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 I – Introdução 

 

 De meados do século XVI por diante, atribuiu-se o encontro da costa brasileira, pela frota de Pedro 

Álvares Cabral, a uma casualidade, acossada que teria sido por uma tormenta, causadora, alegadamente, de uma 

alteração da sua derrota original, em direção à Índia. 

 Entrou tal explicação a ser profligada em 1852, quando, no Brasil, passou a atribuir-se à Cabral o 

propósito, consciente, de rumar em busca da terra que encontrou em 22 de abril. De então para cá, 

historiadores, homens do mar e analistas, em Portugal e no Brasil, passaram a dedicar ao tema, observações de 

ordem náutica, histórica e cartográfica, em um acumular crescente de indícios em favor da intencionalidade, 

tese atualmente demonstrada o bastante para comportar criteriosa aplicação.  

 Ocupo-me, aqui, com expor tais indícios, geralmente conjecturais, alguns providos de alguma 

especulação; outros, menos especulativos; todos, plausíveis ou, ao menos, suscetíveis de merecerem atenção e 
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de, ao combinarem-se, ao acumularem-se, ao somarem-se, fortalecerem-se uns aos outros e de sustentarem a 

tese do conhecimento do Brasil previamente à navegação de Pedro Alvares Cabral .
1
 

 Pelo lado da cosmografia, o Brasil era conhecido, na corte portuguesa, certamente como segredo de 

estado, antes da viagem de Cabral, que seguiu itinerário às direitas, ou seja, o encontro da terra foi intencional e 

não inopinada.  

 Pelo lado sociológico tampouco houve casualidade: como observa Augusto Comte (no seu Sistema de 

Filosofia Positiva, VI, p. 119) na expedição de Colombo nada de essencial apresentou-se como fortuito; ao 

contrário, ela achava-se em “íntima solidariedade com o conjunto da civilização contemporânea, que, durante 

quase todo o século quinze, preparara já, especialmente, este grande resultado definitivo, por ensaios sempre 

crescentes de felizes navegações atlânticas [...]”, ou seja, a navegação de Colombo resultou do estado dos 

conhecimentos náuticos e astronômicos acumulados até então, sem os quais ela teria sido impossível.
2
 

 O mesmo diga-se da expedição de Cabral. Ainda que o encontro do Brasil resultasse do alegado 

desnorte da frota, a própria frota, como aparato náutico, e o seu itinerário, como planejamento, exprimem o 

estado da ciência e da arte de navegar de então; eles representam o desfecho do acumular de conhecimentos 

teóricos e de experiências práticas devidas à escola de Sagres. Fora fortuito o descobrimento do Brasil (que não 

o foi) como acontecimento de navegação, jamais o seria, como acontecimento científico e naval. 

 

 

 

 II - Demonstração 

 

a- A constituição da farsa. 

  

 Na sua “História do descobrimento e conquista da Índia”, de 1551, narra Castanheda: “Desaparecida a 

caravela de Luís Pires, esperou Pedro Álvares Cabral por ela dois dias, e aos vinte e quatro de abril...foi vista 

terra”. Explicita haver a embarcação (capitaneada, em verdade, por Vasco de Ataíde) se desgarrado com 

tormenta, vale dizer, por efeito de uma intempérie, informação diretamente contrariada por uma testemunha 

presencial da viagem, Pedro Vaz de Caminha, segundo quem, separou-se ela das demais sem haver tempo forte 

ou contrário para poder ser (assim). 

 Em suas “Décadas da Ásia”, publicadas em 1552, corrobora João de Barros a informação de 

Castanheda, minudenciando haver a frota evitado as calmarias do golfo da Guiné, dele afastando-se mercê da 

“grão volta”, a necessária inflexão a oeste, já praticada por Vasco da Gama ao velejar à Índia, destino de 

Cabral.  

 Exprime Barros: Junta a frota depois que passou o temporal, por fugir da terra de Guiné onde as 

calmarias lhe podiam impedir seu caminho; empegou-se muito no mar por lhe ficar seguro poder dobrar o 

cabo da Boa Esperança. E havendo já um mês que ia naquela grã volta, quando veio a segunda oitava da 

Páscoa que eram vinte e quatro de Abril, foi dar em outra costa de terra firme... 

 A tormenta, admite-a, pois, sem todavia lhe imputar o encontro do Brasil, narrativa repetida por Damião 

de Góis em 1566 e por Jerônimo Osório (no seu “De rebus Emmanuelis gestis”, publicado em 1571). 

 Se até estes autores não interviera a força natural para ocasionar o encontro da nova terra, nos escritores 

do século subseqüente, ela figura como causa daquele resultado. Assim, por exemplo, dentre outros, em 

Bernardo Vieira Ravasco, na sua “Descrição topográfica”: Descoberta esta parte da América em 3 de maio de 

                                                   
1
  Menos dúvidas haveria, ou nenhuma, se o incêndio de 1570, o furto de documentário português pelos espanhóis, em 1612, o 

terramoto de 1755 e, porventura, outras vicissitudes, não houvessem destruído as demais missivas, enviadas por Cabral e pelos seus 

capitães, a el-rei. De que existiram, atesta-o o primeiro parágrafo da de Pero Vaz de Caminha: “Posto que o capitão-mor desta vossa 

frota, e assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova [...]”. 
2
 Cristóvão Colom ou Cólon, e não Cristóvão Colombo, ao que parece credivelmente demonstrado, chamava-se Salvador Fernandes 

Zarco, era português, neto de Dom Duarte, rei de Portugal, agente secreto de Dom João II, enviado a Espanha, para induzir Fernando 

e Isabel a firmarem o Tratado de Tordesilhas, segundo o demonstrou abundantemente Augusto de Mascarenhas Barreto, em “O 

português Cristóvão Colombo. Agente secreto do rei Dom João II” e em “Colombo português. Provas documentais”.  Vide ainda os 

livros de Manoel Luciano da Silva (“Cristovão Colom (Colombo) era português”) e de Manoel da Silva Rosa (“O mistério Colombo 

revelado” e “Colombo português”). Ainda, “Será Colombo português?”, reprodução parcial e fac-similar de “A nacionalidade 

portuguesa de Cristovão Colombo”, de Patrocínio Ribeiro (1927). 
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1500, pela misteriosa porfia das tempestades. Faria e Souza, em sua “Ásia Portuguesa”, menciona tormentas e 

bonanças, incrementando a versão mercê da multiplicação  da intempérie, que de singular, passa a plural. 

 Persiste no século XVIII a atribuição do achamento aos efeitos atmosféricos, em autores brasileiros e em 

portugueses. Assim, Antonio Caetano de Sousa: ...obrigado  (Cabral) de uma tempestade, descobriu o Brasil; 

Barbosa Machado: ...se converteu a bonança em tão horrível tempestade...que foram vistos os outros (navios) 

vagamente descorrendo seu rumo até que ...se avistou...uma terra. Inspirado porventura em Sousa, historiou 

Pedro Taques que ...Cabral...obrigado de um temporal...avistou...terra (História da Capitania de São Vicente). 

A borrasca adicionou Rocha Pitta a desorientação da esquadra: ...arribando um dos baixeis a Lisboa, os outros 

correndo tormenta, perdidos os rumos da navegação e conduzidos de altíssima Providência mais que dos 

porfiados ventos...avistou ignorada terra. (História da América Portuguesa). 

 Acatada continuadamente, adquiriu tal versão visos de dogma indiscutido nos relatos históricos, 

avançando indene século XVIII adentro, como em Lopes de Moura, lido em seus antecessores: ...Pedro Álvares 

Cabral...fora ali lançado por uma tempestade em 1500. (Dicionário geográfico). 

 Contemporâneos de Cabral e de sua tripulação, nem Castanheda nem Barros atribuem a arribada no 

Brasil a qualquer tempestade, como tampouco o fazem Góes e Osório, todos quatro quinhentistas, aptos, desta 

arte, a informarem-se junto de testemunhos de tradição ora então recente ou, no caso dos dois primeiros, 

diretamente com os integrantes da frota. 

Em sua longa epístola, Caminha não apenas nega expressamente a intervenção de uma tormenta que 

desgarrasse uma embarcação no arquipélago do Cabo Verde, como a nenhuma refere no restante trajeto, 

daquelas ilhas ao Brasil, fenômeno que teria mencionado se houvesse ocorrido por modo a provocar a arribada 

em paramos desconhecidos. Seria estranhável a omissão da circunstância decisiva de uma borrasca se ela, de 

fato, se houvesse produzido e ocasionasse o resultado notável do achamento de terras até então ignotas. O 

silêncio de Caminha, a este propósito, não traduz uma inverossímel negligência de informação, porém aponta 

para a inexistência de qualquer ação dos elementos naturais em desviar a frota em direção ao Brasil. 

 A fantasia temporã, concebida já no século XVI, de uma intempérie que desgarrasse um navio, 

enriqueceu-se logo a seguir com outra, de novo (ou mesmo novos) desencadear dos elementos, origem, por sua 

vez, de um afastamento no itinerário e da condução imprevista do comboio ao litoral brasileiro, quando o 

significativo testemunho, por silêncio, dos cronistas de então e de um tripulante da expedição (Caminha), 

desautoriza a ambas, como ficções introduzidas pela imaginação de certos escritores. 

 É falsa, pois, a versão da tormenta, à qual inere a casualidade com que teria a esquadra atingido o litoral 

do Brasil, casualidade sustentada por terceiros autores que, no entanto, não a vinculam a agentes 

meteorológicos. Assim, frei Gaspar da Madre de Deus na sua “Notícia dos anos em que se descobriu o Brasil”: 

Casualmente descobriu Pedro Cabral o Brasil em 1500... 

 Equivalentemente, Silva Lisboa, em seus “Anais do Rio de Janeiro”: Pedro Álvares Cabral por 

casualidade em 1500 descobriu a Terra de Santa Cruz. Já o Visconde de S. Leopoldo nos “Anais da província 

de S. Pedro”, reporta-se ao Brasil, que o acaso e a fortuna de Cabral haviam dado à coroa portuguesa. Para 

fim de citações, o francês Raynal, na sua “História filosófica”: Um feliz acaso destinou no ano seguinte a honra 

de tal descoberta a Pedro Álvares Cabral. 

 

b- A casualidade impossível. 

  

 Consistia na Índia o destino oficial da frota cabralina, para atingir a qual, cumpria-lhe dobrar o cabo da 

Boa Esperança, após velejar de Lisboa ao sul do Atlântico, efetuando, contudo, uma derivação a oeste. Eis que, 

todavia, exacerba-se o desvio, para além do necessário, em cuja razão teria Cabral, segundo a versão 

tradicional, fortuitamente atingido a costa brasileira. 

 Três documentos, apenas, conhecem-se, relativos às instruções atribuídas a Cabral no interesse da 

expedição que comandou: as recomendações de Vasco da Gama, sob forma de minuta, em que orienta-o quanto 

ao percurso entre o arquipélago do Cabo Verde e o cabo da Boa Esperança; um fragmento extenso do 

regimento da viagem, ditâmens de ordem comercial relativas à Índia, e instruções complementares sob forma 

de carta régia. 

 Ora, do regimento ignoram-se os passos referentes ao trajeto a ser desenvolvido, texto que, se 

conhecido, certamente elucidaria quanto à casualidade ou deliberação do rumo que trouxe Cabral ao Brasil. Na 

sua falta, importa considerar as recomendações de Gama: da ilha de S. Tiago ou de S. Nicolau (ambas 



4 

 

pertencentes ao arquipélago do Cabo Verde), devem, assere o documento, fazer o seu caminho para o sul (com 

vento à popa). E se tiverem de guinar que seja para a banda do sudoeste; e, tanto que neles der o vento 

escasso, devem ir na volta do mar, até meterem o Cabo da Boa Esperança em Leste Franco.  

 Percurso, pois, no sentido austral a partir do arquipélago, com inflexão, caso necessário para esquivar-se 

das calmarias equatoriais, a sudoeste, efetuada já pelo próprio Gama em 1498 e repetida por Cabral, em cujo 

caso, todavia, configurou-se ela como desnecessariamente exacerbada, sendo o excesso inimputável a virtuais 

erros de orientação nem a forças eólicas ou a correntes marítimas cuja atividade provocasse um desvio de rumo 

em direção às terras brasileiras. 

 Com efeito, um erro de orientação, resultante do acentuado nordestear da agulha no hemisfério sul, que 

desorientasse os pilotos, revela-se improcedente à luz do roteiro da viagem de D. João de Castro, de 1538, em 

que se colhe corresponder a dez graus o valor daquele erro, medida incapaz de haver induzido a frota na direção 

oeste, como verificou-se com a de Cabral. Já então conhecia-se a variação da agulha magnética, o que permitia 

corrigir as diferenças que apresentasse ela, ao mesmo tempo em que a presença, no comboio, de pilotos 

experimentados (a exemplo de Duarte Pacheco Pereira, Pedro Escolar, Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho), 

torna inaceitável uma imperícia ou negligência tal que ocasionasse o descaimento sob análise ou que lhe 

falecesse a oportuna constatação com pronta correção de rumo. 

 A casualidade atribuída a agentes físicos, sofreu impugnação de autores vários, como Baldaque da 

Silva,oficial da Marinha portuguesa, em minucioso estudo, publicado em 1892 e sucedido, três anos depois, 

pelo almirante brasileiro J. J. Fonseca, autor desta observação: Consideradas as navegações feitas até hoje de 

oriente para ocidente, chega-se à dedução de que não há um exemplo de desvio, sotaventação, ou arribada que 

desorientasse o navio, produzindo um grande erro de longitude no sentido especial, ou de oriente para 

ocidente. 

 É juízo corroborado pelo comandante Oliveira Belo, que, fundado em sua experiência nas águas 

brasileiras e nas do golfo do México, reputou impossível correntes marítimas ou erros de navegação explicarem 

o descaimento de Cabral para sudoeste. 

 Por sua vez, Gago Coutinho considera a hipótese da casualidade “tão pouco provável que só a 

poderíamos admitir com provas documentais”, inexistentes, inexistência em cujo âmbito, o silêncio de Caminha 

equivale a uma sua negação. Enfatiza Coutinho o desnecessário da derrota praticada entre o arquipélago do 

Cabo Verde até Porto Seguro, se o desiderato da frota se cingisse a dobrar o cabo da Boa Esperança e não, 

também, tocar deliberadamente a costa brasileira. 

 Em igual sentido, amparando-se nos boletins do Meteorogical Office, de Londres, concluiu 

posteriormente o prof. Custódio de Morais como dispensável o rumo sudoeste adotado por Cabral, se 

tencionasse ele tão apenas encaminhar-se ao cabo sul-africano. 

 Militando pela casualidade, assere Morison ter havido centenas os casos de embarcações desviadas 

inopinadamente a oeste, das quais, contudo, somente se refere a oito, dos quais três no século XVI, envolvendo 

navios congêneres aos de Cabral e destinados, como os dele, à Índia: em nenhum dos três exemplos houve 

arribada à costa brasileira, sequer mesmo o seu  avistamento... 

