdo 
o capitã com ele p(er)ante nos todos sem o nüca 
njmguem emtender nem ele anos quanta 
cousas que . lhomê' pregumtaua douro que nos 
desejauamos saber seo avia na trrã./ trazia 
este velho obeiço tam furado que lhe caberja 
pelo furado hüu gram dedo polegar e tra 
zia metido no furado huüa pedra v( er )de Roiin 
que çaraua per fora aquele buraco eocapitã 
lha fez tirar e ele nõ sey que diaabo f alaua 
e hia cõ elap( er )aaboca do capitam p( er )alba · meter./ 
esteuemos sobriso huü pouco Rijmdo e entam 
enfadouse ocapitã eleixouo. e huü dos nosos 
deulhe pola pedra huü sonbreiro uelho nõ p( er)o 
ela valer alguã coussa.mas p( er)o mostra.e 
despois aouue o capitam.creo p(er)a cõ as outras cou 

( 1 ) Ver nota 30. 
( 2 ) Riscado (a)? 
( 3 ) Riscado (toda). 
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Ali verieis galantes, pintados de preto e verme-
lho e quartejados, tanto pelos corpos como pelas 
pernas, que, na verdade, assim pareciam bem. Também 
andavam entre eles quatro ou cinco mulheres moças, 
à mesma nuas, que não pareciam mal e entre as 
quais andava uma, com uma coxa toda, 
do joelho até ao quadril e a nádega toda tingida 
daquela tintura preta; e todo o resto da sua própria 
cor. Outra trazia ambos os joelhos com as cur-
vas assim tingidas e também os colos dos pés; 
e suas vergonhas tão nuas e com tanta in<r 
cência descobertas que não havia, nisso, nenhuma 
vergQnha. Também andava ld outra mulher 
moça com um menino ou menina no colo, 
atado com um pano, não sei de que, aos peitos 
e não lhe apareciam senão as peminhas. Mas 
as pernas da mãe e tudo, não trazia nenhum 
pano. E depois foi o capitão para cima, 
ao longo do rio, que anda sempre em frente da 
praia e ali esperou um velho que trazia 
na mão uma pá de almadia; falou, estando 
o capitão com ele, perante nós todos, sem nunca 
ninguém o entender, nem ele a nós, sobre 
as coisas que a gente lhe perguntava de ouro, que nós 
desejávamos saber se o havia na · terra. Trazia 

J 

este velho o beiço tão furado que lhe caberia, 
pelo furado, um grande dedo polegar; e trazia 
metido no furado uma pedra verde, "'im 
que fechava, por fora, aquele buraco. E o capitão 
lha fez tirar; e ele não sei que diabo falava 
e ia com ela para a boca do capitão para lha meter. 
Estivemos rindo um pouco com isso. Então 
enfadou-se o capitão e deixou-o; e um dos nossos 
deu-lhe pela pedia um sombreiro velho; não 
por ela valer alguma coisa, mas para mostra. E 
depois adquiriu-a o capitão, creio que para, com as outras 
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sas amand~r avosa alteza./ amdamos per hy 
veendo a Ribeira aqual he de mujta agoa e -
mujto boa /ao longo dela ha mujtas palmas 
nõ muito altas em que ha mujto boos palmj 
tos.colhemos e comemos deles mujtos./ entã 
tomouse o capitã p(er)abaixo p(er)aaboca do Rio on 
de desenbarcamos e aalem do Rio amdauã 
mujtos deles damçando e folgando huüs 
ante outros sem se tomarem pelas maaõs e 
faziãno bem/. pasouse emtam aalem do Rio 
diego dijz alxe que f oy de sacauem que he home 
gracioso edeprazer e leuou comsigo huü ga 
yteiro noso cõ sua gaita e meteose cõ eles 
adançar tomandoos pelas maaõs e eles folga 
uam e Riam e andauam cõ ele muy bem 
ao soõ dagaita.despois de dançarem f ezlhe 
aly amdando no chaaõ mujtas voltas lige 
iras e salto Real (1) de que se eles espantauam 
e Riam e folgauã mujto. e com quanto os 
cõ aquilo muito segurou e af aagou. toma 
uam logo huiia esqujueza coma monteses e 
f oranse p( er )a cjma Eentã ocapitã pasou o Rio 
cõ todos nos outros e fomos pela praya delongo 
himdo os batees asy aoaram de trrã e fomos 
ataa bulia lagoa grande dagoa doçe que 
esta jumto com apraya p(er)o que toda aquela 
Ribr8 do mar he apaulada percjma e saay 
aagoa p( er )mujtos lugares edepois depasarmos 
o Rio foram huuf bij ou büj deles amdar 
antre os marinheiros que se Recolhiã aos ba 
tees e leuaram daly huii tubaram que 
bertolameu dijz matou e leuaualho e lanço 
uo na praya./ abasta que ataaquy como quer 
que se eles em alguiia parte amansasem 
logo dhuã mãao p(er)aaoutª se esquiuauam 

( l ) Ver nota 31. 
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coisas, a mandar a Vossa Alteza. Andávamos por ali 
vendo a ribeira, a qual é de muita água e 
muito boa. Ao longo dela há muitas palmas, 
não muito altas, em que há muito bons palmi· 
tos. Colhemos e comemos muitos deles. Então, 
voltou o capitão para baixo, para a boca do .rio 
onde desembarcamos e, além do rio, andavam 
muitos deles dançando e folgando uns 
frente aos outros, sem se pegarem as mãos e 
faziam-no bem. Pas$ou, então, além do rio 
Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém,- que é 
~mem gracioso e de prazer e levou · consigo um gai· 
teiro nosso, t:om sua gaita e meteu-se com eles 
a dançar, tomando-os pelas mãos. E eles folga· 
vam e riam e andavam com ele muito bem, 
ao som da gaita. Depois de dançarem fez-lhe, 
ali, andando no chão, muitos saltos ligei-
ros e salto real, de que eles se espantavam 
e riam e folgavam muito. E, conquanto os 
segurou muito com aquilo e afagou, tomaram 
logo uma esquiveza como monteses. E foram-
se para cima. Então o capitão passou o rio 
com todos nós e fomos pela praia, ao longo, 
indo os batéis, também em frente da terra e fomos 
até uma lagoa grande de água doce, que 
está junto com a praia, razão porque toda aquela 
ribeira do mar é apaulada, por cima, e sai 
água por muitos lugares. E, depois de passarmos 
o rio, foram uns 7 ou 8 deles, andar 
entre os marinheiros, que se recolhiam aos batéis; 
e levaram dali um tubarão que Barto-
lomeu Dias mlltou e lho levava e lançou-o 
na praia. Anote-se que, até aqui, como quer que 
eles se amansassem, em alguma parte, 
logo de uma mão para a outra se esquivavam 
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coma pudaaes deceuadoiro ( 1) e hom! nom lhes 
ousa defalu Rijo p( er )o se mais nom esqujuarem 
e todo se pasa como eles querem polos bem a 
mansar/ ao velho cõ que o capitam falou 

5 deu hutla carapuça v( er )melha e com toda a fala 
que cõ ele pasou e com acarapuça que lhe 
deu. tanto que se espedio que comecou de 
pasar o Rio. foise logo Recatando e riõ qujs 
mais tomar do Rio p(er)aaquem ./ os outros dous 

1 O queo capitã teue nas naaos aque deu oque 
Ja dito he. numca aquy mais pareçeram . de 
que tiro seer jente bestial edepouco saber e 
p( er )o ysso sam asy esqujuos./ eles porem cõ tudo 
andam mujto bem curados e mujto limpos 

15 e naquilo me pareçe ajmda mais que sam 
coma aves ou alimueas monteses que 
lhes faz ho aar (2) mjlhor pena e mjlhor cabelo 
q as mansas./ p( er )o que os corpos seus sam 
tam limpos e tam gordos e tam fremosos 

20 que nõ pode mais seer ejsto me faz presumjr 
que nõ teem casas nê' moradas em que se co 
lham eo aar aque se criam os faz taaes./ nê' 
nos ajnda ataagora nom vimos nhuuis casas 
nem maneira delas/. mandou . ocapiti aãqle 

25 degradado ao Ribeiro que se fosse outa vez com 
eles.o qual se foy e andou la huü boõ pedaço 
e aatarde tomouse queo fezeri eles vijr e nõ 
oquiseram la consemtir ederilhe arcos eseetas 
e nõ lhe tomari nhuua cousa do seu./ ante dise 

30 ele que lhe tomara hüu deles huuas continhas 
amarelas que ele leuaua e f ogia cõ elas e ele 
se queixou eos outros foram logo apos ele (3) elhas 
tomaram e tomaranlhas adar e emtam mã 
darino vijr./ dise ele que nõ vira la antre 

35 eles se nõ huuas choupanjnhas de Rama v(er)de 
e de feeitos mujto grandes coma dantre doiro e 
mjnho e asy nos tomamos aas naaos ja casy noute ador 

mjr 

( 1 ) Ver nota 32. 
( 2 ) Riscado (p). 
( 3 ) Riscado (s)? 
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como pardais de cevadouro e a gente não ousa 
fala~lhes rijo para não se esquivarem mais; 
e tudo se passa como eles querem fXl1tl bem amans4· 
-los. Ao velho com que o capitão falou 
deu uma carapuça vermelha. E com toda a fala 
que com ele passou e com a carapuça que lhe 
deu, logo que se despediu começou por 
passar o rio, que se foi logo recatando e não quis 
mais voltar do rio para cá. Os outros dois 
que o capitão teve nas naus e a quem deu o 
que já foi dito nunca mais aqui apareceram, do 
que concluo ser gente bestial e de pouco saber e 
por isso são assim esquivos. Eles, porém, contudo, 
andam muito bem curados e muito limpos 
e nisso me parece, ainda mais, que são 
como aves, ou alimdrias monteses que 
lhes faz o ar melhor pena e melhor cabelo 
que às mansas, porque os seus corpos são 
tão limpos e tão gordos e tão formosos 
que não podem ser mais. E isto me faz presumir 
que não têm casas nem moradas em que se 
acolham e o ar a que se criam os faz tais. Nós 
não vimos, até agora, ainda, nenhumas casas 
nem maneira delas. Mandou o capitão aquele 
degredado, Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com 
eles. O mesmo foi e andou lá um bom pedaço; 
e à tarde tomou-se, que o fizeram eles vir e não 
o quiseram lá consentir,· deram-lhe arcos e setas 
e não lhe tomaram nenhuma coisa de seu. Antes, disse 
ele, que lhe tomara um deles umas continhas 
amarelas que ele levava e fugia com elas,· e ele 
se queixou e os outros foram logo atrás dele e lhas 
tomaram e tornaram a da~lhas,· então 
mandaram-no vir. Disse ele que não vira lá, entre 
eles, senão umas choupaninhas de rama verde 
e de fetos, muito grandes, como Dentre Douro e 

8 

Minho. E, assim, nos tornamos às naus, já quase noite a do~ 
mir 
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aasegda feira depois de comer saitnos todos ê trã 
atomar agoa./ aly vieram emtam mujtos. mas 
nõ tamtos comaas outras uezes e traziã ja 
muito poucos arcos e esteuerã asy hüu pouco 

5 ' afastados denos .edespois poucos epoucos mestu 
raranse cõ nosco. e abracauãnos e f olgauam 
e algüus deles se esqujuauam logo./ aly da 
uam algüus arcos p(er)o folhas de papel ep(er)o ai 
guã carapucinha velha e p(er )o qual qf cousa 

1 O Eem tal maneira se pasou acousa que bem 
xx ou xxx pesoas das nosas se forã· cõ elles 
onde outros mujtos deles estauam com moças 
e molheres e trouueram dela muitos arcos 
e baretes de penas daues deles v( er)des edeles 

15 amarelos de que creo queo capitam hade 
mãdar amostra avossa alteza.esego deziam 
eses que la foram f olgauam com eles./ ne 
·este dia os vunos demais perto.e mais aanosa 
vontade p(er)o andarmos todos casy mesturados 

20 Ealy deles andauam daquelas timturas 
quartejados outros de meetades outros detanta 
f e içam coma ê panos darmar ( 1) e todos com os 
beiços furados e mujtos cõ os osos neeles edeles 
sem osos .. / traziã alguüs deles hüus ourjços (2) 

25 v(er)des daruores que (3) na cor querjam pa 
reçer de castinheiros se nõ quanto herã mais 
e mais pequenos. e aqueles herã cheos dhüus 
grãaos v(er)melhos pequenos.q esmagandoos 
antre os dedos fazia timtura muto v(er)melha 

30 daque eles amdauam timtos e quanto se ma 
is molhauã tanto ma1s v(er)melhos ficauam./ 
todos andam Rapados ataacjma das orelhas. 
e asy as sobrancelhas e pestanas:/ trazem todos 
as testas de fonte afomte timtas datimtura 

35 preta que pareçe hüua fita preta ancha de 

( 1 ) Ver nota 33. 
( 2 ) Ver nota 34. 
( 3 ) Riscado ( casy ). 
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Segunda-feira, depois de comer, saímos todos em teml 
a tomar água. Ali vieram, então, muitos; mas 
niio tantos como das outras vezes e traziam já 
muitos poucos arcos e estiveram, assim, um pouco 

5 afastados de nós. E depois, poucos a poucos, mistu
raram-se conosco. E abraçavam-nos e folgavam; 
e alguns deles se esquivavam logo. Ali da-
vam alguns arcos por folhas de papel e por al
guma carapucinha velha ou por qualquer coisa. 