 Nos restantes casos, em 4 descortinou-se terra, no derradeiro havendo o navio fundeado em Cabo Frio. 

Todos, entretanto, são indevidamente invocados, porquanto em um singrava-se a Buenos Aires e, nos outros, 

em busca do estreito de Magalhães, portanto no comum e deliberado rumo sudoeste. 

 Assim, não se deveu a arribada cabralina a uma tormenta que a impelisse a oeste, nem a uma eventual 

desorientação dos nautas, como tampouco às forças naturais atuantes no percurso. Não se deveu em suma, ao 

acaso, porém, sim a  uma derrota deliberadamente praticada naquela direção. 

 

            III- Os indícios. 

  

a- A Antilha. 

 

 Se é impugnável a tese da casualidade pela forma gratuita como  introduziu-se ela entre os cronistas, que 

a criaram  uns e a repetiram outros, e se ela é destrutível face à experiência náutica, em contrapartida, a 

ausência de testemunhos explícitos comprobatórios da consciência que presidiu o percurso navegado e com ele 

a sua intencionalidade e, desta arte, a da arribada ao litoral brasileiro, induz à recolha dos inúmeros sinais cuja 

interpretação milita-lhe em favor. 
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 De tais indícios, corresponde o primeiro, por ordem cronológica, à figuração cartográfica da ilha 

Antilha. 

 Ora, um mapa de 1424, devido ao italiano Zuane Pizzigano, contém a primeira representação de um 

arquipélago sito a ocidente dos Açores e cuja ilha figurada em dimensão maior, recebeu, nele, a designação de 

Antília. Das demais três ilhas, duas apresentavam denominações portuguesas, Saia e Satanazes, das quais figura 

esta em mapas italianos posteriores, sob forma italianizada, Satanagio. 

 Terá, conjecturalmente, havido uma viagem marítima naquela direção (da qual remanesceu o registro 

cartográfico), o hipotético marinheiro havendo sido, supostamente, arrastado por correntes da região das Ilhas 

Canárias e Madeira. 

 Se o arquipélago mapeado não correspondeu a um conhecimento efetivo e precoce da América Central, 

nem tampouco a uma informação quiçá decorrente das expedições dos normandos (que no século XI haviam, 

já, tocado as regiões setentrionais da América), terá possivelmente estimulado as pesquisas portuguesas na 

direção oeste, promovidas pelo Infante D. Henrique, interessado em desvendar o Atlântico. 

 Paralelamente a isto, quer o quinhentista português Antonio Galvão, quer os dois primeiros biógrafos de 

Colombo (seu filho Fernando e las Casas) veicularam um relato, então tradicional em Portugal, de um navio 

que, a partir da barra do Douro ou de Gibraltar (talvez que do primeiro  rumara ao segundo) e sob o influxo dos 

agentes naturais, teria visitado, cerca de 1447, uma erma ilha a ocidente, a das Sete Cidades. 

 Puramente lendária a história de sua ocupação (teria sido colonizada por sete bispos fugitivos da 

ocupação moura na península ibérica), o fato essencial –o descobrimento de uma ilha- apresenta 

verossimilhança, a denunciar, pois, uma possível recuada ciência das ilhas a que aportaria posteriormente 

Colombo e com as quais Galvão expressamente as identifica: “alguns querem que estas terras e ilhas que os 

portugueses tocaram sejam aquelas que agora chamam as Antilhas e Nova Espanha”. 

 O conhecimento ou a suspeita daquelas ilhas facilmente despertaria a cogitação da presença, nas suas 

imediações, de outras, ou de terra firme. Ademais, sucessivos mapas exibem as Antilhas precedentemente à 

expedição em que a elas aportou Cristóvão Cólon como seu descobridor, embora representasse a cartografia 

coeva ilhas de existência meramente putativa, o que impede asserir-se como inconteste o conhecimento das 

Antilhas precedentemente a 1494. 

 Malgrado o seu feitio meramente conjectural, segundo indício corresponde ao mapa desenhado em 1448 

pelo italiano André Bianco, em cujo rebordo inferior esquerdo lançou a legenda “ixola otinticha”, a que sotopôs 

as expressões “xe longa a ponente 500 mia”, em que o cardinal admite leitura pelo seu triplo, ou seja,  1500, 

segundo confira-se ou não valor numérico ao traço vertical na legenda anteposto ao algarismo 5. 

 Consensualmente, os estudiosos interpretam o topônimo “ixola otinticha” como “ilha autêntica”, embora 

divirjam no tocante à inteligência do texto e da terra figurada. 

 De fato, a leitura do número 500 significaria a indicação de uma ilha sita a 500 milhas do Cabo Verde, o 

acidente geográfico mais próximo, no mapa, da ilha em questão, enquanto o valor triplicado afastá-la-ia 

proporcionalmente do mesmo ponto de referência. Na hipótese da distância menor, seria ela identificável com 

alguma das ilhas do arquipélago do Cabo Verde, designadamente com a de Santiago; na aceitação da lonjura 

maior, representaria uma das ilhas atlânticas, Fernando de Noronha ou  Ascenção ou, ainda, o litoral do 

nordeste brasileiro, que seria, assim, conhecido já desde a altura da produção do portulano. 

 Se as duas ilhas, a das Sete Cidades e a Autêntica permitem a admissão, conquanto meramente 

hipotética, de um conhecimento ainda na primeira metade do século XV, da América Central em um caso, da 

Austral no outro, em contrapartida, é menos conjectural e mais positiva a interpretação do tratado de 

Tordesilhas, em relação ao conhecimento das duas Américas. 

 

 

b- A carta de Monetário. 

 

 Jerônimo Monetário, de Nuremberg, escreveu a el-rei D. João II (em 1493), aconselhando-o a que 

remetesse expedicionários pelo Atlântico, em direção oeste, como forma de alcançar o oriente (designado, 

então, pelo nome de India ou Indias). Disse ele: “[...] terás também se te apraz para este caminho [...] o senhor 

Martinho Boêmio [...] e outros muitos marinheiros sabedores que navegaram a largura do mar tomando 

caminho das ilhas dos Açores por sua indústria, por quadrante cilindro e astrolábio e outros engenhos, onde 
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nem frio nem calma os anojara; e mais  navegaram a praia oriental sob uma temperança muito temperada do ar 

e do mar”. 

 Ou seja, Martinho Boêmio e outros zarparam dos Açores e velejaram em sentido longitudinal (“largura 

do mar”); sob temperatura (“temperança”) temperada, sem frio, navegaram “a praia oriental”. No seu 

entendimento, a oeste da Europa achava-se o oriente e não a América, cuja existência ele ignorava. Assim, 

“navegaram a praia oriental” significava-lhe a costa das Indias, porém equivale, na verdade, à costa da 

América. 

 

c- O tratado de Tordesilhas. As declarações dos reis espanhóis e a de D. João II. 

 

 

 Remonta o célebre acordo à bula Romanus Pontifex, expedida por Nicolau V em 8 de janeiro de 1474, 

em que atribuía a Portugal a posse das terras por este descobertas e ocupadas desde os cabos Bojador e Não, até 

o golfo da Guiné, com inclusão das ilhas adjacentes. 

 Porque se inconformassem os reis espanhóis, Fernando e Isabel, concluiu-se posteriormente (em 1480) 

novo tratado, o de Toledo, em razão do qual aplicou-se a exclusividade portuguesa sobre os mares e terras ao 

sul das Canárias (respeitado o direito espanhol sobre elas), na região adjacente à costa africana, o que excluía 

ou, ao menos, não previa equivalentes direitos acerca de chãos existentes na mesma altura (a sul das Canárias), 

porém a oeste, vale dizer, na posição em que se encontra o Brasil. 

 Invocando o acordo de 1480, reivindicou D.João II para a sua coroa, as terras encontradas por Colom, 

ao avistarem-se ambos em Valparaíso (Portugal), em março de 1493, o navegador de regresso de sua primeira 

expedição ao Poente, reivindicação formalmente transmitida aos monarcas de Espanha por intermédio do 

emissário português Rui de Sande. Simultâneamente, aprestava D. João uma armada sob a chefia de D. 

Francisco de Almeida, destinado a assenhorar-se das novas terras, o que, por sua vez, provocou reação 

conciliatória de Fernando e Isabel, que, pedindo-lhe explicações sobre a iniciativa bélica, solicitaram-lhe a 

sustação dela e a nomeação de novos diplomatas por cujo intermédio se aventasse da pretensão portuguesa. 

 Expedidos Rui de Pina e Pero Dias, insistiram eles na reivindicação de seu monarca e propuseram a 

divisão da Terra por um paralelo traçado ao sul das Canárias e mercê do qual pertenceriam a Portugal as 

descobertas austrais e aos Reis católicos as sitas ao norte da linha. 

 Ignoravam os emissários a promulgação em abril de 1493, da bula Inter Coetera (datada, porém, de 3 de 

maio), confirmatória  dos direitos espanhóis sobre as regiões disputadas, o que suscitou o antagonismo da coroa 

portuguesa  e levou Alexandre VI a expedir nova bula, homônima da anterior, divulgada em junho, conquanto 

datada de 4 de maio, que fixava uma linha de norte a sul, a partir de cem léguas a contar dos arquipélagos dos 

Açores e do Cabo Verde: as terras ocidentais  pertenciam a Portugal, e à Espanha as da direção oposta. 

 Ainda insatisfeito, nova embaixada enviou D. João II à corte vizinha, integrada desta vez por quatro 

representantes, de cuja ação resultou a assinatura, em Tordesilhas, de um tratado pelo qual à distância papalina 

de cem léguas, acresciam-se outras duzentas e setenta, a partir do arquipélago do Cabo Verde. Nova comissão 

binacional deveria em dez meses fixar, “in loco”, o ponto que tangeria a imaginária raia, não havendo porém 

ela chegado a se reunir. 

 Ora, o que então movia ambos países às navegações, era a pesquisa da via marítima para a Ásia, cujo 

comércio cobiçavam. Obtivera Colom o patrocínio dos reis espanhóis sob a convicção de que navegando para 

oeste, sem demora aportaria na China ou no Japão, donde facilmente alcançaria a Índia, prognóstico extraído à 

epístola que lhe dirigiu o astrônomo florentino Paulo Toscanelli, em que reproduzia outra, do próprio 

Toscanelli, de 1474, dirigida ao cônego de Lisboa, Fernão Martins, que, por sua vez, em nome de D. João 

consultara-o quanto à via mais exígua pela qual se arribasse à Índia. 

 Segundo o missivista, alcançar-se-ia a China e o Japão, por ele reputados adjacentes às Antilhas, 

rumando-se a oeste a partir de Lisboa, informação que decisivamente induziu Colom a, em 1494, empreender a 

expedição cujo resultado cifrou-se em topar os arquipélagos da América Central, que identificou com a Ásia. 

 Malgrado a própria carta de Toscanelli  a D. João, em Portugal, no entanto, jamais se identificaram as 

terras a oeste da Europa com a Ásia, que esta, em 1488,  Colom ofereceu àquele soberano alcançar, navegando 

a oeste, em expedição que o monarca recusou e que desmoralizou o navegador na corte joanina, consoante 

depõe João de Barros: “El-Rei porque via ser este Cristóvão Colombo homem falador... e mais fantástico e de 

imaginação com sua ilha Cipango, que certo no que dizia: dava-lhe pouco crédito”. 
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 Se o caminho marítimo para a Ásia se pudesse encontrar, não seria como o propunha Colom então e 

como acreditou havê-lo descoberto.  

 De que em Portugal suspeitava-se da existência de terras ao Poente, oferecem testemunho direto 

ninguém menos que os reis espanhóis ao próprio Colom, em epístola de 5 de setembro de 1493, posterior às 

embaixadas do soberano visinho: “... depois da vinda dos portugueses, na conversa que com ele se teve, alguns 

querem dizer que o que está no meio desde o cabo que os portugueses chamam da Boa Esperança, que está na 

derrota que levam agora pela Mina de Ouro e Guiné, abaixo, até a raia que disseste que devia vir na bula do 

papa, pensam que poderá haver ilhas e ainda terra firme.” Algum dos emissários da corte de Lisboa terá  

revelado aos monarcas missivistas a convicção em que se achava a coroa portuguesa quanto à existência de 

terras a oeste, quer apenas suspeitadas, quer mesmo já sabidas, de uma ciência que não se terá transmitido 

senão como hipótese, e que seriam abarcadas pelo meridiano da bula Inter Coetera, a ser deslocado sob o 

alvitre do navegador, o que a seguir solicitam os reis: “... e porque sabemos que disso sabeis melhor que 

ninguém, vos rogamos que nos envieis já o vosso parecer sobre esse objecto, porque a convir e a ser assim, 

como aqui pensam que será, se emendará a bula”. Ora, uma alteração da bula no interesse espanhol verificar-se-

ia  recuando-se a raia para leste do modo a incluir nos respectivos domínios as terras suspeitadas e que 

efetivamente existiam embora com grande afastamento a oeste, compreendendo o que pouco posteriormente 

seria o Brasil. 

 Quedou-se inalterada a bula e com ela o meridiano das cem léguas. Já, todavia, o tratado de Tordesilhas 

(de 7 de junho de 1494), posterior à consulta excertada, dilataria aquela distância para 370 léguas, em favor de 

Portugal, incluindo uma parte do Brasil, em que consistiram as ilhas ou terra firme aventados na carta. 

 Ora, a linha primitiva excluía de Portugal quaisquer terras americanas, atribuídas à Espanha todas, visto 

situar-se o continente respectivo, por inteiro, a oeste do meridiano de 1493, ao passo que o do ano consecutivo, 

sem prejudicar as possessões de fresco incorporadas à coroa espanhola por Colom, permitia adjudicar à 

portuguesa as terras ao sul das Antilhas, de que suspeitavam ou que mesmo conheciam os portugueses. 

 Assim, o perseverante esforço diplomático de D. João em assegurar-se as regiões meridionais a oeste, 

nada apresentou de gratuito. Exprimiu, ao contrário, a realização de uma diretriz conscientemente adotada, a de 

explorar a sudoeste, quanto mais que o desafio náutico de então correspondia à pesquisa do caminho oceânico 

para a Índia, que a Espanha julgava haver encontrado e cuja falsidade Portugal conhecia. 

 Na sua História das Indias, Bartolomeu de las Casas refere, a propósito da viagem de Colom, de 1498: “ 

... torna el Almirante [Colon] a decir que quiere ir al Austro [sul], porque entiende [...] hallar islas y 

tierras,[...] y quiere  ver cuál era la intencion del rey D. Juan de Portugal que decia que al Austro habia tierra 

firme; y  por esto dice que tuvo diferencias com los reyes de Castilla, y em fin, dice que se concluyó que el rey 

de Portugal habiese 370 leguas de las islas de los Azores y Cabo Verde, del Oeste al fin nel Norte, de polo a 

pólo; y dice más, que tênia dicho Rey D. Juan por cierto que dentro de sus limites habia de hallar cosas e 

tierras famosas [...] y que el Rey D. Juan tenia gran inclinacion a enviar a descubrir al sudoeste”.        