1 O De tal maneira se passou a coisa, que bem 
20 ou 30 pessoas dãs nossas se foram com eles, 

1 onde muitos outr<;>s deles estavam, com moças e 
mulheres e trouxeram de lá muitos arcos 
e ba"etes de penas de aves, alguns verdes e 

15 alguns amarelos, de que creio o capitão há de 
mandar mostra a Vossa Alteza; e, segundo diziam 
esses que lá foram, folgavam com eles. Neste 
dia os vimos de mais perto e mais à nossa 
vontade, por andarmos todos quase misturados. 

20 E, ali, alguns deles andavam quartejados daquelas tin
turas e outros de metade; autros de tanta 
feição como de panos de armar; e todos com os. 
beiços fu.rados e muitos com os ossos neles e 
alguns sem . ossos. Traziam a!guns deles uns ouriços 

25 verdes, de árvores, que, na cor, quase queriam pa
recer de castanheiros; apenas· que ·eram mais , 
e mais pequenos. E os mesmes eram cheios de 
grãos vermelhos, pequenos, que, esmagando-os 
entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, 

30 da que eles andavam tintos; e quanto se mais 
molhavam tanto mais vermelhos ficavam. 
Todos andam raspados até acima das orelhas; 
e também as sobrancelhas e as pestanas. Trazem, 
todos, a testa, de fonte a fonte, tinta de tintura 

35 preta, que parece uma fita preta larga, de 
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dous dedos.Eo capitã mandou aaquele degra 
dado ao Ribeiro e aoutros dous degradados que 
fosem amdar la antreles e asy adº dijz p(er)o 
seer homé ledo com que eles f olgauam.e 
aos degradados mandou que ficasem la 
esta noute./ foramse la todos e andaram 
antreles e sego eles deziam foram bem hüua 
legoa e mea ahuüa pouoraçom de casas em 
que averja ix ou x casas as quaaes deziã 
q erã tam conp( ri)das cada huã coméesta naao 
capitana. e herã de madeira e das jlhargas 
de tauoas e cubertas de palha de Razoada al 

tura e todas em hüua soo casa sem nhüua Repã 
timento tijnham de dentro mujtos esteos ede 
steo aesteo huüa Rede atada pelos cabos é ca 
da esteo altas em que dormjam edebaixo p(er)a 
se aquentarem faziam seus fogos e tijnhã ca 
da casa duas portas pequenas huüa e huü 
cabo eoutª no outro. e deziam que em cada 
casa se colhiam xxx ou R pesoas e que asy 
os achauam e que lhes dauam de comer da 
quela vianda que eles tijnham .s. mujto j 

nhame eoutras sementes que na trrã ha q 
eles comem. e como f oy tarde f ezerã nos logo 
todos tomar e nom quiseram que la ficasse 

nhuü e ajnda sego eles deziam queriã se VIJr 
cõ eles./ Resgataram la p(er)o cascavees ep(er)o 

outªs cousinhas depouco ualor q leuauã pa 
pagayos v(er)melhos mujto grandes e fremo 
sos. edous v( er )des pequenjnos e carapuças 
de penas v(er)des e huü pano de penas de mujtas 
cores maneira de teçido asaz fremoso sego 
vosa alteza todas estas cousas vera p( er)o que oca 
pitã volas ha de mandar sego ele dise. e 

com jsto vieram . e nos tornamonos aas naa9s/ ./ 
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dois dedos; o capitão mandou aquele degredado, 
Afonso Ribeiro e outros dois degredados, que 

fossem lá en!'e eles e também a Diogo Dias, 
por ser homem ledo, com quem eles folgavam. E 

aos degredados mandou que ficassem lá 

esta noite. Foram-se lá todos e andaram 

enire eles. E, segundo eles diziam, foram, bem uma 

légua e meia, a uma povoação de casas em 

que havia 9 ou 1 O casas as quais diziam 
que eram tão compridas, cada uma, como esta nau 

capitânia; e eram de madeira; e das ilhargas 

de tábuas; oobertas de palha, de razoável al-

tura e todas numa só casa sem nenhum com

partimento. Tinham por dentro muitos esteios e de 

esteio a esteio uma rede, atada pelos cabos, em cada 

esteio e altas, nas quais dormiam; e, por baixo, para 

se aquecerem, faziam seus fogos. E tinha cada 

casa duas portas, pequenas, uma em um 

cabo e outro no outro. E diziam que em cada 

casa se acolhiam 30 ou 40 pessoas e que 

assim os achavam. E que lhes davam de comer da

quela vianda que eles tinham, ou seja: muito 

inhame e outras sementes que na te"a há e que 

eles comem. E quando ficou tarde fizeram-nos logo 

tornar a todos e não quiseram que lá ficasse 

nenhum,· e, ainda, segundo eles diziam, queriam-se 

vir com eles. Resgataram lá, por cascavéis e 

outras coisinhas de pouco valor que levavam, 

papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, 

e dois verdes, pequeninos, carapuças 

de penas verdes e um pano de penas de muitas 

cores, parecendo tecido, assaz formoso, segundo 

Vossa Alteza verá todas estas coisas, porque o ca

pitão vo-las há de mandar, segundo ele disse; e 

com isto vieram; e nós tornamo-nos às naus . 
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aaterça feira depois de comer fomos é trrã dar 
guarda de lenha e lauar Roupa ./ estauam 
na praya quando chegamos obra de lx ou 

lxx sem arcos e sem nada./ tamto que che 

gamos vieramse logo p(er)anos sem se esquj 

uarem./ e depois acodirarn mujtos que se 

nam bem ijC todos sem arcos:/ e mestura 
ramse todos tanto com nosco que nos aju 

dauam deles aacaretar lenha e meter nos 
batees e lujtauam cõ os nosos e tomauam 

mujto prazer./ Eem quanto nos faziamos 

alenha.faziam dous carpenteiros huOa 

grande cruz dhüu paao que se omtem p(er)a 

ysso cortou./ mujtos deles vijnham aly estar 
cõ os carpenteiros e creo queo faziam mais p(er)o 

veerem afaramenta de ferro com q afaziã 
q p(er)o veerem acruz p(er)o que eles nõ teem 

cousa que de fero seja e cortam sua mad.ra 

e paaos com pedras feitas coma cunhas me 
tidas em huil paao antre duas talas muy 

bem atadas e per tal maneira que andam 

fortes seg<> os homêes que omtem asuas 

casas deziam · p(er)o que lhas viram la./ era 

Ja acomuersaçam deles com nosco tanta 

que casy nos toruauam ao que aviamos 

defazer./ E o capitã mandou a dous degra 

dados e adº dijz que fosem la aaldea ea 

outras se ouuesem delas nouas e q ! toda 

manetra nõ se viesem adormjr aas naos. 

ajnda que os eles mandasem e asy se forã./ 

em quanto andauamos neesta mata acor 

tar alenha atrauesauam algilus papa 

gayos per esas aruores deles v( er )des eou 

tros pardos grandes e pequenos dema 
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Na terça-[ eira, depois de comer, fomos em te"a dar 
guarda de lenha e lavar roupa. Estavam na 
praia, quando chegamos, cerca de 60 ou 
70, sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, 
vieram-se logo para nós sem se esqui-
varem. E depois acudiram muitos, que se-
riam uns. 200, todos sem arcos. E mistura
Tam-se todos. tato, e~ que nos aju
davam, alguns, a acan-etar lellM e metê-la nos 

1 O batéis,· e disputavam com os nossos e tomavam 
muito prazer. Enquanto nós fazíamos 

15 

20 

25 

30 

1 a lenha, dois carpinteiros faziam uma 
grande cruz de um pau, que ontem se 
cortou para isso. Muitos deles vinham, ali, 
estar com os carpinteiros; e creio que o faziam mais 
por verem a ferramenta de ferro com que a faziam, 
que por verem a Ouz, porque eles não têm coisa 
que disso seja e cortam sua madeira e 
paus com pedras feitas como cunhas, me
tidas em um pau, entre duas talas muito 
bem atadas,· e de tal maneira, que ficam 
fortes, segundo os homens, que ontem foram a suas 
casas, diziam, porque lhas viram lá. Era 
já a conversação, deles conosco, tanta, 
que quase nos estorvavam no que havíamos 
de fazer. O capitão mandou os dois degredados 
e a Diogo Dias que fosse lá, à aldeia e a 
outras, se tivessem delas notícia e que de toda 
a maneira não se viessem a dormir às naus, 
ainda que eles os mandassem. E então se foram. 
Enquanto andávamos nesta mata a cortar 
a lenha, atravessaram alguns papagaios por 
essas árvores, alguns verdes e ou-
tros pardos; grandes e pequenos de ma-
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neira que me pareçe que avera neesta trrã 
mujtos p(er)o eu nom veria mais que ataa ix 
ou x. outras aues entã nom vimos somte 
alguüas ponhas seixas ( 1) eparecerãme ma 
yores em boa carntidade caas de portugal. 
alguiís deziã que virã Rolas mas eu nõ 
asvi mas sego os aruoredos sam muy 

mujtos e grandes e djmfimdas maneiras 
nõ doujdo que per ese sartãao ajam muJ 

tas aues.Eaçerqua danoute nos uolue 
mos p( er )aas naaos com nossa lenha./ eu 
creo sor que nõ dey ajnda aquy conta avosa 
alteza da feiçarn de seus arcos e seetas././os 
arcos sam pretos e conpridos e as seetas cõ 

15 prjdas eos f eros delas de canas apara 
das sego vosa alteza vera p(er) alguiís que 

creo queo capitã aela ha demujar./ 

aaquarta feira nõ fomos em trrã por que oca pi 
tarn andou todo o dia no naujo dos mantijmetos 
adespejalo ef azer leuar aas naaos jsso que ca 

20 dahüua podia leuar./ eles acodiram aapraya 
mujtos sego das naaos vimos que s(er)iarn obra de iijC 
sego sancho de toar que la f oy dise./ diego dijz 
e ao Ribeiro odegradado aque ocapitã omtem 
mandou que en toda maneira la dormisem. 

25 . volueranse ja denoute p(er)o eles nom quererem 

que la dormisem e trouuerã papagayos v( er )des 

eoutªs aues pretas casy coma pegas se nõ quãto 
tijnharn obico brarnco eos Rabos curtos. e quãdo 

30 

se sancho de toar Recolheo aanaao querianse vijr 
cõ ele algüus mas ele nõ qujs se nõ dous mã 

( 1 ) Ver nota 35. 
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10 

neira que me parece que haverá nesta terra 
muitos, mas eu não vi mais que até 9 
ou 1 O. Outras aves, então, não vimos; somente 
algumas pombas seixos e pareceram-me maio-

5 res, em boa quantidade, que as de Portugal 
Alguns diziam que viram rolas, mas eu não 
as vi; mas, segundo os arvoredos são, muitos 
e muitos e grandes e de infindas maneiras, 
não duvido que por esse settão haja mui-

1 O tas aves. E cerca da noite nos volve-

15 

20 

i mos para as naus com nossa lenha. Eu 
creio, Senhor, que não dei ainda, aqui, conta a Vossa 
Alteza da feição dos seus arcos e setas. Os 
arcos são pretos e compridos; e as setas com-
pridas e os f e"os delas de canas aparadas, 
segundo Vossa Alteza verá, por alguns que 
creio que o capitão a ela há de mandar. 