 Ora, reinou D. João II de 1481 a 1495, ano, este, em que morreu. Se Colom atribui-lhe a declaração da 

existência de terras ao sul, por cuja causa teve diferenças com os reis vizinhos, em alusão às negociações 

relativas ao tratado de Tordesilhas, é porque antes de maio de 1493 (data da bula Inter Coetera, fixou a raia em 

cem léguas dos Açores e do Cabo Verde), adquirira-se, em Portugal, o conhecimento da existência do Brasil. 

 Ademais, diferentes medições traças diversamente a raia de Tordesilhas, desde a de Cantino (1502), que 

abarca o troço mais oriental do Brasil, até as de Pedro Nunes (1537), Albernaz (1631), João Teixeira (1642), 

Costa Miranda (1688) que incluem toda a costa brasileira, desde a porção superior da ilha de Marajó. Os 

traçados de Ferber (1495), dos peritos de Badajoz (1524) e de Oviedo (1545) coincidem entre si e recuam para 

ocidente o de Cantino, ou seja, dilatam a possessão portuguesa, que o de Ribeiro (1519) dilata ainda mais; à 

medida em que se desloca a risca para a ocidente, maior porção de costa brasileira se confere a Portugal.
3
 

                                                   
3
 Eis a raia de Tordesilhas, segundo diferentes geógrafos: 
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d- A informação de Fernando Colón. 

 

 Na biografia que redigiu de seu pai, Cristovão Colon (pseudônimo de Salvador Fernandes Zarco), 

Fernando Colón atesta que ele recebeu da sua sogra (de Cristovão) “escrituras e cartas de marear que tinham 

ficado do seu marido, com o qual o Almirante se entusiasmou mais” e que ele notara “todos os indícios [de 

existência de terras] de que ouvia falar a algumas pessoas e marinheiros, pelo que, de alguma maneira, poderia 

ajudar-se deles. De todas estas coisas soube valer-se o Almirante que chegou a acreditar sem dúvida alguma 

que a Ocidente das Canárias e das ilhas do Cabo Verde havia muitas terras, que era possível navegar a elas e 

descobri-las”. De tal se achava persuadido Colon antes da sua expedição à América Central, por informações de 

marinheiros e não só: houve, portanto, navegadores que as avistaram ou, quando menos, a quem depararam-se 

indícios delas, como houve pessoas que, de terra,  também conheciam elementos indicadores delas, como foi o 

caso de uma cana entalhada que o mar lançou à praia, na ilha da Madeira e que o infante d. Henrique guardava. 

 

 

 

e- Cartas dos reis de Espanha. 

 

 No curso das negociações que resultaram no tratado de Tordesilhas, os reis de Espanha escreveram a 

Colombo, referindo-se a el-rei d. Manoel, no dia 12 de junho de 1493: “parece-nos que está conforme com a 

intenção em que nós estamos que cada um tenha o que lhe pertence. E para que se decida isto diz [d. Manoel] 

que nos enviará seus mensageiros”.  

 Tencionavam os reis dos dois países que cada um tivesse o que lhe pertencia, mercê do acordo em vista. 

O verbo ter significa, aí, adquirir a propriedade ao passo que o pertencimento não decorrendo, ainda, de tratado, 

só poderia resultar de posse. Portugal e Espanha tencionavam regularizar, entre si, a soberania de um e outro  

sobre  o que pertencia a cada qual; logo, a ambos já pertenciam terras, ou seja, encontravam-se na posse delas. 

As de Espanha correspondiam às Antilhas, “descobertas” por Colombo; as portuguesas incluíram-se na linha de 

Tordesilhas: em 1493 Portugal apossara-se, já da porção oriental do Brasil. 

 No mesmo ano de 1493, em 18 de agosto, os mesmos monarcas missivam novamente ao mesmo 

destinatário: “[...] não sabemos [o] que moveu a Inigo de Artieta, capitão dela [de uma frota], a mandar 

perseguir os navios que passavam com índios de Portugal”. 

 Vasco da Gama, primeiro português que alcançou o oriente, vale dizer, as Indias, habitadas pelo que em 

Portugal e na Espanha designava-se por índios, regressou da sua viagem em 1499, motivo porque em 1493 não 

se poderia cogitar de índios de Portugal com referência a orientais. Tampouco nas ilhas portuguesas havia 

autóctones, que, porventura, se chamassem por aquela locução que, assim, somente poderia aludir aos naturais 
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da América. Indios de Portugal indicava, assim, índios da América, fosse da boreal, da central, da austral, o que 

não revela o conhecimento português  das Antilhas, dos atuais Estados Unidos e Canadá ou do Brasil, separada 

ou conjuntamente. 

 

 

 

f- A informação de Duarte Pacheco Pereira. 

 

 Sucedido d. João II por d. Manoel I, promoveu este uma exploração a sudoeste,  o que se verificou, 

segundo o assere o cosmógrafo Duarte Pacheco Pereira, em seu “Esmeraldo de situ orbis”, em que, dirigindo-se 

a D. Manoel, informa: “...e portanto bem aventurado Príncipe, temos visto e sabido como no terceiro ano do 

vosso reinado, o ano de nosso Senhor de 1498, donde nos Vossa Alteza mandou descobrir a parte ocidental, 

passando além a grandeza do mar oceano, donde é achado e navegado uma tão grande terra firme...” E 

adiante: “...e indo por esta costa sobredita do mesmo círculo equinocial em diante por vinte e oito graus de 

ladeza contra o pólo antártico é achado nela muito e fino brasil...”, entenda-se pau-brasil, abundantemente 

encontradiço na costa brasileira. 

 Em haver “visto e sabido”, une ele a experiência alheia, de que soube por informações, à própria, do que 

pessoalmente viu: viu no ano de 1498, quando el-rei incumbiu-o de empreender exploração nas zonas 

ocidentais do oceano Atlântico. Ora, as situadas na altura equatorial, encontravam-se sob a administração 

espanhola desde os descobrimentos de Colom. 

 É implausível haver Duarte Pacheco procurado-as, não apenas porque já conhecidas e incorporadas à 

coroa espanhola, como porque regularmente incluídas em seu hemisfério, conforme a linha do tratado de 

Tordesilhas, que Portugal respeitava. Tampouco afigura-se credível que rumasse Pacheco ao norte, para aonde, 

já em anos anteriores a 1500, encaminhara-se Gaspar Corte-Real. 

 Por exclusão, resta apenas o sudoeste, região precisamente à qual referiram-se os reis católicos a Cólon 

em 1493 e este próprio no exato ano de 1498, quando reportou a afirmação positiva de D. João II relativa à 

existência de terra firme naquelas paragens, onde finalmente Cabral toparia um novo continente. 

 Em uma expedição de pesquisa e descobrimento, significaria um contra senso abster-se o navegador de 

tocar as terras que avistasse, o que, portanto, cabe excluir-se em favor de duas outras alternativas: 1ª- rumando 

ao sudoeste, Duarte Pacheco ou avistou o Brasil, e nele desembarcou, ou 2ª - nele não aportou, porque sequer o 

avistou, malgrado velejasse na direção da sua demora. No primeiro caso, Duarte Pacheco representa o precursor 

de Cabral no descobrimento de terras que este incorporou à coroa; na segunda hipótese,  encarna o pioneiro do 

itinerário que desenvolveria Cabral na busca de chãos suspeitados.  

 A exploração de Duarte Pacheco iniciou-se, provavelmente, em novembro ou dezembro, e terá incidido 

sobre a porção norte da costa maranhense, o estuário do Amazonas e uma parcela da orla marítima setentrional 

da América do Sul; ou desenvolveu-se entre dezembro de 1498 e maio de 1499 e visitou as embocaduras dos 

rios Pará e Tapajós. 

 

g- A acusação a D. Manoel I. 

 

 Uma fonte confirma explicitamente o envio de navios portugueses na direção do ponente: no Memorial 

da Melhorada, também conhecida por Informação e relato do direito que tinham os Reis Católicos às Indias e às 

ilhas do mar oceano, atribuída a Colom e redigida em castelhano, acusa-se el-rei D. Manoel de haver 

transgredido a linha de Tordesilhas pelo envio de expedições que navegaram ao sul e a ultrapassaram na parte 

do poente. 

 Tal acusação calha à expedição de Duarte Pereira, datável de 1497 ou, mais provavelmente, do intervalo 

entre julho de 1499 e fins de abril de 1500, como à de Afonso Gonçalves. 

 Realmente, Afonso Gonçalves zarpou com uma caravela em novembro de 1494, em exploração do 

Atlântico meridional, em recomensa pela qual el-rei atribuiu-lhe, em 11 de junho de 1497, com o privilégio de 

escudeiro, pelos serviços já prestados à coroa e pelos que lhe prestasse. Menos de um mês depois, incorporou -

se à armada de Vasco da Gama. 

 Anos mais tarde, Fernando Colón, filho de Cristovão Colom, repetiria tal acusação no Memorial pelo 

Almirante (1509), na Concórdia (1511) e na defesa dos direitos espanhóis sobre as Indias (1524) 
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 Como entender-se no entanto, o sigilo que encobriu até 1508 (ano de publicação de “Esmeraldo”) a 

notícia de expedição de Duarte Pacheco? 

 Ora, ao longo dos quatrocentos e dos quinhentos – fase máxima da empresa náutica portuguesa – 

vigorou segredismo sistemático, de ocultação frente à concorrente Espanha, dos progressos da arte de navegar, 

das iniciativas exploratórias e dos seus resultados. Em 1504, chegou-se, mesmo, em Portugal, a  censurar-se a 

cartografia:  nem tudo quanto se conhecia, documentava-se nos mapas. Além disto, a zonas percorridas por 

Duarte Pacheco situavam-se na porção espanhola, segundo a definia o pacto de Tordesilhas, que, assim, 

Portugal violara, violação que convinha-lhe ocultar. 

 Em nada surpreende, pois, que a expedição de Pacheco Pereira correspondesse a fato conhecido 

exclusivamente pelos altos personagens de administração (e que mesmo o seu pessoal de bordo ignorasse-lhe o 

fito e o rumo da viagem, como precaução no evitar-se-lhes indiscrições em terra), sem alcançar, pois, a ciência 

do comum das pessoas e, sobremodo, de quantos pudessem divulgar-lhe a realização e os resultados, vale dizer 

os cronistas, fonte do saber histórico. 

 Enquanto, ainda em 1498, Colom mantinha a Espanha na ilusória  identificação da América Central com 

a Ásia, naquele mesmo ano, promoveu D. João duas expedições orientadas em direções diversas: uma, a de 

Duarte Pacheco, a sudoeste; outra, a de Vasco da Gama, em busca da Índia por meio da volta à África. 

 Que acreditasse D. João no êxito de Vasco em finalmente encontrar o tão longamente aspirado caminho 

das Índias, testemunha-o o fato de portar missivas ao rajá da Índia. Seu êxito asseguraria a Portugal o comércio 

por uma rota ignorada pela rival Espanha, que, em momento algum, a corte de Lisboa desenganou: 

desenganada, lançar-se-ia em explorações indesejáveis a D. João, que, por sua vez, as promovia. 

 Guardou, pois, el-rei, um prudente silêncio, buscando pelo Nascente as Índias, que sabia inalcançáveis 

pelo ocidente, ao qual rumara Colom. 

 De regresso Gama a Lisboa, em agosto ou setembro de 1499, seis ou sete meses após, zarpou Cabral. 

 Ao invés do feitio exploratório e modestamente comercial da esquadra de Gama em suas apenas três 

naus, a de Cabral apresentava escopo comercial de avultada proporção, primórdio de um tráfego marítimo 

intensíssimo nos séculos subseqüentes.  

 Ora, dados a política de sigilo então predominante, o êxito de Vasco, a suspeita de terras a sudoeste e a 

viagem de Pacheco, incumbia a Cabral uma dupla missão, a de comerciar na Índia e a de oficialmente 

incorporar à coroa as terras do Brasil. 

 

h- A carta de Pero Vaz de Caminha. 
1- Ausência de surpresa. Achamento. 

 

  Testemunhos diretos da viagem até a costa brasileira, somente remanescem três: a epístola do escrivão 

nomeado para Calecut, Pero Vaz de Caminha, a do médico de D. Manoel, João Menelau, datadas ambas de 1º 

de maio de 1500, a relação do piloto anônimo. 

 Há duas formas de ler-se a missiva de Pero Vaz: 1ª- sob o pressuposto, ingênuo, de que Cabral 

descobriu o Brasil; 2ª- admitindo-se, avisadamente, que Cabral conhecia a existência do Brasil, bem assim, 

principalmente, o próprio missivista e o seu destinatário, el-rei D. Manoel. 

 No primeiro modo, o leitor atentará, sobretudo, à narrativa dos contactos dos portugueses com os 

silvícolas e deixará de valorizar certos pormenores. Sob a segunda leitura as minúcias, aparentemente 

irrelevantes para o leitor ingênuo, adquirem valor de indícios, tornam-se compreensíveis como reveladores do 

conhecimento em que se achavam Pero Vaz e el-rei da existência do Brasil antes de 1500. O mesmo diga-se da 

relação do piloto anônimo. 

 Em suas cerca de dezesseis páginas, demora-se Caminha tão somente quatro parágrafos a sumariar o 

percurso de Lisboa até o Brasil, lacônico frente à longuíssima explanação que a seguir desenvolve acerca dos 

autóctones: “apartida de belem como vosa alteza sabe foy seg.a feira ix demarco. e sabado xiij do dito mes 

amtre as biij e ix oras nos achamos amtre as canareas mais perto da gram canarea e aly amdamos todo aquele 

dia em calma avista delas obra de tres ou quatro legoas. e domingo xxij do dito mes as x oras pouco mais ou 

menos ouuvemos vista dasjilhas do cabo verde .s. dajilha de sã njcolaao seg.o dito de p.º escolar piloto. E 

anoute segujmte aaseg.da feira lhe amanheceo se perdeo da frota vaasco datayde com a sua naao sem hy auer 
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tempo forte nê4 contrairo pera poder seer. Fez o capitam suas deligençias perao achar ahuûmas  e a outras 

partes e nom pareçeo majs Easy segujmos nosso caminho per este mar delomgo ataa terça feira doitauas de 

páscoa que foram xxj dias dabril que topamos alguûs synaaes de tera seemdo da dita jlha seg.o os pilotos 

deziam obra de bj.e lx ou lxx legoas. os quaaes hera mujta camtidade deruas compridas aque os mareantes 

chamã Botelho e asy outras aque tam bem chamã rrabo dasno./ E aaquarta feira segujmte pola manhaã 

topamos aves aque chama fura buchos e neeste dia aoras de bespera ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente 

dhuû gramde monte [...]”. 

 Em moderno:
5 

 “A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi, segunda-feira, 9 de Março. Sábado, 14 do dito mês, 

entre as oito e as nove horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grã Canária, onde andamos todo 

aquele dia em calma, à vista delas, obra de três a quatro léguas. E domingo, 22 do dito mês, às dez horas, 

pouco mais ou  menos, houvemos vista das Ilhas do Cabo Verde, ou melhor, da Ilha de S. Nicolau, segundo o  

dito de Pero Escolar, piloto. 

 No dia seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau, sem 

haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar, a uma 

e outra parte, mas não apareceu mais. 

 E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo, até que, terça-feira das Oitavas de Páscoa, 

que foram vinte e um dias de Abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, 

topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes 

chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo-de-asno. E, quarta-feira seguinte, pela manhã 

topamos aves a que chamam furabuchos. 

 Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente dum grande monte [...]” 

 Cura-se de passagem eloqüente, não tanto em razão do escasso que refere, senão mercê do muito que 

não necessitou exprimir. O quanto enuncia, fá-lo em tom de naturalidade, a sumariar um percurso cuja 

normalidade nada ensejava de especial por registrar, na sucessão dos dias às noites e na destas àqueles, em uma 

permanente monotonia, alterada apenas pelo desaparecimento da nau capitaneada por Vasco de Ataíde. 

 Nenhuma indicação direta, nenhuma alusão indireta, explícita nem implícita, obscura ou claramente 

compreensível, a qualquer tempestade, a qualquer intempérie, a qualquer força eólica problemática, a qualquer 

embaraço de navegação, a qualquer desvio no rumo, a qualquer desorientação dos pilotos, a qualquer 

preocupação quanto ao trajeto percorrido – tudo silêncios reveladores de que nada disto verificou-se porquanto, 

do contrário, teria havido, presumivelmente, alguma referência do missivista, ligeira que fosse. 

 Igualmente, nenhuma interrogação acerca de que paragens seriam aquelas, nenhuma dúvida relativa a se 

se inseriam aquém da linha do tratado de Tordesilhas ou além dele, nenhuma expressão de júbilo por avistarem 

novos chãos. Ao contrário, indiferença total, sobremaneira estranhável em quem transmitia a alvíssara ao 

próprio soberano, se em verdade não exprimisse ela o sereno alcançar de um objetivo previamente fixado e em 

cujo conhecimento encontrar-se-ia o missivista, ou seja, o de aportar a esquadra adrede em terras já sabidas ou 

suspeitadas, quando menos. 

 Após as diligências do capitão-mor para reaver a nau desgarrada, exprime Caminha: “E assim seguimos 

nosso caminho, por este mar de longo...”, fórmula em que se discernem dois  elementos: 1- a frota seguiu o seu 

caminho,  2- tal caminho desenvolveu-se pelo mar de longo. 

 Admite a primeira informação duas exegeses, uma larga, estrita a outra. No primeiro caso, qualquer 

itinerário praticado pela frota constituir-lhe-ia um caminho que ela percorreria, a justificar o possessivo 

“nosso”, ainda quando interviesse desvio ou desorientação no rumo, a que seria normal aludir, se houvesse 

ocorrido, e estranhável que se abstivesse de o fazer, porquanto corresponderiam à causa imediata do 

descobrimento. Não os menciona o missivista, nem ali, nem alhures. 

 Pela interpretação estrita, “seguimos nosso caminho” corresponde a uma derrota previamente estipulada 

e conscientemente seguida. Não escreveu Caminha “perdemo-nos de nosso caminho”, “desorientamo-nos de 

nosso caminho”, “desviamo-nos do nosso caminho”. Ao invés disto, é explícito quanto à persistência em um 

itinerário do qual não se afastaram,  no qual persistiram e que seguiram. 

                                                   
4
 Malgrado conste, nesta transcrição, o acento circunflexo, sempre que ele ocorrer, nela, deve-se entender til. No original, consta til e 

não acento circunflexo. 
5
 Transcrição de Jaime Cortesão, em Carta de Pero Vaz de Caminha, Martin Claret, 2004, São Paulo. 
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 Entre o entendimento extensivo e o restritivo, harmoniza-se o segundo com o tom de naturalidade em 

cujos termos refere-se Caminha ao encontro da terra, com a ausência de notícias relacionadas com uma possível 

desorientação da frota e, finalmente, com os antecedentes de um verossímil conhecimento anterior da região. 

Ela, portanto, induz a crer no seguimento de um rumo previsto em direção à costa brasileira e, 

conseqüentemente, no intencional da aportagem no Brasil. 

 A segunda informação da carta identifica o caminho que seguiram: pelo “mar de longo”. Em trechos 

plúrimos da missiva, exsurge a expressão “de longo de” e “de longo da”, como sinônimo de “ao longo de” ou 

“ao longo da”, da costa, do ribeiro, do rio, a indicar um deslocamento rente a eles e que lhes acompanhasse o 

perfil. 

 No caso, a locução não é sucedida pela partícula “de” nem pelas suas derivações articuladas, “da” ou 

“do”, como tampouco de um substantivo (a exemplo de rio, costa ou praia), indicativo de um lugar ou acidente 

geográfico junto ao qual singrassem os navios, mesmo porque, das ilhas do Cabo Verde até o Brasil, velejaram 

em mar aberto, portanto sem ladearem qualquer acidente geográfico. 

 Contém, desta maneira, a locução, de um senso próprio e autônomo, qual seja, o correspondente à maior 

extensão de algo, à sua dimensão longitudinal, de comprimento, o que, amiúde, coincidia com a direção leste-

oeste, consoante o uso corrente da expressão, ao tempo. Dada a concepção ptolomaica  de mundo, então 

acreditada, unida ao substantivo “mar”, a expressão indica o mar extendido longitudinalmente a partir do ponto 

de referência, ou seja, o  oceano Atlântico. 

 Duas inteligências, admite, pois, a fórmula “por este mar de longo”: 1- pelo Atlântico, 

longitudinalmente, no sentido leste-oeste;   2- pelo Atlântico fora, independentemente do rumo leste-oeste. 

 Ora, sabendo-se haver a frota velejado a partir das ilhas do Cabo Verde direitamente ao Brasil, situado a 

sudoeste daquele arquipélago, força é concluir pela primeira interpretação, o que porta consigo a premeditação 

do rumo voltado ao litoral brasileiro. 

 Igualmente encontradiço por então, outro significado quadrava a tal locução, o de afastamento 

progressivo e retilíneo face a certo ponto, livre de perturbações o trajeto desenvolvido, a implicar navegação 

normal através de uma derrota estabelecida, o que se harmoniza, por sua vez, com a ausência de menções a 

desvios de rumo e, pois, ao fim e ao cabo, com a premeditação do seguido até o Brasil. 

 Outra passagem da carta merece reflexão: “...a nova do achamento desta vossa terra nova, que nesta 

navegação agora se achou...” 

 Emprega Caminha o vocábulo “nova” como substantivo, sinônimo de “notícia”, e, em seguida, na 

condição de adjetivo, antônimo de velho. 

 Excluiria porventura o adjetivo um conhecimento pré-cabralino da terra achada, qualificada de nova 

porque encontrada então apenas e não já antes? 

 Decididamente, não: ao tempo, era sempre nova a terra, encontrada no momento ou pouco antes, como 

no caso do Brasil, suspeitado desde 1494, com certeza desde 1498, quando não mesmo, ao que tudo indica, 

sabido nesta data. Em qualquer dos casos, suspeitado desde 1494, desde 1498 ou achado em 1500, o lapso era  

insuficiente para ser considerado não novo no conhecimento que dele se houvesse adquirido e na sua 

incorporação à coroa, como o eram as ilhas da Madeira, dos Açores, do Cabo Verde e as zonas africanas há 

décadas ocupadas e exploradas, contrariamente à terra do Brasil, então de todo inocupada pelos portugueses.  

 Se não se surpreende Caminha com o encontro da terra que, por outro lado, adjetiva de nova, é porque, 

verossimelmente, compartilhava com o capitão-mor a ciência do rumo seguido e o seu desiderato, o de aportar 

a frota em terras do Brasil. Por outro lado, ignoraria, quiçá, a expedição de Duarte Pacheco e a suspeita ou o 

efetivo conhecimento d´el-rei quanto à existência do Novo Mundo, fatos que, mantidos ciosamente sob segredo 

de Estado, com raros compartihados, razão nenhuma induziria a sê-lo por quem, longe de navegador, geógrafo 

ou cartógrafo, encarnava um funcionário da casa da moeda do Porto e escrivão nomeado para servir em Calicut. 

 Em circulação já na altura, o substantivo verbal “achamento” (empregado por Caminha) e o verbo 

correspondente, “achar”, continham, face ao encontro do objeto ao qual referiam-se, visos acentuados – 

conquanto não inerentes-  de intencionalidade, indício semântico a irmanar-se aos demais em abono à tese da 

consciência que permeou o trajeto cabralino. 

 Finalmente, se despertassem as palavras de Caminha alguma hesitação no tocante à sua sinceridade e, 

pois, à confiabilidade em torno ao quanto exprimiu e deixou de fazê-lo, é ele próprio quem assegura a el-rei a 

sua veracidade: “...porém tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade a qual certo creia, que, por 

aformosear nem afeiar aja aqui de por mais que aquilo que vi e me pareceu”. A menos de uma deliberada e 
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desnecessária hipocrisia, merece fé o seu relato, o que o torna confiável para dele extrair-se o que as 

circunstâncias permitem deduzir, e recusar-se, nos alheios, o quanto no dele não figura (a ação de fatores físicos 

que desgovernassem a frota e o descobrimento casual de terras).  

 Outra passagem da epístola merece atenção: “E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães a esta 

nau, por mandado do Capitão-mor, com os quais ele se apartou, e eu na companhia; e perguntou a todos, se nos 

parecia ser bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza, pelo navio dos mantimentos, para a 

melhor mandar descobrir, e saber dela mais do que agora nós podíamos saber por irmos de nossa viagem”. 

 Reuniu Cabral um conselho dos comandantes das embarcações, que deliberasse quanto ao envio da nau 

de vitualhas a Lisboa, a portar a alvíssara do achamento. “E entre muitas falas, que no caso se fizeram foi por 

todos, ou a maior parte, dito que seria muito bem; e nisto concluíram”, ou seja, debatido o alvitre, mereceu 

aprovação por voz consensual ou majoritária, com pronta execução. 

 É duvidoso se versou a deliberação sobre o expedir-se ou não um navio que portasse a alvíssara, ou 

sobre o enviar-se designadamente a nave dos mantimentos ou outras, vale dizer, terão debatido o pronto envio 

de notícias ao invés de aguardarem o cumprimento inteiro da missão da Índia e o regresso da frota a Lisboa, ou 

terão ponderado apenas qual navio transportaria as novidades, já assente o expedi-las; ou terá, finalmente, a 

discussão incidido sobre ambos pontos. 

 Irreleva a eleição do navio portador das cartas a el-rei, porquanto o fato capital corresponde à 

incontinenti remessa de notícias, a partir do próprio Brasil, ao invés de comunicar-se o fato por ocasião do fim 

da missão, na Índia. 

 Como explicar-se tal decisão? Nenhum indício de resposta fornece o missivista, embora sim as 

circunstâncias. 

 No caso de em 1498 não haver Duarte Pacheco arribado ao Brasil, concebendo a mera suspeita da 

existência das respectivas terras, a Cabral tocou o papel de confirmá-la e entrar na posse do chão. Se, todavia, 

Pacheco desembarcou, limitou-se a descobrir somente o Brasil, abstendo-se de exercer atos de posse, de 

reconhecer o litoral e de relacionar-se com os autóctones, o que Cabral praticou. 

 Ambas situações justificavam informar-se Lisboa por meio de uma nave que regressasse de pronto, a 

salvo das vicissitudes a que expor-se-iam as epístolas (de Caminha, do mestre João e dos capitães, que vários 

redataram-nas) se acompanhassem elas a frota em seu trajeto completo, expondo-se a perderem-se, quer em 

razão de incidentes bélicos para enfrentar os quais navegava a esquadra artilhada e que, de fato, desenrolaram-

se em Calicut, quer face ao risco de naufrágio, tanto maior quanto mais extenso o trajeto, sensivelmente 

abreviado para uma nau que singrasse diretamente a Lisboa, ao invés de enfrentar o longo trajeto entre o Brasil 

e a Índia e de volta desta ao Tejo, trajeto no qual naufragaram seis embarcações.  O envio de uma nave 

destacada especialmente exprime, não afoiteza em noticiar-se um fato inesperado, porém prudência em 

assegurar-se a boa viagem da embarcação. 

 Não se justifica a presença do sinal de exclamação, na transcrição de Jaime Cortesão, na frase “Neste 

dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra!”, porquanto, no original, à palavra terra segue-se o sinal .s. 

que, em passo posterior (“quartejados de cores .s. deles ameetade”) o próprio Cortesão transcreve como 

“quartejados de cores, a saber, metade deles”). O sinal em questão indicava a saber, bem como o sinal “.i.”, e 

não exclamação. Desta forma, Pero Vaz não exclamou ao referir-se ao avistamento da terra. A ausência de 

exclamação indica frieza, indiferença, naturalidade, com que prossegue a frase: “ouuemos vjsta de tera .s. 

premeiramente dhuû gramde monte muy alto. e rredondo e doutras serras mais baixas ao sul dele  [...]”. 
 

2- A nau de mantimentos. 

 

 Nau de mantimentos, comandada por Gaspar de Lemos, pela sua fragilidade, a naveta seria incapaz de 

acompanhar a frota até o seu final destino e de com ela regressar, sobretudo após o cruzamento, na ida e na 

volta, do cabo da Boa Esperança.  

 Se assim era, a frota expunha-se a privar-se de vitualha, no caso, provável, do naufrágio da naveta, a 

menos que ela lhe houvesse sido incorporada sem o intuito de, com os demais navios,  percorrer a totalidade do 

itinerário e sob o propósito de regressar a Lisboa com as cartas, em duas viagens (de ida e de regresso) para os 

quais achava-se apta.  

 A tanto, reúne-se outra significativa particularidade: acompanhava a esquadra ninguém menos do que 

Duarte Pacheco Pereira, conhecedor do itinerário correspondente à navegação ao Brasil e a este próprio. 
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3- A outra vinda de Nicolau Coelho. 

 

 Uma terceira cláusula da missiva de Caminha é especialmente reveladora. Após a segunda missa 

celebrada na Terra de Santa Cruz, em primeiro de maio, “acabada a preegaçom, trazia Nycolaao Coelho 

muytas cruzes d estanho com cruçufiços que lhe ficarom ainda da outra vinda; e ouveram por bem que 

lançasem a cada huum sua ao pescoço”, o que frei Henrique de Coimbra efetuou ao pé da cruz, ou seja, ele 

distribuiu  aos presentes os crucifixos. 