Na quarta-feira não fomos a te"a porque o capi
tão andou todo o dia no navio dos mantimentos, 
a despejá-lo e fazer levar as naus aquilo que 
cada um podia levar. Eles acudiram à praia 
muitos, segundo das naus vimos, que seriam obra 
de 300, segundo disse Sancho de Tovar, que lá foi. 

10 

25 

Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, a quem o capitão 
ontem mandou que, de toda a maneira, lá dormissem, 
volveram-se, já de noite, por eles não quererem 

30 

que dormissem lá. Trouxeram papagaios verdes 
e outras aves pretas, quase como pegas; apenas que 
tinham o bico branco e os rabos curtos. E quando 
Sancho de Tovar se recolheu à nau queriam-se vir 
com ele, alguns, mas ele não quis senão dois man-
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cebos despostos e homêes deprol/ mandouos esa 
noute muy bem pemsar e curar e comeram toda 
vianda que lhes deram e mandoulhes fazer cama 
de lençooes segQ ele disse e dormjram e folgaram 
aquela noute e asy nõ foy mais este dia que p(er)a 
scp(re)ver seja 

aaqujmta feira deradro dabril comemos logo casy 
pola manhaã e fomos em trrã p( er )o mais lenha 
e agoa e em querendo ocapitam sair desta naao 
chegou sancho de toar com seus dous ospedes ep( er )o 
ele nõ teer ajnda comjdo poseranlhe toalhas 
eveolhe vianda e comeo / os ospedes asentarãnos 
em senhas cadeiras e detodo o que lhes deram come 
ram muy bem. especialmente lacam ( 1) cozido frio 
e aRoz. nõ lhes deram vo p( er )o sancho de toar dizer 
queo nõ bebiam bem ./ acabado ocomer metemo 
nos todos no batel e eles cõ nosco ./ deu huü grom 
ete ahüu deles huüa armadura (2) grande de porco 
montes bem Reuolta e tamto que atomou meteoa 
logo no beiço e p(er)o que se lhe nõ queria teêr.derã 
lhe huüa pequena de cera v( er)melha (3) e ele corejeo 
lhe detras seu aderemço p( er )ase teêr e meteoa no bei 
ço asy Reuolta p( er)a cjma evijnha tam comtente 
com ela como se tevera huüa grande joya./ e 
tamto que saymos em trrã foise logo cõ ela que 
nõ pareçeo hy mais/ andariam na praya quãdo 
saymos biij ou x deles e dhy apouco começaram 
da vijr. epareçeme que vijnriam este dia aapra 
ya üijC ou ilijCL./ traziã alguüs deles arcos e 
seetas e todolos deram p( er )o carapuças e p( er )o quall 
qr cousa que lhes dauam./ comjam cõ nosco do q 
lhes dauamos ebebiam alguüs deles vº eoutros 
o nõ podiam beber mas pareceme que se lho ave 

( 1 ) Ver nota 36 . 
( 2 ) Ver nota 37. 
( 3 ) Ver nota 38. 

- 172 -

10,v. 

5 

10 

I 

15 . 

20 

25 

30 

cebos dispostos e homens de prol Mandou-os, essa 
noite, muito bem pensar e tratar,· e comeram toda 
a comida que lhes deram e mandou-lhes fazer a cama 
de lenç6is, segundo ele disse. Dormiram e folgaram 
aquela ·noite. E, assim, não foi este dia mais que para 
escrever. 

Na quinta-feira, último de abril, comemos logo quase 
pela manhã e fomos em terra por mais lenha 
e água. E estando o capitão para sair desta nau 
chegou Sancho de Tovar com seus dois hóspedes. E, por 
ele não ter ainda comido, puseram-lhe toalhas 
e veio-lhe comida e comeu. Os hóspedes sentaram-se 

10,v. 

cada um em uma cadeira e de tudo o que lhe deram come
nzm muito bem, especialmente presunto cozido, frio, 
e arroz. Não lhes deram vinho por Sancho de Tovar dizer 
que o não bebiam bem. Acalxzdo o comer, metêmo-nos 
todos no lxztel e eles conosco. Deu um grumete, 
a um deles, uma armadura grande, de porco 
montês, bem revolta. E tanto que a tomou meteu-a 
logo no beiço. E porque se lhe não queria fixar deram
lhe uma pequena de cera vermelha e ele adaptou-lhe 
detrás sua lxzse para se segunzr e meteu-a no 
beiço, assim retorcida panz cima. E vinha tão contente 
com ela como se trouxesse uma grande jóia. E 
assim que saímos em terra foi-se logo com ela que 
não apareceu aqui mais. Andavam na praia, quando 
saímos, 8 ou 10 deles; e dai' a poucocomeçaram 
a vir. E parece-me que viriam este dia à pnzia 
400 ou 450. Traziam, alguns deles, arcos e setas 
e todos os deram por carapuças e por qualquer 
coisa que lhes davam. Comiam conosco do que 
lhes dávamos e bebiam, alguns deles, vinho e outros 
o não podiam beber. Mas parece-me que se lho ave· 
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zarem queo beberam de boavomtade ./ andauã todos 
tam despostos e tam bem feitos e galamtes cõ suas 
timturas que pareciam bem./ acaretauam desa le 
nha quamta podiam com muy boas uomtades ele 
uãuana aos batees e andauamja mais mansos 
e · seguros antre nos . doque nos amdauamos antreles./ 
foy ocapitã com alguüs denos hüu pedaço per este 
aruoredo ataa huüa Ribeira grande ede muita agoa 
que anoso pareç.er era esta meesma que vem teêr 
aapraya em que nos tomamos agoa./ aly jouuemos 
huü pedaço bebendo e folgamdo ao longo dela (1) 
antrese aruoredo que he tamto e tamanho e tam ba 

) 1 

sto e de tamtas prumajees (2) que lhe nõ pode homê dar 
comto. ha antrele mujtas palmas de que colhemos 

mujtos eboos palmjtos./ ./ quando saymos do batel 
dise ocapitã que serja boo hirmos dereitos aacruz q 
estaua emcostada ahuuã aruore junto cõ oRio p(er)ase 
poer de manhaã que he sesta feira e que nos posese 
mos todos em giolhos e abeijasemos p( er )a eles veerem 
ho acatameto que lhe tijnhamos. e asy o fezemos./ 
Eeses x ou xij que hy estauam/ acenaramlhes que 
f ezesem asy e foram logo tod.os beijala./ pareçeme 
Jemte de tal jnoçençia que se os home emtendese 
e eles anos.que seriam logo xpaãos p(er)o que eles 

nõ teem nem emtendem em nhüua creemça 
sego pareçe.Ep(er)o tamto se os degradados que aq 

am de ficar. aprenderem bem asua fala eos en 
tenderem./ nom doujdo sego asanta tençam de 
vosa alteza fazeremse xpaaõs e creerem na nossa 

samta fé. aaqual praza a nosso Siior que os traga./ 
p( er)o q çerto esta jente he boa ede boa sijnprezidade 
e enpremarsea ligeiramête neeles qual qr cru 

( 1 ) Riscado (an). 
( 2 ) Ver nota 39. 
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zarem que o beberão de boa vontade. Andavam todos 
tüo dispostos e tão enfeitados e galantes, com suas 
tinturas, que pareciam bem. Aca"etavam dessa lenha, 
quanta podiam, com muito boas vontades e leva-
vam-na aos batéis; e andavam já mais mansos e seguros, 
entre nós, do que nós andávamos entre eles. 
Foi o capitão, com alguns de nós, um pedaço por este 
arvoredo, até uma ribeira grande, de muita água, 

que a nosso parecer era esta mesma que vem ter 
à praia em que nós tomamos água. Ali estivemos 
um pedaço bebendo e folgando ao longo dela, 
entre esse arvoredo, que é tanto e tamanho e tão bas
to e de tantas folhagens que lhe não pode homem dar 
conto. Há entre ele muitas palmas de que colhemos 
muitos e bons palmitos. Quando sa,.mos do batel 
disse o capitão que seria bom irmos direitos à Cruz, 

que estava encostada a uma árvore junto do rio, 
para se erguer amanhã que é sexta-feira, e que nos puses
semos todos de joelhos e a beijdssemos, para eles verem 
o acatamento que lhe ttnhamos. E assim o fizemos. 
E a esses 1 O ou 12 que a,. estavam acenaram-lhes que 
fizessem assim e foram logo todos beijá-la. Parec~me 
gente de tanta .inocência que se a gente os entendesse 
e eles a nós, :,ue seriam logo crist4os, porque eles 
não têm nem atendem a nenhuma crença, 
segundo parece. E, portanto, çe os degredados que aqui 
hão de ficar aprenderam bem a sua fala e os enten· 
derem, não duvido, segundo a santa tenção de 
Vossa Alteza, fazerem-se cristãos e crerem na nossa 
santa fé, a qual, praza Nosso Senhor que os traga 

porque, "" verdade, esta gente é boa e de boa simplicidade 
e gravar-se-á neles, ligeiramente, qualquer cunho 
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nho que lhes quiserem dar e logo lhes nosso sor deu 
boos corpos e boos Rostros comaaboos homêes. eele 
que nos p(er) aquy trouue creo que nom foy sem causa 
e p(er)o tanto vosa alteza pois tamto deseja acreçentar 

5 na santa fe catolica.deue emtender em sua salua 
çam e prazera ads que com pouco trabalho sera asy ; 
eles nõ lauram nem criam nem ha aquy boy nen 
vaca nem cabra nem ovelha nem ga nem outª nhüa 
alimarea que custumada seja aoviuer dos homees . 

1 O nê come se nõ dese jnhame que aquy ha mujto e 
desa semente e fruitos que atera e as aruores desy 
lançam. ecom jsto andam taaes e tam Rijos e tã 
nedeos . queo nõ somonos tamto com quanto trjgo 
e legumes comemos ./ em quanto aly este dia am 

15 daram senpre ao sõo dhüu tanbory nosso dançarã 
e bailharã cõ os nosos./ ê maneira que 

( 1) sam muito mais nosos amj 
gos que nos seus./ se lhes homê acenaua se querjã 
viji' aas naaos f aiianse logo prestes p( er )ajsso ê tal 

20 maneira que seos homê todos quis( er )a comujdar ./ 
todos vieram. porem nõ trouüemos esta noute 
aas naaos se nõ iiij ou b .s. ocapitã moor dous 
e simã de miranda hüu que trazia ja p(er)o paje 
e aires gomez outro asy paje ./ os queo capitam 

25 trouue · era hüu deles hfiu dos seus ospedes que 
aap(ri)meira quando aquy chegamos lhe trouuerã. 
oqual veo oje aquy vestido na sua camisa e cõ 
ele hüu seu jrmãao os quaaes forã esta noute 
muy bem agasalhados asy devianda como deca 

30 ma de colchõoes e lençooes polos mais amansar 

Eoje que he sesta feira p( ri)meiro dia de mayo pola 
manhãa saymos em trrã cõ (2) nossa bandeira 
ef omos desenbarcar acjma do Rio contra osul 

( 1 ) Riscado nas linhas 16 e 17 (seos homê /todos quisera 
comujdar). 

( 2 ) Riscado (a)? 
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que lhes queiram dar. E logo lhes deu Nosso Senhor 
bons corpos e bons rostos como a bons homens. E Ele 
que nos por aqui trouxe, creio que não foi sem causa 
E, portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar 

5 na santa fé católica, deve intervir em sua salvação. 
E praza a Deus, que· com pouco trabalho será assim. 
Eles não lavram nem criam; nem há atfui boi, 

11,v. 

nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha,· nem nenhuma 
outra alimdria que costumada seja ao viver dos homens; 

1 O nem comem senão desse inhame que aqui há muito; e 
dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si 
lançam. E, com tudo isso, andam tais e tão rijos e tão 
nédios, que o não somos nós tanto, com quanto trigo 
e legumes comemos. Enquanto ali andaram, este dia, 

15 sempre dançaram ao som de um tamborim nosso e 
bailaram com os nossos, de maneira que 

são muito mais nossos amigos 
que nós seus. Se a gente lhes acenava se queriam 
vir às naus f aziam·se logo prestes para isso; de tal 

20 forma que se a gente os quisesse a todos convidar, 
todos viriam. Porém, não trouxemos esta noite 
às naus, senão 4 ou 5 a saber: o Capitão-mor, dois,· 
e Simão de Miranda, um, que trazia já por pagem,· 
e Aires Gomes outro, também pagem. Dos que o capitão 

25 trouxe era, um deles, um de seus hóspedes, que 
a primeira vez, quando aqui chegamos, lhe trouxeram, 
o qual veio hoje aqui vestido com sua camisa; e com 
ele um seu irmão, os quais foram esta noite 
muito bem agasalhados, tanto de vianda como de 

30 cama de colchões e lençóis, para os mais amansar. 

E hoje, que é sexta·{ eira, primeiro dia de maio, pela 
manhã, saímos em terra com nossa bandeira 
e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul, 
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onde nos pareçeo que serja mjlhor chantar a cruz 
p(er)a seer milhor vista ealy asijnou o capitã onde 
fezesem acoua p(er)aachantar.Eem quanto aficarã 
fazendo./ ele com todos nos outros fomos pola + 
abaixo do Rio onde ela estaua./ trouuemola da 

ly cõ eses Relegiosos e sacardotes diante cantã 

do maneira depreçisam./ herã ja hy algüus de 

les obra de lxx ou lxxx equando nos asy virã 

vijr/ alguüs deles se f orã meter debaixo dela 

ajudarnos:/ pasamolo Rio ao longo dapraya 
e f o mola poer onde avia de seer que sera do 
Rio obra dedous tiros de beesta ( 1) ./ aly andando 

nysto vijnriam bem. CL ou mais :/ chentada 
acruz cõ as armas edevisa de vosa alteza 

15 . que lhe p( ri)m( eir )º pregarom.armaram a1 tar ao pee 

dela./ aly dise m1sa · opadre frey amrique ãql 
foy camtada eofeçiada per eses ja ditos./ aly 

esteueram cõ nosco aela obra de L ou lx deles 

asentados todos em giolhos asy coma nos equã 

20 do veo ao avanjelho que nos erguemos todos e pee 

cõ as maãos leuantadas.eles se leuantaram 

cõ nosco e alçarom as maãos. estando asy ataa 

seer acabado./ e entam tornaranse aasentar co 
ma nos . Equando leuantarom ads que nos 

25 posemos em giolhos.eles se poserã todos asy co 

ma nos estauamos cõ as maãos leuantadas./ 

30 

e em tal maneira asesegados que certefico 

avosa alteza que nos fez mujta deuaçom./ 

esteuerã asy cõ nosco ataacabada acomunhã 

Edepois dacomunham/ comungaram eses Re 

ligiosos esacerdotes eocapitam cõ algüus de 

nos outros./ algüus deles p(er)o o sol seer grãde 

e nos estando comungando alevantarãsse 

( 1 ) Ver nota 40. 

-181-

12 

5 

10 

I 

15 

20 

25 

30 

onde nos pareceu que seria melhor chantar a Cruz, 
para ser melhor vista. E ali, onde marcou o capitão, 
fizeram a cova para a chantar. Enquanto a ficaram 
fazendo, ele, com todos nós outros, fomos pela cruz 
abaixo do rio, onde ela estava. Trouxemo-la da-
li, com esses religiosos e sacerdotes adiante, cantando, 
à maneira de procissão. Estavam já ai alguns de- · 
les, cerca de 70 ou 80 e quando assim nos viram 
vir, alguns deles se foram meter debaixo dela 
a ajudar-nos. Passámos o rio, ao longo da praia 
e fomos pô-la onde havia de ficar, que será 
do rio obra de dois tiros de besta. Ali andando, 
nisto vieram bem 150 ou mais. E, chantada 
a Cruz, com as armas e divisa de Vossa Alteza, 
que lhe pregaram primeiro, armaram altar ao pé 
dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual 
foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali 
estiveram conosco, a ela, cerca de 50 ou 60 deles 
todos sentados ou de joelhos, assim como nós. E quan
do foi ao Evangelho, que nos erguemos, ficando em pé, 
com as mãos levantadas, eles se levantaram 
conosco e .alçaram as mãos, estando assim até 
terminar. Então voltaram a sentar-se como nós. 
Quando levantaram a Deus, que nos 
pusemos de joelhos, eles se puseram todos assim, 
como nós estávamos, com as mãos levantadas,· 
e de tal maneira sossegados que certifico a 
Vossa Alteza que nos fez muita devoção. 
Estiveram assim conosco até acabada a comunhão. 
E depois da comunhão, comungaram os religiosos e 
sacerdotes e o capitão e alguns de nós. 
Alguns deles, por o sol ser forte, 
estando nós comungando, levantaram-se; 
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e outros esteuerã eficarom./ hüu deles homê 
de L ou Lb anos ficou aly cõ aqueles que fica 
ram./ aquele em nos asy estamdo ajumtaua 
aqueles que aly ficaram eajnda chamaua 

5 outros .. /este andando asy antreles falando 
lhes acenou cõ o dedo p(er)ao altar edepois mostrou 
ode do p( er )ao çeeo coma que lhes dizia alguüa 
cousa debem e nos asy otomamos./ acabada 
a misa tirou o padre avestim ta decjma e ficou 

1 O naalua easy se sobio junto cõ ho altar em hiíua 
cadeira ealy nos pregou do auanjelho edos a 
postolós oujo dia oje h_e (1) trautando ê fim 
(2) dapregaçom d~ste voso p(ro)segujmêto 
tã santo evertuoso que nos causou majs de 

15 uaçam./ eses q aapreegaçã senpre esteueram 

estauã asy comanos olhando p( er )aele :/ eaqle 
que digo.chamaua algüus que viesem 
p( er )aaly /. algüus vijnhã eoutros hiamse e 
acabada apreegaçom. trazia njcolaao coelho 

20 mujtas cruzes destanho com cruçufiços que 
lhe .ficarom ajnda daoutravijnda (3) eouuerã 
p(er)o bem que lancasem acada hüu sua ao pes 
coço./ pola qual cousa se asentou opadre frey 
anrique ao pee da cruz ealy ahuü ehuií 

25 lançaua sua atada em huü fio ao pescoço f a 
zendolha p(ri)meiro beijar ealeuantar as ma 

· aõs./ vijnhã ajsso mujtos elancarãnas to 
das que serjam obra de R ou L. / ejsto aca 
bado era ja bem hüua ora depois de meo dja./ 

30 vjemos aas naaos acomer onde ocapitã tro 
uue cõsigo aquele meesmo que fez aos outOs 
aquela mostramça p(er)ao altar ep(er)ao çeeo e 
hüu seu jrmãao com ele ao qual fez mujta 

( 1 ) Ver nota 41. 
( 2 ) Riscado (deste). 
( 3 ) Ver nota 42. 
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e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem 
de 50 ou 55 anos, ficou ali com aqueles que ficaram. 
Aquele, estando nós assim, juntava os que 
ali ficaram e ainda chamava outros. 
Este, andando assim, falando entre eles, 
acenou-lhes com o dedo para o altar e depois mostrou 
o dedo para o céu, t:omo que lhes dizia alguma 
coisa de bem e nós assim o tomamos. Acabada 
a missa tirou o padre a vestimenta de cima e ficou 
na alva. E assim se subiu, junto ao altar, numa 
cadeira e ali pregou do Evangelho e dos após-
tolos, cujo dia é hoje, tratando, no fim 
da pregação deste vosso prosseguimento 
tão santo e virtuoso, que nos causou mais de-
voção. Esses que à pregação sempre estiveram 
estavam, assim como nós, olhando para ele. E aquele 
que digo chamava alguns, que viessem 
para ali; alguns vinham e outros íam-se. E 
acabada a pregação, trazendo Nicolau Coelho 
muitas cruzes de estanho com crucifixos, que 
lhe ficaram, ainda, da outra vinda, houveram 
por bem que lançassem a cada um a sua ao pes
coço, pelo que se concordou. O padre Frei 
Henrique ao pé . da Cruz ali, a um por um, 
lançava sua, atada em um fio, ao pescoço, fa
zendo-lha primeiro beijar e alevantar as mãos. 
Vinham a isso muitos e lançaram-nas to-
das, que seriam cerca de 40 ou 50. E, isto aca
bado, era já bem uma hora depois do meio-dia. 
Viemos às naus a comer, onde o capitão trou-
xe, consigo, aquele mesmo que fez aos outros 
aquela mostrança para o altar e para o céu; e 
um seu irmão com ele ao qual fez muita 
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homrra e deulhe huüa camisa mourisca eao 
outro hüua camisa destoutras / eseg<> oque 
amy e atodos pareçeo. esta jemte nõ lhes faleçe 
outª cousa p( er)aseer toda xpaã ca entende 

5 rênos./ p( er )o que asy tomauam aquilo que nos 
viam fazer coma nos meesmos p( er) onde pareçeo 
atodos que nhüua jdolatria nê adoraçom teem/ 
Ebem creo que se vosa alteza aquy mandar quem 
mais antreles de vagar ande.que todos seram 

1 O tornados ao desejo devosa alteza./ e(per)ajsso se alguem 
vjer nõ Ieixe logo de vifr clerjgo p( er)aos bautizar 
p( er )o que ja emtã teerã mais conheçimêto de 
nossa f e pelos dous degradados que aquy ã 
treles ficam os quaaes ambos oje tam bem co 

15 mungaram./ antre todos estes que oje vierã 
nõ veo mais que huüa molher moça aqual 
esteue senpre aamisa. aaqual deram hüu 
pano cõ que' se cobrise eposerãlho daRedor 
desy / p( er )o ao asentar nõ fazia memorea deo 

20 mujto entender p(er)ase cobrir./ asy sor que ajnoçê 
çia desta jemte he tal que ada dam nõ s( er )ia 
majs_ quanta em v(er)gonha./ ora veja vosa ai 
teza quem em tal jnocemçia vjue .ensinam 
dolhes oque p(er)asua salvacom p(er)teeçe.se se cõ 

25 uerteram ou ,nom./ acabado jsto./ fomos asy 
p(er)ante eles beijar acruz eespedimonos evj 
emos comer./ 
creo Sfior que com estes dous degradados que 
aquy ficam/ ficam mais dous (1) grometes 

30 que esta noute se sairam desta naao no esquj 
fe em trrã fogidos./ os quaaes nõ vierã majs 
e creemos que ficaram aquy p(er)o q demanhaã 
p(ra)zendo ads fazemos daquy nosa p(ar)tida/ 

( l ) Riscado ( d). 
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honra: e deu-lhe uma camisa mourisca e ao 
outro uma camisa das outras. E segundo o que 
a mim e a todos pareceu, a esta gente não lhes falta 
outra coisa, para ser toda cristã, do que entender-nos, 

5 porque logo aprendiam aquilo que nos viam 
fazer, tal como nós mesmos. Por isso pareceu a 
todos que nenhuma idolatria nem adoração têm. 
E eu bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar quem 
mais devagar ande entre eles, que todos serão 

10 tornados ao desejo de Vossa Alteza. E, para isso, se alguém 
vier, não deixe de vir logo clérigo para os batizar, 

1 porque, então, já terão mais conhecimento de 
nossa fé, pelos dois degredados que aqui ficam entre 
eles, os quais, ambos, também comungaram hoje. 

15 Entre todos estes que hoje vieram não 
veio mais que uma mulher moça, a qual 
esteve sempre à missa e a quem deram um 
pano com que se cobrisse e puseram-lho ao redor 
de si: mas, ao sentar-se não fazia memória de o 

20 estender muito, para se cobrir. Assim, Senhor, a 
inocência desta gente é tal que a de Adão n4o seria 
maior quanto a . vergonha. Ora veja Vossa Alteza 
que, quem em tal inocência vive, ensinando-lhes 
o que para sua salvação pertence, se se conver-

25 terá ou não. Acabado isto, fomos, então, 
perante eles, beijar a Cruz e despedimo-nos. E 
viemos comer. 
Creio, Senhor, que com estes dois degredados que 
aqui ficam, ficam mais dois grumetes, 

30 que esta noite se sa1ram desta nau, no es· 
quif e, para terra, fugidos, os quais não vieram mais. 
E cremos que ficarão aqui, porque de manhã, 
prazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. 
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Esta trrã sorme pareçe que dapomta q mais (con)t(r)a 
o sul viinos ataa outa ponta que conta onorte 
vern de que nos deste p( or)oto ouuemos vista./ sera 
tarnanha que auera neela bem xx ou xxb 

5 legoas per costa./ traz ao lomgo do mar en algüas 
p( ar )tes grandes bareiras delas v( er )me lhas e delas 
bran1cas ea terra p(er)cima toda chãa e mujto chea 
de grandes aruoredos./ depomta apomta he toda 
praya parma mujto chãa ( 1) e mujto fremosa./ 

l O pelo .sartaão nos pareceo do mar mujto (2) 
grande p(er)o que aestender olhos nõ podiamos 
veer -se nõ tera earuoredos que nos pareçia 
muy . longa tera./ neela ataagora nõ podemos 
saber que aja ·ouro nem prata nem nhüua cou 

15 sa demetal nem de f ero.nem lho vjmos./ p( er )o 
atrrã ern sy he _, de mujto boos aares asy frios e 
e tenperados coma os dantre doiro e mjnho p( er)o 
q neste tenpo dagora asy os achauamos (3) coma os 
dela/ agoas sarn n1ujtas jmfimdas.Eem tal 

20 rnaneira he graciosa que querendoa ap(ro)ueitar 
darsea neela tudo per bem das agoas que tem./ 
p( er)o omjlhor frui to que neela se pode fazer me 
pareçe que sera saluar esta jemte e esta deu~ 

seer ap(ri)ncipal semente que vosa alteza em 
25 ela deue lamçar./ Eque hy nõ ouuesc n1a 

js catecr aquy esta pousada p( er)a esta nauc 
gaçom de calecut / abastaria quanto majs 
desposiçã p(er)ase neela conp(ri)r efazcr oq vossa 
alteza tamto deseja .s. acrecentamto danosa 

30 santa fe / . 
E necsta maneira sor dou aquy avosa alteza 

( l ) Ver nota 43. 
( 2 ) Riscado (bem). 
( 3 ) Entrelinhada a s11aba .. ua" corn sinal de falta, quando 

a palavra primeiramente escrita _era .. achamos". 