 Tais crucifixos pertenciam a Nicolau Coelho e ficaram-lhe da “outra vinda”; eles lhe sobravam da 

“outra vinda”. A “outra” não se refere a uma vinda por se efetuar e sim a uma já consumada, a uma vinda 

pretérita. Assim, Nicolau Coelho viera, já. Viera para aonde ?  

 Nos dias anteriores ao da distribuição dos crucifixos, ele desceu à terra três vezes, ou seja, veio à terra 

três vezes. Em nenhuma delas se distribuíram crucifixos. Assim, os que lhe sobraram da vinda anterior, não  lhe 

sobravam dos seus desembarques precedentes. 

  Logo, “a outra vinda” não significava um desembarque de Nicolau Coelho dos navios da frota de 

Cabral, entre 21 de abril e primeiro de maio de 1500. 

 Pero Vaz não disse da “outra viagem”, da “outra navegação”, da “outra frota”, da “outra expedição”. 

Usasse qualquer uma destas expressões e poderia referir-se a viagem, sem necessariamente tratar-se de viagem 

ao Brasil. Diz, contudo, “outra vinda”, locução perfeitamente explícita e inequívoca: Nicolau Coelho veio ao 

Brasil. Ela exprime-lhe deslocamento ao próprio Brasil, anteriormente à viagem que naquele momento 

efetuava. Nicolau Coelho estivera no Brasil em ocasião anterior, do que sabia Caminha, bem como D. Manoel, 

destinatário da missiva, porquanto ele refere-se à “outra vinda”, sem mais explicações, sendo subentendido que 

este compreenderia de que vinda se tratava.  

 É significativo que, na primeira aportagem da frota, na boca de um rio, desembarcasse em terra não o 

próprio Cabral, porém determinado homem, após reunião deste com todos os capitães dos navios (“e vieram 

logo todolos capitaães das naaos a esta naao do capitam moor; e aly falaram”). Cabral escolheu especificamente 

Nicolau Coelho (“mandou no batel em tera Nicolaao Coelho”). Por que ele e não outro? Porque era quem 

conhecia, já, a terra, e tratara, já, com os silvícolas.
6
 

 
4- Os índios entendem Nicolau Coelho. 

   

 Ao chegar o batel que transportava Nicolau Coelho à boca do rio, havia, na praia, dezoito ou vinte 

indígenas que, armados de arcos e de setas, se lhe dirigiram. Gesticulou para que eles que os depusessem (em 

terra), ao que lhe acederam (“e Nicolaao Coelho lhes fez sinal que posesem os arcos; e elles os poseram”). 

 Se se tratava de viagem de descobrimento, de primeira viagem e, portanto nenhum contacto houvera 

entre portugueses e indígenas, como foi possível que estes compreendessem a gesticulação de Nicolau Coelho? 

Compreenderam-no porque já com ele haviam tratado, porque não se tratou de primeiro contacto e sim, pelo 

menos, do segundo. 

 
5- Amizade imediata dos silvícolas com os portugueses. 

 

 Após a cena protagonizada por Nicolau Coelho, a frota singrou obra de dez léguas e ancorou. Afonso 

Lopes, em um esquife, passou a sondar o ancoradouro “e tomou em huua almaadia dous daqueles homees da tr 

ra [...] trouueos logo já de noute ao capitam omde foram rrecebidos com muito prazer e festa”, ou seja, ele 

levou a bordo, já noite, dois silvícolas e apresentou-os ao capitão. Ofereceram-lhes comes e bebes, de que 

provaram; apresentaram-lhes animais; logo deitaram-se e dormiram. No dia subseqüente, conduziram-nos à 

terra. 

 Afonso Lopes recolheu, na almadia, dois silvícolas. Não o fez à força: foram-lhe dóceis. Levou-os à nau 

capitânia, a que acederam: não resistiram, não se esquivaram, não houve conflitos. A bordo, os portugueses 

                                                   
6
 José Feliciano de Oliveira, positivista de São Paulo, no seu “O descobrimento do Brasil” (São Paulo, 1900), interpreta a “outra 

vinda” como participação na viagem de Vasco da Gama.  Malgrado o caráter inequívoco do substantivo vinda, que não viagem, assim 

o interpreta como leitor ingênuo, que, por outro lado se interroga (p. 74) se Duarte Pacheco Pereira teria descoberto o Brasil em 1498 

ou 1499; se a expressão de Pero Vaz “seguimos nosso caminho” e a sua frieza ao deparar-se-lhe terra seriam explicáveis pela 

presumível descoberta de Duarte Pereira; se, ainda por aquela locução, elucida-se a existência do mapa de propriedade de Pero Vaz da 

Cunha (p. 74). 
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receberam-nos com prazer e festa. Sentindo-se à vontade, os silvícolas pernoitaram à bordo, do dia 24 de abril 

para 25. 

 Se se tratava de viagem de descobrimento, de primeira viagem, como explicar-se a docilidade dos 

silvícolas ? Como entender que acedessem à almadia e, a seguir, à nau, cordata e pacificamente ? Como 

entender que os portugueses folgassem-lhes pela presença ao invés de reagirem-lhes com receio, com 

desconfiança, com cautela, com reserva? Como entender que os silvícolas se sentissem à vontade no navio, a 

ponto de nele, espontaneamente, deitarem-se para dormir ? Como interpretar a amizade pronta entre uns e 

outros, a confiança imediata entre eles, a ausência de hostilidade, senão mediante a dedução de que já se 

conheciam e sabiam-se mutuamente pacíficos e confiáveis ? 

 Os contactos dos dias consecutivos desenvolveram-se no mesmo sentido e corroboram a suspeita de que 

entre adventícios e naturais houvera-os antes dos de então.  

 De fato, no dia 26 de abril, desembarcaram os mareantes; os índios os aguardavam. “Porém era a cousa 

de maneira que todos andavam misturados”, diz o missivista. Ao som de gaita, Diogo Dias dançava com eles, 

de mãos dadas; “e eles folgavam e riam”. 

 Aos 27 de abril, misturavam-se novamente. “Abraçavam-nos e folgavam”. Neste dia, quatro brancos 

internaram-se à volta de légua e meia e visitaram a aldeia dos índios, dos quais, no dia 28, misturaram-se 

aproximadamente duzentos com os portugueses, a quem auxiliavam a acarretar lenha para os barcos.  

 Na quarta-feira, 29, alguns voluntariaram-se para aceder ao barco de Sancho de Tovar; este admitiu 

dois, que pernoitaram entre lençóis. Em 30, diz Pero Vaz: “[...] dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao 

som de um tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus”.  

  

 

 

 

 

 
6- Os índios permutam com os portugueses. 

 

 Após os silvícolas deporem os seus arcos e flechas, Nicolau Coelho “nom pode d eles aver fala nem 

entendimento que aproveitasse, polo mar quebrar na costa; soomente deu lhes huum barete vermelho e huua 

carapuça de linho que levava na cabeça e huum sombreiro preto; e huum d elles lhe deu hum sombreiro de 

penas d aves compridas com huua copezinha pequena de penas vermelhas e pardas coma de papagayo; e outro 

lhe deu huum ramal [colar] grande de comtinhas bramcas meudas”. 

 Nicolau Coelho não se comunicou com os silvícolas nem com eles obteve entendimento, porque o 

rebentamento das ondas o impediu. Apesar da falta de comunicação e de entendimento, trocou objetos com 

eles. Não houve comunicação no idioma dos adventícios nem no dos autóctones, porquanto uns ignorassem o 

dos outros; não houve entendimento útil entre eles porque as condições do mar o impediram. Mesmo assim, os 

índios permutaram objetos, logo ao primeiro contacto com os portugueses e a despeito da falta de entendimento 

mútuo. 

 Como explicar que fosse assim? Como os índios sabiam que os portugueses desejavam permutar 

objetos? Como eles compreenderam que se tratava de operação pela qual os portugueses davam-lhes alguns dos 

seus objetos e eles deveriam dar-lhes dos seus ? Como explicar que os índios aceitassem o que os visitantes lhes 

ofereciam e, em contrapartida, lhes oferecessem objetos ? 

 Não era suposto que os indígenas presumissem o intuito de permuta dos portugueses, se os 

desconhecessem absolutamente; não houve entendimento pelo qual os visitantes lhes ensinassem a trocar e os 

convencessem a fazê-lo: eles o conheciam. Conheciam-no de viagens anteriores, em que outros portugueses  

ensinaram-lhes a operação da permuta, de forma que, apresentando-se Nicolau Coelho, eles presumiram, 

acertadamente, que ele repetiria o comportamento anterior. 

 Não se tratou de escolha arbitrária, a pela qual Cabral determinou a Nicolau Coelho que desembarcasse, 

por primeiro de todos: ele já conhecia a terra. Não se tratou de coincidência que os índios compreendessem o 

aceno de Nicolau Coelho para que abaixassem as suas armas: eles já lhes conheciam a mímica. Não se tratou de 

coincidência que eles, logo ao primeiro contacto e antes de qualquer entendimento, permutassem objetos: eles 

já conheciam a permuta com os portugueses, de permutas anteriores. 
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7- Os índios propiciam água aos portugueses. 

 

 No sábado, 25 de abril, desembarcam, novamente, Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias, Pero Vaz, Afonso 

Ribeiro e os dois indígenas que haviam subido a bordo. 

 Reuniram-se aproximadamente duzentos índios na praia, que se aproximaram dos batéis, na água, até 

onde o puderam fazer. Sem solicitação dos portugueses eles levavam a estes cabaços que continham água doce; 

apanhavam barris que os barcos transportavam, enchiam-nos de água e os devolviam, cheios, aos portugueses  

(“e traziam cabaacos dagoa e tomauã alguûs barjis que nos leuauamos, e em chianos dagoa e trazianos aos 

batees”). 

 Os índios abasteceram a frota de água doce, elemento indispensável para qualquer navio. Como 

entender que os silvícolas, espontaneamente, propiciassem-lhes vasilhas com água?  Como explicar que eles 

soubessem o que fazer com os barris, ou seja, enchê-los de água e devolvê-los aos portugueses? 

 Entende-se a iniciativa dos silvícolas se dela se presumir que eles conheciam a necessidade de água, das 

frotas, por conta de visitas anteriores de navios, em que os navegantes procuraram por ela e abasteceram-se 

com barris. 

 Os silvícolas aproximavam-se do batel em que os portugueses se achavam, “lançavam os barris, que nós 

tomavamos; e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas [guizos e 

argolas]. E a uns dava um cascavel, a outros uma manilha [...]. Davam-nos daqueles arcos e setas por 

sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que homem lhes queria dar”. Ao primeiro contato dos 

portugueses com os autóctones, estes sabiam, já, pedir; Nicolau Coelho entendia-os e permutavam objetos, de 

que aceitavam o quanto se lhes oferecesse.  

 Tratava-se do primeiro contato de Nicolau Coelho com os da terra: eles sabiam, já, que os portugueses 

permutavam objetos, sabiam pedi-los, Nicolau Coelho sabia entendê-los e as trocas efetuavam-se. Seria 

inverossímel que tudo isto ocorresse entre estranhos, indício de que não o eram, de que conheciam ao menos 

Nicolau Coelho e que este trocava objetos. 

 A seguir, “acenamos-lhes que se fossem; assim o fizeram [...]”. Novamente, os naturais compreendem a 

mímica dos portugueses e acatam-nos, o que somente seria possível se, de expedições precedentes, eles 

houvessem-lhes aprendido o significado dos gestos. 
 

8- Aguas infindas. 

  

 Escreveu Pero Vaz: “agoas Sam mujtas jmfimdas. E em tal maneira he graciosa que querendoa 

aproueitar darsea neela tudo per bem das agoas que tem.”. Aguas são muitas, infindas. E em tal maneira [esta 

terra] é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. 

 Deste passo extraem-se duas observações: 1ª- Pero Vaz reconhece a abundância de água doce; 2ª- 

admite, devido a tal, a prosperidade da agricultura que se praticasse no Brasil. 

 As suas conclusões resultaram do quanto pode observar pessoalmente, bem assim do mais que os outros 

mareantes averigüaram e comunicaram-lhe, um e outros de 21 de abril a 2 de maio, portanto, no intervalo de 

doze dias incompletos. 

 Segundo a relação do piloto anônimo, no dia 26 de abril, “achamos neste lugar um rio de água doce”; 

no dia subseqüente, “alguns dos nossos caminharam até uma povoação onde eles [os indígenas] habitavam, 

cousa de três milhas distante do mar [...] ”. Ou seja, alguns portugueses adentraram cerca de 5.553 metros a 

contar do areal da praia, o que lhes permitiu observar o estado da vegetação e, possivelmente, averigüar a 

existência de outros cursos d´água. 

 Tais averigüações terão ensejado a Pero Vaz afirmar a abundância de cursos d`água e augurar a 

prosperidade da agricultura. Disse-o nos limites do que observou e observaram, pelo que se pode entender que 

as “águas são muitas, infindas” e “dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”, como impressão relativa ao 

exíguo trecho de terra que os seus companheiros e, porventura, ele próprio visitaram. No entanto, ambas 

asserções, pelo seu tom peremptório, autorizam a suspeita de que ele sabia mais do que enuncia: sabia da 

existência de rios em abundância e que a terra produzia porque, possivelmente, houvera ou havia núcleos de 

portugueses que, por experiência, aproveitaram, com êxito, a água doce na agricultura. 



17 

 

  
9- Quatro desembarcados. 

 

 

 Informa o piloto anônimo: “[...] determinou Pedro Alvares [...] deixar nela [na terra] dous homens 

condenados à morte, que trazíamos na Armada para este efeito” . Por sua vez, Pero Vaz assevera: “Creo Sñor 

que com estes dous degradados que aquy ficam. ficam mais dous grometes que esta noute se sairam desta naao 

no esqujfe em trra fogidos. os quaaes nõ vierã majs e creemos que ficaram aquy por q demanhaã prazendo ads 

fazemos daquy nosa partida” . “Creio, Senhor, que com estes dous degredados que aqui ficam, ficam mais dous 

grumetes que esta noite saíram desta nau, no esquife, para terra, fugidos, os quais não vieram mais e cremos 

que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui a nossa partida”.  

 O verbo “crer” equivale a supor ou a presumir: Pero Vaz supôs ou presumiu que os dois grumetes  

desertaram da frota, porquanto abandonaram a nau, sem autorização para tal; não regressaram a bordo, pelo que 

supôs ou presumiu que permaneceriam em terra, dado que na manhã seguinte a frota zarparia. 

 Era perigosa a vida marítima, na altura, em face dos tão freqüentes naufrágios, bem como 

desconfortável a vida à bordo. Teriam os grumetes optado por pouparem-se dos riscos e dos incômodos, pela 

deserção ? Se sim, teriam preferido reunir-se aos naturais da terra e viver como eles, em verdadeiro regresso da 

civilização ao primitivismo ? Se sim, teriam certeza de que seriam bem sucedidos?  

 Malgrado o contubérnio dos silvícolas com os portugueses, repeliram aqueles a presença destes, na sua 

aldeia, três vezes, consoante informa a carta, em três passos, dos quais o primeiro, relativo ao dia 26 de abril, 

diz: “mandou o capitã aaquele degradado a.o Ribeiro que se fosse out.a vez com eles. oqual se foy e andou la 

huu boo pedaço e aatarde tornouse queo fezera vijr e no o quiseram la consemtir”, ou seja, “mandou o capitão 

aquele degredado Afonso Ribeiro que se fosse outra vez com eles, o qual se foi e andou lá um bom pedaço e à 

tarde tornou-se, que o fizeram vir e não o quiseram lá consentir”. No dia seguinte, 27 de abril, por ordem de 

Cabral, dirigiram-se à aldeia Afonso Ribeiro, outros dois degredados e Diego Dias, este “por ser homem ledo, 

com que eles folgavam”. “Foram-se lá todos, e andaram entre eles” [...] Mas, quando se fez tarde, fizeram-nos 

logo tornar a todos e não quiseram que lá ficasse nenhum” (“e como foy tarde fezeranos logo todos tornar e 

nom quiseram que la ficasse nhuu”). No dia 29 de abril, Diogo Dias e Afonso Ribeiro regressam da aldeia, em 

que os índios recusaram-lhes pernoite: “Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o Capitão ontem 

mandou que em toda maneira lá dormissem, volveram-se já noite, por eles não quererem que lá ficassem” 

(“diogo dijz e a.o rribeiro, odegredado aque o capitã omtem mandou que em toda maneira la dormisem 

volueranse ja denoute por eles nom quererem que la dormisem”. 

 Diante da inospitalidade dos silvícolas, os dois grumetes trânsfugas, supondo que lhes conhecessem a 

atitude, haver-se-iam aventurado a tentar incorporar-se à tribo (e a, possivelmente, serem repelidos), haver-se-

iam arriscado a sobreviver sozinhos (e, a certamente, perecerem) ou teria havido alternativa que lhes permitisse 

sobreviver ? 

 Permanecessem na frota e disporiam de alimentação certa, perspectiva de regresso a pátria, remuneração 

pelos serviços prestados, convívio com os seus patrícios, ao passo que, em terra, teriam de caçar, pescar e 

colher para alimentarem-se; viveriam sós ou em meio aos indígenas, cujo estado de civilização era 

incomparavelmente inferior ao dos portugueses; possivelmente jamais tornariam a Portugal.  

 A deserção mais desvantagens lhes trazia do que compensações, a menos que, ao invés de se acharem ao 

léu e desamparados, houvesse, já, outros portugueses instalados no Brasil, cuja presença eles conhecessem e 

com quem pretendessem reunir-se.  

 É perfeitamente admissível que houvessem acompanhado Duarte Pacheco Pereira, Nicolau Coelho e, 

possivelmente, outros mareantes, nas suas expedições ao Brasil, anteriores à de Cabral; que alguma delas (ou 

mais de uma) houvesse iniciado ou incrementado algum núcleo de população branca; que os grumetes 

soubessem disso e que pretendessem encontrá-la e nela viver. O mesmo aplica-se aos dois degredados, 

deixados em terra para adquirem o idioma dos naturais: abandonados a si próprios, possivelmente não 

sobreviveriam; mortos, seriam inúteis como intérpretes; incorporados a um núcleo de patrícios seus, estariam 

em melhores condições de vida do que sem eles. 

 Pero Vaz, conhecedor da existência do Brasil, ignorava a do possível núcleo de portugueses, pelo que 

não se lhe refere ou conhecia-a e sobre ela se cala porque a frota ancorou em sítio diverso do em que ele existia 

ou, ainda, ela encontrou-o e Pero Vaz a respeito diz nada porque preferiu ater-se a outros temas, que pareceram 

mais interessantes como, ainda novamente, sobre tal capítulo silenciou porque outro (ou mais de um) dos seus 
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companheiros de navegação terá tocado nele, em carta própria, das inúmeras que os diferentes navegadores 

produziram. É facilmente presumível que Cabral, na sua, cuidasse de informar ao rei sobre o encontro ou não 

com outros portugueses, como tema próprio do cabo da expedição, ao passo que Pero Vaz, personagem de 

importância menor, saberia menos do que ele ou respeitou a hierarquia existente entre ambos e evitou de 

ocupar-se desta matéria.  

 
  

i- O mapa de Pedro Vaz da Cunha. 

 

 Da então nominada ilha de Vera Cruz, missivou (em espanhol) também a el-rei o seu médico, João 

Menelau, em 1º de maio, propiciando-lhe informes de cariz astronômico atinentes às coordenadas do achado. 

Um passo do texto é especialmente importante: “... quanto senhor ao sítio desta terra mande Vossa Alteza 

trazer um mapa mundi que tem Pero Vaz Bisagudo e aí poderá ver Vossa Alteza o sítio desta terra porém 

aquele mapa mundi não certifica esta terra ser habitada, ou não; é mapa mundi antigo...”. 
7
 

 Sabia, assim, mestre João, possuir Pedro Vaz da Cunha (o Bisagudo de alcunha) um planiglobo no qual 

encontrava-se a figuração da terra a que se aportou. 

 Poder-se-ia interpretar a recomendação de mestre João no sentido, não de el-rei observar naquele mapa 

em específico a indicação daquela terra, nele desenhada, porém apenas observar no mapa indigitado em caráter 

meramente exemplificativo, como em outro poderia haver sugerido, a posição da terra segundo as coordenadas 

geográficas que exibiria o mapa do Bisagudo, como outro qualquer, coordenadas que mestre João precisara, 

situando a terra a 17 graus do pólo equinocial. 

 Adiciona ele: “...aquele mapa mundi não certifica esta terra ser habitada ou não...”. Ora, se mestre João 

apontasse o mapa do Bisagudo a título de mera sugestão, como um dentre outros em que se pudesse observar o 

sítio da terra e não a figuração da própria terra, seria descabido o informe adicional, porquanto o mapa que o 

soberano consultasse, quer o pertencente ao Bisagudo, quer outro à sua escolha, conteria somente as longitudes 

e as latitudes, sem a representação da terra. Ou seja, na altura de 17 graus do pólo equinocial, não se constataria 

mais que um vazio correspondente à demora da costa, vazio que seria manifestamente estranho apontar como 

habitado ou não, na medida em que, por óbvio, habitam-se as ilhas e as terras firmes, jamais o mar aberto ou 

lugares ausentes dos mapas, porque ignorada a sua existência. 

 Desta arte, se enfatizou o esculápio não esclarecer o planisfério relativamente ao povoamento da nova 

terra, conclui-se figurar a sua representação pictórica na carta pertencente, em específico, ao Bisagudo. 

 Constitui incógnita a identificação do portulano invocado, possivelmente destruído pela voragem dos 

tempos. No entender de alguns, correspondia ele a uma reprodução do mapa de Toscanelli, em que figurava a 

Ásia a curta distância da Europa, a oeste; imitaria, quiçá, a carta de 1448, da autoria de Bianco, e repetiria a 

localização da “ixola otinticha”, ou distanciá-la-ia a poente; tratar-se-ia, porventura, do mapa depositado no 

mosteiro de Alcobaça, que, datando de 1408, teria sido atualizado para expor o cabo da Boa Esperança e a 

América. Curar-se-ia, talvez, do planisfério que da Itália a Portugal transportara o infante D. Pedro em 1438 e 

que originalmente, ou por acréscimo, conteria o estreito de Magalhães, descoberto fortuitamente no curso de 

alguma viagem de que se não conservou memória, anterior à expedição do próprio Magalhães (e que, aliás, na 

tesouraria de el-rei examinara um mapa atribuído a Martim de Boêmia, em que as regiões meridionais da 

América, discutivelmente embora, figuravam, já). 

 Documentava, talvez, a navegação de Duarte Pacheco, cujos resultados haver-se-ia, certamente, 

consignado sob forma cartográfica, como poderia ainda haver registrado os frutos da atividade náutica do 

próprio Bisagudo, virtualmente executor de explorações do Atlântico ocidental em cujo desenrolar teria 

                                                   
7
 Outra leitura termina a frase por este modo: “ser habitada e não é mapa mundi antigo”. Da primeira para a segunda a partícula “ou” 

passa a corresponder a “e”. Na primeira, o portulano é antigo; na segunda, não. Antigo, o Brasil já seria conhecido desde tempo 

recuado; moderno, sê-lo-ia a pouco tempo. Desconhece-se o tempo da antiguidade ou da modernidade. Na reprodução fac-similar do 

original, em espanhol, lê-se: “ser habitada ( o no /. es mapa”. O sinal que nos parece de abertura de parênteses equivale à vírgula; os 

sinais de traço oblíquo seguido de ponto chamava-se de colon imperfeito e equivale ao ponto e vírgula. No original, é inequívoca a 

leitura de “o” (no original em espanhol) equivalente, em português, a “ou”; demais, a leitura “ser habitada e não é mapa mundi 

antigo” ignora a presença, perfeitamente visível e inequívoca do separador, que isola  um hemistíquio do que se lhe segue. A versão 

“ser habitada e não é mapa  mundi antigo”  impossibilita-se pela  pontuação do original: “ser habitada, ou não; é mapa mundi antigo” , 

para lá de manifestamente divergir das suas induvidosas ortografia e caligrafia (vide o fac-símile do original em História da 

Colonização Portuguesa no Brasil, v. II, p. 103). 
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avistado a costa brasileira, sem nela desembarcar, o que elucidaria a ausência de esclarecimento quanto à 

habitação da terra. 

 Conquanto permaneça enigmática a identificação do mapa e desconhecido o seu exato conteúdo, 

corresponde ele a mais um indício do conhecimento pré-cabralino das terras brasileiras e, por conseguinte, da 

intencionalidade do rumo seguido por Cabral, indício ainda mais veemente se do mapa trouxesse cópia o mestre 

João, que, calculando “in loco” a posição da nova terra, identificá-lo-ia na carta com exatidão que lhe 

permitisse apontá-la ao monarca no original que permanecera no reino e de cuja imagem o mestre João 

conservaria nítida noção, se dele não portava, acaso, reprodução. 

 

j- A ausência de reabastecimento da frota de Cabral. 

 

 Zarpando da costa brasileira, velejou a frota rumo ao cabo da Boa Esperança, sem que dos vários 

cronistas que relataram a viagem, nenhum haja apontado qualquer dificuldade na orientação do rumo. 

Percorreu-se, pois, o espaço entre aquelas duas situações a partir de um ponto de partida de situação já  

conhecido ou, ao menos, calculado com precisão bastante para tornar inequívoco o navegar, novo sinal de um 

conhecimento anterior da terra nova a que Cabral terá, pois, rumado conscientemente. 

 Conquanto fundeasse nas ilhas do Cabo Verde, onde mesmo quedou-se por dois dias, Cabral absteve-se 

de reabastecer, ali, a frota, da água doce precisa para dessedentar a multidão superior ao milhar de pessoas que 

transportava, contentando-se com a que embarcara em Lisboa, negligência temerária caso inexistisse o Brasil, 

porquanto minguariam todos à sede ou deveria a esquadra tocar a costa africana e nela abastecer-se, o que 

perturbaria sensivelmente o curso normal apto à montagem do cabo da Boa Esperança, transtorno facilmente 

escusável mercê do reabastecimento no arquipélago, providência de que se absteve o capitão-mor, praticando-a 

somente já na costa brasileira, efeito para o qual demandou, aliás, melhor abrigada, consoante a narrativa de 

Caminha: “...por conselho dos pilotos mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela e fomos ao longo da 

costa...para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso onde houvéssemos para tomar água e lenha...”  

 A aparente negligência em Cabo Verde e a providência no Brasil indicam  o intuito de reabastecer neste, 

cujas existência localização Cabral conhecia; velejou, portanto, com rumo certo, e, pois, a sua arribada 

originou-se de um ato premeditado. 

 

l- O avistamento de aves. 

 

 Há mais: no diário da navegação empreendida por Vasco da Gama em 1498, lê-se: “... em 22 do dito 

mês, indo na volta do mar ao sul e quarta de sudoeste, achamos muitas aves feitas como garções, e quando veio 

a noite tiravam contra o sussoeste [sudoeste] muito rijas, como aves que iam para terra...” 

 Ora, por óbvio, habitam as aves em terra, cuja proximidade indica a presença delas, em alto mar. 

 Esta passagem tornou-se objeto de variegadas conjecturas destinadas a precisar, quer a distância 

percorrida pela esquadra até então, a derrota ao longo da qual deslocou-se, a correção das datas, a sua posição 

no momento em que avistaram-se os pássaros,  e, finalmente, a direção em que adejaram eles. 

 São admissíveis duas possibilidades: 1) as aves dirigiam-se ao arquipélago de Tristão da Cunha, no sul 

do Atlântico, se a direção sudoeste estiver correta; 2) elas deslocaram-se na direção da costa brasileira, se a 

direção do seu vôo for outra que a indicada pelo autor do diário (leigo em assuntos de marinhagem e, assim, 

mais suscetível de enganos), o que coincide com o trajeto da frota, segundo o conjecturou Gago Coutinho, 

elementos que, combinados, induzem à conclusão de que terá Vasco da Gama singrado nas imediações do 

Brasil (embora sem o demandar, porquanto obediente ao regimento da sua viagem, ou seja, às instruções 

correspondentes, a cuja derrota e a cujos objetivos deveria escrupulosamente cingir-se, ao invés de lançar-se em 

explorações alheias às instruções que o regiam.)
8
. 

                                                   
8
 Das derrotas da viagem de Gama, propostas por Gago Coutinho, por Kopke e por Ravenstein, a primeira aproxima-se notavelmente 

da costa brasileira e, por isto, é a que melhor se coaduna com o vôo das aves em direção a ela.  A terceira é a que menos se 

apropinqua do Brasil; segundo Ravenstein, os pássaros adejavam em direção das ilhas de Tristão da Cunha, a sudoeste (orientação 

referida pelo diário da navegação) do trajeto percorrido pela frota, não apenas no que Ravenstein propõe, como, também, nos 

sugeridos por Kopke e pelo próprio Gago Coutinho. Na gravura abaixo, vê-se, na lateral esquerda a costa do Brasil. A primeira linha, 

tracejada, à sua direita, corresponde à derrota, como a concebeu Gago Coutinho. Na terceira quadrícula da esquerda para a direita, na 

fileira de baixo, nota-se o ponto (circulado) indicador da ilha de Tristão da Cunha. Em face do regime eólico e das correntes, seria 

impossível o prosseguimento da viagem se a frota houvesse passado nas imediações dos penedos de S. Pedro, a nordeste da 
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 De regresso a Lisboa em julho de 1499, terá relatado o avistamento das aves e a direção do seu vôo a el-

rei e este a Cabral, ou diretamente a este, fato a que nenhum de ambos terá permanecido indiferente e que terá 

fortalecido a suspeita da existência das terras brasileiras ou a confirmado, e, em ambos os casos, fornecido a 

demora delas, por modo a induzir o trajeto de Cabral, que, assim, terá recebido a missão de confirmar a 

existência de terras presumidas e entrar-lhes na posse ou cumprir apenas a segunda diretriz, no caso da certeza 

do conhecimento delas. 