13,v. 
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Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra 
o sul vimos, até à outra ponta que contra o norte 
vem, de que nós deste porto houvemos vista, será 
tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 
léguas por costa. Traz, ao longo do mar, em algumas 
partes, grandes ba"eiras, algumas vermelhas, algumas 
brancas; e a te"a por cima é toda plana e muito cheia 
de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda 
praia rasa, muito plana e bem formosa. 
Pelo sertão, pareceu-nos do mar muito 
grande, porque a estender a vista não podíamos 
ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos 
terra muito longa. Nela, até agora, não pudemos 
saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma . coi-
sa de metal, nem de ferro; nem as vimos. Mas, 
a terra em si é muito boa de ares, tão frios e 
temperados, como os de Entre-Douro-e-Minho, porque, 
neste temf)O de agora, assim os achávamos como os 
de lá. Águas são muitas e infindas. De tal 
maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la 
dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. 
Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me 
parece que será salvar esta gente; e esta deve 
ser a princfpal semente que Vossa Alteza nela 
cf.eve la~çar. E que não houvesse mais do 
que ter aqui esta pousada para esta navegação 
de Calecute, bastaria, quanto mais disposição 
para se cumprir nela e fazer o que Vossa 
Alteza tanto deseja, ou seja: acrescentamento da nossa 
Santa Fé. 
E desta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza 
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doque neesta vosa trrã vy ese aalgOu pouco a 
alomguey : ela me perdoe /. cao desejo que tij 
nha devos tudo dizer mo fez asy poer. pelo 
meudo. E pois que Sfior he çerto que asy 
neeste careguo que leuo como em outª qual 
qr coussa que devosso s(er)uiço for uosa alteza 
ha de seer de my mujto bem s(er)uida./ aela 
peço que p( er )o me fazer simgular m( er )çee mi 
devifr dajlha de san thomee J orje doso iro 
meu Jenrro. oque dela Receberey em mujta 
m( er)çee./ beijo as maaõs devosa alteza./ 
deste p( or )oto seguro davosa jlha da . vera cruz oje 
sesta feira p(ri)m(eir)º dia demayo. de 1500// 

p<>uaaz de camjnha 

·. 
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notícia do que nesta vossa terra vi E, se algum pouco 
me alonguei, Ela me perdoe, '[Ue o desejo que tinha 
de vos dizer tudo, me fez assim por pelo 
miúdo. Pois que, Senhor, é certo que, assim, 

5 neste cargo que levo, como em outra qual-
quer coisa, que· de Vosso serviço for, Vossa Alteza 
há de ser, por mim, muito bem servida. A Ela 
peço que, para me fazer singular mercê, man-
de vir da Rha de São Tomé, Jorge de Osório, 

J O meu genro, o que d'Ela receberei em muita 
, mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. 

Deste Porto Seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, 
sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500 . 

Pero Vaz de Caminha 
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A'NOTAÇôEB 8EMANTIOA8, L~XIOAB E ETIMOLôGIOA8 

NOTA 1 

"ACHAMENTO" - "a noua do achamento desta vossa. :ter
ra: noua que se ora nesta nauegaçom achou" (folha 1, linhas 2 e 3). 

A palavra "achamento", assim escrita por Caminha, para 
anunciar ao Rei o "descobrimento" do Brasil, passaria despercebida 
e, tal como outras, a tomaríamos por expressão coeva sem transcen
dente significação. 

Ao observá-la daríamos como . justificativa de seu emprego, 
por parte do autor, a noção correta que este teria da ·elegância de 
expressão ao escrever "do achamento desta" e não "do descobrimen
to desta" onde três palavras iniciadas pela letra "d" nem seriam de 
aconselhar, quando assim tão juntas, mesmo que não se pudesse re
provar. 

. A partir, porém, das observações de Carolina Michaelis, me-
reeeu atenções especiais, a começar pela ilustre filóloga, quando es
creveu: "Desdobrimentos e sobretudo achaào8 podem ser casuais. 
Aeha1nento, pelo contrário, é ação praticada por quem antes pro
curou ... " ( 111

) 

A:!, implicações desta afirmação bem as percebemos, espe
cialment:e, no que diz respeito à "intencionalidade" do descobrimento 
de Pedro Ãlvares Cabral. 

Manuel de Sousa Pinto discordou, porém, do dito por Michaelis 
e justificou com uma passagem da Carta (folha 6, linhas 5 a 12), 
fa?.endo corresponder a atual palavra "achado" ao antigo vocábulo 
"achamento", sendo que ao dirermos "achado" ou "um achado" sig
nificamos o resultado do acaso. 

Assim, Caminha escrevendo "achamento" ou "'achou" parece 
insinuar a idéia desse acaso ( 112 ). 

(111) «His.tória da. Coloniza~ Por tuguesa do Brasil», o.C'., vol. e., pág. 86. 
(11.'a) · O;c., págs. 246' e seg .. 
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A questão foi novamente posta por Jaime Cortesão e o ilus
tre mestre começa por·dar 1conta"que os:dois .autores 1já:,referidoS''pe• 
canun pelo mesmo vicio, não colocando a palaVra. "achamento" no 
seu tempo, nem cuidando de seu evoluir histórico ( 113 ) • 

Por isso se obriga a um longo discurso de mais· de 14 páginas 
escritas, que, citando diversas fontes e textos coevos, o levam a estas 
conclusões: 

1) "Achamento" foi o primeiro substantivo verbal criado 
pelos portugueses para designar oft ~esultados de suas invetige.ções 
geográficas por mar; 

2) Esteve· em uso, possivelmente, por duas décadas (última 
do século XV e primeira do século XVI), como resultado do verbo 
"a~har", com ligação a "buscar" e usados, ambos, durante a última 
metade· do século XV. 

3) A palavra "descobrimento" w~1bstituiria "achamento" por 
mais din~ica e eloquente. Em Duarte Ga:Ivão, escritot bem conhe
cedor da língúa, "achamento" queria significar uma espécie de des
cobrimento de 2.0 · grau; isto é, duma terra cuja existência ·era conhe
cida., mas cujo caminho por mar se· desconhecia ou se havia perdido. 

< 

. 4) Caminha esc~vendo "achamento" servia-se dá palavra 
mais corrente no seu tempo para designar um descobrimento, fo8se 
de 1.0 ou 2.0 grau, ainda que ao Seu tempo alguém em.pregasse· já o 
vocabulo "descobrimento'·'; o próprio Caminha o _lisa na carta. (folha 
6, linha.11). · 

~-nos .dado ver que, não obstante o aturado estudo de Jaime 
Cortesão, não ficamos totalmente esclarecidos sobre a. palavra "acha
mento", empregada por Caminha em sua Carta a El-Rei. 

Ficamos a pensar, apenas, se, é· pertinente a tese de Carolina 
Michaelis. . · 

· Ao final, e. ·nossa convicção pr4rteira prevalece; talvez que 
o estilo tivesse ·peso bastante na expressão de Caminha, como aventa
mos nas primeiras linhas desta nota, ainda que pensemos que a elu
cidação ·da questão, a ser possível, aclarasse alguns dos problemas 
que1 se levantam,. o primeiro dos quais. e, sem dúvida, o mais· impor
tante, o da intencionalidade ou acaso no descobrimento de Pedro 
Ãlvares Cabral. · 

"Descobrir" é palavra que Caminha emprega na folha 6, 
linha 11, com toda a propriedade . pelo contexto: "para melhor man
dar de8cobrir". 

.ti'> (113) «Pero Vaz de Caminha e a Carta do Achamento do Brasil», Lisboa., 1934, págs. 
-zv e seg.. · • 
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. NOTA .! 

' "BOTELHO E RABO D' AS~O" - "de~as compridas a.que 
os mareantes chamã botelho" (folha 1, linhas 33 e 34) .. 

Planta maritima, "'bodelha" qúe é um "-rgaço ·vesiculoso" ou 
"botilhão vesiculoso", também dito "carvalhinho do mar". 

No baixo latim subsistiu · o celta. "buta"~ ·"vasilha", "bota~'; 
com o diminutivo butículurn - "botelho" e buticula - "bodelha". 

. A "bodelha" é alga castruµla (phaophicia~) da família dasi fu
caces, também çhamada Sargaço. 

h 
• t 

O sargaço é um gênero de algas escuras que cresce nos m8.réS 
tropicais; os sa·rgaços são providos de um talo ramoso com divisões 
sim}>les, qu~ têm de onde em onde órgãos globosos, ocos e cheios . . de 
ar, que lhes servem de flutuadores. 

Desses órgãos cheios de ar lhe viria o nome de botelho. "Bo
delha" é designação ,que ~nalgumas regiões de Portugal se dá às ca
baças, ainda hoje.; ·a cabaça é fruto de ,um.a planta cucurbitá.cea pa· 
recendo lJlllª pera, com um bojo superior e ou~ro inferior; é oco e, 
depois de seco, serve como vasilha para vinho. 1l essa. vasilha que se 
desigtl:a de "botelha" 1 já depois do fruto seco e convenientemente 
preparado, quando em condições de guardar o vinho. 

~ria o oco desta botelha que daria, por analogia~ o nome à 
alga, bodelha, por seus órgãos ocos a servir de flutuadores? 

NOTA 3 

"RABO D'ASf:lO" - "e asy outras aque tam bem chamã Ra-
bo. dasno" (folha 1, linhas ·34 e ~5). , 

Rabo d'asno é espécie distinta da "botelha ·e sargaço·" - se.:. 
gundo transcrição de Jaime ·Cortesão é como rabo de raposa - e é 
uma planta medicinal que esmagada serve para. aplicações cutâ
neas. 

Não nos esclarece muito esta e"plicação. 

· Rabo d'asno era a designação própria de uma planta, cujo 
suco era sorvido pelo nariz, para estancar hemorragias. (D. Vieira). 

NOTA 4 

"FURA-BUCHOS" - "topamos aves aque chamã fura bu· 
chos (folha 1,v., linha 1). 
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Fura-buchos é ume. espécie· de "garça marinha" (ardeola ou 
ardea marina) , ave aqtJ.ática de rapina. 

· Segundo Jaime Cortesão é a ave à qual os pescadores b~; 
sileiros chamam "vira.bucho", segundo exemplar morto no GuaruJa 
e enviado ao Museu Paulista; exemplar esse que é variedade de pro
celaria nome cientifico dado aos petreis. (Procellaria thethys), ave 
de bic~ forte e recurvo, de plumagem sombria; excelente voador, 
segue os navios durante dias e mesmo semanas, aproveitando os 
restos lançados ao mar. 

Os fura-buchos do litoral brasileiro. e baiano seriam para os 
especialistas o "puffinus anglorum" ou, mais precisamente, por 
~uele autor, que c_ita Olivério Serpa, "p~finus puffinus". 

NOTA 5 

''BESPERA" - "neeste dia aoras de bespera ouuemos vista. 
de ·tera" · (folha 1,v., linha 2). 

· Hora de Véspera - pelas "seis da tarde". Locução tirada da 
vida litúrgica. :m uma. das horas ~anônicas para significar "ao anoi
tecer" - da chamada estrela Vesper (planeta Venus). 