 

m- O padrão. 

 

 Como forma de assinalar a presença de exploradores portugueses nas terras que descobriam e os direitos 

de domínio da respectiva coroa, eles chantavam padrões, postes pétreos que apresentavam, insculpidos, 

símbolos e legendas (como o escudo de Portugal e a identificação do autor da aportagem e o ano em que 

verificou-se ele). 

 Cabral lançou um padrão, conforme o atestam Fernão Lopes de Castanheda (“História do descobrimento 

da Índia pelos portugueses”, de 1551, com base em depoimentos dos protagonistas dos fatos que relata) e 

Damião de Góis (“Crônica do felicíssimo rei D. Manuel”, de 1566). Se o chantou, trazia -o; se o trazia, esperava 

usá-lo; se a sua viagem se destinasse exclusivamente à Índia, seria incompreensível que o transportasse: 

transportava-o para fixá-lo no Brasil, cuja existência conhecia. 

Caminha refere-se a uma cruz que se chantou, de madeira, fabricada em terra, e não a um padrão pétreo, 

o que torna duvidosa a informação relativa a este, dado haver ele sido testemunho direto dos acontecimentos.  

Se procede o informe de Castanheda e de Góis, corresponde a  indício acrescido em favor da tese do 

achamento; se correta, no entanto, a notícia de Caminha, a ausência de um padrão na frota não basta, 

isoladamente, para descaracterizar o conjunto de sinais relativos ao conhecimento do Brasil anterior a 1500. 

 Ao participar el-rei D. Manoel o achamento a seus homólogos espanhóis,  atribui-o, como Caminha,  à 

providência divina, em expressões que supostamente excluiriam a ação humana e, portanto, a premeditação. 

 Caminha: “...Nosso Senhor quis que milagrosamente se achasse...”, literalidade repetida, em parte, por 

D. Manoel: “...a qual [terra] pareceu que Nosso Senhor milagrosamente quis que se achasse”.  

 Ora, o mesmo D. Manoel, missivando a iguais destinatários, e ao Cardeal Protetor, emprega fórmulas 

equivalentes relativas à viagem de Gama. Respectivamente: “...tão grande mercê que de Nosso Senhor 

recebemos” e “bem se mostra achar-se aquela terra [a Índia] por grande mistério de Nosso Senhor”, malgrado a 

inequívoca intencionalidade com que partiu Gama ao seu destino. 

 Exprimem as quatro expressões apenas a vincada religiosidade à altura presente na sociedade, em 

tempos de imperiosa influência da Igreja Católica, como fator de condicionamento da mentalidade vigente, e 

pela qual se vislumbrava em todo acontecimento notável a intervenção divina, mesmo quando presente a ação 

humana.
9
 

                                                                                                                                                                                            
extremidade nordeste do Brasil, do que se depreende que ela não se aproximou deles (na quarta quadrícula de baixo para cima, na 

extrema esquerda. Fotografia minha, de História dos Descobrimentos Portugueses, de Damião Peres, Porto, 1987, p. 284). 

 

 
9
 Também o bispo Jerônimo. Osório afirma a fixação do padrão pétreo (apud  José Feliciano de Oliveira, O descobrimento do Brasil, 

p. 49). A carta del-rei d. Manoel. Ao missivar, em 28 de agosto de 1501, aos reis de Castela e Aragão, Fernando e Isabel, emprega 

el-rei d. Manoel esta prosa: “O dito meu capitão, com treze naus, partiu de Lisboa a 9 dias de Março do ano passado e nas outavas de 

Páscoa seguinte chegou a uma terra que novamente descobriu, a que pôs nome Santa Cruz [...]”. 
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n- A informação de Antonio Galvão. 

 

 A estes inúmeros indícios, acrescenta-se uma passagem de Antonio Galvão (“Tratado dos 

Descobrimentos”, de 1563), ao referir-se ao trecho do percurso de Cabral entre o arquipélago cabo-verdiano, 

onde tresmalhou-se a nau de Vasco de Ataíde, e o avistamento do Brasil:  “E tendo uma nau perdida, em sua 

busca perdeu a derrota; e indo fora desta toparam sinais de terra, por onde o capitão-mor foi em sua busca 

tantos dias que os da armada lhe requereram que deixasse aquela porfia; mas ao outro dia viram a costa do 

Brasil”. 

 Notou-se a ausência da embarcação no dia 23 de março; por dois dias, Cabral procurou-a, debalde. Ao 

diligenciar por reaver a embarcação tresmalhada, desviou-se do rumo, diz o autor, fora do qual prosseguiu 

viagem até deparar indícios de terra. É incorreta a asserção de que, em busca do navio perdido, perdeu-se a 

derrota.  

 Atente-se à seqüência: “... terra, por onde o capitão-mor foi em sua busca tantos dias que os da armada 

lhe requereram deixasse aquela porfia...”. Declara, assim, insofismavelmente, a premeditação do rumo em 

direção às terras encontradas, em busca das quais o capitão-mor foi, e foi durante “tantos dias que os da armada 

lhe requereram deixasse aquela porfia”, vale dizer, persistiu Cabral por dias seguidos em derrota que pareceu-

lhes desnorteada, a partir das ilhas africanas, com tal digressão relativamente  ao itinerário normal de quem 

tencionasse apenas montar o cabo sul-africano, que os integrantes da expedição capazes de perceber o rumo (os 

pilotos e os demais capitães), averigüando-o anormal, tentaram demover o comandante “daquela porfia”, vale 

dizer, de persistir  no itinerário com excessiva inflexão a oeste, cuja razão ignoravam, na medida em que o fito 

de tocar o Brasil seria sigiloso e do conhecimento estrito de Cabral, porém não dos demais capitães.  

 “...mas ao outro dia viram a costa do Brasil”, remata, donde se conclui pela resistência do capitão-mor à 

instância dos seus comandados, e a sua perseveração no trajeto que adrede ia praticando e que resultou em 

descortinar-se terra no dia subseqüente. 

 Entre o encontro dos sinais de terra e o avistamento desta, não medearam vários dias, como afirma 

Galvão (“tantos dias”), porém um único, no depoimento de Caminha: “...vinte e um dias de Abril...topamos 

alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, 

assim como outras a que dão o nome de rabo-de-asno. E, quarta-feira seguinte, pela manhã topamos aves a que 

chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra!”. 

 A informação exata de que se avistou terra no dia seguinte ao em que surgiram as plantas e as aves, 

afasta a interpretação do texto de Galvão, de que, deparados os sinais de terra, Cabral have-la-ia demandado por 

                                                                                                                                                                                            
 O advérbio novamente seria equivalente à locução “de novo” e exprimiria “coisa nova” ou exprimiria repetição de 

descobrimento, redescobrimento, descobrimento atual que renovaria descobrimento prévio: terra já descoberta por outrem, de 

existência conhecida, porém reservada e que Cabral teria “novamente descoberto” porquanto aportou nela e noticiou que o fez por 

carta, que remeteu ao rei na naveta de mantimentos.  

 Terra descoberta, porém mantida encoberta; novamente descoberta porque agora divulgou-se o seu (re) descobrimento por 

Cabral, enquanto o anterior se mantivera em sigilo. 
 Contudo, na mesma carta exprime, no parágrafo anterior, ao referir-se à viagem de Cabral pela costa da Africa: “[...] Sofala, 

que é mina de ouro que novamente se achou”. Sita em Moçambique, Sofala era conhecida dos árabes desde, pelo menos, o século X; 

quando os portugueses entraram em contacto com o troço meridional-oriental da Africa (pelo cabo da Boa Esperança), souberam da 

existência de comércio aurífero originário dos veios de Sofala. Com isto, a locução de que Cabral novamente a achou parece indicar 

novidade em relação aos portugueses; achamento de coisa nova para o achador e não novo achamento de achador anterior, o mesmo 

do novo. 

 O Brasil, novamente descobriu; Sofala, novamente achou. Em ambos os casos, cuida-se de terra ou sítio novo em relação aos 

portugueses. Pero Vaz de Caminha aplica o verbo achar ao encontro do Brasil. É admissível que d. Manoel anunciasse, 

insinceramente, aos reis vizinhos o Brasil como descoberto em sentido próprio, ou seja, como terra de todo ignorada, ignorada dos 

próprios portugueses, embora já conhecida por estes e que aludisse a Sofala como achada no sentido de que, sendo conhecida de 

outrem (árabes e africanos) passou a sê-lo dos portugueses, o que, por sua vez, permite tal interpretação do verbo achar no contexto da 

missiva de Pero Vaz: o Brasil sendo conhecido dos próprios portugueses, com ele topou Cabral que o achou e não o descobriu.  

 Assim, a expressão do monarca “novamente descobriu” parece indicar-lhe, apenas, a insinceridade perante os destinatários da 

sua carta, a quem aparentou desconhecer o que já conhecia, no âmbito da política de sigilo adotada em Portugal, relativamente às 

navegações a oeste e a leste, em face da vizinha e rival Castela. 
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dias a fio, com desvio de rumo determinado pelo surgimento deles. Não: ele desviou-se do rumo que seria o 

normal sem o intuito de tocar o Brasil; desenvolveu o correto para este intuito, o que os seus capitães 

ignoravam; demandou terra, cujos sinais surgiram na véspera do seu avistamento. 

 Em suma, o descaimento da frota em direção a oeste, imputa-o Galvão a desvio do rumo original (em 

direção ao sul da África) como consectário das ações tendentes a recuperar o navio sumido, simultaneamente ao 

que, atribui a Cabral procura deliberada, consciente e pertinaz de terras, por dias a fio e malgrado a oposição da 

equipagem, confissão expressa de um coevo de que o encontro do Brasil não se deveu a qualquer casualidade, 

porém, sim, a uma deliberação em cujo favor militam copiosos indícios. 

 

o- O mapa de Cantino. 

 

 Documento importante constitui o planisfério de Cantino, produzido em de meados de setembro de 1502 

à segunda quinzena do mês subsequente por um cartógrafo português, que o vendeu a Alberto Cantino, espião 

de Hércules I, duque de Ferrara. Nele figura o litoral da América, desde a Groenlândia até o sul do Brasil e 

inclui grande parte das costas dos Estados Unidos da América e, nestas, a Flórida. Ora, no que se refere ao 

Brasil, tal conhecimento não proveio das expedição de Cabral, que não perlustrou a costa brasileira; terá, 

porventura, se originado das prospecções efetuadas pela frota de Gonçalo Coelho, que desenvolveu cabotagem 

e que adentrou Lisboa, de regresso, em julho de 1502. Seria, contudo, escassamente provável que as 

averiguações desta frota fossem mapeadas no exíguo lapso de de julho a setembro de 1502, o que induz à 

suposição de que o mapa originou-se de pesquisas anteriores às de Gonçalo Coelho e Pedro Cabral, ou seja, 

anteriores a 1500. 

 Contém o mapa de Cantino o topônimo “golfo fremosso”, sito a norte do Equador e exatamente no 

limite  da linha de Tordesilhas e que não figura em nenhum outro até 1506, quando constou, em um mapa 

elaborado por Bartolomeu Colombo, como acidente geográfico do Brasil,  o que permite a conclusão de que se 

tratava de um acidente geográfico descoberto pelos portugueses. 

 

 

p- A conclusão de Arthur Davies. 

 

 Da análise de fontes espanholas e de mapas portugueses (o de Pesaro, o Egerton MS 2803 e o de 

Roselli), o acadêmico inglês Arthur Davies concluiu que uma expedição portuguesa explorou, entre dezembro 

de 1498 e maio do ano subseqüente, o curso do rio designado por “golfo grande”, até cerca de 500 milhas do 

mar, e reconheceu as embocaduras dos rios Pará e Tapajós. Ora, tal ilação coaduna-se com a exploração de 

Duarte Pereira.
10

 

 

q- Os portugueses em Pernambuco. 

 

 Em março de 1531 fundeou em Pernambuco a nau marselhesa “A Pelerina” (La pellerine), sob o 

comando do capitão Duperret, enviada pelo barão de Saint Blancard, comandante da esquadra francesa no 

Mediterrâneo. 

 A Pelerina atacou o fortim português existente em Pernambuco e expugnou-a; os seus marujos 

destruiram-na e carregaram o navio com pau brasil, peles, animais secos e vivos e algodão. Zarpou em agosto 

de 1532 e foi tomada em Málaga pela frota comandada pelo português Antonio Correa. 

 Em 1538, o barão formulou uma reclamação apresentada aos comissários que, em Baiona, Irun e 

Fuenterrabia julgariam dos apresamentos de navios. Na sua defesa, os argüidos Antonio Correa, Gonçalo Leite, 

Bartolomeu Ferraz e Gaspar Palha alegaram: “Entendem provar que no ano de 1531 em tal mês a nau e gente 

que se diz serem do autor [a França] foram ter a fernãmbuquo porto do brasil, onde estava hum castelo e 

fortaleza feita por elrey nosso sõr [senhor] e seus vasalos portugueses a qual avia trinta anos emais que no dito 

porto era feita e era o dito castelo e porto habitado pelos portugueses que tinham ay suas casas de morada 

avya R [abreviatura de quarenta] anos e mais [...]”. 
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 Se, em 1531, portugueses residiam em Pernambuco há quarenta anos e mais, lá se instalaram em 1491 

ou antes.
11

 

 

 

r- A informação de Estevão de Fróis. 

 

 Em data anterior aos meados de 1513, o português Estevão de Fróis atingiu a costa setentrional do 

Brasil, com uma caravela, no intuito de reconhecer o litoral e os respectivos rios. Provavelmente depois do 

reconhecimento, fixaram-se, Fróis e os seus companheiros, em algum ponto da costa, cerca do cabo de Santo 

Agostinho, provavelmente no atual Pernambuco. Hostilizado pelos indígenas e por Pero Galego, Fróis 

abandonou o Brasil e refugiou-se na ilha de Porto Rico. Presos pelos espanhóis sob a acusação de haverem 

invadido terras de Espanha, Fróis missivou a el-rei D. Manoel, a quem disse: “[...] nos não querem despachar 

nem nos quiseram receber a prova do que alegavamos, como V.A. possuía estas terras ha vinte anos e mais e 

que já João Coelho, o da porta da Cruz, visinho da cidade de Lisboa, viera por onde nós outros vinhamos a 

descobrir e que V.A. estava de posse destas terras por muitos tempos”. 