NOTA' 6 

"TERRA CHÃ" - "e de .ttta chãa com grandes aruoredos" 
(folha, 1,v., linha 5). 

Terra plana; derivada, precisamente, do latim "planam". Te
ria a mesma raiz ou seria a raiz de "chaada", equivalente a "planí
cie", "campo raso", "esplanada" ( iu) . 

NOTA 7 

"SURGIMOS .ANCORAS" - "surgimos amcoras em xix bra
ças" (folha 1,v., linha 9). 

"Ancorar" ou "aportar" na ant. marinha; também se dizia 
"8Urgir duas ou três âncoras", a significar "dar fundo com duas ou 
t rês âncoras". 

(114) Viterbo, F r. J oaquim de Santa R osa de - «Elucidário das pal avras, termoa 
e frases>. Edição critica, por Már io Fi~za, Civilização, Porto, 1'66. 
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NOTA 8 

"BRAÇAS" - (folha 1,v., linha 9) . 

Medida antiga que, entre os aldeães, corresp~ndia à distân
cia entre as pontas dos dedos, com os braços estendidos e de apro
ximadamente 2,20 m. 

Em sentido náutico era medida usada entre os marltimos por
tugueses e que correspondia a 1,83 m. 

NOTA 9 

"RAMAL" - "lhe deu huu Ramal grande de comtinhas" 
(folha 2, · linha 3). 

' 
"Ramo enfiado"; "fieira" que se usava também de missan-

gas, pinhões e camoezes secos. 

NOTA 10 
-

"DALJAUEIRA" - "comtinhas brancas meudas que que
rem pareçer daljaueira" (folha 2, linha 5). 

"De aljaveira". A "aljaveira" ou ':aljofareira': é2 em 1>?tânic_a, 
o nome vulgar do "lithos pernum offic1nale" de Lineu, des1gnaçao 
tirada da circunstância de se parecerem as suas sementes com o 
aljofre ( aljofar) . 

Poeticamente, costuma aplicar-se designando ? ro~io ?u orva
lho da manhã (recolhido por Brotero) e, ainda, as lagnmas da 
mulher formosa (D. Vietra) . 

O "aljofre" (aljofar) vem do árabe (al-jauhar), a significar 
"pérola miúda e desigual". 

Segundo Garcia da Orta ( Colloquios dos ,s~ples e ~rogas, 
col. 35, fl. 138, v.) : "Aljofre" se diz porque em arab1co quer, dizer de 
Julfar, que é o principal cabo donde o há cá, se o melho~ e de Jul
far, que é um porto na terra da Arábia confim ao estreito de Or
muz". 

Carolina Michaelis nota a falha documental para comprovar 
que a "aljaveira" existisse a par da "aljofareim", com o nome de 
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"lithospermum" de Plínio; e, ainda, que seria improvável que Cami .. 
nha confundisse "aljofar" com "aljaveira" {algibeira), nome tam
bém árabe, a designar bolsas usadas por mulheres, muitas vezes bor
dadas de pérolas e raras vezes de aljofre { 115

) • 

A mesm:a autora "no trabalho sobre Mestre Giraldo e os 
8eus tratados de Alveitaria ocupa-se largamente da etimologia das 
palavras "aljava" e "aljaveira", que faz derivar da palavra árabe 
"a ljaba" ou "aljaya", com a significação de coldre, cascaz, saco de 
coiro e bolsa" {116

). 

Jaime Cortesão, depois de citar passagens de Gabriel S. de 
Sousa, Jean de Lery, Hans Staden e mesmo Gandavo, chega à con
clusão de que "aljaveira" na Carta de Caminha se refere, em sentido 
estrito ou lato, aos moluscos dos mares tropicais, que, na Europa, 
se encontram em eolares, rosários ou cinturas, ou cuja matéria ser
via para marchetar objetos vários da indústria santuária" (111

). 

. ''Um ramal de continhas brancas, miúdas que querem parecer 
dalja veira' '. 

Nem restarão dúvidas que as continhas brancas e miúdas do 
"ramal" sejam parecidas com as pé~olas miúdas e desiguais que o 
"aljofre", do árabe "al-jauhar", significava, como observação inicial 
desta nota. 

A forma das continhas é semelhante à "aljofrureira" que na 
classificação de Lineu, ou de Plínio, é referida por "lithospermum". 

Jaime Cortesão, numa revisão e pela descrição de vários au
tores, conclui que a matéria do ramal é de moluscos dos mares tro
picais e nem nisso há alguma contradição, que é salvaguardada pela 
própria expressão de Caminha, quando afirma que as continhas 
' '.querem parecer de aljaveira". 

Não af irmou que fossem de "aljaveira" mas, simplesmente, 
que se pareciam com esta, o que dá a liberdade de pensar em di
versos materiais que poderiam formar o "Ramal". 

. A investigação de Cortesão conduz-nos, cremos, com seguran
ça, a uma conclusão. 

Ressalvemos, previamente porém, a circunstância de Caminha 
ter designado "aljaveira" o que Carolina Michaelis diz ser o "al-

(115) «Hist. da Col. Por t. do Brasil», já cit. , vol. e. , p ág. 88, nota 11. 
(116) Cortesão, .Ja ime - O.e. , pág. 297. 
(117) I dem, ibidem. 
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jofar", o "aljofire", que no início desta nota destacamos; e que aque· 
la·. autora .diz, ainda, que seria improvável o autor da Carta con· 
fundir "aljofar" com "aljaveira", nome árabe de algibeira, a d~ig
nar saco, coldre ou bolsa de couro; mas foi, exatamente, "aljaveira" 
que Pero Vaz escreveu, anotamos nós. . . . 

Isto nos leva a um parecer que ousamos aventar, seni com 
isso .Pretender tirar a razão dos mestres., que sempre se têm preo
cupado a decifrar a "matéria" que Caminha designa por "alja
veira". 

Resultaria este nosso parecer do fato de termos, pelas ob
servações de Carolin~ Michaelis, dois significados, da palavra: 

. . 
"aljaveira" - "aljofar".; "aljofre", a semente da aljofareira; 
"aljaveira" - "algibeira"; bolsa, coldre, saco de couro. 

\ 
Digamos que Caminha não se referia à "matéria" das conti· 

nhas mas, antes, à "forma" do r amal: 

"huu Ramal grande
1 

de comtinhas brancas meudas que querem 
pareçer daljaveira", foi exatamente o que escreveu, sem, contudo, 
podermos afirmar que fosse isso, precisamente, o que queria escre
ver. 

Houvesse, aqui um lapso e nem. este estaria só ao longo da 
sua. Car.ta, mas teria traído as intenções do autor se, em vez do que 
escreveu, tivesse querido escrever: 

"huu Ramal grande de comtinhas brancas meudas que q~r 
pareçer daljaveira", o que pontuado e atualizado daria: "um Ramal 
grande, de continhas brancas miúdas, que quer parecer de algibeira". 

A ser assim, teríamos de atender à "forma" do Ramal e não 
à "matéria" das cont inhas. 

Seria isto o que Caminha teria querido escrever e ao final fi
cou alterado? 

Muito bem pode ter ocorrido que quisesse falar do "Ramal" 
ou rosário "daljaveira", de continhas pequenas, por oposição a "Ra
mal" ou rosário de "camândulas", dos usados pelos freis e que não 
eram de continhas pequenas, nem eram "de a lgibeira". 

NOTA 11 

"SENHOS" - "trazia.m anhos os beiços debaixo furados e 
metidos por eles .senhos osos. doso brancos." (folha 2,v., linha 1~). 
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Palavra que frequentemente aparece no escrito de Caminha 
e que é derivativa do latim "singulos"; também se dizia "sendos" 
como ocorre ainda no castelhano. 

"Senhos" significa "cada um seus"; Carolina Michaelis diz 
ser um adjetivo distributivo: "um a cada um". 

NOTA 1~ 

"ROQUE DENXADREZ" - "o que fica entre o beiço , eos 
demtes he feito coma Roque denxadrez" (folha 2,v., linha 16). · 

"Roque", do francês. "Roc", é o "castelo" ou "torre" do co .. 
nhecido jogo, onde há duas peças assim chamadas, que ocupam os 
extremos do · tabuleiro, um à esquerda e outro à direi.ta. 

Os ornamentos do beiço dos. indígenas eram semelhantes ao 
"castelo" - "roque" - do jogo que Caminha denota conhecer. 

NOTA 13 

Nesta nota se incluem diversas expressões de Caminha, que 
não julgamos conveniente separar, pois se perderia o sentido do es
crito, que se contém por 12 linhas da folha 2, v. Assim, entram no 
mesmo comentário vários vocábulos e expre·ssões que vão da linha 
19 à linha 30 e onde encontramos, relacionados: "sobre pemtem", 
"solapa", "couto", "confeiçam" e "lauagem". 

"SOBRE PEMTEM" - "trosqujados de trosquya alta mais 
que sobre pemtem de boa grandura" (linhas 19 e 20) . 

João Ribeiro c,onsiderou que "sobre pemtem" significasse 
"muito por alrto"; Cortesão opõe-se a esse significado, baseado em 
diversos. textos analisados; Carolina Michaelis aventa que o cabelo 
"é aparado, mas não tão curto como seria se o tosquiassem sobre 
pemtem". 

A frase completa de Caminha é: "andavam tosquiados de tos
quia alta mais que de "sobre pe·mtem" de boa grandura e raspados 
até por cima das orelhas"; antes havia já afirmado que "os cabelos 
seus são corredios.". 

Lendo atentamente a frase de Caminha havemos de· afirmar, 
em respeito à sinceridade, que se pode entender de duas maneiras, 
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sem atinarmos com a que expressaria, com rigor, . o pensamento do 
autor. 

Quereria d.i7.er que a "tosquia eI,"a alta, de boa grandura", 
mais que sobre pemtem; ou o que se entende lendo desavisadamen
te: "que a tosquia era alta maia que sobre pemtlem de boa gran
dwra ?'' 

A rigor, nem sabemos o que era de boa grandura: se "a tos
quia alta" oµ se o "pemtem". 

Por isso, João Ribeiro entenderia que ''sobre pemt.em" signi
ficaria "muito por alto". E por isso, ainda, Cortesão discordaria di
zendo que "sobre pemtem" se opõe a "tosquia alta". 

A forma do corte parece que se infere, quando o missivista 
nos diz que eram "raspados até acima das orelhas"; escapa-nos, po
rém, o tamanho dos cabelos . com a tosquia que usavam, nesta frase 
de Caminha. 

Talvez as notas seguintes nos auxiliem neste passo a uma 
melhor compreensão. 

Resta acrescentar que "pemtem" vem do latim "pectem" e 
que a expressão em causa - "sobre pemtem de boa grandura" -
daria textualmente: "acima de um pente de bom tamanho". 

"SOLAPA" - "e huu deles trazia por baixo da solapa de 
fonte a fom.te p ( er) a detras huuã maneira de cabeleira de penas 
daue amarela" (linhas. 21 a 24). 

"Solapa", segundo João Ribeiro, seria "a cintura sem pelo ao 
redor do crânio". 

Carolina Michaelis, discordando, diz que a "solapa" deve ser 
a "cova da nuca", sem dúvida pelo significado de solapa que se tra
duz por "concavidade invisível" ou "desvão inferior e oculto" e que 
a própria autora indica com o valor de "covas" ou "escavações". 

Jaime Cortesão discorda e procura em diversos textos e des
crições o significado da palavra, para entender a "marrafa" dos in
dígenas. Encontra referências em Gandavo, em Gabriel Soares .de 
Sousa e vai mais longe. Valendo-se de vocabulários, mesmo de pin
turas e crônicas (Azurara, Crônica de D. D. de Meneses), chega à 
compreensão de que a "cabeleira de solapa", que em suas pes9ui
sas averigou, era a usada pelos indígenas brasileiros e que teria a 
feição seguinte: 

1) cabelo raspado até acima das orelhas; 
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2) as guedelhas· ou madeixas· da parte não raspada, crescen:
do à vontade, cairiam sobre a fonte e a nuca. 

Esta seria a "cabeladura de solapa" que Jaime Cortesão in
vestigou. 

De nossa parte, diremos que nada parece opôr-se à expressão 
de Caminha, se entendermos por "solapa" - com a acepção de desvão 
inferior e ocultó - a parte raspada que ia até acima das orelhas 
e que formaria aquele "desvão inferior e oculto", quando as ma
deixas, crescendo .desde· o cocuruto, cobriam a mesma zona raspada. 
O próprio texto o dá a entender quando fala sobre um dos indíge
nas que: "trazia por. baixo da solapa de fonte a fomte por detras 
uma cabeleira de penas".; de "fonte a fonte e por detrás" era a úni
ca região que poderia ser raspada, não o podendo ser a testa, como 
naturalmente se depreende. 

"COUTO" - ". . . que seria decompridam dhuu couto. muy 
basta e muy çarada que lhe cobria o toutuço e as orelhas" (linhas 
19 a 21). 

Aí está, cremos, uma indicação a auxiliar a compreensão da 
"solapa", já que a "cabeleira de penas" cobria as orelhas e o toutiço, 
como explica Vaz de Caminha. Esta "cabeleira de penas de ave ama
rela era do comprimento de um couto". 

"Couto" significa um "coto" (do latim cubitum, côvado) 
correspondendo, aproximadamente, a dois palmos, 44 cm, e que· é· o 
perímetro do crânio, excetuando o que de fonte a fonte vai pela tes
ta; assim, parece claro o dito por Caminha, quando escreve dizendo 
que a "cabeleira de penas", desse comprimento, cobria as orelhas e 
o toutiço do indígena; a testa, evidente se torna, ficava livre. 

''COMFEIÇAM'' - "a qual amdaua pegada nos cabelos pena e 
pena com huã comfeiçam branda coma cera e nõ no era" (linhas 26 
a 28). 

Aqui entende-se que, nas extremidades dos cabelos que caíam 
do cocuruto, estavam coladas as. penas., uma por uma e umas às ou
trals, se bem percebemos; a cola que servia para tal efeito era a tal 
"comfeiçam branda como cera" que era a "almécega" pela citação 
que Jaime Cortesão faz de Gabriel Soares. "Confeiçam" (do latim 
confectionem) era uma locução de botica que significava "mistura de 
drogas" ou "mas.ga composta". 
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· "LAUAGEM" - "de maneira que anclaua a cabeleira muy Re
domda e muy;· basta ·e muy jgual que nõ fazia mjngoa mais la.uagem 
p ( e·r) a a Ieuantar'' (linhas 28 a ·30) . 

Nem é difícil entender o esmero do indígena com a cabeleira 
de penas pegadas com aquela "confeiçam", que a fazia redonda (em 
semi-círculo pela nuca e ·de fonte a fonte) ; muito basta (de penas 
pegadas umas às outras) e muito igual. · · 

Naturalmente que a igualdade das penas, que ficariam da 
mesma altura, derivava ou do cuidado no colar ou de serem· apara
das (por cima) depois de coladas. · 

. A colagem· aos cabelos de cada pena, a CO·lagem de cada pena 
à contigua, dava como resultado que todas andassem direitas, le
vantadas e, assim, a cabeleira em conjunto. 

"que nõ fazia mjngoa mais lauagem p ( er) a a leuantar". 

A palavra "lavagem" cremos que não foi interpretada pelos 
autores na acepção em que Caminha a empregou. 

Carolina Michaelis explica-nos que Caminha pretenderia di
zer: "que não era preciso descolar as penas por meio de lavagens, 
quando essa gente sentia a necessidade de refrescar coni água aque
le semi-círculo raspado da cabeça. Levanta apenas a cabeleira, revi
rando-a sobre o cocuru to" ( 118 ) • 

Jaime Cortesão afirma: "como essa goma era branda e a 
cabeleira de penas muito basta e unida, poderia facilmente levan
tar-se, ou separar-se dos cabelos, sem lavagem" (119

). 

Por que a cabeleira andava direita, com as penas levantadas, 
já ficou acima dito e isso se devia aquela "confeiçam branda", que 
pregava as penas ao cabelo e uma às outras, de tal forma que "não 
fazia mjngoa mais lavagem para a levantar". 

Se bem entendemos, era a "lavagem" que fazia a cabeleira 
de penas andar levantada, direita, muito redonda e igual. 

Então, parece-nos, temos aqui dois termos a significar a mes· 
ma coisa e que, por isso, são equivalentes ou sinônimos. 

Assim, parece-nos, ainda, que "confeição" e "lavagem" que
rem dizer a mesma coisa. 

(118) «História da Colonização Portuguesa do Brasil», vol. e., pág. 89, nota 15. 
(119) O.e., pág. 190. 
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· Se nos reportarmos ao significado de "confeição", e que já 
demos, iteremos que repetir que essa "confeiçam" referida por Ca
minha era. uma "mistura de drogas" .ou "massa· compQSta"; .e w:µa 
"locução de botica" a indicar essa mi8tura. · 

Haveremos de esclarecer, porém, que a palavra "lavagem'~, 
na linguagem popule.r, ainda hoje, nalgumas regiões de Portugal, 
se emprega na acepção de "mistura" ( 120) • . · 

Assim sendo, Caminha queria simplesmente dizer: a cabelei
ra de penas andava pregada com aquela "confeição" (mistura) e 
não era necessária mais "mistura" (lavagem) para andar levantadâ, 
direita. · . ·. . 

NOTA 14 

"CONFEJTOS FARTEES" - "deranlhes aly de comer pam 
e pescado cozido. cofejtos fartees" (folha 3, linhas 14 a 16). 

l!; lícito pensar que a variedade de comida, que aos indígenas 
se deu naquela visita, teria a intenção de averiguar o que eles apre
ciavam: pão, peixe cozido e doces, além de frutas, que eram os figos 
passados. 

"Confejtos fartees" ou "confeitos de fa;r.tem". "Fartem" era 
certa massa adoçada e devidamente rebuçada, ou envolvida em pe
queno pastel. 

NOTA 15 

"TÃ MALAUES" - "trouueranlhes vinho p ( er) huuã taça po
semnlhe asy aboca tã malaues e nõ gostarã" (folha 3, linha 19). 

Caminha escreveu "tã malaues", mas a escrita correta seria 
"tãm a la vez", arcaísmo a significar "algum tanto"; aqui quereria 
significar "um pouco". 

Ã semelhança das outras coisas que provaram, e não gosta
ram, os indígenas a quem "trouxeram vinho por uma taça puseram
lhe também a boca "um pouco" ou "algum tanto.)' e não gostaram". 

(120) Em certas regiões de Portugal, designadamente na Beira Alta, a.inda hoje se 
emr:;·ega a expressão «lavagem para o gado», especialmente quando se refer~ a suinos, 
een o eooa «lavagem> uma mistura das comidas destinadas à sua alimenta.cão. 
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. . , .. . ·NOTA 16 .. 
.... . . .. 

"ALBARADA" - ".trouueramlhes agoa per huuã albarada 
tomaram aela senhos bocados e nõ beberam" (folha 3, linha 21). 

O mesmo que "albarrada" ou "vaso de barro" ( etim. árabe) . 
No português antigo era, também, a albarrada, "vaso de louça" com 
duas asas para. colocar flores. 

Aqui é uma peça que servia para água e às vezes para vinho. 
Garcia de Resende, no Canc. Geral~ fl. 219, escreveu: 

"E estará assentado 
N'um tanho de Santarem, 
Por vos tudo saber bem 
O copo será quebrado 
E a albarrada também" 

A albarrada seria, então, .de barro, ainda q~e Jaime Corteão 
discorde de que a "albarada", por onde os indígenas de Porto Seguro 
tomaram água, fosse quebrável e de argila. 

Este autor crê, antes, que fosse de metal. 

' 
NOTA -17 

"EMCARNA" - "de man.n que com aquela emcarna casy 
nos queriam dar a maão" (folha 4, linha 10) . 

O mesmo que "cevo", metáfora por "chamariz". Termo de 
caça: encarnar os cães, "cevar os cães" na caça morta para acostu
má-los a persegui-la (D . Vieira) . 

NOTA 18 

"ESPEI,HOS DE BORACHA" - "traziam os beiços fura
dos e nos buracos traziam huus espelhos de paao que pareciam es
pelhos de boracha" (folha 4, linha 19). 

"Borracha", como João Ribeiro entendeu, é "borracha de vi
nho", um recipiente bojudo, de couro, com bocal de madeira, que ain
• se usa em algumas regiões de Portugal, como· anota Cortesão. 

- 211-



A tampa, de madeira polida, é o "espelho" do recipiente ou 
odre, o que levou Caminha, por comparação e analogia, a asseme
lhá-los aos paus que os indigenas traziam nos beiços furados. 

NOTA 19 

"QUARTEJADOS DE CORES" - "andauam hy outros quar
tejados de cores" (folha 4, linha 22). 

Pintados em ·quadrados alternados: o mesmo que "enxadre
zados.". 

NOTA' 20 

QUARTEJADOS DESCAQUES" - (folha 4, linha 24) : "de 
escaques" - de quadros de cores.; de xadrez (ver nota 19). · 

NOTA .21 

'(ÇARADINHAS" - "amdauam antreles tres ou quatro mo
ças bem moças e bemjentijs com cabelos mujto pretos e compridos 
pelas espadoas e suas v ( er) ganhas tam altas etã çaradinhas. e tam 
limpas das cabeleiras ... " (folha 4, linhas 25 a 28) . 

"Çaradinhas" tomaríamos nós por "saradinhas", "saradas.", 
"curadas", "•tratadas", mesmo porque eram "tam limpas das cabe
leiras", o que nos dá a impressão de que, por estarem assim, é que 
eram "saradas", "cuidadas" ou "tratadas". . 

Carolina Michaelis entendeu, porém, "cerradinhas" ou "cer
radas". Também João Ribeiro ensina que deve entender-se "cerradi
nhas" ou "çarradinhas" a significar "cerradas", "fechadas". 

Também o Prof. A. Silva D'Azevedo nos dá o mesmo signifi
cado com idênticas explicações, direndo-nos que "çarradinhas" ou 
"cerradinhas" significam "muito fechadas", quando o sufixo "inho'' 
tem o valor de superlativo designando intens-idade. 

Face aos ensinamentos dos mestres, deixemos a nossa · "im· 
pres.são" de parte. .. 
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NOTA 2! 

"LOUÇA YNHA" - "este queo agasalhou era ja de dias e an
daua todo p(er)o louçaynha cheo de penas pegadas pelo corpo,, (fo
lha 4,v., linhas 10 a 12). 

O mesmo que "louçania", "por adorno", por galantaria, co
mo diria Carolina Michaelis. 

NOTA 23 

' 
"ACARAM" - "sayu o capitã moor e seu batel cõ .todos nos 

outºs e com os out'°s capitaães das naaos em ·seus batees afolgar ·pela 
baya ·acaram dapraya" (folha 4,v., linhas 23 a 25) •. 

"A carão de", "frente a", "de rosto com"·: ser.iam. expressões 
célticas, ainda usadas em galáico. Também Carolina Michaelis o 
anota. 

NOTA 24 
..... 

"ESPERAUEL" - "mandou naquele jlheeo armar huu es
, perauel e dentro neele aleuantar altar" (folha 5, linhas 5 e 6). 

·' 
"~perauel": o mesmo que "esperável";· um "sobrecéu" muito 

em uso, também, para cobertura dos leitos; seria, aqui, um "pavi
lhão", em forma de pálio, para cobrir o altar armado .. 

Jaime Cor.tesão cita 'João Ribeiro que falara também de pálio 
ou caramanchão. 

Carolina Michaelis fala de pálio, de sobrecéu e baldaquim 
e, por ampliação de sentido, em pavilhão, barraca e caramanchão. 

NOTA 25 

"ESTOREA DO A V ANJELHO" - "acabada a misa desues
t iose o padre eposese em huuã cadeira alta. . . e pregou huuã solene 
e p(ro)ueitosa preega.çom da estorea do a:vanjelho" (folha 5, li
nhas 15 a 18). 
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O Evangelho daquele dia 26 de abril, primeiro domingo depois 
da Páscoa (Domingo de Pascoela), era o Evangelho de São João, 
20, de 19 a 31. 

NOTA 26 

"ALMAADIAS" - "e alguus deles se metiam em almaadias 
duas ou tres que hy tijnham as quaaes nõ sam feitas como as que 
eu javy. soomu sam tres rtraues atadas jumtas" (folha 5, linhas 
30 a 33). 

Almadia era uma embarcação estreita e comprida, de origem 
africana ou asiática; este foi o nome que Caminha encontrou para 
designar as embarcações dos indígenas brasileiros, embarcações · de 
pequeno porte, precárias e que navegavam, somente, bem próximas 
da costa, como o missivista refere. 