 Se em 1514 o rei de Portugal possuía tais terras há vinte anos e mais, então, possuía-as desde 1494 ou 

antes, embora a interpretação da carta possibilite a interpretação de que Fróis não se referia à ocupação da terra 

desde aquela data, e sim à partilha das terras por descobrir, entre Portugal e Espanha, segundo o tratado das 

Alcáçovas, firmado entre ambos em 1479 e pelo qual pertenciam ao primeiro as terras descobertas a sul de um 

paralelo traçado ao sul das ilhas Canárias, na altura do cabo Bojador. De fato, prossegue Fróis: “e que o assento 

quanto a limites era que da linha equinocial para o sul pertencia a V.A. e da mesma linha para o norte a el-rei 

de Castela [...]”. 

 Aparentemente, contudo, referia-se ele a duas situações: 1ª) o rei português possuía desde 1494, ou 

antes, as terras em que Fróis se fixara, no sentido de que havia ocupação portuguesa desde aquele ano, senão 

antes; 2ª) independentemente desta ocupação e a autorizá-la, o tratado de Alcáçovas incluía a região visitada 

por Fróis e em que ele se fixara, na porção portuguesa em que se dividira o ocidente em 1479. 

 Se ele invocou tais argumentos isoladamente um do outro, então, aquela região achava-se ocupada desde 

1494 ou antes; se ele os invocou relacionando o primeiro com o segundo, então, quis exprimir que Portugal 

possuía-a em razão da linha adotada em 1479. Ora, neste segundo caso, o rei português possuiria as terras em 

questão há 35 anos (1514 – 1479) e não há 20 e mais. Porquanto se referiu a duas décadas, exprimiu-as em 

relação à posse da terra e não à partilha do mundo, ou seja, havia portugueses no Brasil desde 1494 ou antes.  

 Aparentemente o missivista ignorava que o tratado das Alcáçovas fora substituído, em 1494, pelo de 

Tordesilhas, consoante qual a divisão do ocidente passou a reger-se por um meridiano (e não mais um paralelo), 

cuja localização exata, sendo duvidosa, tornava igualmente duvidoso se a região em que se fixara Fróis 

pertencia a Portugal ou à Espanha, indefinição em razão da qual os espanhóis prenderam-no e aos seus 

companheiros, sob a acusação de invadir a região espanhola. 

 A informação de Estevão de Fróis coincide, aliás, com a prestada pelos portugueses na sua defesa 

relativa ao apresamento da Pelerine. 

 Demais, o frei Diogo das Chagas informa: “ofendido João Coelho [com João Vaz Corte-Real] alguns 

anos depois, preparando um navio com gente à sua custa, saiu em descobrimento de novas terras...dando com 

terras desertas na parte do sul”, o que teria ocorrido anteriormente a 1496
12

 e que confirma a informação de 

Estevão de Fróis. 

 

s- A relação do piloto anônimo. 

 
1- Frieza com que se refere à nova terra. 

 

 Conhece-se pela designação de relação do piloto anônimo uma narrativa da viagem de Cabral, desde a 

sua partida de Lisboa até o seu regresso a ela, redigida por tripulante de certa importância, com base na qual o 

                                                   
11

 Vide a História da Colonização Portuguesa no Brasil, v. III, p. 393. 
12

 Segundo Faustino da Fonseca, A descoberta do Brasil, p. 311. 
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núncio de Veneza em Lisboa, João Mateus Cretico, espião a serviço de Veneza, redigiu texto em italiano 

(restituído, posteriormente, ao português), certamente como simples tradução do original.
13

 

 Diz o relato: “Aos vinte e quatro de Abril, que era uma quarta-feira do Outavário da Páscoa houvemos 

vista de terra; com o que tendo todos grandíssimo prazer, nos chegamos a ela para a reconhecer, e achando-a 

muito povoada de árvores, e de gente que andava pela praia, lançamos âncora na embocadura de um pequeno 

rio”. Prossegue com a narrativa, sumária, dos contactos com os autóctones. 

 Da mesma forma como Pero Vaz, o piloto não exprime nem surpresa nem contentamento pelo encontro 

da terra, que não qualifica de nova nem de desconhecida. Limita-se a indicar a data do avistamento, que, 

adiciona, infundiu a todos grandíssimo prazer. Prazer, porém não surpresa perante o novo ou o ignorado que se 

descobre.  

 A sua frieza justifica a ilação de que, semelhantemente a Caminha, ele conhecia a existência do Brasil, 

motivo porque não se surpreende com o encontro dele, a que dedica uma única frase, laconismo contrastante 

com a extensão das 21 páginas
14

 em que relata as vicissitudes da viagem. Mais do que uma singela frase não 

mereceu do piloto o achamento do Brasil, porquanto, se ele lhe conhecia a existência, se já fora ele descoberto, 

se a sua existência era sabida na corte, não havia motivo porque se lhe referir como novidade. Ocupou-se, ao 

contrário, dos sucessos relativos ao desenrolar da viagem. 

 
2- O prosseguimento da viagem.  

 

 Zarpou do Brasil a frota, em direção do cabo da Boa Esperança; malgrado submetida ao mar bravio e a 

forte borrasca, em que naufragaram quatro naus, ela, “seguindo o nosso caminho”, alcançou-o, transpô-lo e, em 

16 de junho achava-se na Arábia. Assim o informa o piloto, segundo quem: 1- a viagem prosseguiu em 

demanda do sul da Africa, a caminho do Oriente; 2- ela desenvolveu-se normalmente segundo a derrota, pelo 

qual a frota continuou; 3- na sua minudência, nenhuma palavra ele enuncia relativa a desnorte da frota, entre o 

Brasil e o cabo, nem a dificuldades ou hesitações em se encontrar o rumo que lhe permitisse prosseguir a 

navegação direito ao seu destino . 

 A normalidade da viagem pelo Atlântico, a partir da costa brasileira, enseja a convicção de que os 

navegadores conheciam, com suficiente precisão, a localização do ponto de que zarparam , para poderem rumar 

em direitura ao cabo da Boa Esperança: conheciam, já, a existência do Brasil ao com ele toparem. 

 

  

  

 IV – Conclusões 

 

 

 

  Para concluir à feição do padre Vieira, com trinta e quatro “ses” e um “então”: 

1- se uma tormenta que desviasse a frota do seu rumo, levando-a, por acidente, a topar o Brasil, 

corresponde a uma lenda criada no século XVII, 

2- se é insustentável um desvio de rota em direção ao Brasil por incompetência dos pilotos da frota,  

deficiência do aparelhamento náutico da época ou por efeito de correntes e ventos,  

3- se desde 1493 ou 94 já se sabia ou, ao menos, suspeitava, na corte portuguesa, da existência de terras 

ao sudoeste, 

4- se Jerônimo Monetário afirma, em 1493, haverem Martinho Boêmio e outros visitado a costa da 

América, 

5- se a linha do tratado de Tordesilhas foi deslocada para 370 léguas intencionalmente, 

6- se os reis de Espanha desejavam, com o tratado de Tordesilhas, legitimar as posses respectivas do 

seu país e as de Portugal, 

                                                   
13

 Porquanto é de presumir que João Cretico optasse por ser fiel ao texto de que se serviu, como porque, por conhecimento direto nada 

soubesse como, finalmente, porque no seu texto há inúmeras ocorrências de verbos na terceira pessoa do plural: fala o próprio autor 

da narrativa, como partícipe do que descreve. 
14

 No texto inserido em A expedição de Pedro Alvares Cabral e o Descobrimento do Brasil, de Jaime Cortesão, Lisboa, Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1994. 
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7- se os reis de Espanha enunciam a existência, em 1493, de índios de Portugal, sendo impossível 

tratar-se de orientais, 

8- se a informação de Fernando Colón é correta, 

9- se, em 1494, Afonso Gonçalves velejou pelo Atlântico sul, 

10- se em 1498 Duarte Pacheco Pereira empreendeu uma viagem de navegação, e desembarcou no 

Brasil ou, ao menos, avistou-lhe a costa, o que declara em seu livro,  

11- se Cristovão Colon acusou el-rei D. Manoel de haver transgredido a raia de Tordesilhas para o 

sudoeste, 

12- se os pássaros avistados por Vasco da Gama voejaram na direção da costa brasileira, 

13- se a naturalidade com que alude Caminha ao encontro da nova terra permite suspeitar-se conhecer 

ele, já, a intenção da viagem de Cabral, 

14- se integrava a frota uma naveta incapaz de velejar até a India e que regressou, do Brasil, para Lisboa, 

15- se os índios compreenderam os gestos de Nicolau Coelho, 

16- se os índios conheciam a permuta de objetos, 

17- se portugueses e índios confiavam uns nos outros, 

18- se os índios abasteceram, de água doce, a frota, 

19- se Nicolau Coelho esteve no Brasil antes da frota de Cabral, 

20- se Pero Vaz conhecia, em parte, ao menos, o regime de águas do Brasil e os resultados da agricultura 

aqui, 

21- se os dois grumetes desertaram para reunirem-se a um possível núcleo de portugueses já existente, 

22- se na corte portuguesa existia um mapa que, em 1500, assinalava o Brasil, 

23- se Cabral absteve-se de reabastecer a frota no Cabo Verde, havendo-o feito apenas no Brasil porque 

lhe conhecia a existência, 

24- se Cabral trouxe um padrão de pedra, 

25- se el-rei d. Manoel emprega o advérbio novamente em acepção de repetição de descobrimento, 

26- se  Antonio Galvão refere-se, explicitamente, à intencionalidade com que Cabral demandou o Brasil, 

27- se o mapa de Cantino exigiria tempo mais alargado para ser produzido com o desenho relativo ao 

Brasil,  

28- se o “golfo fremosso” figura como terra do Brasil, 

29- se a conclusão de Arthur Davies for correta, 

30- se el-rei D. João II afirmou haver terra firme ao sul, 

31- se portugueses habitavam Pernambuco desde 1491 ou antes, 

32- se os portugueses achavam-se na posse da costa setentrional do Brasil desde 1494 ou antes, 

33- se o piloto anônimo conhecia a existência do Brasil, 

34- se, do Brasil em direção ao cabo da Boa Esperança, a viagem prosseguiu normalmente, 

 

então, da parte de Cabral e da expedição que comandou, não houve descobrimento, ou seja, o 

encontro fortuito de terras até então ignoradas, porém o seu achamento, vale dizer, o encontro de 

terras já sabidas  em Portugal e por meio dele incorporadas aos domínios da coroa portuguesa e à 

história da Humanidade 
15

. 

                                                   
15

 -     No seu livro “Viagem à terra do Brasil”, o francês João de Léry refere-se à “quatrième partie du monde déjà connue des 

Portugais, depuis environ octante ans qu`elle fut premierement découverte”, ou seja, à “quarta parte do mundo [a América], já  

conhecida dos portugueses, desde cerca de oitenta anos que ela foi primeiramente descoberta”, o que José Rodrigues dos Santos em 

“O códex 632” e Mascarenhas Barreto em “Colombo português, provas documentais, 1º volume”, reputam como indício do 

descobrimento do Brasil anteriormente a 1500, porquanto a viagem de Léry verificou-se de 1556 a 1558, pelo que subtraem 80 de 

1558, o que resulta em 1478, o que corresponderia ao ano do descobrimento. Contudo, se a estada do francês ocorreu naquele lapso, 

ele escreveu o seu livro em 1563, publicou-o em 1578 em primeira edição e, em segunda, em 1580. Na segunda acha-se a referência 

ao Brasil haver sido descoberto há cerca de 80 anos, o que remete a 1500, o que, por sua vez, não representa indício do seu 

conhecimento précabralino. Representá-lo-a se tal indicação constar da primeira edição, em que 1578 – 80 resulta em 1498, ano 

coincidente com o da viagem de Duarte Pacheco Pereira e, ainda mais, se Léry contasse 80 anos retroagindo de 1563, o que indicaria 

o ano de 1478. A segunda edição, de 1580, foi revista e corrigida, o que permite presumir que ele adaptou o lapso do descobrimento 

ao ano da edição e, com isto, retroagia cerca de 80 anos a contar de 1580, o que, por sua vez, indicava o descobrimento em 1500. 

Assim, não reputo a passagem de João de Léry como indício do conhecimento précabralino do Brasil. 

 João Ramalho, um dos povoadores da vila de São Paulo, deixou testamento lavrado, lá, em cartório, em 1580, em que 

declarou achar-se no Brasil  há cerca de 90 anos, o que recuaria a sua chegada a 1490. Contudo, o sobrinho (não identificado) de João 
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Teixeira de Carvalho, que extratou informações do original, leu 70, o que remeteria a vinda de Ramalho a 1510. Uma carta de 

sesmaria concedida, em 1532, a Pero de Góes, informa achar-se ele no Brasil desde 1517; carta autógrafa de Manoel da Nóbrega, em 

1553, haver João Ramalho emigrado cerca de quarenta anos antes. Quer a leitura do sobrinho de João de Carvalho, quer a carta 
fundiária e missiva de Nóbrega infirmam a vinda pré-cabralina do testador que, no entanto, seria perfeitamente admissível, não 

existissem tais objeções. 

 Faustino da Fonseca demonstra haver  João Vogado recebido ilhas ou terra firme, na América, em 1462, sob os nomes de 

ilhas Capraria e Lono; haver Gonçalo Fernandes avistado a América, em 1460; haver João Vaz Corte-Real atingido a América 

setentrional em 1472; haver Afonso Sanches  descoberto as Antilhas entre 1473 e 1484; haver Fernão Dulmo , provavelmente, 

visitado a América em  1486; haverem Fernão Dulmo, João Afonso do Estreito e Martim Behaim viajado à América, em 1487; 

haverem Pedro de Barcelos e João Fernandes Labrador descoberto a terra de Labrador, no Canadá, em 1492. Eram todos portugueses, 

salvo Behaim. No mesmo ano de 1462, el-rei doou a Gonçalo Fernandes terras na América. Faustino da Fonseca não logrou precisar a 

que pontos corresponderiam, exatamente, as terras encontradas, vale dizer, se pertenciam ao Brasil, se à America central ou à do 

norte. Segundo Jaime Cortesão (“A Política de Sigilo nos Descobrimentos”) a Terra dos Bacalhaus, extremo nordeste do Canadá, foi, 

pioneiramente, visitada por Diogo de Teive, em 1452 e acha-se documentada em mapa de 1474, com a terra do Labrador. Demais, as 

revelações de Mascarenhas Barreto concernentes à identidade de Cristovão Colombo patenteiam, de modo suficientemente credível, o 

conhecimento da América, pelos portugueses, anteriormente a 1492; considera legítimo concluir que Gonçalo Pires Coelho haja sido 

o achador do Brasil, antes de 1474, como, alega, se deduz do mapa de Vescone Maiolo, de 1504, afirmação que, todavia, não 

desenvolve nem prova (Colombo português, II, p. 163). Julga igualmente justificável concluir haver sido seu neto João Coelho que, 

em 1493, esteve nas Antilhas e que Estevão de Fróis nomina, na sua carta a el-rei, em 1514.  

 

 

 
 