Pela descrição que dessas embarcações faz, mesmo designan
do-as de "almaadias" (três traves atadas juntas), pensamos que Se
jam as "ancestrais" da atual "jangada", comumente designada de 
"nordestina" (ver figura) . 

NOTA 21 

"APRESAM" - "eviemos aas naa<>..'S acomer tanjendo tron
.betas e gaitas. sem lhes dar mais apresam" (folha 5,v., linhas 28 a 
30). 

Carolina Michaelis toma a palavra por "apressão", "opres
são", como querendo significar "constrangimento" ou "incômodo". 

Jaime Cortesão limita-se a enunciar o sentido figurado da 
expressão. 

NOTA 28 

"BERGOõES" - ''acharam cascas de bergoões e dameijeas" 
(folha 6, linha 3). 

Caminha quis escrever "berbigões" que por "lapsus" não es
creveu. 

-214-

JANGADA NORDESTINA 

Tem por "ancostrais" aa "almaadias", que Pero Vaz de ~011n.inha 
refere em S?Mr. Oorrta? - sromle sam tres trraues a.tadas 1unta.a -
folha 5, linha S3; em "Calendário Melhoramentos", 1968. 



"Berbigões" e "ameijoas" são moluscos comestíveis, acéfalos, 
que se encontram em todos os mares. 

NOTA 29 

"JOGO DE MANQUAL" - "pasarãse logo todos aalem do 
Rio o qual nõ he mais âncho que huu jogo de manqual" (folha 6, 
v., linha 11) . 

O "jogo de mancai" é o "jogo do fito", nalguns lugares dito 
"jogo da malha". · 

"Mancai" é o "pino", "bordão" ou "pau curto", usado naque
le jogo e de forma cilíndrica ou cônica, que fica de pé assente numa 
das bases, o qual procum-se derrubar com um disco de ferro ou 
madeira - "a malha". 

Caminha, nesta expressão, queria significar que o rio não 
era mais largo que a_ distância entre os dois "pinos" do jogo - oito 
ou dez metros - (Cortesão). 

NOTA 30 

"ALY VERJEES" - "aly verjees galantes pimtados depre;to 
e v(er)melho e quartejados asy pelos corpos como pelas p(er).nas" 
(folha 7, linha 1). 

Carolina Michaelis especifica que esta era uma forma usadís
sima "de principiar as descrições e as Crônicas de Novelas de Cava
laria". 

"Hábito de as ler, em Caminha, indício de cultura nessa es
pécie literária", comenta Jaime Cortesão. 

NOTA 31 

"SALTO REAL" - "fezlhe aly andando no chaão mujtas 
voltas ligeiras e salto Real" (folha 7,v., linha 18) . 

Pirueta acrobática em dança antiga e hoje desconhecida. 

....:... 216 -

.1 
' 

\ 

Comparável ao "salto mortal" dos saltimbancos, que pulam 
e volteiam no ar para recaírem com os pés no solo. 

NOTA 32 

"P ARDAAES DECEUADOIRO" - "logo dhuã mãao p ( er) 
aaoutr' se esquiuauaroi / coma pardaaes deceuadoiro" (folha 7, 
v., linha 35 e folha 8, linha 1). 

"Cevadoiro" ( ceva mais o sufixo doiro), "local onde se põe 
isca para colher aves". 

"Pardais de cevadoiro", anota Carolina Michaelis, "com me-
do". 

NOTA 33 

''PANOS DARMAR'' - "andauam daquelas timturas quar
tejados outros de metades outros de tanta feiçam coma e panos dar
mar" (folha 8,v., linhas 20 a 23). 

"Panos de armar" eram "ta.peçarias", "col'tinas" (D. Viei-
ra). 

"Panos de armar de mui tas cores são os panos de ras (ar
ras), com que se enfeitavam as paredes dos palácios portugueses, 
sobretudo durante o inverno" - esclarece Carolina Michael~; "e 
também' das igrejas, câmaras das naus e salas de fortalezas", acres
centa Jaime Cortesão. 

Na expressão de Caminha equivale, segundo entendemos, por 
analogia, a "variegadas cores". 

NOTA 34 

"OURJÇOS" - "traziã alguus deles huus ourjços v ( er) des 
daruores" (folha 8,v., linha 24). 

Jaime Cortesão cita Pereira da Costa como o primeiro a 
identificar os "ouriços" que diz serem . de· urucu; o mesmo que uru-
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cueiro, naturalmente, cuja semente é revestida por uma polpa aver
melhada e que são os "grãos vermelhos pequenos que, esmagados 
entre os dedos, faziam tintura. muito vermelha da que os indígenas 
andavam tintos", no dizer de Caminha (linhas 28 a 30). 

NOTA 35 

"PONBAS SEIXAS" - "outras aues entã nom vimos. som te 

alguuãs ponbas seixas (folha 10, linha 4). 

Pombas que se criam entre penedos; muito vulgares em Por
tugal, à beira-mar onde fazem ninhos e criam nos rochedos altos 
das falésias. 

Estas "aves sexáteis" (do latim "saxum", rochedo) por se 
criarem entre penedos, foi as que Caminha escolheu para exempli
ficar as aves vist.as no litoral brasileiro. 

As "seixas" (de sáxeas, saixas, seixas) aparecem desenhadas, 
de cor prateada e bico vermelho; são irepresentadas nas armas ou 
brasões dos Seixas. 

Jaime Cortesão crê que as referidas aves, comparadas pelo 
missivista às pombas seixas, sejam as "pombas pocassus" ou "pica
çus" que Gabriel S. de Sousa cita. 

NOTA 36 

"LACAM" - "comeram muy bem. especialmente lacam co
zido frio e aRoz" (folha 10,v., linha 14). 

Lacão é designação arcaica de presunto.; Carolina Michaelis 
diz ser "fiambre", ao que anui Jaime Cortesão. 

NOTA 37 

"ARMADURA" - "deu huu gromete ahuu deles huuã ar
madura grande de porco montes bem Revolta" (folha 10,v., linha 18). 

. Uma "presa" ou "dente" de porco montês; "Bem revolta" -
muito retorcida. 
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NOTA 38 

''DERAMLHE HUUA PEQUENA DE CERA VERMELHA" 
- "Deu huu grom ete ahuu deles huuã armadura grande de porco 
montes bem Reuolta e tamto que atomou meteoa logo no beiço e 
pe(r) o que se lhe nõ queria teer. derãlhe huuã pequena de cera v(er) 
melha e ele corejeolhe detras seu aderemço p ( er) ase .teer é méteoa 
no beiço asy Reuolta" (folha 10,v., linhas 17 a 23). 

"Pequena de cera vermelha" - entendeu Carolina Michaelis 
que seria "uma pouca de cera vermelha"; Cortesão, citando vários 
textos, conclui que a autora estaria certa. 

J. Ribeiro aventa que poderia tratar-se "de uma vela ou de 
outl"a coisa". 

Anotemos, porém, que o indígena se limitou a "corrigir-lhe 
detrás seu aderenço (sua base) e a meteu no beiço assim irevolta 
ou retorcida". 

Fica-nos, com esta descrição, a idéia de que o objeto de cera 
não seria "uma pouca de cera" nem seria "uma vela". 

No primeiro caso, sendo uma pouca de cera, o indígena teria 
que primeiro "fabricar" dela a "presa" e dar-lhe a forma retorcida 
para a colocar no orifício do beiço. 

No segundo caso, sendo uma vela o que o grumete deu ao 
aborígene, esta não seria, talvez, retorcida, para o índio se limitar 
a preparar a base, de forma a adaptar-se ao beiço. 

Pensamos, antes, que o objeto que o grumete deu fosse qual
quer enfeite de cera, com a fo-rma da "presa" ou "dente" de porco. 

Não entendemos bem porque o marinheiro trazia aquele ob
jeto e com aquela forma e porque o tinha à mão; mas, também não 
sabemos a razão de terem à mão aquela "presa ou dente" de porco, 
que ao indígena deram e que tentou por no beiço sem resul.tado, pa
rece que por ser grande demais. 

Seriam, porventura, amuletos de uso vulgar? 

A ser assim, poderíamos pensar que foi dado ao indígena bra
sileiro um desses "amuletos" de cera, com a forma de "dente" ou 
''chifre", de tamanho pequeno e que para caber e se adaptar ao bei
ço só foi preciso. "adaptar-lhe (corrigir-lhe) detrás seu aderenço". 
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Finalizamos dizendo que "aderenço" vem do árabe "attarço" 
que tinha o sentido de "arreio" ou "assento" pelo que dizemos que 
em Caminha significa "base". 

NOTA 39 

"PRUMAJEES" - ''aruoredo que he tamto e tamanho e tam 
basto e de tamtas prumajees que lhe nõ pode home dar comto" (fo
lha 11, linha 13) . 

Com "prumagens", referidas a arvoredo, não se pode enten
der "plumagem". 

Carolina Michaelis faz a palavra equivalente à expressão: 
"qualidade de folhagem", "de tanta qualidade de folhagem". 

Cortesão afirma que o sentido se aproxima, mas não o re
presenta exatamente. Este autor cita vários textos, mas não nos 
deu o vocábulo equivalente. Cita Morais, numa transcrição de Goes, 
Crôntca de D. Manuel I, cap. 38: "tem pomares de frutos e outras 
prumagens''. 

Poderemos, sem dúvida, entender por "espécies" ou "varieda-
des". 

"Arvoredo que é tanto e tamanho e tão basto e de tantas es
pécies (ou variedades) ... " 

NOTA 40 

"TIRO DE BESTA" - "TIROS. DE BEESTA" - "fomola 
poer (a Cruz) onde avia de seer que sera do Rio obra de dous tiros 
de beesta" (folha 12, linha 12). 

"Tiro de besta", segundo Carlos Selvagem (Portugal Militar) 
em citação de Jaime Cortesão, é medida aproximada a 100 m. 

Segundo Maurice Maindron (Enciclopédia Larousse, Ilustra
da) , citação, ainda, do mesmo autor, a medida corresponderia a 140 
ou 150 metros pela estimativa de Cortesão, já que na Enciclopédia 
Larousse se diz ser de, "duzentos. passos". 

Esta medida é citação frequente dos autores. 
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NOTA 41 

"DOS APOSTOLOS CUJO DIA OJE HE" - "aly nos pregou 
do auanjelho edos apostolas cujo dia oje he" (folha 12 v. linhas 11 
e 12). ' ' 

Era o dia 1. 0 de maio; os apóstolos do dia são São Felipe e 
São Tiago; 

O Evangelho: de São Mateus, 13, de 54 a 58. 

NOTA 42 
\ 

"DA OUTRA VIJNDA" - "trazia njcolaao coelho mujtas 
cruzes destanho com c:r;uçufiços que lhe· ficaram ajnda daout .. 
vijnda" (folha 12,v., linhas 19 a 21). 

Carolina Michaelis escreve: "a outra vinda de Nicolau Coe
lho, claro que foi a de V asco da Gama, em que o valente capitão 'ti
vera par.te" . Cor.tiesão, por sua vez, cita a autora sem mais co
mentários. 

Aqui, cremos que temos de entender "da outra viagem", 
que "vinda", para nós, e lendo desavisadamente, significaria "vinda 
ao mesmo lugar". 

Não seria isto que Caminha queria significar, o que levanta
ria um problema, aliciante embora, e que demandaria outras consi
derações. 

NOTA 43 

"PRAYA PARMA" - "ea t erra .. . depomta a pomta he toda 
praya parma mujto chãa e mujto fremosa" (folha 131v., linhas 7 
a 9). 

"Parma", ·como J. Ribeiro anotou, também significa "erma", 
a par da significação de "rasa". 

Jaime Cortesão, em nosso entender, deu uma grande "volta" 
para chegar à acepção de ''lisa" como "parma" ou "palma da mão"· 
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Cremos que no significado de "raso" está implícita a idéia 
de "liso" ou "plano" como a palma (da mão), como diz este autor. 

Temos, então, que "praya parma" seria "praia rasa". 

"Parma" de "paramus" (paramus) - segundo Félix Gaffiot 
que assim escreve - é termo ibérico adotado do latim, como "planal
to inculto". 

Se temos idéia de "planalto" (plano alto), significado por 
"paramus", a expressão de Caminha - "praia parma" - equivale 
a "praia plana". 

Esta acepção estaria, ainda, reforçada, quando acrescentou 
em seu escrito: "muito chãa", a significar, à mesma, "plana" ou 
"lisa". 

• * • 
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